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کاک فه تاح کاویان، تێکۆشه ری دێرینی 
کورد و ئه ندامی پێشووی ڕێبه ریی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان به ھۆی 
ڕاوه ستانی دڵ کۆچی دوایی کرد.

ئێواره ی رۆژی چوارشه ممه ، ٢٩ی 
به فرانبار کاک فه تاح کاویان دوای پتر له  

٦٠ ساڵ خه بات و تێکؤشانی به رده وام له  
ڕیزه کانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا 

له  ته مه نی ٨٠ ساڵیدا ماوایی له  
ھاوسه نگه رانی کرد.

کاک فه تاح کاویان له  ساڵی ١٣٣٦ی 
ھه تاوییه وه  ھاتبووه  نێو ڕیزی 

تێکۆشه رانی حیزبی دێموکرات و ساڵی 
١٣٣٨ به ھۆی تێکۆشانی سیاسی له الیه ن 
ڕێژیمی پاشایه تی گیراوه  و ماوه ی زیاتر 
له  دوو ساڵ و نیو خراوه ته  به ندیخانه وه .

دوای سه رکه وتنی شۆڕشی گه النی 
ئێران کاک فه تاح کاویان وازی له  ژیانی 
ئاسایی و مامۆستایه تی ھێنا و له  ڕیزی 

تێکۆشه رانی حیزبه که یدا شانی وه به ر 

به رپرسایه تییه  جۆراوجۆره کان دا.
نه مر فه تاح کاویان بۆ ماوه ی ٢٥ 

ساڵ ئه ندامی ڕێبه ریی حیزب بوو و له  
ئۆڕگانه  جۆراوجۆره کانی حیزب، وه ک 
سکرتاریا و ڕاگه یاندنی حیزبدا کار و 

چاالکیی حیزبیی بووه .

دێموکراتی  حیزبی  نوێی  سکرتێری 
ــە وتــووێــژێــکــدا لــەگــەڵ  ــان ل کــوردســت
ئاماژە  بە  «ڕووداو»دا  تەلەویزیونی 
ــێــژی حـــدک لـــە پــێــوەنــدی  ــرات بـــە ســت
لەگەڵ پرسی نەتەوەیی و رێکارەکانی 
مێژووییە  پــرســە  ئـــەو  ــەری  ــارەسـ چـ
ــە ســانــی  ــەروەک ل ــ رایــگــەیــانــد کــە ھ
لەگەڵ  دانوستان  و  وتووێژ  پێشوو، 
ــەکــێــک لە  ــاری ئــیــســالمــی بـــە ی ــۆمـ کـ
رەھەندی  فرە  خەباتی  مکانیزمەکانی 
خۆمانی دەزانین و پێشوازی لێدەکەین.
مستەفا مەولوودی لە بەشێکی دیکە 
لە قسەکانی دا گوتی حیزبی دێموکراتی 
وتووێژکردنی  کــات  ھیچ  کوردستان 
ــورد لە  ــ ــۆ چـــارەســـەری کــێــشــەی ک ب
کوردستانی ئێران رەت نەکردۆتەوەو، 
پێش،  ھاتۆتە  بەربەستێک  ئەگەریش 
ــەن کــۆمــاری ئیسالمی و  ــەوە لــە الی ئ

نەیارانی کوردەوە بووە. 
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی 
ھەڵسەنگاندنی  ــڕای  ــ وێ ــان  کــوردســت

تیشكی  ئــێــران  ئیستای  ھەلومەرجی 
ــاری  ــۆمـ ــە ســــەر ئـــــەوە کـــە کـ خــســت
دەرفەتی چارەسەری  ئیران  ئیسالمیی 
بۆیە  ھــەر  و  نەھیشتۆتەوە  سیاسیی 
لە  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
چەشن  فــرە  خەباتی  گرتنی  بــەرچــاو 
تواناکانی  ھەموو  لە  کەڵکوەرگرتن  و 

خۆی، درێژە بە خەباتی خۆی دەدا.
پێوەندی  لــەو  مــەولــوودی  مەستەفا 
لەگەڵ پرسی یەکگرتنەوەی دوو الیەنی 
دێموکڕات گوتی: مادام خەڵکی نێوخۆی 
ئەوەیان  پەیامی  و  چــاوەڕوانــی  وت 
ھەیە کە ھەر دوو دێموکرات بە یەکەوە 
کاری سیاسی و رێکخراوەیی بکەن، با 
ومی پەیامی دڵسۆزان و خەمخۆرانی  
حیزبی  و  بــدەیــنــەوە  خــۆمــان  خەڵکی 
ــان زەرفــیــەتــی  دێــمــوکــراتــی کــوردســت
یەکگرتنەوەی  نزیکبوونەوەو  لەیەک 

ھەر دوو باڵی دێموکراتی تێیدا ھەیە.

پەیام بە بۆنەی ٧١ساڵەی دامەزرانی 
کۆماری کوردستان

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
ئامانجەکانی  ھەڵگرانی  ھۆگران  و 

جمھووریی کوردستان!
ــەری ٢ی ڕێــبــەنــدانــی  ــەرەبـ بـ ــە  ل
ساڵڕۆژی  حەفتاویەکەمین   ،١٣٩٥
جمھووریی  ــی  ــەت دەوڵ دامـــەزرانـــی 
ــن  ــریـ ــتـ ــەرمـ کــــــوردســــــتــــــان دا، گـ
لە  دەکەین.  پێشکەش  پیرۆزباییتان 
یادکردنەوەی ئەم ڕووداوە گرنگەی 
لە  نەتەوەکەمان  خەباتی  مێژووی 
ڕۆژھـــەتـــی کـــوردســـتـــان دا، وەک 
ــو بــۆ گــیــانــی پاکی  ھــەمــیــشــە سـ
حیزبی  پێشەوای  محەممەد،  قــازی 
سەرۆکی  کوردستان و  دیموکراتی 
ــەکــەم  ــان ، ی ــتـ کـــۆمـــاری کـــوردسـ
نەتەوەیی کورد،  دەوڵەتی مودێرنی 
ئەو  بۆ  سو  وەھــا  ھەر  دەنێرین. 
ــێــکــۆشــەرانــەی نــەتــەوەکــەشــمــان  ت
ــاوەی ســاالنــی  ــ ــە م ــە ل ــن ک ــری ــێ دەن
خــۆیــان  گــیــانــی  ١٣٢٤-١٣٢٦دا، 
ــە کــۆمــاری  ــری ل ــەرگ ــە پــێــنــاوی ب ل
ــرد. سو  ــان دا بــەخــت کـ ــوردســت ک
بــۆ ھــەمــوو ئــەو شــەھــیــدانــەش کە 
کۆماری  تەمەنی  کۆتاییھاتنی  لــە 
کوردستانەوە ھەتا ئەمڕۆ لە پێناوی 
ئامانجەکانی ئەو کۆمارە دا،   ئاوات و 

... ل٣

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسی بە بۆنەی 
کۆچی دوایی تێکۆشەری دێرین و کەسایەتیی پڕ خزمەت فەتاح کاویان

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
دۆستان و دڵسۆزانی حیزبی دیموکرات!

تێکۆشەران، ئەندامان و الیەنگرانی حیزب!

و  خزمەت  پڕ  کەسایەتیی  کە  رادەگەیەنین  زۆرەوە  پەژارەیەکی  و  خــەم  بە 
تێکۆشەری دێرین و ناودار، کاک فەتاح کاویان، ئێوارە درەنگانی ڕۆژی چوارشەمە 
٢٩ی بەفرانبار(١٨ی ژانویەی ٢٠١٧)، لە تەمەنی ھەشتا ساڵی و لە شوێنی ژیان و 
تێکۆشانی خۆی لە قەی دیموکرات لە نزیک شاری کۆیە، دڵی لە لێدان وەستا و 

بۆ ھەمیشە ماوایی لە خۆشەویستان، ھاوخەباتان وھاوسەنگەرانی کرد.
فەتاح کاویان، ساڵی ١٣١٥ لە شاری مەھاباد لە دایک بوو. خوێندنی سەرەتایی 
لە  گیرسانەوە  و  بنەماڵەیی  بارودۆخی  ھۆی  بە  کــرد.  تــەواو  مەھاباد  شــاری  لە 
لە  تێپەڕاند.  شارە  لەو  خوێندنی  ناوەندیی  قۆناغی  لە  ساڵیک  چەند  سنە،  شاری 
دوای  و  مەھاباد  بۆ  گەڕانەوە  لە سنەوە  دایکی  لەگەڵ  ناوەندی   پۆلی چوارەمی 
تەواو کردنی پۆلی پێنجەمی زانستی، وەک مامۆستای وەرزش لە شاری مەھاباد 
حیزبی  تەشکیالتی  نھێنیی  شانەی  ئەندامی  بە  بوو   (١٩٥٧)١٣٣٦ ساڵی  دامــەزرا. 
بە دوای پەالماری سەرانسەریی ساواک بۆ  دیموکراتی کوردستان. ساڵی ١٣٣٨ 
سەر ڕێکخستنە نھێنییەکانی حیزب، کە لە کرماشانەوە ھەتا سەڵماسی گرتەوە و 
، فەتاح کاویانیش گیراو کەوتە زیندان.  بوو بە ھۆی گرتنی نزیک بە ٢٥٠ کەس 
دوای بەڕێکرانیان بۆ تاران و بە ناو دادگایی کرانیان لە گەڵ چەندین کەسی دیکە 

لە ئەندامانی حیزب بە زیندانی ھەتا ھەتایی( حبس ابد) مەحکووم کران. ...ل٢

ئازاد مستۆفی
ــریـــس کـــوچـــرا دەربـــــــارەی  کـ
کتێبێکی  ــە  لـ ــان  ــتـ ــوردسـ کـ کـــۆمـــاری 
دەست  باسەکەی  بەمجۆرە  لەمبارەوە، 
پێدەکات «کەس باوەڕی نەدەکرد مھاباد 

ببێتە ئەو کۆمارەی. ...  ل٣

سمایل شەرەفی

لـــە بـــەرانـــبـــەر کـــارنـــامـــەی پـــڕ لە 
سەرکوت و تێرۆر و کوشتاری ھاشمی 
ــراو نــازنــاوی  ــاوبـ رەفــســەنــجــانــی دا، نـ
«اکبرشاە»ی بەرسەردا بڕاو...  ل٥                 

عه زیز شێخانی

ــە ئــاســتــی  ــ مـــافـــی مـــــــرۆڤ  ل
ــدا بـــە شــێــوەیــەکــی  ــی ــەوەی ــەت ــون ــێ ن
ئــابــوری،  بەستێنی  لــە  ھــاوســەنــگ 

سیاسی، نەکردوە.....   ل٧

رەزا محەممەدئەمینی
ــژووی  ــێ م لــە  رێــبــەنــدان  دووی 
ھـــاوچـــەرخ دا رۆژێـــکـــی گــرنــگــە بۆ 
لە  لــەو رۆژە و   . ــورد  نــەتــەوەی ک

ساڵی ١٣٢٤دا،  ...  ل٤

کۆماری کوردستان بەرھەمی
 دیپلۆماسی نەتەوەیی پێشەوا

دووی رێبەندان و
 یادی کۆمار 

لە «ئەکبەرشا»وە بۆ 
«ئەمیرکەبیری سەردەم»!!

ھاوکێشەی مافی مرۆڤ و 
پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان 

مستەفا مەولوودی: ھەتا پرسی نەتەوەیی لە ئێران 
چارەسەر نەبن، ئەو وتە سەقامگیر نابێ

کاک فه تاح کاویان، تێکۆشه ری دێرینی حیزبی دێموکرات
 کۆچی دوایی کرد

ئامانجەکانی کۆمار رێپیشاندەری داھاتوومانن

له   ھه تاوی)  ی   ١٣٩٥ به فرانباری   ٢٦
رۆژانی ١٤ و ١٥ی ژانویه ی ٢٠١٧ (٢٥ و 
٢٦ به فرانباری ١٣٩٥ ی ھه تاوی) پێنجه مین 
پلینۆمی کۆمیته ی ناوندیی ھه ڵبژێردراوی 
کۆنگره ی شازده یه می حیزب به  به شداریی 
ئه ندامانی ئه سڵی، جێگران و راوێژکارانی 
ــه س له   ــد کـ کــۆمــیــتــه ی نـــاونـــدی و چــه ن
نێو  کــه ســایــه تــیــیــه  کــانــی  تــێــکــۆشــه ران و 
ڕیزه کانی حیزب و به رپرسانی ھێندێک له  

ئۆرگانه  حیزبییه  کان به ڕێوه  چوو..
پلینۆمی پێنجه م به  ده قیقه یه ک بێده نگی 
بـــۆ بـــه رزڕاگـــرتـــنـــی یــــادی شــه ھــیــدانــی 
تایبه ت شه ھیدانی کردەوە  به   کوردستان 
تیرۆریستییەکەی شه وی یه ڵدا له  به رده م 
له   حیزب  سیاسیی  ــتــه ری  ده ف بــاره گــای 
ــی پــێــکــرد. له   ــرات ده ســت ــوک ــم قـــه ی دێ
ده ستووری  دانیشتن دا،  یه که م  سه ره تای 
سیاسی  ده فته ری  پێشنیارکراوی  کــاری 
خرایه  به ر نه زه ری پلینۆم و، دوای ئه وه ی 
خۆیان  سه رنجه کانی  تێبینی و  به شداران 

له و باره یه وه  خسته  روو، په سند کرا.
یه که م خاڵ له  دستووری کاری پلینۆمی 
پێنجه م دا، پێشکه شکردنی باسێکی سیاسی 
له الیه ن سکرتێری گشتیی حیزب، ھاوڕێی 
به شی  بــوو.  عــه زیــزی یــه وه   خالید  بەڕێز 
ئاوڕدانه وه یه ک  له   باسه   ئه م  سه ره تای 
ــوگــۆڕه   ــاڵ ئ و  رووداو  گــریــنــگــتــریــن  لــه  
ســیــاســیــیــه کــانــی جــیــھــان وڕۆژھـــه تـــی 
نێوه ڕاست له ماوه ی نێوان دوو پلینۆمدا 
روانگه ی  و  خوێندنه وه   و،  ھاتبوو  پێک 
دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  ده فــتــه ری 
کوردستانی له  باره یانه  وه  له  خۆ گرتبوو..

یه ک له و رووداو و ئاڵوگۆڕه گرینگانه 
سه رکۆماریی  ھه ڵبژاردنی  ماوه یه دا  له و 
ئه مریکا بوو که له و پێوه ندییه دا ڕاپۆرتی 
سیاسیی سکرتێری گشتیی حیزب باسی 
وتێکی  له   ھه ڵبژاردن  که   کردبوو  لــه وه  
ئه مریکا  وه ک  بــه نــفــووزی  و  گــریــنــگ 
ھاوکێشه  له سه ر  گــه وره ی  شوێنه واری 
سیاسیی  دۆخـــی  و  نــێــوده وڵــه تــیــیــه کــان 
رۆژھه تی نێوه ڕاست و مامه ڵه له گه ڵ ئه و 
وتانه که کوردیان تێدا ده ژی به تایبه تی 
ــران، ھــه یــه. ئــه گــه رچــی  ســتــراتــیــژی و  ــێ ئ
به پێی  ته نیا  ئه مریکا  سیاسه تی ده ره وه ی 
وتــه دا  لــه و  کۆمار  ســه رۆک  ئاڵوگۆڕی 
تابعی  به ڵکوو  نــایــه،  ــه ســه ردا  ب گــۆڕانــی 
کۆمه ڵێک پالن و ھه ڵسه نگاندنی بیرلێکراوه 
ــه  ــی ــدی ــه رژه وه ن ــه ب و درێــژخــایــه نــیــشــه ک
دائیمیی یه کانی ئه مریکا له دنیا و ناوچه دا 
دیــاریــیــان ده کـــا. ھــه رلــه وکــاتــه دا حاشای 
تێروانینی  و  خوێندنه وه   که   ناکرێ  لێ 
بۆ  کــۆمــاریــخــوازه کــان  و  دێموکڕاته کان 
له   ئه مریکا  به رژه وه ندییه کانی  پاراستنی 
جیاوازییه کی  و  نییه  یه ک  وه ک  ناوچه  دا 
روون له جۆری سیاسه تکردنی سه رۆکی 
له گه ڵ  ئــیــداره کــه ی  و  ئه مریکا  پێشووی 
روانینه کانی سه رۆکی تازه  ھه ڵبژێردراوی 
بۆ  ده ستنیشانکراو  ستافی  و  ئه مریکا 
کابینه که ی بۆ پرسه کانی ناوچه به تایبه ت 
ئیسالمی دا  کــۆمــاری  لــه گــه ڵ  له پێوه ندی 

به دی ده کرێ.  ... ل٢

ڕاگه یه ندراو به بۆنه ی پێکھاتنی 
پلینۆمی پێنجه می کۆمیته ی ناوه ندیی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان

کۆماری کوردستان که  ھه تا ئێستاش به  نوێنگه ی ئیڕاده ی نه ته وه یی کورد ناسراوه ، ھه ڵگری کۆمه ڵێک په یامی 
نه ته وه یی یه  که  چه ند دیارده یه کی چه سپێنراوی نه ته وه یی بۆ کورد له  خۆی به  جێ ھێشتووه .

ئای پیرۆزی کوردستان که  ئێستا له  نێو دڵ و له  سه ر سینگی تێکۆشه رانی کورد ده دره وشێته وه ، سروودی 
نه ته وایه تیی «ئه ی ڕه قیب» که  دڵی دوژمنان ده له رزێنێ و ناوی پڕشنگداری پێشمه رگه ، که  دوای حه وت ده یه  
دوژمنه   تێکشکێنه رانی  کوردستان و  خاکی  پارێزه رانی  وه ک  ئه مڕۆکه   کۆماره که مان  جوانه مه رگ بوونی  به سه ر 
جۆراوجۆره کانی ئه م خاکه ؛ له  ھه موو جیھان دا بووه ته  ناوێکی ناسراوو جێی ستایش، له  دیاری یه   به نرخه کانی 

کۆماری کوردستان بۆ مێژووی کوردو داھاتوویه تی.
ده سته به رکردنی  کوردستان،  جیاوازه کان  ئایینه   گه ل و  نێوان  ئاشتیانه ی  پێکه وه ژیانی  پیرۆزییانه ،  له م  جگه  
کۆماری  پیرۆزه کانی  په یامه   له   سه ربه ستی  ئــازادی و  به   ژیانی  ھه مووان  و  بۆ  کــوردان  وتی  له   دێموکڕاسی 
بۆ  کۆمار،  دامه زرێنه رانی  پێشه واو  به   به رامبه ر  ئه مه گناسی  به   کوردستان  دێموکڕاتی  که  حیزبی  کوردستانن 

وه دیھێنانیان خۆی به  ده روه ست ده زانێ.
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ئه مریکا له ھه رحاڵدا راپۆرتی سیاسیی کۆمیته ی ناوه ندی له و باوه ڕه دا بوو  لــه مــه ودوای  سیاسه تی  دووره دیــمــه نــی  که 
ھه موو شتێک ھه رچۆنێک بێ، گرینگ ئه وه یه  که   بزوتنه وه ی سیاسیی کورد و گه لی  پێش  کوردستان  رۆژھه تی  له  ئێمه 
وشیارییه وه  چاوه دێری ره وتی ته عامولی کۆمه ڵگای پشت به وزه و پۆتانسیه لی خه باتگێڕانه ی خۆی ببه ستێ و ھاوکات به 
سیاسه تی نێوده وڵه تی و خودی ده وڵه تی ئه مریکا له گه ل ناوچه ی ئێمه و ئێران دا  له  به ستێنێک  و  ده رفـــه  ت  له ھه ر  و  بکا 
مافخوازانه ی  بزووتنه وه ی  بردنه پێشی  قازانجی  به  خه ڵکی کوردستان و به گشتی بزاڤی دێموکراسی له نێوده وڵه تی دا 

ئێران که ڵک وه ربگرێ..
ڕووداو  لــه بــاره ی  حیزب  گشتیی  سکرتێری  سیاسیی  ملمالنێ ڕاپــۆرتــی  به   ئاماژه   ــڕای  وێ ناوچه   ئاڵۆزییه کانی  و 
ملمالنێیانەو  ئه و  نێوه رۆکی  و  ئامانج  نێوده وڵه تییه کان و  و  ھه ڵوێسته کردن له سه ر نیاز و ره فتاری ده وڵه تان و ناوچه یی 
ئیسالمی له سه ر نه خشه ی ئه و کێشه و ملمالنێیانه و الیه نه کانی به شدار تێیاندا، تیشکی خستبووه  سه ر حزووری کۆماری 
له و به شه دا وێڕای ده ست تێدا ھه بوونی ڕێژیم له درێژه کێشان و قووڵبوونه وه ی شه ڕ  ناوچه دا. ھه ر  له   ئاڵۆزییه کان  و 
ئاگربه ستی  بۆ  نێوده وڵه تی  کۆمه ڵگای  ھه وڵه کانی  له سه ر  سوریه، ھه ڵوێسته   به  سه باره ت  وتووێژه کان  ده ستپێکردنی  بۆ  ھه وڵه کان  شه ڕو  جۆراجۆره کانی  الیه نه   نێو 
خه ڵکی سڤیل و که مکردنه وەی ماڵوێرانی و خوێنڕێژی له و وته  پێک ھاتووه پێشوازی کرا، به م له وه که بوارێکی ھه رچه ند الواز بۆ پێشگرتن له کوشتاری زیاتری 
پشتیوانی  و  الیه نگر  بــه ره ی  باده ستبوونه وه ی  ڕێژیمی دیکتاتۆری سووریه نیگه رانی له ئاینده ی ناڕوونی ئه و وته و ده ره نجامه کانی دۆخی نوێی به له به رچاوگرتنی 
حیزبی دێموکراته وه  ئه و کاته  شه ڕ و وێرانکاری کۆتایی پێ دێ که  گرینگی  به  ویست و ئاره زووی ئه و ملمالنێیه بۆ سه ر ھاوکێشه کانی تری ناوچه  ده ربڕدرا.له  روانگه ی 
له پێناوی ھه رمان و فراوانکردنه وه ی حه وزه ی پێکھاته  جۆربه جۆره کانی ئه و وته بدرێ و به ربه ستی جیددیش بۆ  ئه و ده وڵه تانه ی وه ک کۆماری ئیسالمی دابنرێ که 
رۆژئــاوای نفووزی خۆیاندا وتانی ده وروبه ر و نزیک له خۆیان ده که نه مەیدانی  پرسی  له گه ڵ  له پێوه ندی  تایفییه کان.  حه ساسییه ته  به گژیه کداکردنی  و  خوڵقاندن  کێشه 
وه رگرتنی کوردستان، راپۆرتی سکرتێری گشتیی حیزب وێڕای روانینی پۆزه تی  که ڵک  و  داعش  له دژی  شه ڕ  له  سوریه  له   کورده کان  نه خشی  به رجه سته بوونه وه ی  له 
پێداگری له سه ر ئه وه کرابوو که ئه وان ده بێ ئه وه نده ژیرانه و یه کگرتووانه بجوڵێنه وه که له دووره  کورده کان له و ده رفه ته بۆ دروستکردنی بنه ماکانی خۆبه ڕێوه بردن، 
ئیراده ی  وتووێژه کاندا  ئاکامی  سووریه و  له   شه ر  ڕاگرتنی  له دیمه نی  له و وته وه ک به شێک  له  سوریه پشت گوێ نه خرێو فاکته ری کورد  مافخوازانه ی گه لی کورد 

حه للی سیاسی له و وته داجێگای بۆ بکرێته وه..
له م وته دا، راپۆرتی ئه مجاره ش قووڵبوونه وه ی فه زای سه رکوت و سه باره ت به تورکیه له  درێژه ی خوێندنه وه کانی پێشووتری ڕێبه ریی  حیزب بۆ دۆخی نوێی گرژی 
داخ زانی و وێڕای قامکدانان له سه ر به رپرسایه تیی ده وڵه تی تورکیه له مامه ڵه ی توندو سه ره ڕۆیانه داخران به رووی پرسی کوردی له و وته دا به شتێکی ھه ڵه و جێگای 
ئــاره زووی  ــه دا،  وت له و  کــورد  ده نگی  و  جیاوازه کان  ده نگه  خواست که ڕه فتاری الیه نه کانی کێشه، یارمه تی به گه ڕانه وه ی دۆخی ئاسایی و دروستبوونی به ستێن له گه ڵ 
بێ..بۆ چاره سه ری سیاسی و دێموکراتیک بۆ پرسی کورد له و وته دا 
کۆمیته ی  سیاسیی  راپۆرتی   ، عیرا سه ر  ده گه ڕێته وه  له ئێستاوه ئه وه نده ی  موسڵ  ئازادکردنی  ئۆپه راسیۆنی  چوونه پێشی  چۆنیه تیی  که  بوو  باوه ڕه دا  له و  ناوه ندی 
له و  داعـــش  وه حــشــیــگــه رانــه ی  حاکمییه تی  له نێوچوونی  نه مزگێنیی  داعــش  دوای  بۆ  سیاسی  پالنێکی  بوونی  به بێ  بــەم.  پێیه  ده ستی،  که وتوونه ته  که  ناوچانه دا 
به رژه وه ندییه کانی کوردیش پارێزراو ده بن. ھه ربۆیه جارێکی دیکه جه خت له سه ر پێویستیی مامه ڵه ی مه ترسییه کانی توندڕه وی و بنیاتگه رایی له و وته دا له نێو ده چێ و نه 
گرتووانەی  کورده کانی باشوور له گه ل ئه و ئاستەنگ و مەترسییانە  له گه ڵ یه  پێوه ندییه کانیان  له  به غدا و چ  له گه ڵ  له پێوه ندییه کانیان  ئاینده دا چ  له  ئێستاو  له  که  کرایه وه 

وتانی ده وربه ر و کۆمه لگای نێوده وڵه تیدا به ره وڕوویان ده بنه وه..
رۆژھه تی له  درێژه ی ئه و ڕاپۆرته  دا سکرتێری گشتیی حیزب تیشکی خستبووه   خه ڵكی  به گشتی و  ئێران  خه ڵکی  ھه روه ھا  ئیسالمی و  کۆماری  حاکمیه تی  دۆخی  سه ر 
نالێک و دژبه یه کی کۆماری ئیسالمی بۆ کوردستان به تایبه تی. له و به شه دا به روونی ئاماژه به وه کرابوو که  ئابووری و کۆمه یه تیدا به ھۆی ھه ڵسوکه وتی  له به ستێنی 
و  ناوکی  رێککه وتنی  قۆناغی  به  قۆنا  جێبه جێکردنی  ھه روه ھا به ھۆی درێژه کێشانی ئیداره ی ھه ڵه و تاقمگه رایانه ی دۆسیه کانی ئیداره ی وت، باشبوونێکی زه مینه سازیی 
ده یان قه یرانی گه وره  به ره وڕوویه که له چاره سه ریاندا عاجزه و زه حمه ته به ئاسانییش له ده ره نجامه  ئه وتۆ به سه ر دۆخی ناوخۆیی وتدا نه ھاتووه و رێژیم ھێشتا له گه ڵ 
سه رکوت و زه وتکردنی مافه کانی خه ڵکی له بواره سیاسی و مه ده نییه کانیشیدا بخه ینه سه ر، کۆی ئه م کۆمه یه تییه کانی ئه و قه یرانانه ده رباز بێ. ئه گه ر درێژه کێشانی فه زای 
ده رفه تێکی مومکین دا ناڕه زایه تیی خۆیان به  شێوه ی جۆراوجۆر ده رده بڕن و ھه ر چه شنه ره فتار و دۆخه ده توانێ په ره ی زیاتر به ناڕه زایه تییه کان بدا. خه ڵک له  ھه موو 
ملمالنێ نێوخۆییه کانی رێژیم و الیه نگری له م باڵ یا ئه و باڵی ده سه ت بکا، نیشانه ی بێزاریی خه ڵکی ده نگ ھه ڵبڕینێکیشیان پێش ئه وه ی ته عبیر له روانگه یان بۆ کێشه و 
کاسه ی  پڕبوونی  و  ئیسالمی  کۆماری  رێژیمی  ته واوه تیی   له   سه بریان له  ته حه مولی باری قورس و پر نه ھامه تیی حاکمییه تی ئه و رێژیمه یه.ئێران 
له  نه خش و ده وری ناوبراو کرا که  نزیک به  چوار ده ھه  وه ک یه کێک له  گرینگترین مۆره کانی ئه و ھه رلێره دا و له پێوه ندی له گه ڵ مردنی ھاشمیی ره فسه نجانی دا، باس 
ھه بوو و خزمه تێکی زۆری به  مانه وه و سه قامگیریی رێژیم کرد. ناوبراو له الیه ک به ره فتاری فێوی و رێژیمه  له  ھه موو جومگه کانی ده سه ت له و وته دا نه خشی گرینگی 
رێژیم کرد و له ڕاستیدا سوپاپێکی دڵنیایی نه ک ھه ر بۆ ئه و الیه نانه  بوو که خۆیان به میانه ڕه وه کانی عه مه لگه رایانه  ی خۆی یارمه تیی به زه رفیه تسازیی پێویست بۆ مانه  وه ی 
له به کرده وه  بوونی  پێناسه ده که ن، به ڵکوو به پێشگیری  ه نێو رێژیم  قوتبه ندییه کان و چاره نووسسازبوون و یه کالبوونه وه ی ملمالنێکانی نێو ئه و رێژیمه، له  ڕاستیدا سی
سه رانی  ھاوبه شه کانی  مه سله حه ته  له  پارێزگاری  له  ئۆلگوویه ک  به و  ته مه نیدا  کۆتایی  ده یه ی  له  ناوبراو  که  ئه وه دا  له گه ڵ  دیکه وه،  ی  له الیه  ده ست.  دابووه  رێژیمی 
رێبه ریی  له گه ڵ  ناکۆکی  و  روانین  جیاوازیی  که وتبووه  نیزام، به م بۆخۆیشی ھاوبه ش و به شداری ھه موو ئه و جنایه ت و ڕۆژ ڕه شیانه  بوو که  ئه و رێژیمه  چه شنێک 
ئێرانی ھێناوه  جا چ به  سیاسه تی سه رکوتکه رانه یان  وتانی به سه ر خه ڵکی  له   رێژیمه  ئه و  ده ستێوه ردانانه ی  ده ستدرێژی و  ئه و  ھۆی  به   چ  ئێران  گه النی  نیسبه ت  به  
فیڕۆ داوه ، به بێ ئه وه ی ھه رگیز جارێک حازر بێ له گه ڵ ئه و میراته سه رکوتکه رانه و دژه مرۆیی و ناوچه دا کردوونی و له پێناویدا سه روه ت و سامانێکی زۆری وتی به  
رێبه رانمان له و کارنامه ره شه دا زۆر به رجه سته یه- فاسڵه بگرێ..دژه دێموکراتیکه که بۆ ئێمه ی کورد و حیزبی دێموکڕات تێرۆری 
راپۆرتی  کــوردســتــان،  رۆژھــه تــی  به سه ر  زاڵ  دۆخــی  سکرتێری گشتی وێڕای وه بیرخستنه وه ی سیاسه تی ئه منیه تی و پڕ له ته بعیزی رێژیم ده رھه  به لــه بــاره ی 
ئێمه و زه رفیه تی  زیندوویی خه ڵکی  چاالکبوونی زیاتریان له به ستێنی سیاسی و مه ده نیدا وه بیر خستبۆوه..خه ڵکی کوردستان، وشیاری و 
ناوه ندی  کۆمیته ی  پلینۆمی  پێنجه مین  کاره کانی  دیکه ی   ده فته ری بڕگه یه کی  ناوه ندیی  باره گای  بــه رده م  تێرۆریستییه کانی  ته قینه وه   خه سارناسیی  و  ھه ڵسه نگاندن 
که س  پێنج  ئه نجامدا  له  که  بوو  یه ڵدادا  شــه وی  له  حیزب  چه ند سیاسیی  و  بــوون  شه ھید  کوردستان  ھه رێمی  ئاسایشی  کارمه ندی  دوو  و  حیزب  تێکۆشه رانی  له 
گشتیی  سکرتێری  سه ره تا  بڕگه یه دا  لــه و  بــوون.  بریندار  حیزب راپۆرت و خوێندنه وه یه کی گشتیی سه باره ت به ره ھه ندی سیاسیی ئه م کرده وه تێرۆریستییه که سیش 
تیرۆریستییه کانی پێشکه ش کرد. لێره دا سه باره ت به ھۆکار و ئه نگیزه ی به ڕێوه چوونی  سیاسه ته  درێــژه ی   به   جینایه ته  ئه م  که  ئه وه  وێڕای  جینایه تکارییه ،  ھێرشه  ئه م 
ۆیه کی گه  ڵه دانان بۆ تێرۆریزم له ناوچه  و بگره له جیھاندا له قه ڵه م درابوو، ئه وه که حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو به ئامانجی یه که مین کۆماری ئیسالمیوه ک مه 
جێگه وپێگه ی حیزبی دێموکراتی کوردستان و جۆری سیاسه تکردنی له ده  ساڵی ڕابردوودا که بۆته کرده وه ی گه وره و حاشاھه ڵنه گری تێرۆریستی له قۆناغی نوێدا به  
سیاسه ت و  حیزبه وه یه و  ئــه و  به سه ر  رێژیم  چــاوی  که  ئــه وه  ھه ڵوێسته کانی رێژیمی بێزار کردوه به سترابۆوه. ھه ر له وکاته دا رێبه ریی ئێمه حاشا له بوونی ھێندێک ھــۆی 
به مه به ست و ئامانجی به دخوازانه ی دیکەی ڕیژیم له به ڕێوه بردنی ئه و  پێویستی  ناکا که  ئه منیه تیی ئێستاماندا  له دیواری  جینایه ته سامناکه دا و ھه بوونی ھێندێک درز 
نه بوو پێداچوونه وه یه. سکرتێری گشتیی حیزب دواتر سوپاسی ھاوخه میی  له به ر چاو ون  ئه وه شی  خه ڵکی کوردستان و الیه نه کانی دۆستی حیزبی دێموکراتی کرد و 
سه ر  ئۆرگانه کانی  سه رجه م  تێرۆریستیه دا  ھێرشه  ئه م  بــه دوای  به ده فته ری سیاسی و بنکەو رێکخراوه کانی حیزب له باشووری کوردستان و ته شکیالتی حیزب له  که  
مه حکوومکردن و ناساندنی ئه م جینایه ته و رێکخستنی ھاوده ردیی خه ڵک و الیه نه کان له گه ڵ حیزب نێوخۆی وت و کۆمیته ی به رێوه به ریی حیزب له  ده ره وه ی وت بۆ 
کرد  ناخۆشه یان  رووداوه   ئه و  و  کردوه  به رچاویان  گه وره و  به   ده رفه تێک بۆ زیندووڕاگرتنی یادی شه ھیدان و ریسوایی زیاتری رێژیمی کۆماری ئیسالمی. ھه ر کاری 
ده ربڕی.  پێزانینی خۆی  ناوه ندی سوپاس و  کۆمیته ی  ڕۆژھه تی بۆیه شبه ناوی  الیه نه کانی  ئه وه ی  بۆ  بوو  ده رفه تێکیش  رووداوه  ئه  م  که  کرا  به وه  ئاماژه ش  ھه روه ھا 
نێوماڵی  له رێکخستنی  بیر  کوردو داڕشتن و به ھێزکردنی بنه ماکانی ھه ماھه نگی و ھاوخه باتی له نێوانیاندا بکه نه وه..کوردستان جارێکی دیکه به جیددییته وه 
بــه  وردی و ڕاشــکــاوانــه   کــۆبــوونــه وه کــه  زۆر  بــه شــدارانــی  تێبینی و سه رنجه کانی خۆیان له پێوه ندی له گه ڵ ئه نگیزه کانی کۆماری ئیسالمی له به رێوه بردنی ئه م دواتـــر 
پالنی  سه رکه وتنی  ھۆکاره کانی  و  به ستێن  ھــه روه ھــا  و  جینایه تکارانه ی تێرۆریستان، کاردانه وه سیاسی و مێدیاییه کانی ئه م ھێرشه تێرۆریستییه و رێکاره کانی جینایه ته 
رێژیم له ئاینده دا باس کرد و کۆمیته ی ناوه  ندی، کۆمیته ی ئه منیه تی بۆ پوخت کردنه وه و گشتگیرکردنیان رووبه رووبوونه وه ی باشتری مه ترسی و ھه ڕه شه تێرۆریستییه کانی 

راسپارد..
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو. به له به رچاوگرتنی ئه وه  که  کاک خالیدی عه زیزی له  چواره مین بڕگه ی دواتری کاری کۆبوونه وه ، یه کالکردنه وه ی پرسی سکرتێری 
سکرتێری حیزب ھه تا پلینۆمی دواتر درێژه  پێ ده دا و داوای کردبوو کۆمیته ی ناوه ندی ھاوڕێیه کی پلینۆمی کۆمیته ی ناوه ندی دا رایگه یاندبوو که به رپرسایه تییه که ی وه ک 
ناوه ندی  کۆمیته ی  که  ئــه وه  پاش  بکا،  دیــاری  سکرتێر  وه ک  له  دیکه  کرد،  قبووڵ  فه رمی  به  حیزب  پۆستی سکرتێری  له   عه زیزی  خالید  کاک  ده ستله کارکێشانه وه  ی 
نێوخۆی حیزب دا ھاتووه،  دوو ھاورێ له  ئه ندامانی کۆمیته ی ناوه ندی بۆ ئه و پۆسته  خۆیان کاندید پرۆسه یه کی سالم و دێموکراتیک دا به  پێی ڕێوشوێنێک که  له  پێڕه وی 
دێموکراتی کرد. له ئه نجامی پرۆسه ی ھه ڵبژاردنداھاوڕێی تێکۆشه ر کاک مسته فا  به  سکرتێری گشتیی حیزبی  ناوه ندی  ئه ندامانی کۆمیته ی  ده نگی  به  زۆربه ی  مه ولودی 
ده  ساڵی سکرتێری کوردستان ھه ڵبژێردرا. دواتر سکرتێری نوێی حیزب له الیه ن رێبه ریی  به  نزیک  تێکۆشانی  و  به رامبه ر خزمه ت  له  پێزانینی خۆی  و  حیزبه وه سپاس 
ھاوکاریی ھه موو الیه ک، حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له بردنه پێشی و به رێوه بردنی په یام و به رنامه پێشووی حیزب ده ربڕی و دڵنیایی دا که به پشت به ستن به توانا و 

سیاسی و خه باتگێڕییه کانی خۆیدا به رده وام ده بێ..
انی پلینۆمی پێنجه م پرسی ماڵیی حیزب بوو. له و به شه دا رێبه ریی حیزب وێڕای ده ربڕینی سوپاس و پێزانین له به رامبه ر ھه موو ئه و ھه ونه دا  بڕگه ی کۆتایی باسه 
که تێکۆشه ران و دۆستانی حیزب به تایبه تی له ده ره وه ی وت له و بواره دا ئه نجامی ده ده ن، رێکاره کانی رووبه ڕووبوونه وه ی باشتری چارەسەری پێویستیه ماددییه کانی 

حیزبی تاوتوێ و په سند کرد..
سه ره ڕای کارکردن له سه ر ئه و بڕگانه ی ئاماژه یان پێکراوه ، له و کۆبوونه وه یه دا کۆمه ڵێک بابه تی دیکه ی پێوه ندیدار به کاروباری حیزب که وتنه به ر باس و بڕیار و 

راسپارده ی پێویستیان له سه ردرا و ده فته ری سیاسی بۆ به دواداچوون و جێبه جێکردنیان راسپێردرا.
پێنجه مین کۆبوونه وه ی کۆمیته ی ناوه ندی پاش دوو رۆژ کاری به رده وام ئێواره ی رۆژی یه کشه ممه  ٢٦ی به فرانباری ١٣٩٥ ھه تاوی(١٥ی ژانویه  ٢٠١٧) کۆتایی به  

کاره کانی خۆی ھێنا..
موکراتی کوردستان حیزبی د

د فته ری سیاسی
/ /
/ /

درێژەی
ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕاگه یه ندراو به بۆنه ی پێکھاتنی پلینۆمی پێنجه می کۆمیته ی 

درێژە
کۆچی  بۆنەی  بە  سیاسی  دەفتەری  راگەیەندراوی 
خزمەت  پڕ  کەسایەتیی  و  دێرین  تێکۆشەری  دوایی 

فەتاح کاویان

بەم شای ئێران لە ژێر کاریگەریی بارودۆخی سیاسیی 
لە  بێجگە  و  دەرکرد  ی  لێخۆشبوون فەرمانی  ئێران 
ئازاد  دیکە  ئەوانی  بەندییە سیاسییەکان  لە  ژمارەیەکی کەم 

کران.
کاک فەتاح دوای ئازاد بوون لە زیندان، دیپلۆمی وەرگرت 
ئینگلیزیی  زمانی  لیسانسی  و  تاران  زانستگەی  چووە  و 
بۆ ماوەی ١٢ سان(تا ساڵێک پێش ڕووخانی  وەرگرت و 
زمان(مؤسسە  نەتەوەیی  دامەزراوەی  لە  شایەتی)  ڕێژیمی 
کاری  وانەوتنەوە  بەڕێوەبەری  مامۆستاو  وه ک  زبان)  ملی 

کرد. دواتر بە ماڵ و منداڵەوە گەڕایەوە مەھاباد.
و  رابردووپاکی  خۆشناوی،  ھۆی  بە  کاویان  فەتاح 
بوونی  الواز  ڕەوتی  بەرەوپێشچوونی  لەگەڵ  تواناکانی، 
شاری  شارەداریی  پۆستی  شایەتی،  ڕێژیمی  دەسەتی 
لە  گێرا  ڕۆڵی  ١٣٥٧چاالکانە  ساڵی  ئەستۆ.  گرتە  مەھابادی 
لە  پاشایەتی  ڕێژیمی  بە  دژ  خۆپێشاندانەکانی  وەڕێخستنی 
و  کوردستان  خەڵکی  خەباتی  کاتێکیش  مەھابادو  شاری 
سەرانسەری ئێران بووە ھۆی ڕووخانی ڕێژیمی پەھلەوی، 

تێکەڵ بە کاروتێکۆشانی حیزبەکەی بۆوە.
جارێکی  ١٣٥٧ەوە  زستانی  لە  فەتاح  کاک  جۆرە  بەم 
حیزبی  تێکۆشانی  و  خەبات  لە  خۆی  چارەنووسی  دیکە 
ئێوارەی  ھەتا  و  دایەوە  گرێ  کوردستان  دیموکراتی 
لە  دوێنێ ٢٩ی به فرانباری١٣٩٥ بە ھەموو توانای خۆیەوە 
شۆڕشگێرانەی  بزووتنەوەی  و  دیموکرات  حیزبی  خزمەت 
پلەکانی  بڕینی  بە ھۆی  فەتاحی کاویان  بوو.  دا  کوردستان 
کوردی،  زمانەکانی  سەر  بە  شارەزایی  خوێندن،  بەرزی 
لێھاتوویی  و  ئەدەبی  توانای  ھەروەھا  ئینگلیزی ،  و  فارسی 
ھاوکار  بە  بوو  زوو  زۆر  ھەر  دا،  وەرگێڕان  نووسین و  لە 
 ١٣٥٨ ساڵی  حیزب.  ڕێبەریی  بۆ  نرخ  بە  یاریدەدەرێکی  و 
حیزبی  بازرەسیی(لێکۆڵینەوە)ی  کۆمیسیۆنی  بەرپرسایەتیی 
پێ سپێردرا و ئەم بەرپرسایەتییەی شانبەشانی ئەنجامدانی 
کۆمەڵێک کارو ئەرکی ڕۆژانەی دیکەی حیزبی، ھەتا ساڵی 
١٣٦٠ بەڕێوە برد. لە کۆنگرەی پێنجەمی حیزب وەک ئەندامی 
کۆمیتەی ناوەندی و، لە کۆمیتەی ناوەندییش دا بە ئەندامی 
چاپەمەنیی  کۆمیسیۆنی  لە  و  ھەڵبژێردرا  سیاسی  دەفتەری 
حیزب، ئەرکی گرتە ئەستۆ. کاک فەتاح لە کۆنگرەی پێنجی 
حیزبەوە ھەتا کۆنگرەی١٣، بەردەوام یەکێک لە ھەڵبژێراوانی 
کۆنگرەکانی حیزب بۆ ئەندامەتیی کۆمیتەی ناوەندی بووە و 
بەتایبەتی لە کۆمیسیۆنەکانی ڕاگەیاندن و سکرتاریای حیزب، 
سیاسیی  ئەدەبیاتی  بردوە.  بەڕێوە  بەرپرسایەتیی  و  ئەرک 
حیزبی دیموکرات لە زۆر قۆنا دا، جێ پەنجەی ئەو مرۆڤە 
کە  دا  کاتە  لەو  ھەر  ئەو،  دیارە.  پێوە  فەرزانەیەی  و  فازڵ 
نووسین  بواری  لە  تواناکانی خۆی  و  بەھرە  و  زانیاری  بە 
حیزبی  بە  نرخی  بە  خزمەتی  وەرگێڕان دا  و  ئەدەبیات  و 
دیموکرات و بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی نەتەوەکەی دەکرد، 
بەرە  بەرە  بووو  فێرگەیەک  مامۆستاو  ھاوکارەکانیشی  بۆ 

پێی دەگەیاندن.
بەرپرسایەتیی  و  ئەرک  بە  سەرقاڵبوونی  سەرەڕای 
کارکردن  بۆ  خۆی  کاتی  لە  بەشێک  بەردەوام  حیزبییەوە، 
فەرھەنگنووسی،  وەرزش،  مەجالەکانی  لە  چەند  یا  یەک  لە 
تێب، نووسینی بابەتی ئەدەبی و کاری فەرھەنگیی  وەرگێڕانی 
ناوبانگی  بە  فەرھەنگی  کردنی  ئامادە  دەھێشتەوە.  دیکە، 
خولیا و مەرگی قاسملووی  و وەرگێڕانی کتێبی  حەوتەوانە
کورد لە ئینگلیزییەوە بۆ سەر زمانەکانی کوردی و ھێندێک 
و  چا  ئێستا  ھەتا  داخەوە  بە  کە  دیکە  بەرھەمی  و  کتێب 
بو نەبوونەوە، نموونەیەک لە خزمەتە فەرھەنگییەکانی ئەو 

کەسایەتییە پڕکارە بوون.
کەسایەتییەکی  فەرھەنگ،  بە  پیاوێکی  فەتاح،  کاک 
مەجلیس،  خۆش  و  قسەخۆش  مرۆڤێکی  کۆمەیەتی، 
ئەم  ھۆی  بە  بوو.  مرۆڤدۆست  سیاسییەکی  خەباتکارو 
بنەماڵە حیزبییەکان  پێشمەرگەکان،  نێو  لە  تایبەتمەندییانەوە 
و لە نیو ھیز و الیەنە سیاسیەکانی ڕۆژھەت و بەشەکانی 
دیکەی کوردستانیش دا خۆشەویست و جێگای ڕێز بوو. لە 
کێشەکانی  و  گیروگرفت  ئاست  لە  خەمخۆری  ھاوسۆزی و 
ھەر  و  پەناخوازان  ھاوکاریی  بنەماڵەکانیان،  تێکۆشەران و 
ھاوڕێ و ناسیاوێکی لێقەوماودا سنووری نەدەناسی و ھەر 

ی نەدەکرد. ھاوکارییەکی لە دەستی ھاتبا، درێ
بە کۆچی دوایی ھاوڕێ فەتاحی کاویان، حیزبی دیموکراتی 
ماندوویی  و  نرخ  بە   ، وەفا  بە  تێکۆشەرێکی  کوردستان، 
نەناسی لە دەست دا. تێکۆشەرێک کە ٦٠ ساڵ لە ٨٠ ساڵ 
تەمەنی خۆی لە ئەندامەتیی ئەم حیزبە وخزمەتی بیروباوەر 
و  نەتەوەی  بزووتنەوەی  کرد.  تێپەڕ  دا  ئامانجەکانی  و 
شۆڕشگێڕانەی کوردستان و گەلی کوردیش بە مەرگی ئەو 
کەسایەتییە خەباتکارە، یەک لە سیما پڕشنگدارەکانی خۆیان 

لە دەست دا.
بە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 
فەتاح  کاک  خۆشەویست  ھاوڕێی  دوایی  کۆچی  بۆنەی 
کاویان، سەرەخۆشی و ھاوخەمیی گەرمی خۆی پێشکەشی 
ھاوسەر وکچ و کوڕەکانی ئەو تێکۆشەرە دێرینەو سەرجەم 
کەسوکاری دەکا. بەم ھۆیەوە کە کاک فەتاح بە شانازییەوە 
پێشمەرگەی ئامانجی رزگاریی ھەموو نەتەوەی کورد بوو، 
کوردستان  خەڵکی  ھەموو  لە  سەرەخۆشی  خۆیەتی  جێی 

بکەین.
کاک فەتاح، بۆ تێکۆشەران و ئەندامانی حیزب، بۆ ڕێبەریی 
ھەبوو،  ئەزموونی  بە  مامۆستایەکی  حوکمی  حیزبەش  ئەم 
نرخەکانی،  بە  خزمەتە  کە  دەکەین  دڵنیا  ئەو  گیانی  بۆیە 
ئەزموون و وانەکانی دەپارێزین و لە خەبات و تێکۆشان ھەتا 

وەدیھێنانی ئاوات و ئامانجەکانی، ناوەستین.
سو لە گیانی پاکی فەتاحی کاویان،

بەردەوامی و سەرکەوتن بۆ ڕێگای پڕشانازیی خەبات و 
تێکۆشانی.

حیزبی دیموکراتی کوردستان
فتەری سیاسی د

انویەی  ی 
اری ی بەفران
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کــریــس کــوچــرا دەربـــــارەی 
کۆماری کوردستان لە کتێبێکی 
باسەکەی  بەمجۆرە  لەمبارەوە، 
ــات «کــــەس  ــ ــدەک ــ ــێ ــ دەســــــت پ
ببێتە  مھاباد  نەدەکرد  ــاوەڕی  ب
زلھێزەکانی  کە  کــۆمــارەی  ئــەو 
نیگەران کرد». بۆیە منیش لەم 
سەبارەت  دەمەوێت  بابەتەمدا 
دیپلۆماسییەکانی  ــە  ھــەوڵ ــە  ب
ــازی  ــار پــێــشــەوا قـ ــۆمـ ــەرکـ سـ
ــە ئـــاکـــامـــەکـــەی  ــ ــەد ک ــەمـ ــحـ مـ
ــاری  دامــــــەزرانــــــدنــــــی کــــۆمــ

کوردستانی بوو، بدوێم.
نـــــــــــــەتـــــــــــــەوەی کــــــــــورد 
ــۆی ئــــازادیــــخــــوازیــــی  ــ ــەھـ ــ بـ
مـــرۆڤـــدۆســـتـــیـــیـــەکـــەیـــەوە  و 
ــژوودا لــە  ــ ــێـ ــ ــی مـ ــ ــژایـ ــ ــە درێـ ــ ل
کە  ھەڵکەوتووە  جوغرافیایەک 
سپی  خاڵێکی  وەکو  کوردستان 
ــەکــی ڕەشــدا  ــەڕەی ــە الپ ــووە ل بـ
کــە دراوســێــکــانــی و ھــەروەھــا 
زلھێزەکانیش ھەوڵی سڕینەوەی 
و  داوە  خاکەکەیان  و  نــەتــەوە 
نامرۆڤانەی  کردارێکی  ھیچ  لە 
توندوتیژیی خۆیان نەبواردووە. 
ھێماکانی  دەڕوانــیــتــە  کــە  بۆیە 
ــە پــتــر کــەســانــی  ــەوەی ــەت ــەم ن ئـ
قارەمانی گۆڕەپانی بەرخۆدانیی 
داگــیــرکــەرن  دژی  ســەربــازیــی 
لـــە شــیــعــر و ھــەڵــبــەســت و  و 
بایەخ  پتر  میدیاشدا  و  ڕۆمــان 
کەمتر  و  دراوە  بــــوارە  ــەو  بـ
ــەوە  ــ ــ ئـــاوڕێـــک لـــەوانـــە دراوەت
کــە ھــەوڵــیــان بــۆ چــارەســەریــی 
ــەی  ــ ــگ ــ ــەرێ ــ ــان،ل ــ ــک ــ ــێ ــ ــالن ــ ــم ــ ــل ــ م
دیپلۆماسییانە  و  ئاشتیخوازانە 
ــە بــێــمــتــمــانــەیــی  ــگـ بــــــووە. ڕەنـ
بەدوژمنی داگیرکەر وای کردبێت 
و  دیپلۆماسییەت  ڕێــگــەی  کــە 
پێ  بــایــەخــی  زۆر  ــان  ــوســت دان
ــدێ جــاریــش  نــەدرێــدیــارە ھــەن
ــوردی فــیــداکــاری گــۆڕەپــانــی  کـ
مێزی  لەسەر  ئاسانیش  جەنگ، 
دانوستان بەرامبەر دوژمنەکەی 
نەرمی نواندووە و ئیمتیازی پێ 
داوە بەم پێشەوا قازی محەمەد 
ــتـــان  ــاری کـــوردسـ ــ ــۆم ــ ــەرک ســ
و  ئایینی  مەالیەکی  ھەرچەند 
لەو  بووە  شارەکەی  قازییەکی 
بیانی  زمانی  چەند  سەردەمەدا، 
لەگەڵ  ھەڵسوکەوتی  و  زانیوە 
و  سوپا  سەرەکی  بەرپرسانی 
دەوڵەتی ئێران و دیپلۆماتەکانی 
پێشەوا،  بــووە.  بیانی  وتــانــی 
پێشەنگ بووە لەوەی ڕۆژھەتی 
کوردستان ڕێگەی دیپلۆماسیش 
ــەکــەی  ــات بـــە بــەشــێــک لـــە خــەب
بــزانــێــت و دەســکــەوتــی زیــاتــر 
ڕەھەندەی  لەم  نەتەوەکەی  بۆ 

خەباتیشەوە، بەدەست بێنێت.
ــی پــێــشــەوا  ــەوتـ ــوکـ ــسـ ــەڵـ ھـ
جۆراوجۆرەکان،  الیەنە  لەگەڵ 
کە  ڕاستییەن  ئەو  سەلمێنەری 
و  واقێعبین  ئەودیپلۆماتێکی 
بــووە  وشــیــار  کەسایەتییەکی 
ملمالنێکانی  ــەتــی  ــوی ــی ــوان ت و 
ــی و  ــەت ــودەوڵ ــێ ھــەرێــمــیــی و ن
ھـــەڕەشـــە و گـــوشـــارەکـــان بە 
ھــەلــێــکــی ڕاســتــەقــیــنــە لــەســەر 
بنەمای بەرژەوەندیی گشتیی بۆ 
نەتەوەکەی  خەونی  وەدیھاتنی 

بگوازێتەوە.
ساڵی  لە  ئێران  داگیرکردنی 
ھــێــزەکــانــی  لـــەالیـــەن  ١٩٤١ز. 
بریتانیا  و  سۆڤیەت  یەکێتیی 
ئەو دەرفەتە کراوەیە نەبوو کە 
نەتەوەی  بەردەستی  خرابێتە 
کورد لە ڕۆژھەتی کوردستان 
پێشەوا  شەخسی  بەتایبەت  و 
ــەوە  قـــازی مــحــەمــەد، بــەڵــکــو ئ
بوو  کوردستان  ســەرکــۆمــاری 
کە بەھۆی دیپلۆماسییەکی کارا 
ڕوودانـــی  پێش  ــیــرادەوە  بــەئ و 

ئـــەو بـــارودۆخـــەی ئـــێـــران، لە 
جەماوەریی  زەمینەسازییەکی 
و سەربازیی و دیپلۆماسیدا ئەو 

ھەلەی قۆستبۆوە. 
سێپتەمبری  ٢٥ی  نموونە  بۆ 
١٩٤١ز. دوو ئەفسەری بەریتانی 
پێشەوا  سەردانی  ئەمەریکی  و 
ــوێ لــە خــواســتــە  دەکــــەن و گـ
لە  بەم  دەگرن  نەتەوەییەکانی 
و  دەنوێنن  دڵساردی  کۆتاییدا 
تەنانەت لە دوو سەردانی پێشەوا 
لە  بریتانیا  کۆنسوولگەری  بۆ 
دامــەزرانــدنــی  پێش  کــرمــاشــان 
ھەمان  ــان،  کــوردســت کــۆمــاری 
ــەوە دەبــیــنــێــت  ــ ــەوان ــ ــاردی ل ــ سـ

ــا» بــۆ خواستە  کــە وەمـــی «ن
نەتەوەییەکانی کورد دەدەنەوە. 
لە  بەڵگەکان  بەپێی  ھەروەھا 
٢٥ی نۆڤێمبری ١٩٤١ کە شاندێک 
بانگھێشتی  کــوردســتــانــەوە  لــە 
ــن،  ــرێ دەک ســۆڤــیــەت  یەکێتیی 
باسی  ئەسعەد»  کاتێک «ئەمیر 
پشتگیریی یەکێتیی سۆڤیەت بۆ 
سەربەخۆیی کوردستان دەکات، 
ــاری  ــۆمـ ــەرکـ » سـ ــرۆ ــ ــاقـ ــ «بـ
ئازەربایجانی یەکێتیی سۆڤیەت، 
شــەفــافــانــە ڕایــدەگــەیــەنــێــت کە 
ــۆ ســەربــەخــۆیــی  «بـــــارودۆخ ب
کــوردســتــان گــونــجــاو نــیــیــە و 
ــاوەڕوان  ــ ــێ چ کـــوردەکـــان دەبـ
بن» بەم ھەر ئەم بەرپرسەی 
ــداری  دی لــە  سۆڤیەت  یەکێتیی 
ــۆ بــاکــۆ بە  ــدی تــەورێــز ب شــان
«سنووری  دەڵێت:  میوانەکانی 
نێوان دوو ئازەربایجان ئیتر لە 
ڕەوانییە  و  کولتووری  ــواری  ب
نییە و ڕۆژێــک دێت کە  بوونی 
ئازەربایجان ببێت».  تەنھا یەک 
تــەنــانــەت بـــۆ ڕووداوەکــــانــــی 
لە  ئیگڵتۆن  ویــلــیــام  ــش  ــری دوات
کوردستان  ــاری  ــۆم «ک کتێبی 
لـــــەبـــــارەی  ــەر  ــ ــ ھـ  «١٩٤٦
یەکێتیی  ــەی  ــســت ــوێ ھــەڵ ــەم  ــ ئ
ســۆڤــیــیــەتــەوە نــووســیــویــەتــی: 
«بـــــاقـــــرۆ پـــێـــداگـــر بــــووە 
کوردستان  کە  ــەوەی  ئ لەسەر 
ئازەربایجانی  لە  بێت  بەشێک 

خودموختار».
سەرپەرشتی  بۆ  شێواز  دوو 
بــابــەتــگــەلــی پـــەیـــوەنـــدیـــدار بە 
ــی نــێــودەوڵــەتــی لە  ــدی ــوەن ــەی پ
شــێــوازی  ــە.  ــارادای ــەئ ل جیھاندا 
چەکداریی  چارەسەریی  یەکەم 
شێوازی  و  شەڕە  گۆڕەپانی  و 
ــی  ــەریـ ــارەسـ دووھـــەمـــیـــش چـ
بۆ  کێشەکەیە.  دیپلۆماسیانەی 
شێوازی یەکەم ژەنەراڵ دەوری 
سەرەکی دەبینێ و لە شێوازی 
دووھەمیشدا دیپلۆماتە کە ڕۆڵی 
ھەیە. بێگومان لەکاتی شەڕیشدا 
و  کێشەکە  بەرباسی  ھێنانە  بۆ 
بەڕووی  دۆسییەکە  کردنەوەی 
ــە کــۆتــایــیــشــدا  لـ گــشــتــیــیــدا و 
دانوستانێکی کاریگەر و وەالنانی 
ــەڕ، دووبـــــارە  ــ ــانـــی شـ ــۆڕەپـ گـ
دەوری  کە  دیپلۆماسییە  ھەمان 
ھەمیشە  و  دەبینێت  ســەرەکــی 
ــراوەی شەڕ  ــ ب ــووە کــە  ــەب ن وا 
و  دانوستان  و  ئاشتی  بــراوەی 
دیپلۆماسیش بێت. بەپێی ھەمان 
بنەمایە کە دەبینین پێشەوا زۆر 
و  داوە  دیپلۆماسی  بە  گرنگی 
لــە ھــەمــان کــاتــدا کــە لەشکری 
ــۆ یــەکــەمــجــار لە  ــاد-ی ب ــاب ــھ م
دامــەزرانــدووە  کــورد،  مێژووی 
بـــەم بــەشــی ســەربــازیــی الی 
ــووە بۆ  ــ ــەو پــشــتــگــیــریــیــەک ب ئـ

دیپلۆماسی نەتەوەیی و ھەر لە 
کۆتاییتەمەنی  ھەتا  ســەرەتــاوە 
ئەو  الی  دیپلۆماسی  کــۆمــار، 

پێگەی تایبەتی ھەبووە.
یەکێتیی  کۆنسوولی  جێگری 
سۆڤیەت لە ئێران لە سەفەرێکیدا 
ــانـــی ڕۆژھـــەتـــی  ــارەکـ ــۆ شـ بـ
ــارەت بە  ــ ــەب کـــوردســـتـــان، ســ
ــان و  ــەک ــی ــەی ــاوچ ــە ن ــ ــەت دەســ
الوازیـــی دەســەتــی نــاوەنــد بۆ 
ڕایدەگەیەنێت  خۆی  ســەرووی 
کە «لە ڕاستیدا چەند کۆمارێکی 
ناوچەیەدا  لەم  کــورد  بچووکی 
ــەن». پــێــشــەوا بـــەم پـــرش و  ــ ھ
بوەی کوردی زانیوە بۆیە زۆر 

کورد  ئــەوەی  لەبەر  بەخێرایی 
سیاسەتەکانی  قوربانی  نەبێتە 
ھەوڵی  زلــھــێــزەکــان،  و  نــاوەنــد 
دەدات  کــورد  ماڵی  یەکخستنی 
شی  ھــەوڵــەکــانــی  ــێـــی  دەڵـ و 
ساڵی  لــە  باپیری  -ی  المشای
باوکی  عەلی  قــازی  ١٨٣٠ز.و 
دەبوایە  ھەر  ١٩٢٠ز.  ساڵی  لە 

درێژە بدرێت.
ــکــدا کـــە کــومــیــتــەی  ــێ لـــە کــات
بریتانیا  سەربازیی  فەرماندەیی 
بۆ  یادداشتدا  دوو  لە  ئێران،  لە 
ڕایانگەیاندبوو  ئەفسەرەکانیان 
ــی  ــ ــەت ــ ــتـــی دەوڵ ــەبـــەسـ ــە «مـ ــ ک
دەوڵــەتــی  پشتگیریی  بریتانیا 
شێوەیەک  بەھیچ  و  نــاوەنــدە 
کــوردەکــان  بــەقــازانــجــی  نابێت 
لە  ھــەروەھــا  و  بجووڵێنەوە» 
الیان  بەریتانییەکان  کە  کاتێکدا 
ــازی مــحــەمــەد  ــ ــووە کــە ق ــ وا ب
لە  سۆڤییەتە،  یەکێتیی  مەیلەو 
کە   ١٩٤٣ ئۆکتۆبری  مانگی  لە 
قــازی  پێشەوا  دانیشتنێکی  لــە 
گرێسپێنی  ،لـــەگـــەڵ  مــحــەمــەد 
Grespigny جێگری مارشاڵی 
لە  بریتانیا  ئاسمانیی  ھــێــزی 
 Urquhart عێرا و ئورکورات
تەورێز،  لە  بریتانیا  کۆنسوولی 
ئــــەوان بــەئــەنــقــەســت وەســفــی 
کــردووە  سۆڤیەتیان  یەکێتیی 
بۆ ئەوەی دژکــردەوەی پێشەوا 
بزانن کە ئەویش زۆر زیرەکانە 
لە مەبەستەکەیان تێگەیشتووە و 
فەرموویەتی: «تەنھا بە یارمەتی 
بریتانیایە کە کوردەکان دەتوانن 
باشتر بکەن  بارودۆخی خۆیان 

و بگەن بە ئازادی».
 Hans مورگێنتا  جی.  ھانس 
 Joachim Morgenthau
 ١٩٠٤  ,١٧  (
ــی  ــ ــاوک ــ ١٩٨٠)ب  ,١٩  July  
نیوەی  لــە  دەرەوە  سیاسەتی 
دووھەمی سەدەی بیستەم و لە 
بونیاتنەرانی تیۆری واقعبینی کە 
بە ڕەخنەوە دەڕوانێتە سیاسەتی 
ڕۆژھەتی  وتانی  دەرەوەی 
نێوەڕاست ڕای وایە «مەبەستی 
دەبـــێ  دەرەوە  ســیــاســەتــی 
نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  بەپێی 
بەرژەوەندیی  و  بکرێت  پێناسە 
دەســەت».  بەپێی  نەتەوەییش 
ــەو  ــشــەوا ل ــێ ــیــن پ ــن ــی ئــێــمــە دەب
بەرژەوەندییە  بەم  سەردەمەدا 
نەتەوەییەی زانیوە و لە ھەموو 
چــاوپــێــکــەوتــنــێــکــیــدا  و  دیـــــدار 
ــەکـــەی بــۆ  ــەتـ ــیـ ــیـ ــاسـ ــۆمـ ــلـ ــپـ دیـ
ــی  ــەوەیـ ــەتـ بـــــــەرژەوەنـــــــدی نـ
نــیــشــتــمــانــەکــەی بـــــــووە. لــە 
کۆنسوول  لەگەڵ  دیدارەکانیدا 
و  ڕووســــــــی  ــە  ــرســ ــ ــەرپ ــ ب و 
ــی  ــ ــەک ــ بــەریــتــانــیــیــەکــان داوای
شەخسی و حزبی و بنەماڵەیی 

نەھێناوەتەگۆڕێ، داوای پێگە و 
شای  مــحــەمــەدڕەزا  لە  پۆستی 
حەسەن  سەرلەشکر  و  ئــێــران 
گشتیی  فـــەرمـــانـــدەی  ئـــەرفـــە 
ئەرتشی ئێران نەکردووە. ھەموو 
دیدار و چاوپێکەوتنەکانی تەنھا 
باسی پشتگیریکردنی الیەنەکان 
لە خواستە نەتەوەییەکانی کورد 
بووە. دیپلۆماسی ئەو ھەوڵ بۆ 
بەرزکردنەوەی  و  نەتەوەکەی 
ناسیۆنالیزمی  خواستی  ئاستی 

کورد بووە.
ــاســـی  ــیـ ــــالــــیــــزمــــی سـ رێــــ
مێتۆدۆلۆژییەکی واقعبینانەیە بۆ 
وەدیھاتنی  و  دەسپێڕاگەیشتن 
ــراو.  ــ ــک ــ ــاری ــ ــی دی ــک ــەســتــێ مــەب
ــالــیــزمــی ســیــاســی بــەمــانــای  ڕێــ
ئامانجەکان  لــەبــەرچــاوگــرتــنــی 
بەڵکو  نــیــیــە  ــی  ــرکــردن ــی ــەب ل و 
بەھەنگاو  ھەنگاو  بۆ  شێوازێکە 
گەیشتن بە ئامانجەکان. پێشەوا 
زانیویەتی کە یەکێتیی سۆڤیەت 
زلھێزی  دوو  ــە  وات بریتانیا  و 
ئــەوکــاتــە، لــەگــەڵ دامــەزرانــدنــی 
نین  کـــوردســـتـــان  ــاری  ــ ــۆم ــ ک
تەنانەت جەعفەری پیشەوەریش 
ناڕەزایەتی   ١٩٤٥ فێوریەی  لە 
ــدی خـــۆی لــەمــبــارەوە بۆ  ــون ت
ــتـــان  ــاری کـــوردسـ ــ ــۆم ــ ــەرک ســ
ــشــەوا  ــێ ڕاگــــەیــــانــــدووە کـــە پ
ــەو  ب ــەی  ــگـ ڕێـ بـــوێـــرانـــە  زۆر 
ــەداوە کــە بــڕیــاری  ــەشــەن ــاوب ھ
بەسەر داسەپێنێت و کەسایەتی 
خۆی و نەتەوەکەی و خواستە 
گەورەتر  بە  زۆر  بەرھەقەکەی 

لەو کۆسپانە زانیوە.
ئابووری  و  سیاسی  دۆخــی 
ئێران لە سەردەمی دامەزراندنی 
کۆماری کوردستان لە خراپترین 
ھەروەھا  ــووە  ب خۆیدا  ئاستی 
ــوت و زیــنــدانــی  کــەشــی ســەرک
پەھلەوی  ڕەزاشــای  سەردەمی 
کــوردســتــان  بەشێکی  لــە  وای 
کردبوو کە دەرەتانی ھەڵمژینی 
پشتیوانی  ھەناسەیەکی  ھیچ 
بەم  نەبوو  لەئارادا  کۆمار  بۆ 
ــازی محەمەد  ئــیــرادەی ق ــەوە  ئ
ئەو  نــەتــەوەیــی  دیپلۆماسی  و 
سۆڤیەتی  یەکێتیی  کــە  ــووە  بـ
لە  رازی کــردووە بۆ پشتگیری 
مسکۆ  تەنانەت  و  کۆمارەکەی 
چاپی  کەرەستەی  داوە  ڕێگەی 
کۆماری  بۆ  کتێب  و  ڕۆژنــامــە 
بکرێت  ھـــەنـــاردە  ــان  کــوردســت
ئــازایــانــە  زۆر  پــێــشــەوایــش  و 
بــەکــەڵــکــوەرگــرتــن لـــەو دۆخـــە، 
ھـــەوڵـــی پــێــگــەیــانــدنــی الوانـــی 
خوێندکاری  و  داوە  وتەکەی 
بۆ زانکۆکانی یەکێتیی سۆڤیەت 

ناردووە. 
بەرھەمی  ھــەمــووی  ئــەمــانــە 
نەتەوەییە  دیپلۆماتێکی  ئیرادەی 
دەرەکــی  تەگەرە  و  کۆس  کە 
و نــێــوخــۆیــیــەکــانــی بــیــنــیــوە و 
کاریگەریی  بـــەم  زانــیــویــەتــی 
ــەســەر  ــی و الوازیــــــی ل ــن ــەرێ ن
دەرفەتە  ئەو  دانەناوە.  ئیرادەی 
جەنگی  ــەھــۆی  ب مــێــژوویــیــەی 
لە  ڕووی  دووھــەمــەوە  جیھانی 
پێشەوا  ــوو،  ــردب ک کــوردســتــان 
ــەوڵ و  ــ ــازی مــحــەمــەدبــە ھـ ــ قـ
تێکۆشانی  و  ورد  خوێندنەوەی 
ــی پـــێـــشـــووتـــری  ــاسـ ــۆمـ ــلـ ــپـ دیـ
بیقۆزێتەوە.  توانیبووی  خــۆی 
زۆر  نەتەوەیی  دیپلۆماسییەکی 
ئێستەشی  کە  ســەرکــەوتــووانــە 
پارچەکانی  ھەموو  بێت  لەگەڵدا 
ــە شــانــازیــیــەکــی  ــان ب ــوردســت ک
لووتکەی  و  دەزانـــن  مێژوویی 
کە  بــووە  نەتەوەیەک  ئــیــرادەی 
کوردستاندا  کۆماری  لە  خۆی 
ئیرادە  ئەو  ئەگەر  دیتووەتەوە. 
نــەتــەوەیــیــەی  دیپلۆماسییە  و 
نەبوایەھەرگیز کۆماری  پێشەوا 
کــوردســتــان دانــــەدەمــــەزرا و 
لە  ئیالەتێک  وەکو  ئەوپەڕەکەی 
ئێران  ئازەربایجانی  کــۆمــاری 

ناوی دەھێنرا. 

کۆماری کوردستان بەرھەمی
 دیپلۆماسی نەتەوەیی پێشەوا

ئازاد مستۆفی

درێژە
پەیام بە بۆنەی ٧١ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
ھۆگران و ھەڵگرانی ئامانجەکانی جمھووریی کوردستان!

ئاکەیان بە شەکاوەیی  بە پڕ ڕێبواری و،  گیانیان بەخشیوە و ڕێگای جمھووریی کوردستانیان 
راگرتوە.

خەباتکارەکانی  وشیار و  ڕۆڵە  ھەموو  بۆ  بڵێین  دەتوانین  کوردستان و  دیموکراتی  حیزبی  بۆ 
نەتەوەکەشمان، بەرزراگرتنی بیرەوەریی ٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٤  و پێکھاتنی کۆماری کوردستان، زیاتر 
لە مانایەکی ھەیە. ئەم یادکردنەوەیە، ھەر تەنیا ڕێز گرتن نیە لە ڕووداوێکی گرنگ لە قۆناغێکی 
تایبەت لە مێژوو دا. لە روانگەی ئێمەوە کۆماری کوردستان، با تەمەنێکی کورتیشی بووبێ و دوای 
١١ مانگ دەسەالتداریەتی کۆتایی پێ ھاتبێ، ھەتا ئیستاش لە ڕووی کاریگەری لە سەر ھەست و 
تەمەنی،  زیندووە. سەرەرای کورتبوونی  دا،  ئامانجەکانی  لە  نەتەوەیی خەڵکی کوردستان و  بیری 
کۆماری کوردستان زۆر دەسکەوتی بە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد بە گشتی و بە جوونەوەی 
دەسەتداریەتی و  ئەزموونی  کرد.  پێشکەش  تایبەتی  بە  کوردستان  ڕۆژھەتی  لە  ڕزگاریخوازی 
دەتوانێ  ئێستاش،  سەردەمی  لە  دیموکراتیک  دەسەالتێکی  ھەر  بۆ  کۆمارە دا،  لەو  بەڕێوەبەرێتی 
لە  پێکەوەژیانیان  ئایینی و  زمانی و  نەتەوەیی،  جیاوازیی  لە  ڕێزگرتن  بێ.  فێربوون  لێ  جێگای 
بووژاندنەوەی  بە  گرنگیدان  بیرورادەربڕین،  ئازادیی  بە  باوەڕ  یەکتر،  لە  گرتن  ڕێز  بناغەی  سەر 
کولتورو ھونەرو ئەدەبیاتی نەتەوەیی، خوێندنی بە خۆرایی و ھاندانی کچان بۆ خوێندن و بە ڕەسمی 
ناسین و جێبەجێکردنی خوێندن بە زمانی دایک نەک ھەر بۆ منداالنی کورد بەڵکوو بۆ کەمایەتییە 
زمانییەکانی دیکە، برەو پیدانی گیانی وێکھەڵکردن لە نێوان دانیشتوانی شار و گوند و چین و توێژە 
جۆراوجۆرەکان و بە ھێزکردنی کولتووری پاڵوێکدان لە پێناوی بەرژەوەندی نەتەوەیی، پێشوازی و 
بۆ  رەخساندن  بوار  دیکە و  بەشەکانی  لە  کورد  نەتەوەی  دڵسۆزەکانی  ڕۆڵە  بۆ  باوەشکردنەوە 
خزمەتکردنیان بەو کۆمارە، گرتنەبەری ڕێگای دیالۆگ و لێک تێگەیشتن لە گەڵ حکومەتی میللیی 
ئازەربایجان و ئازەرییەکان و  پێشنیاری ھاوکاری و ھاوپەیمانیەتی بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لە گەڵ 
دوژمنی ھاوبەش، لە ئەزموونە بە نرخەکانی ئەو دەسەتە کوردییەن. ئەم کۆمارە بە ھەڵکردن و 
کۆمەڵێک  پێشمەرگە،  چەمکی  نەتەوەیی و  سروودی  داھێنانی  کوردستان و  ئاالی  بە  رەسمیەتدان 

بۆشایی لە گیان و ھزری نەتەوەیی و لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد دا پڕ کردەوە.
دوای  تێپەڕینی٧١ساڵ لە دامەزرانی کۆماری کوردستان، ئامانجاکانی ئەو دەسەتە کوردییە، 
دوای  دەیەی   ٧ ماوەی  لە  کوردستانن.  ڕۆژھەالتی  لە  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  مانیفێستی  ھەروا 
کوژانەوەی چرای تەمەنی ئەو کۆمارە، خەبات و تێکۆشان لە پێناوی دابینکردنی مافی دیاریکردنی 
ڕێژیمی  ھەبووە.  درێژەی  کات  ھەموو  کوردستان،  بەشەی  لەم  کورد  نەتەوەی  بۆ  چارەنووس 
خەڵکی  مافەکانی  داوا و  دوژمنایەتیی  کورد و  بزووتنەوەی  دژایەتی  لە  کە  ئیسالمییش  کۆماری 
بەر،  گرتووەتە  زیاترەوە  زۆر  توندوتیژییەکی  بە  حەمەرەزاشای  ڕێژیمی  ڕێگای  کوردستان دا، 
پاشگەز  کوردستان  کۆماری  ئامانجەکانی  ئاوات و  بۆ  تێکۆشان  لە  کوردستان  خەڵکی  نەیتوانیوە 
بکاتەوە. لە گەڵ ئەوەی حیزبی دامەزرێنەری کۆماری کوردستان و الیەنە سیاسییە خەباتکارەکانی 
دیکەی ڕۆژھەالتیش، ڕێگای تێکۆشانی سیاسیی ئازادانەیان ھیچ کات پێ نەدراوە و بەردەوام لە 
گەڵ شەڕ و سەرکوت و تێرۆر و زیندان بەرەوروو بوون، بەم خەڵکی ڕۆژھەالتی کوردستان، 
ھەتا ھاتوە جار بە جار زیاتر کەوتوونەتە بەرگری لە شوناس وکولتوور و زمانی خۆیان. لە ھەر 
دەرفەتێک بۆیان رەخساوە دژی ستەم و ھەواردنی نەتەوەیی و زمانی دەنگیان ھەڵبڕیوە. لە گەڵ 
ئەوەی دەسەتدارانی ئێران زەندەقیان لە ناوی پێشەوا و کۆمار و ئا چووە، بە شانازییەوە ئەم 
ناوانە لە سەر منداڵەکانیان دادەنێن و بە شێوەی جۆراوجۆر یادی پێشەوا و کۆمارو٢ی ڕێبەندان 
بەرز ڕادەگرن. ھەر لە جێدا پشتیوانییان لە حیزبی دیموکراتی کوردستان و بەردەوامیی ھۆگرییان 
بەم حیزبە لە ٧٠ساڵی ڕابردوودا، لەو ڕاستییەوە سەرچاوە دەگرێ کە ئەم حیزبە بە ھەڵگری ئای 
کۆمار و درێژەدەری ئامانجەکانی کۆماری کوردستان دەزانن. ئێمە شانازی بەو وشیارییە سیاسی 

و نەتەوەییەی خەڵکی کوردستانەوە دەکەین.
 لە ٧١سالەی دامەزرانی کۆماری کوردستان دا پەیاممان بۆ تێکڕای چین و توێژەکانی خەڵکی 
ڕۆژھەتی کوردستان، بۆ سەرجەم ڕۆڵەکانی نەتەوەکەمان لە ئێران ئەوەیە، بێ وەبەرچاوگرتنی 
سنوورە فکری و سیاسییەکان و بێ سەرنجدان بە جیاوازییە ئایینی، زاراوەیی و جۆگرافییەکان، با 
پتر لە ھەمیشە لە دەوری فەلسەفەی پێکھاتنی کۆماری کوردستان و ئامانجە نەمرەکانی کۆ بینەوە. 
مافی بێ ئەم الوئەوالی گەلی کورد لە ڕۆژھەتی کوردستانە لە چوارچێوەی ئێرانێکی دیموکراتیک 
و فیدراڵ دا، مافی چارەنووسی خۆی بگرێتە دەست. باوەڕ بەو مافە ھەموو الیەکمان ئەرکدار دەکا 
گیانی یەکگرتوویی و ھاوپێوەندی لە نێوخۆمان دا چ وەک تاکەکانی کۆمەڵ و چ وەک ھێز و الیەنە 
سیاسییەکان، ھەر چی زیاتر بە ھێز بکەین و ھەر کامێکمان بەو جۆرەی بۆمان دەگونجێ، دژی 
ستەمی نەتەوەیی و ھەواردنی سیاسی، دژی بێمافی و سەرکوت و سڕینەوەی  شوناس و مێژوو 

و زمان و کولتووری خۆمان لە الیەن ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە، خەبات بکەین.
دڵسۆزان و ھۆگرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و ئامانجەکانی کۆماری کوردستان

لە ھەرێمی  بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان  لەمەوبەر   ڕاست مانگێک 
کوردستان کرا بە ئامانجی ھێرشێکی تیرۆریستی  کە سەرچاوەکەی، وەزارەتی ئیتالعات و سوپای 
پاسدارانی کۆماری ئیسالمی بوون. ئەم تاوانە تیرۆریستیی یە کە گیان لە دەست دانی پۆلێک لە 
باشترین ڕۆڵەکانی حیزبی ئیمە و خەڵکی کوردستانی  لێکەوتەوە، ھەر وا کە بووە مایەی پەژارە 
و نیگەرانیی ئێوە و  زۆربەی ھێزوالیەنە سیاسییە کوردستانی و ئێرانییەکان، شەپۆلێکی گەورە 
لە ڕێژیمی  بێزاری  تووڕەیی و  دیموکراتی کوردستان و ھەر وەھا  لە گەڵ حیزبی  لە ھاوخەمی 
تیرۆریستی کۆماری ئیسالمیی بە دواوە بوو. لەم بۆنەیە دا بە دەرفەتی دەزانین وێڕای دووبارە 
کردنەوەی پێزانینی خۆمان بەرامبەر بە ئێوە، ھەموو الیەک دڵنیا بکەینەوە کە خەبات و تێکۆشانی 
و  کردەوە  جۆرە  بەم  ئیسالمی  کۆماری  خوێنڕێژی  و  زۆردار  ڕێژیمی  دژی  لە  ئێمە   حیزبی 
بەرپەرچدانەوەیان  بۆ  ئێمە  ئامادەیی  و  وریایی  تەنیا  لەم چەشنە  تاوانی  و،  ناوەستێ  ھەڕەشانە 
زیاترو ھەروەھا ئیرادە و بڕیارمان بۆ درێژەی سیاسەت و بەرنامەکان و شێوازە جۆراوجۆرەکانی 

خەبات، پتەوتر دەکا.
ھەر وەھا لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا پلینۆمی پێنجەمی کۆمیتەی ناوەندیی ھەڵبژێراوی کۆنگرەی 
گشتیی  ھەڵبژاردنی سکرتێرێکی  پلینۆمە  ئەم  کارەکانی  لە  یەک  بەڕێوە چوو.  حیزب  شازدەیەمی 
نوێ بە دوای دەست لە کارکێشانەوەی ھاوڕێی بەڕیز کاک خالید عەزیزی دا بوو. لە چەند مانگی 
ڕابردوو دا دۆستان و دڵسۆزانی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە عەالقەوەوە، ھێندێ جاریش بە 
نیگەرانییەوە بەدواداچوونیان بۆ ئەم پرسەی بەردەم حیزبی دیموکراتی کوردستان دەکرد. وەک 
ئاگادارن کۆمیتەی ناوەندیی حیزب بە ھاوکاری و پشتیوانیی سەرجەم ڕیکخراوەکانی حیزب، ئەم 
پڕۆسەیەی سەرکەوتوانە بە ئاکام گەیاند. لەم بۆنەیەدا پێمان خۆشە خەڵکی کوردستان و تێکڕای 
مەولوودی و  مستەفا  بەڕێز  ھاوڕێی  نوێ،  گشتیی  سکرتێری  کە  بکەینەوە  دڵنیا  حیزب  دۆستانی 
یەکتر،  ھاوکاریی  پشتیوانی و  بە   و  یەکگرتوانە  حیزب،  ناوەندیی  کۆمیتەی  و  سیاسی  دەفتەری 
لە ڕاستای بردنە پێش و جێبەجێ کردنی بڕیار و پەیام و ڕاسپاردەکانی کۆنگرەی شازدەیەمی 
پرسی  کۆمەڵیک  بارەی  لە  ئێوە  ھیوا و چاوەڕوانییەکانی  کە  لێبڕاوین  ئێمە  دەنێن.  ھەنگاو  حیزب، 
گرنگی وەک ھاوکاری و ھاوخەباتی لە گەڵ ھێزە سیاسییەکانی دیکەی ڕۆژھەت و ئیران، ڕەوتی 
لێکنزیکبوونەوەو یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان، گرنگیدان بە پشتیوانیی خەباتی مەدەنی لە نێوخۆی 
نیوخۆدا،  لە  حیزب  جۆراوجۆری  تێکۆشانی  کردنەوەی  چاالکتر  سەر  لە  بەردەوامبوون  وت، 
گەیاندنی دەنگی حەقخوازانەی خەڵکی ڕۆژھەالتی کوردستان بە بیروڕای گشتی و کۆڕ و کۆمەڵە 
نێودەوڵەتییەکان و ھەر وەھا پشتیوانیمان لە پرسی نەتەوەیی و خەباتی نەتەوەی کورد لە بەشەکانی 
دیکەی کوردستان، بێ وم نەھێڵێنەوە و زیاتر لە پێشووش ھەنگاویان بۆ ھەڵ بگرین. چونکە ئەمانە 
بەشێکی بنەرەتین لە پرەنسیپەکان و ناوەرۆکی بەرنامە و ڕێبازی سیاسی و خەباتگێڕانەی حیزبمان 
ئێمە  لەو خەباتە درێژخایەنەی  بەشێکن  پرسانە،  بەو  دیموکراتی کوردستان. گرنگیدانمان  حیزبی 
بەرەو ڕووگەی ڕزگاربوون لە دیکتاتۆری و بێمافی و ژێردەستی، ھەمان ئەو ئامانجانەی کۆماری 
کوردستان لە پێناویان دا پێک ھات، ڕێنوێنی دەکەن. ھەر بۆیە جێی خۆیەتی چاوەروان بین کە 
لە درێژەدانی ئەوسیاسەت و بەرنامانەی کە ئێوە بە دروستیان دەزانن و ئێمە لە سەریان بەردەوام 

دەمێنینەوە، وەک ھەمیشە پشتیوانمان بن.
لە  دامەزرانی کۆماری کوردستان  یادی ٧١ سالەی  ڕێبەندان و  بیرەوەریی ٢ی  دیکە  جارێکی 

ھەمووالیەکتان پیرۆز.
حیزبی دیموکراتی کوردستان

فتەری سیاسی د
اری  ی بەفران
انویەی  ی 
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بۆ  گرنگە  رۆژێکی  ھاوچەرخ دا  مێژووی  لە  رێبەندان  دووی 
نەتەوەی کورد . لەو رۆژە و لە ساڵی ١٣٢٤دا ، لەسەردەستی 
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان و پێشەوای کورد قازی محەممەد، 
«کۆماری کوردستان» وەک یەکەم دەسەتی مۆدێڕنی نەتەوەی 
کورد لە شاری مەھاباد و لە رۆژھەتی کوردستان دامەزراو 
ئای نەتەوەی کورد شەکایەوە و بەم چەشنە الپەڕەیەکیزێرینلە

خەباتینەتەوەیی مانھەڵدرایەوە. 
نەتەوەی کورد بە درێژایی مێژوو لەسەر زێد و نیشتمانی خوی 
نەتواوەتەوە  بێگانە،  داگیرکەرانی   ھێرشی  و سەرەڕای  ژیاوە 
بەسەرداگیرکەرە  مــاوەیــەک  پــاش  و  کــردوە  بەربەرەکانی  و 
ملی داڕنیوە.  لە  یەخسیریی  نیری  و  بووە  زاڵ  خوێن رێژەکان دا 
لەدوای دابەشبوونی کوردستان بەسەر دوو ئیمپڕاتۆری عوسمانی 
و سەفەویش دا نەتەوەی کورد شۆرش و داستانی قارەمانی یەتی 
مەزنی خوڵقاندوە و ئامادە نەبوە ملکەچ و ژێردەستەی بێگانە و 
داگیرکەرانی کوردستان بێ. لە بەرخۆدانی جوامێرانەی»قەی 
شاعەبباسی  لەسەردەمی  لەالیەن»خانی لە زێڕین»  دم دم» 
سەفەوی یەوە بگرە ھەتا شۆرشە خوێناوی یەکەی سەید رەزای 
راپەڕینی  و  شۆرش  دەیــان  کوردستان،  باکووری  لە  دێرسیم 
گەورە لە ھەموو بەشەکانی کوردستان دا بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ 
داگیرکەران و سەربەخۆیی والتی کوردان سەریھەڵداوە. بەم 
لەخۆبردوویی  و  فیداکاریی  سەرەڕای  شۆرشانە،  لەو  ھیچ کام 
رێبەران و جەنگاوەرەکانیان سەرکەوتوو نەبوون و بەداخەوە 

نەیانتوانی ئاواتی لەمێژینەی نەتەوەی کورد دەستەبەر بکەن. 

پێشەوا قازی محەممەد بە لەبەرچاوگرتنی ھۆکارە مێژوویی و 
ناوچەیی و سیاسی یەکانی سەرنەکەوتنی شۆرش و راپەڕینەکانی 
رابردووی نەتەوەی کورد و ھەل و مەرجی ئەوکاتی رۆژھەالتی 
و  جیھانی  دووھەمی  شەڕی  لەجەنگەی  بەتایبەت  کوردستان، 
ھێزەکانی  لەالیەن  ئێران  باشووری  و  باکوور  کە  دا  کاتە  لەو 
کــرابــوون،  داگــیــر  مــەزنــەوە  بریتانیای  و  سۆڤیەت  یەکێەتیی 
کە  ئەو  کرد.  گەڵە  کوردی  دەسەتی  دامەزراندنی  بیرۆکەی 
خۆی یەکێک لە مرۆڤە ھەرە زانا و بەلیمەتەکانی ئەو سەردەمە 
بوو و لە نێو کۆمەنی خەڵکی کوردستان و بەتایبەت موکریان دا 
جێگە و پێگەی بەھێزی کۆمەیەتی ھەبوو، باش دەیزانی دەبێ 
لەو ھەل و دەرفەتە لە نەمانیدەسەتی سەرکوتکەری بنەماڵەی 
پەھلەوی لە ناوچەکەداکەڵک وەرگرێ و ئەو بۆشایی دەسەتە بە 

دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی پڕبکاتەوە.
پێشەوای نەمر زۆر باش بارودۆخەکەی لێکدابوەوە و دەیزانی 
لەسەر  مودێڕن  شێوازێکی  بە  دەبێ  کوردی یە  دەسەتە  ئەو 
بەستێنیکی جیا لە دەسەتەکانی دیکە دابمەزرێ. ھەر بۆیەش 
» لە ٢٥ی گەالوێژی  لەسەرەتادا لەسەر بناغەی کۆمەڵەی»ژکا
١٣٢٤ و رێک لە ساڵڕۆژی لە دایکبوونی ئەو رێکخراوە سیاسی یەدا 
حیزبێکی  وەک  کوردستان»ی  دێمۆکراتی  دامەزراندنی»حیزبی 
سەردەمیانە و مۆدێرن، بە پەیرە و پرۆگرام و ئامانجی روون 
راگەیاند.  مەھاباد  شاری  چوارچرای  مەیدانی  لە  دیاریکراو،  و 
پاشان بە پشت بەستن بە فاکتەرە دەرەکیی و نێوخۆی یەکانی 
وەک: لەبەردەست دابوونی ناوچەیەکی بەرفراوان لە رۆژھەتی 
کوردستان، پشتیوانی کۆمەنی ئازادیخوازی خەڵک و سەرۆک 
و  پێشمەرگە  ھێزی  و  سوپا  بوونی  و  عەشیرەتەکان  و  خێڵ 
ھەروەھا ھێزی پێشمەرگەی کارامەی بارزانی یەکان، لەالیەک و 
دولتی  بوونی  و  ناوەندی  دەسەتی  الوازی  دیکەش  لەالیەکی 
و  متمانە  جێی  و  بەھێز  دراوسێ یەکی  وەک  ئازەربایجان  ملی 
پشتیوانی یەکێەتیی سۆڤیەت لە دەسەتی ئازەربایجان؛ پێشەوا 
کۆماری  دەبێ  کە  بــاوەڕە  ئەو  سەر  ھێنایە  محەممەدی  قازی 

کوردستان ڕابگەیێنێ و ئای کوردستان بەرز بکاتەوە.
ھەربۆیەش لە دووی رێبەندانی ١٣٢٤ لە نێو ئاپۆرای دەیان 
ھەزار کەس لە خەڵکی مەھاباد و باقی شارە کانی کوردستان 
لە  کوردستان،  دیکەی  پارچەکانی  کوردی  سەدان  ھەروەھا  و 
چوارچرای مەھاباد لە رێورەسمێکی شکۆداردا ئای کوردستان 
نەمر  پێشەوای  بە سەرۆکایەتی  کۆماری کوردستان  ھەڵکراو  
راگەیێندرا و کابینەی دەوڵەت بۆ بەڕێوەبردنی کاروبار،دەستی بە 
راپەڕاندنی کار و ئەرکەکانی لە ناوچەکانی ژێر دەسەتی کۆماردا 
کرد. کۆماری کوردستان بوو بە کانگای ھیوا و ھومێدی خەڵکی 
ھەموو بەشەکانی کوردستان و زۆر لە رووناکبیر و شارەزا لە 
بوارە جوراوجۆرەکان بە خۆشەویستی یەوە بۆ خزمەت بە کۆمار 

روویان لە ناوچەکانی ژێر دەسەتی ئەو کۆمارە نەتەوەیی کرد 
کە ھەموان بە کۆماری خۆیانیان دەزانی. جگەلەوەش لەماوەی 
کەمتر لە سالێک لە تەمەنی دەسەتی کوردی دا زۆر کاری باش 
لە ھەموو بوارە نێوخۆیی و دەرەکی یەکان کران کە دەکرێ لە 
دام ودەزگــا  و  دەوڵەت  دامەزراندنی  لە  باس  نموونە  بۆ  نێوخۆ 
لە  پێکھاتوو  کوردستان،  لەشکەری  و  فەرمی یەکان  ئیداری یە 
ناوی»پێشمەرگە»ی  ــر  دوات کە  کــورد  جەنگاوەری  ھـــەزاران 
باس  کــورد دا جێکەوت و ھەروەھا  نێو  لە  بۆ ھەمیشە  لێنرا و 
گۆڤارو  چەندین  دەرچوونی  و  کــوردی  زمانی  بە  خوێندن  لە 
رۆژنامە و دامەزراندنی یەکێەتیی الوان و رێکخراوی تایبەت بە 
ژنان و ......زۆر نموونەی دیکە لە دەسکەوتەکانی کۆمار بکەین. 
لە ئاستی دەرەوەش دامەزراندنی پێوەندی پتەو لە ھەموو بوارە 
دەوڵەتی  لەگەل  کۆمەیەتی یەکانەوە  و  سیاسی  و  ئابووری 
ئازەربایجان و ئیمزای رێککەوتنی بەرگری و نیزامی لەبەرانبەر 
ئەگەری ھێرشی ھێزەکانی دەوڵەتی ناوەندی و ھەروەھا ناردنی 
دەیان خوێندکاری کورد بۆ یەکێەتیی سۆڤیەت بۆ درێژەدان بە 
ئابووری یەکان  و  بازرگانی  پێوەندی یە  پەرەپێدانی  و  خوێندن 
جیھانی،  دووھەمی  شەڕی  سەرکەوتووەی  زلھێزە  ئەو  لەگەڵ 

بەشێکن لە دەسکەوتەکانی کۆماری کوردستان.
کوردستان  دێمۆکراتی  حیزبی  دەســەتــی  و  کــۆمــارە  ئــەو 
بێ گومان یەکێک لە شانازی یەکانی نەتەوەی کوردە و سەرەڕای 
تەمەنی کورتی و چارەنووسەکەی کە بە شەھید بوونی پێشەوا و 
ھاورێیانی کۆتایی ھات، زۆر دەسکەوت و ئەزموونی پڕبایەخی 
ئاماژە  دەکــرێ  کە  ھێنا  بەدیاری  بەگشتی  کــورد  نەتەوەی  بۆ 
ناوی  ئەی رەقیبو  نەتەوەیی  ســروودی  کوردستان،  ئــای  بە 
پیرۆزی پێشمەرگە بکەین کە ئەوڕۆ لە جیھان دا وەک بەھێزترین 

جەنگاوەری شەڕ لەگەڵ تێرۆریزم ناسراوە.
کۆماری کوردستان پاش کەمتر لە ساڵێک لە دوای دامەزرانی 
بە ھاتنەوەی ھێمنانەی ئەرتەشی شا رووخا و کورد بۆ جارێکی 
دیکەش بە ئازادی و سەربەستی نەگەیشت. لەسەر ھۆکارەکانی 
تێکشکانی دەسەتی کوردی لەو بەشە لە کوردستان دا زۆر باس 
و لێکۆڵێنەوە کراوە و ھەر کەس و شارەزا و مێژوونووسێک 
ئاماژەی بە بەشێک لە ھۆکارەکان یان ھەموویان کردوە؛ بەم 
ــان ھــۆکــاری ســەرەکــی رووخــانــی کۆمار  ــەرەزۆری زۆربـــەی ھ
و  ئازەربایجان  میللی  حکومەتی  رێبەرانی  ڕاکردنی  لە  یەکەم، 
ھەزار  دەیــان  پوشتەیە  و  کۆک  ھێزە  ئەو  خۆبەدەستەوەدانی 
کەسی یە دەزانن کە لە بەرانبەر ھێزە شە و شڕەکەی دەوڵەتی 
و  نەکرد  بەربەرەکانی یان  پێشەوەدا  بەرەکانی  لە  ناوەندیی  
کۆماری  دەسەالتی  ژێر  ناوچەکانی  خەڵکی  ورەی  بەم چەشنە 
و  خێڵ  ســەرۆک  دووھەمیش  و  کــرد  لــەرزۆک  کوردستانیان 
ناوەندەوە  بە  پێوەندی یان  نەھێنی  بە  کە  بوون  عەشیرەتەکان 
شا  بە  خۆیان  ــاداری  وەفـ نامە،  ئاڵوگۆڕی  ڕێــی  لە  و  گرتبوو 
ھاوڕێکانی  و  پێشەوا  پێداگری  ئەوەش سەرەڕای  راگەیاندبوو؛ 
لەسەر بەربەرەکانی و بەرخۆدان بە دژی ھێرشی ئەڕتەشی شا، 

کاریگەری ھەبوو لەسەر دابەزینی ورەی خەڵکی ئاسایی.
راستە کۆماری کوردستان کۆتایی بە تەمەنی ھات و پێشەوا و 
ھاوڕێیانی و زۆر لە بەرپرسانی کۆمار لەسێدارە دران و حیزبی 
دێمۆکراتی کوردستانیش بۆ ماوەیەک دەنگی ک کرایەوە، بەم 
بڵێسەی ئاگری شۆرش و ڕاپەرینی کوردان لە ماوەی ٧١ ساڵ 
دوای رووخانی کۆماریش لە رۆژھەتی کوردستان و ھەموو 
بەشەکانی دیکەی کوردستان دا نەکووژایەوە و بانگی مافخوازی 
ئەو ٧١ساڵەدا  لەماوەی  بوویەوە.  بەرز  پێشوو  لە  زیاتر  کورد 
بەخۆیەوە  بارێکەوە  لەھەموو  ئاڵوگۆری  گەورەترین  جیھان 
 . گۆڕان دایە  لە  و  گۆڕاوە  نەخشەی سیاسی جیھان  و  دیتووە 
کورد  و  رووخــاون  ناوچەدا،  لە  دیکتاتۆرەکان  رێژیمە  لە  زۆر 
بێ  کۆمار  ســەردەمــی  وەک  جیھانی دا  سیاسەتی  رۆژەڤــی  لە 
پشت وپەنانی یە و ھیواکان و ئەگەرەکان بۆ گەیشتن بە ئازادی 
و سەربەستی، نەتەوەی کورد بە گشتی لە ھەمووکات زۆرترخۆ 

دەنوێنی.
لە ئێران ھەروەک چۆن رێژیمی پاشایەتی لەوپەڕی دەسەت  
ــخــواز دا خۆی  ــازادی ئ ــرادەی خەڵکی  ــی ئ تــەوژمــیــی  لــەبــەرانــبــەر 
مێژووی  رەشەکانی  الپەڕە  چووە  ناوی  رووخــاو  پێڕانەگیراو 
ئیسالمیش  کۆماری   ، کورد  مافەکانی  بە  رێژیمیدژ  ئێرانەوە، 
ــە نــاوچــەیــرۆژھــەتــی  ــەی ل ــەتـ ســـــەرەڕای ئـــەو ھــێــزو دەسـ
ناوەڕاست دا ھەیەتی و وەک زلھێزێکی ناوچەیی ھەڵسووکەوت 
بەتەواوی  نێوخۆی وت دا  لە  لەگەڵ دوونیای دەرەوە دەکات، 
شپرزەیە و لە راستی دا گڕکانی ناڕەزایەتی و نەفرەتی خەڵکی 
لە وەزاڵەھاتوو بەرەو نەمان ھەنگاو دەنێ. بێ گومان نەتەوەی 
کوردیش لەو بەشە لە کوردستان لە مەیدان دایە و دەبێ بەھەموو 
تەنانەت  و  تواناکانیان  ھەموو  لە  بەکەڵکوەرگرتن  شێوەیەک، 
کەلێن و کەلەبەرە یاساییەکانی رێژیمی کۆماری ئیسالمیش بێ، 
دەنگی نارەزایەتی خۆیان بەرانبەر پێشێلکرانی مافەکانیان بەرز 

بکەنەوە.
کوردستان  کۆماری  رووخانی  پاش  رەنگە  دیکە  لەالیەکی 
وەک یەکەمین دەوڵەت و دەسەتی مۆدێرنی کوردی، شاھیدی 
سەربەخۆیی بەشێک لە نەتەوەکەمان لە باشووری کوردستان 
بین کە ئەوە بۆ زیاتر لە ٢٥ ساڵە، دەسەتی خۆی لە چوارچێوەی 
ــووە و ســــەرەڕای ھەموو  ــڕا دا بــەدەســتــەوە گــرت ــێ وتـــی ع
ئابووریی  گەمارۆی  و  نێوخۆیی  شەڕی  وەک  نەھامەتییەکان، 
ڕێکخراوی  دڕنــدانــەی  ھێرشی  دوایــیــش دا  لــەم دووســاڵــەی  و 
بەسەربەرزی  توانیویەتی  داعش،  دەوڵەتی  شێوە  تێرۆڕیستی 

ئای کۆمارە جوانەمەرگەکەی کوردستان شەکاوە ڕاگرێ 

سیاسی

دووی رێبەندان و یادی کۆمار

رەزا محەمەدئەمینی

سیاسیی  مەکتەبی  ەتێکی  ھەی بەفرانبار  ھەینی٢٤ی  ڕۆژی  پێش نیوەڕۆی 
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان پێکھاتوو لە بەڕێزان د. ئەرسەالن بایز و سەعدی 
ئەندامی  مستەفا،  بەکر  مامۆستا  سیاسی و  مەکتەبی  ئەندامانی  پیرە،  ئەحمەد 
سەرکردایەتیی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان و، ڕاوێژکاری سەربازیی سەرۆکی 
ھەریمی کوردستان سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکڕاتی کوردستانیان کردو؛ 

ەتێکی ڕێبەریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانەوە پێشوازییان لێکرا. لەالیەن ھەی
کەسایەتیی  عەبدوڵ حەسەن زادە،  مامۆستا  ئامادەبوونی  بە  کە  دیدارەدا  لەو 
کرا،  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  ڕۆژھەت و  کوردی  بزووتنەوەی  دیاری 
ئاڵوگۆڕی  قسەوباس و  ناوچە  و  کوردستان  ڕۆژەڤی سیاسیی  بابەتێکی  کۆمەڵە 

بیروڕایان لەسەر کرا.
ەتی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان لەو دیدارەدا ھاوخەمیی خۆیان سەبارەت  ھەی
بە شەھیدبوونی پۆلێک تێکۆشەری حیزبی دێموکڕات بەھۆی تەقینەوەکەی شەوی 
یەڵدای بەر قەی دێموکرات دەربڕی و؛ ھیوایان خواست کە ڕووداوی لەو چەشنە 

دووپات نەبێتەوەو ئەوەش پێویستە خەمی ھەموو الیەک بێ.

سەرۆکایەتیی  بە  پژاک  ەتێکی  ھەی بەفرانبار،  ی   ٢١ سێشەممە  ڕۆژی 
سیامەند موعینی، ھاوسەرۆکی ئەو رێکخراوەیە سەردانی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی  ڕێبەریی  ەتی  ھەی لەالیەن  و  کرد  کوردستانی  دێموکڕاتی  حیزبی 

دێموکڕاتی کوردستانەوە پێشوازییان لێکرا.
لەو سەردانەدا، سیامەند موعینی بە نوێنەرایەتیی ڕێکخراوەکەیان ھاوخەمیی 
قووڵی خۆی سەبارەت بە شەھیدبوونی کۆمەڵێک پێشمەرگە و تێکۆشەری 

حیزب لە تەقینەوەکەی شەوی یەلدادا بە ڕێبەریی حیزب ڕاگەیاند.
پێکھاتەی  لەسەر  گۆڕانکارییەکان  و  پژاک  کۆنگرەی ٥ی  ئاکامی  لە  باس 
سیاسی و تەشکیالتی ئەو ڕێکخراوەیە، باس لە سەر چۆنیەتیی پێوەندییەکانی 
دیکەی  بەشەکانی  لە  کورد  پرسی  کوردستان،  ڕۆژھەتی  حیزبەکانی 
کوردستان  و پێویستیی لێک نیزیکیی زیاتری الیەنە سیاسییەکانی ڕۆژھەتی 
چەند  ھاوبەش،  لێک تێگەیشتنێکی  دروستکردنی  بەمەبەستی  کوردستان 
کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  و  پژاک  ەتی  ھەی دوو  باسەکانی  تەوەرێکی 

بوو.

دێموکراتی  حیزبی  گەڵ  لە  ھاوخەمییەکان  و  کاردانەوە  درێژەی  لە 
قەی  بەردەم   تیرۆریستییەکەی  کردەوە  مەحکومکردنی  کوردستان  و 
دێموکرات،  ئەندامان و دۆستانی حیزب لە شارەکانی ڕەبەت و شنۆ چاالکیی 

ییان کرد. تەبلی
ییانەدا بە بوکردنەوەی وێنەی شەھیدانی سورخەتی  لەو چاالکییە تەبلی
و  ڕێباز  لەگەڵ  و  ڕاگرت  بەرز  ئەوانیان  بیرەوەریی  و  یاد  یەلدا  شەوی 

ئامانجەکانی حیزب پەیمانی وەفایان نوێ کردەوە.
ھەروەھا بەبۆنەی ھاتنەوەی ٢ی ڕێبەندان، ساڵڕۆژی دامەزانی کۆماری 
ی کراوە و  کوردستانیش لە ئاواییەکانی سەر بە شاری شنۆ چاالکیی تەبلی

ڕێز لە یاد و بیرەوەریی دامەزرێنەرانی کۆماری کوردستان نراوە.
یسه وێ و تاژه ده رێ چەند گوندێکی  انێ  ڕه ش، باب خاوێ، بێ تریان، 
ھەروەھا  ڕازانەوە،  حیزبی  تڕاکتی  و  دروشم  بە  کە  بوون  شنۆ  ناوچەی 
ھه روه ھا ئه ندامان و الیه نگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان له  سێ ڕێیانیی 
نه ڵۆس، ڕێگای سه ره کیی نێوان پیرانشار بۆ شنۆ ئای کوردستانیان به رز 

کرده وه .

حیزبی  ئەندامی  جوانەمەرگی  و  دێموکڕات  الوی  ھونەرپەژوو،  ئازاد 
بەھۆی  بەفرانبار  ٢٧ی  دووشەممە،  ڕۆژی  کە  کوردستان  دێموکڕاتی 
ڕووداوی ھاتوچۆ لە رێگەی پیرمام ــ ھەولێر کۆچی دوایی کرد، لە مەزاری 
شەھیدانی حیزب دا نێژراو ڕێوڕەسمی پرسەو سەرەخۆشییەکەی لە بنکەی 

دەفتەری سیاسیی حیزبدا بەڕێوەچوو.
حیزبی  ئەندامانی  لە  کەس  سەدان  بەبەشداریی  کە  ڕێوڕەسمەدا  لەو 
مامۆستا  بەڕێوەچوو،  ئازاد،  دۆستانی  و  وبنەماڵە  کوردستان  دێموکڕاتی 

عەبدوڵال حەسەن زادە وتارێکی پێشکێش کرد.
پێگەی  لە  باس  وێڕای  قسەکانیدا  لە  حەسەن زادە   عەبدووڵ مامۆستا 
و  تێکۆشان  بۆکان،  ناوچەی  لە  ھونەرپەژوو  بنەماڵە  بەرزی  کۆمەیەتیی 
خەمخۆریی الوی دێموکرات  ئازاد ھونەرپەژووی بەرزنرخاند و لە الیەن 
بنەماڵەی گەورەی حیزبی دێموکراتەوە سەرەخۆشیی لە بنەماڵە و سەرجەم 

کەسوکاری ئازاد ھونەرپەژوو کرد.
بەدوا ئەودا، بەدرەدین ساڵ ھاوڕێ و ھاوکاری ئازاد، لەسەر کەسایەتی 
بەشدارانی  بۆ  ھونەرپژوو  ئازاد  نیشتمانپەروەرانەی  ھەڵسوکەوتی  و 

رێوڕەسمەکە دوا.

سەردانی شاندێکی مەکتەبی سیاسیی یەکیەتیی نیشتمانیی 
کوردستان لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

اک لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی  ەتێکی پ سەردانی ھەی
دێموکراتی کوردستان

چاالکیی ئەندامان و الیەنگرانی حیز لە ڕەبەت و شنۆ 

ئازاد ھونەرپەژوو لە ئامێزی 
شەھیدانی حیزبی دێموکرات دا ئارامی گرت

 چه ند چاالکی یەکی دیکەی حیزب
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و  تێرۆر  و  ســەرکــوت  لە  پڕ  کارنامەی  بەرانبەر  لە 
نــازنــاوی  نــاوبــراو  رەفسەنجانی دا،  ھاشمی  کوشتاری 
جێگەو  رۆژ  گەڵ  لە  رۆژ  بڕاو  بەرسەردا  «اکبرشاە»ی 
بە  دابـــەزی.  ئــێــران دا  خەڵکی  کۆمەنی  نێو  لــە  پێگەی 
جۆرێک کە نەتەنیا لە بەرانبەر مۆرەیەکی بێ ناونیشان و 
الوازی وەک ئەحمەدی نژاددا نەیتوانی بۆ جاری سێھەم 
لە ھەڵبژاردنی نوێنەرانی  بەڵکوو  ببێتەوە بە سەرکۆمار، 
پارلمانیش دا لە شاری تاران، کەمترین دەنگی ھێنایەوە کە 

دواتر بەناچار وازی لە چوونە پارلمانیش ھێنا.
ــە گــەڵ  ــردوودا ل ــ ــ ــەی راب ــ ــاوەی دوو دەی ــ ــە م ــەم ل بـ
خۆی  کە  خامنەیی  عەلی  گەڵ  لە  رووبەرووبوونەوەی 
رۆڵی یەکالکەرەوەی لە بوونی بە رێبەری نیزام دا گێڕا 
لە جەریانی  میانەڕەو دەرخست و  خۆی وەک کەسێکی 
موعتەدل  و  رێفۆرمخواز  باڵی  رووبەرووبوونەوەکانی 
ھاشمی  رێبەری دا،  بەیتی  و  بناژۆخواز  بــەرەی  گەڵ  لە 
گەڵ  لــە  نێوانی  زیــاتــر  رۆژ  لــەگــەڵ  رۆژ  رەفسەنجانی 
بناژۆخوازان و، بەتایبەت خودی عەلی خامنەیی بەرینتر 
دەبوەوە. بە کورتی ئەم  ھەڵوێست گۆڕینانە ئاکامەکەی 
بوو بەوەیکە نازناوی ناوبراو لە «اکبرشا»وە گۆڕدرا بە 
لحت» و بە میلیونان  «امیرکبیر زمان» و  پیاوی «م
لە  ئێرانەوە  نــاوچــەجــۆراوجــۆرەکــانــی  خەڵکی  لە  کــەس 

. رێورەسمی ناشتنی تەرمەکەیدا بەشدار بوون
***

ھۆکارانە  لەو  باس  پێویستە  کورتەوە  پێشەکی یە  بەم 
لە  جــۆرە  ئــەم  بیچم دانی  لە  شوێندانەربوون  کە  بکرێ 
رەفتار و ھەڵوێستی سیاسیی خەڵکی ئێران. بە مانایەکی 
بۆ  کە؛  بدرێتەوە  پرسیارە  ئەو  ومی  پێویستە  سادەتر 
سەردەمی  کارنامەی  کە  رەفسەنجانی  وەک  کەسێکی 
نۆمرەی  خەڵکەوە،  نەفرەتی  بە  دەسەتدارێتی یەکەی 
دواتر  پیاوە  ئەم  ھەر  بــەم  وەردەگـــرێ،  «ئەکبەرشا» 

دەبێتە «ئەمیرکەبیری سەردەم»
بە  پێویستی  پــرســیــارە  بــەم  ــەوە  ــدانـ ومـ بــێ گــومــان 
لێکۆڵینەوەیەکی چڕی «رەفتارشناسی» ھەیە کە لەتاقەتی 
ئەم وتارەدا نیە. بەم دیسانیش ھەوڵ دەدەین لە رووی 
سیاسییەوەو بە ھێنانەگۆڕی چەند ھۆکارێک، تارادەیەک 
سەرەداوێکی ھۆکار و عیللەتە بنەڕەتییەکانمان بەدەستەوە 

دابێ.
جیا لەو ومە کلیشەیی و کالسیکی یە مێژووی یەی کە 
تاریخی»  حافزەی  ــی  «الوازی لەسەر  قامک  دەستبەجێ 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  دەدەین  دادەنــێ، ھەوڵ  ئێران  خەڵکی 
باسەکەدا سەبارەت بە رەفتاری سیاسیی خەڵکی ئێران، 

ئاماژە بەچەند ھۆکارێک بکەین. 
تا ئێستایشی لەگەڵ دا بێ، نەبوونی ئاڵترناتی گەورەترین 
کەمایەسی بزووتنەوەی ئازادیخوازی  لە ئێران و ھۆکاری 
ئیسالمی یە.  ــاری  ــۆم ک رێــژیــمــی  مــانــەوەی  بــنــەڕەتــی ی 
کەمایەسی یەک کە خەڵکی ناڕازیی ئەم وتەی ناچارکردوە 
رەفتاری سیاسی خۆی لە چوارچێوەی ناکۆکی یەکانی نێو 
سیستم و نیزام دا تەنزیم و بیچم پێ بدات. یان بەمانایەکی 
نیە،  )وجوودی  وەک(ئالترناتی ێک  باش مادام  سادەتر؛ 
دێتە گۆڕێ.  نێوان خرا و خراپتر  ھەڵبژاردنی  لە  قسە 
ئەم  خەڵکی  ساڵە   ٤٠ بە  نزیک  بەداخەوە  کە  واقعیەتێک 

وتە، بەناچاری رەفتاری لە گەڵ دەکەن.
کە  شوێندانەر  یەکگرتووی  ئۆپۆزیسیۆنێکی  نەبوونی 
بێنێ  وەدەســت  خەڵک  متمانەی  بتوانێ  یــان  توانیبێتی، 
نیزامی  ئالترناتیڤی  وەک  ئازادیخوازی  بزووتنەوەی  و 
سەرکوتکەر، قبووڵی بکات، خەڵکی ئێرانی بردۆتەوە نێو 
دەرفەتە النیکەمی یەکان. دەرفەتگەلێک کە تەنانەت ھێندێک 
جاریش خودی سیستم بۆی دەخوڵقینێ و خەڵک بەھۆی 
متمانە  غایب بوونیرێبەرییەکی  و  ئالترناتی  نەبوونی 
پێ کراو، ناچارە حەیاتی سیاسی خۆی بە تەبەعییەت لە 
«ھەڵبژاردنی خرا لەبەرانبەر خراپتر»دا درێژە پێ بدات.
گەڕانەوە بۆ کاراکتێرەکانی وەک کەڕووبی، مووسەوی 
مانای  بە  راست  ئێران  خەڵکی  بۆ  و....  رەفسەنجانی  و 
دەرفەتە  لە  سیاسی  حەیاتی  و  ژیــوار  بە  درێــژەپــێــدان 

بەرتەسک و النیکەمەکانە.
ــیــکــەم تــا ئێستا  ــەم رەفـــتـــارەی خــەڵــکــی ئــێــران الن ئـ
ھەبێ  موسبەتی  رادەیــەک  تا  بەرھەمی  دوو  توانیویەتی 
کە بریتین لە؛ دووریکردن لە بێ تەفاوەتی، کەمتەرخەمی 
بزووتنەوەو،  سیاسیی  حەیاتی  بەزیندووھێشتەوەی  و 
ھەروەھا قوڵترکردنەوەی کەلەبەر و ناکۆکییەکانی نێو باڵ 
و تەیفەکانی نێو نیزام. یەکەمیان جیا لە کەڵک وەرگرتن 
حەیات  زیندووراگرتنی  بــۆ  دەرفــەتــەکــان  النیکەمی  لــە 
زۆر  وت،  ناوخۆی  بزووتنەوەی  سیاسی  ــواری  ژی و 
لێکدانەوانەی  ھوشیارانە و بە پێچەوانەی ئەو تەحلیل و 
بە  شەرعییەت دانە  جۆرێک  «حـــزوور»  وایــە  پێیان  کە 
سیستم، پوچەڵکردنەوەی پیالنی لە بێ تەفاوەتی دا راگرتن 
و کەمتەرخەم کردنی خەڵک و، لە کۆتایی دا بەربەرەکانی 
بزووتنەوەو  خاڵی کردنی  و  داماڵین  سیاسەتی  گەڵ  لە 
بیرکردنەوەو  و  وزە  لە  خەڵکە  نارەزایەتییەکانی  جووڵە 
باڵ  نێوان  ناکۆکییەکانی  قوڵکردنەوەی  بەرەوپێشچوون. 
و تەیفەکانی نێو نیزام و ھەروەھا راکێشانی بەشێک لە 
کاراکتێرەکانی ھەر ئەم نیزامە بۆالی بەرەی خەڵک، یان 

ھاندانیان  و  توندڕەوی  لە  خستنەوەیان  دوور  النیکەم 
سەرکەوتووی  دەسکەوتێکی  و  ئامانج  میانەڕەوی،  بۆ 

رەفتاری سیاسیی خەڵک بووە.
 کاراکتێرەکانی وەک مووسەوی، کەڕوبی، رەفسەنجانی 
و بە نەوعێکی دیکە، خاتەمی، لەو مۆرە ھەرە ئەساسی 
و شوێندانەرانەی خۆدی نیزام بوون کە ھەرکامەیان لە 
پۆستەکانی دەرەجە دوو و سێی ئەم سیستمەدا رۆڵیان لە 
سەرکوت و بەرەودواوەگەڕانی ئێران و ئێرانی دا ھەبووە. 
لە  دووریکردن  بە  ناچار  کاراکتەرانە  ئەم  ئــەوەی  بەم 
باڵی توندڕەو رووکردنە میانەڕەوی کردوە، بۆ رەفتاری 
خەڵکی ئەم وتە دەگەڕێتەوە. ئەم کەسانە ماناو بوونی 
لەگەڵدابوونی  لە  و  خەڵک  لە  نزیکبوونەوە  لە  خۆیان 
زوو  یان  درەنــگ  نیە  تێدا  گومانی  کە  دەبینەوە  رەوتێدا 

سەردەکەوێ(ئیرادەی گەل).

***
 شۆڕش و سەرھەڵدانی ئەم چەند ساڵەی دوایی گەالنی 
ناوچەکە بەرانبەر بە دەسەتە سەرەرۆ و دیکتاتۆرەکان، 
رەفتاری  بیچم دانی  لە  دیکەیە  شوێندانەری  فاکتەرێکی 
باشمان  زۆر  ساڵەدا.  چەن  لەم  ئێران  خەڵکی  سیاسیی 
ــە شــرۆڤــەکــاران و چــاودێــرانــی  ــک ل ــ لــەبــیــرە کــە زۆرێ
«ئەم  ــوو؛  واب پێیان  عەرەبی»  «بەھاری  رووداوەکــانــی 
کە  ئێران  خەڵکی  بۆ  بەھێز  ھاندەرێکی  دەبنە  شۆڕشانە 
بەم  کۆتایی  و  ــەڕن  راپ ئێران  ئیسالمی  کۆماری  بە  دژ 
سیستەمە بێنن و چارەنووسی رێبەرانی رێژیم لە تارانیش 
ھاوشێوەی چارەنووسی، بن عەلی لە توونس، قەزافی لە 
ئاکام  بەم   « دەبێ میسر  لە  موبارەک  و حوسنی  لیبی 
کۆدەتا،  ناوخۆ،  شــەڕی  کە  شۆڕشانە  ئەم  نەتیجەی  و 
لێ کەوتەوە،  ئینسانی  بەمیلیۆنان  ئاوارەبوونی  و  وێرانی 
شوێنەوارێکی پێچەوانەی چاوەڕوانی یەکانی کردۆتە سەر 

رەفتار و ھەڵوێستی خەڵکی ئێران.
لەم  پەیام  وەک  ئێران  خەڵکی  پێوەندییەدا  لەم  ئەوەی 
شۆرش و سەرھەڵدان و ئالۆگۆڕانە وەری گرت، بیرکردنەوە 
لە دوو چەمکی «ھەزینە» و «نەتیجە» بوو. بەو مانایە 
کە؛»چی وەال دەنێی و چی وەدەست دێنێ». ئەگەر زۆریش 
سادەتری بکەینەوە، خەڵکی ھیچکام لە شارەکانی تاران، 
ئیسفەھان، شیراز، مەشھەدو تەورێزو...نە پێی خۆشەو نە 
کار بۆ ئەوەیش دەکات کە؛ خوی و شوێنی ژیان تووشی 
لەم  ھەر  بێ.  خەڵکەکەی  و  حەڵەب  رەقەو  چارەنووسی 
یی خودی رێژیم زۆر زیرەکانە  پێوەندییەدا دەزگای تەبلی
لە  سەرھەڵدانانە  ئەم  نەرێنی یەکانی  الیەنە  نیشاندانی  بە 
دانی  لە  نیگەرانی  مودیرییەتی  عەرەبی(سوننی)،  وتانی 

ھەزینە و ھەستی مەزھەبی خەڵکی کرد.
ئەم فاکتەرە دەرکی یە جیا لەوەیکە لە رووی نەتیجەو 
دەسکەوتی شۆرشەکانەوە ھیچ پەیامێکی ھیوابەخشی بۆ 
خەڵکی ئێران پێ نەبوو، لە رووی مەزھەبیشەوە، خەڵکی 
دیکە  قوڵی  تێ فکرینێکی  تووشی  ئێرانی  شیعەمەزھەبی 
کردو، لە ئاکام دا رەفتاری توندڕەوانەی بەرەی سوننی و 
لەسەرووی ھەموانەوە داعش لە ناوچەکە، کە خۆی وەک 
نوێنەرو دەوڵەتی خەالفەتی عوسمانی(مەزھەبی سوننی) 
دەرخست، ئێرانیی شیعەمەزھەبی «لە راستی راستەوە بۆ 
»،بۆ جارێکی دیکە گەڕاندەوە بۆ بیرکردنەوە  چەپی چە
دەسەتی  نەرمی  باڵی  گەڵ  لە  تەعاموول  چۆنیەتی  لە 

شیعە لە تاران.
ھەستی  گەڵ  لە  ھەستە(شیعەگەرایی)  ئەم  تێکەڵکردنی 
ئێرانی دا  تاکی  لەنێو  کــە  پرستی»(نەتەوەیی)  «میھن 
دا  کۆتایی  لە  تیکەڵە،  «نژادپەرەستی»یشی  لە  رەگێک 
بیروبۆچوونی  لەبەرچاوگرتنی  بێ  بە   - ھەموویان  ھەر 
جیاوازی سیاسی  لە ژێر چەتری «پاراستنی تەواویەتی 
ئەمە  ــەوە.  ــات کــۆ دەک یــەک  لــە دەوری  ــران»دا  ــێ ئ خاکی 
بەشێکی دانەبڕاوە لە رەفتار و ھەڵوێستی مێژوویی تاکی 

ئێرانی.

دوا وتە؛
تێڕوانینانەوە  و  ئیدیعا  ئەم  ھەمووی  بە  بەسەرنجدان 
ھەر وەک لە جەریانی مردنی ھاشمی رەفسەنجانی و زۆر 
رەفتاری خەڵکی  دەرکەوتووە،  دیکەدا  وبۆنەی  رووداوو 
گەڵ  لە  گەورەشارەکان،ھاوئاراستە  لە  بەتایبەت  ئێران 
نەتەوەیی خەڵکی  ئامانجیبزووتنەوەی سیاسی  و  رەفتار 
کورد لە رۆژھەتی کوردستان و نەتەوەکانی دیکەی نێو 

ئەم چوارچێوە جوغرافیایی یە دا نیە.

سیاسی

نــەبــوونــی  بـــێ،  لـــەگـــەڵ دا  ئێستایشی  ،،تـــا 
ئاڵترناتی گەورەترین کەمایەسی بزووتنەوەی 
بنەڕەتی ی  ھۆکاری  و  ئێران  لە  ئازادیخوازی  
ــاری ئــیــســالمــی یــە.  ــۆمـ ــمــی کـ ــژی مـــانـــەوەی رێ
ــی ئــەم  ــاڕازیـ کــەمــایــەســی یــەک کــە خــەڵــکــی نـ
خۆی  سیاسی  رەفتاری  ناچارکردوە  وتــەی 
و  سیستم  نێو  ناکۆکی یەکانی  چوارچێوەی  نیزام دا تەنزیم و بیچم پێ بدات،،لە 

لە «ئەکبەرشا»وە بۆ «ئەمیرکەبیری سەردەم»!!
فتاری سیاسیی تاکی ئێرانی یە بۆ ر ندنەو خو  

سمایل شەرەفی

زیندانییەکی سیاسیی کورد: 
دەقی داننانیان دایە دەستم و گوتیان بیخوێنەوە

گواستنەوەی ئاوی ناوچە کوردستانییەکان 
بۆ دەرەوەی کوردستان

ئەمسا لە سنە تاقە یەک کرێکاری بیمە نەکراوە

وردی  مه حكووم به  ئێعدام، سه باره ت به   راوی  سیاسیی  ه ماڵ ئه حمه دنەژاد، به ند
وردستان نامه ی  بۆ عاسمه  جیھانگیر نارد. پێشێلكردنی  مافی مرۆڤ له  

ورده  سه باره ت به  دانپێدانی  زۆره ملێی  وه زاره تی  ئیتالعات  راوه  سیاسییه   ئه م به ند
ی  سه رئاوادا بۆ عاسمه  جیھانگیر، ڕاپۆرتنێری   می  ئێعدام له  نامه یه  و داسه پاندنی  حو
انی  له  پێوه ندی  له گه ڵ پێشێلكردنی  مافی مرۆڤ  گرتووه  تایبه تی  ڕێكخراوی  نه ته وه  یه 

رده وه . وردستان ئاگادار  له  ئێران و به تایبه ت له  
ۆماری   اربه ده ستانی   ه   ڕایگه یاندبوو  پێشتر  نێوده وڵه تی   لێبوردنی   ڕێكخراوی  
ه سایه تیی تاوانبارانی  مه حكوم به  ئێعدام  ردنی   ئیسالمی به  شێوه ی  ناشیانه  و بە ورد
انی   دادگا انی   ۆڕییه  ه مو له   گشتی   ڕای   به الڕێدابردنی   و  خه ڵك  چاوی   پێش  له  
ۆماری  ئیسالمی و ئیداره ی  ئیتالعاتی  ئه م ڕێژیمه ، پەنا بۆ ھەموو شێوازێکی نامرۆیی 

و نایاسایی دەبەن .
ه یدا بۆ عاسمه  جیھانگیر ده نووسێ: «ڕۆژی  ٣ی  به فرانباری   ه ماڵ له  سه ره تا نامه 
رام و بێ  انی  ئیداره ی  ئیتالعاتی  شاری  میاندواو ده سبه سه ر  ساڵی  ٩٣ له الیه ن ھێزه 
اتژمێر له  ژێر ئه شكه نجه دا بووم و پاشان  ه  بزانم له سه ر چ گیراوم ماوه ی  ٢٤  ئه وه ی  
ه سێكیان له سه ر من ساخ  وشتنی   له سه ر ڕاسپارده ی  وه زاره تی  ئیتالعات په روه نده ی  
رده وه  و بۆ گرتنگه ی  وه زاره تی  ئیتالعاتی  ورمێ گواسترامه وه . ماوه ی  ٦ مانگ له  ژێر 
ه سی دیكه شیان له و ئاواییه  ھه ر به م  ه  ٥  اگا له وه ی   ئازار و ئه شكه نجه دا بووم، بێ

ردوه . تۆمه ته  ده سبه سه ر 
ه  پێشتر ده قی وتووێژی  من له گه ڵ پرێس تی .ڤی   له  درێژه ی  ئه م نامه یه دا ھاتووه  
ه  ده بێ ھه مووی  له به ر بكه م به  ناچار ئه وه ی   نووسرابوو و ٢ ڕۆژ پێشتر پێیاندام 

رایه وه . بۆیان نووسیبووم ده قاوده  منیش گوتمه وه  و پاشان بو
ی  دادگای  میاندواو ئیزنیان پێنه دام نه  قسه  بكه م  ردنم له  لقی یه  اتی  دادگایی  له  

را. ه ی  وه زاره تی  ئیتالعات قه بووڵ  انیشم بێنه  ژوورێ  و ته نیا بڕیاره  و نه  شاھیده 
ه  من بێتاوانم و داوا له  عاسمه  جیھانگیر، ڕاپۆرتنێری   ه دا ھاتووه   ۆتایی نامه  له  
اروباری  ئێران، چاودێرانی   ان له   گرتووه  تایبه تی  مافی مرۆڤی  ڕێكخراوی  نه ته وه  یه 
ه م، ئاوڕێك  انی  مافی مرۆڤ ده  مافی مرۆڤ، ڕێكخراوی  لێبوردنی  نێوده وڵه تی  و چاال
ه سانی  وه  من ببنه  قوربانیی  له  پێشێلكردنی  مافی مرۆڤ له  ئێران بده نه وه  و نه ھێڵن 

ۆماری  ئیسالمیی ئێران. سیاسه تی  

ئاو لە کوردستان گل دەدرێتەوە و بۆ پارێزگاکانی دیکەی ئێران دەنێردرێن.
ئەگەرچی تەنیا لە پارێزگای سنە زیاتر لە ٣٠ بەنداو گەالڵەی بۆ دارێژراوە 
پارێزگایە  ئەو  زەویزارەکانی  لە  ھێکتار   ٢٧٠٠ تەنیا  بەم  نراون،  بنیات  یان 
ئاودێر دەکرێن  و بە واتایەکی دیکە لە  ٣٣ بەنداو لە پارێزگای سنە تەنیا لە 
سەتا ٨ی ئاوەکانی ئەو پارێزگایە کەڵکی لێوەردەگیردرێ و پاشماوەی ئاوی 
ناوەندی  لە  دیکە  پارێزگای   ٥ بۆ  دەگوازرێتەوە  سنە  پارێزگای  بەنداوەکانی 

جوغرافیای ئێران. 
دایە  حاڵێک  لە  ئێران  دیکەی  ناوچەکانی  بۆ  کوردستان  ئاوی  گواستنەوەی 
لە  زۆر  زیانێکی  خەسارو  کوردستان  لە  بەنداوێک  ھەر  کردنی  ساز  بۆ  کە 
ژینگە دەدرێ و بەشێکی زۆر لە کانی و چۆمەکان وشک دەبن و ھەروەھا بە 

ھەزاران ھێکتار دارستان و دەشت و دەری کشتوکاڵی دەچنە بن ئاو.
بەنداو   ٣٠ لە  زیاتر  ھەبوونی  سەرەڕای  کە  دەکەن  لەوە  باس  ھەواڵەکان 
و  بەکاردەھێنرێن  پارێزگایە  ئەو  کشتوکاڵی  بۆ  ئاوەکان  ١١ی  سەتا  لە  تەنیا 
و  کوردستان  سنووری  دەروەی  ناوچەکانی  بۆ  دەگوازرێتەوە  پاشماوەکەی 

رۆژبەرۆژ ژینگەو سروشتی کوردستان تووشی قەیران و خەسار دەبێ.
ھەروەھا بە ھۆی سازکردنی بەنداوی زۆر و کەڵک وەرنەگرتنیان بۆ کەرتی 
کشتوکاڵ، زۆرینەی گوندەکانی پارێزگای سنە و پارێزگاکانی دیکەی کوردستان 
لە حاڵی چوڵ بوون و لەگەڵ کاول بوون ڕووبەروون و تەنانەت پتر لە ٧٠٠ 

گوند لەو پارێزگایە کێشەی ئاوی خواردنەوەیان ھەیە.

زیاتر لە سەدی ٦٠ی کرێکارانی سنە بیمەیان نییە و پێشێلکردنی سەرەتاییترین مافی 
کرێکاران لە ناوچە جیاجیاکانی کوردستان، بووەتە ھۆی نیگەرانی سەرەکیی چاالکانی 

کرێکاری.
بەپێی زانیارییەکان زیاتر لە سەدی ٦٠ی کرێکارانی بیناسازی پارێزگای سنە لەبیمەی 

کار بێبەرین.
وتوێژێکدا  لە  سنە  پارێزگای  کرێکارانی  ئەنجومەنی  کانوونی  بەرێوەبەری  جێگری 
بەھەواڵدەریی ئیلنای گوتی: سەرەڕای ئەوەیکە پارێزگای سنە ٣٣ ھەزار کرێکاری ھەیە، 

تەنیا لەو ڕێژەیەدا ١١ ھەزار کرێکار بیمەی دڵنیایی کاریان ھەیە.
بنەماڵەکانیان  و  بیناسازی  کرێکارانی  پشتیوانی  تەنیا  سدیقی،  میکائیل  وتەی  بە 

دابینکردنی بیمەی کۆمەیەتییە و نابێ ئەو مافە لەو تویژەی کۆمەڵگا بستێندریتەوە.
ناوبراو لە درێژەدا دڵێ، پێشێلکردنی ئەو مافە زوڵمێکی گەورەیە بەرامبەر بە کرێکاران، 

کە لە ٣٣ ھەزار کرێکاری بیناسازی، تەنیا ١١ ھەزار کرێکار بیمەیان ھەبێ.
دەبوا  کۆمەیەتی،  دابینکردنی  ڕێکخراوی  و  کار  وەزارەتی  بەڵێنییەکانی  بەپێی 
ساڵی ٩٥ی ھەتاوی ٢٠٠ ھەزار کرێکاری بیناسازی بیمە بکرێن، بەم بەپێی داتاکانی 
ئەنجومەنی سێنفی کرێکارنی بیناسازی، ئەمساڵ تەنانەت یەک کرێکاریش بیمە نەکراوە.
بە وتەی ئەو بەرپرسە، ساڵی ٩٥ی ھەتاوی دەبێ ١٠ ھەزار کرێکاری بیناسازی لە 
پاریزگای سنە بیمە بکرێن، ھەرچەند ساڵی ٩٥ی ھەتاوی بەرەو کۆتایی دەڕوا، دەبێ 
نەکراو  بیمە  کرێکارانی  چارنووسی  کۆمەیەتی  دابینکردنی  ڕێکخراوی  ماوەیەدا  لەو 

ڕوون بکاتەوە.

چه ند ھه واڵی کوردستان



رۆژنامەیژماره :٦٩٦ ٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٥  _ ١٩ی ژانوییەی٢٠١٧

کە  توندوتیژیە  جــۆرە  ئەم 
یان  راستەوخۆ  دەگــرێ  بــیــروبــاوەڕەوە ســەرچــاوە  لە 
ناڕاستەوخۆ کاریگەریی لە سەر گەالن و وتانی جیھان 

دەبێ.
رەفتاریی  و  رواڵەتی  الیەنی  تەنیا  ئایینی  توندڕەویی 
ئەمنیەتی،  کۆمەیەتی،  فەرھەنگی،  الیەنی  بەڵکوو  نیە 
بیروباوەڕ و سیاسیش لە خۆ دەگرێ. چارەسەریی ئەم 
پێویستیی  ئەم نەخۆشیە ھەمەگیرە  دەردە ھاوبەشە و 
بە کاری ھاوبەش و ھەمەالیەنەی جیھانی لە بوارەکانی 

فەرھەنگی کۆمەیەتی سیاسی و ئەمنیەتی ھەیە.
نیە  ھەڵە  ھەڵسوکەوتێکی  تەنیا  ئایینی  توندوتیژی 
بەڵکوو فەرھەنگێکی خەوشدار و بیروباوەڕێکی ھەڵە و 

نادروستە.
لە  جۆرێک  مەزھەبی  توندوتیژیی  دیکە  واتایەکی  بە 
دینداری و باوەڕمەندی بە دین بە شێوەیەکی دەمارگرژانە، 
نەزانانە و دوژمنکارانەیە. ئەگەر توندوتیژی تەنیا الیەنی 
رەفتاریی ھەبایە چارەسەر کردنی ئاسانتر دەبوو بەم 
توندوتیژیی مەزھەبی جۆرێک باوەڕە. باوەڕی تەکفیری، 

باوەڕی توندوتیژی و باوەڕی پیرۆز کردنی جینایەت.
ھەر بۆیە چارەسەر کردنی ئەم باوەڕە مەزھەبیە و 
و  زۆر  ھەوڵێکی  بە  پێویستیی  فیکریە  شێرپەنجە  ئەم 
لە بوارەکانی ماددی و مەعنەوی  ئیرادەیەکی جیھانی  

ھەیە.
بەربەرەکانی لە گەڵ بیر و قوتابخانەی تەکفیری کە 
دەناسرێن  دیوبەندی  و  وەھابی  و  سەلەفی  بە  ئــەوڕۆ 
ھەیە  زانست  بە  پێویستی  بەڵکوو  نیە  ئاسایی  کارێکی 
ھەموو  پێش  لە  مەعریفی  و  زانستی  خەباتی  دەبــێ  و 

بەرنامەکانەوە بێ.
ــڕای ئــامــاژە بــە ھــۆکــارەکــانــی ئەم  ــارەدا وێـ ــ ــەم وت ل
نەخۆشییە ئەخالقی و رەفتارییە رێگاکانی پێشگرتنیشی 

دەخەینە روو.
ــەواردن و  ــ ــەژاری و ھ ھــەنــدێ کــەس دەڵــێــن کــە ھـ
لە  توندوتیژی.  ھۆی  دەبنە  و سەرکوت  چەوساندنەوە 
و  توندوتیژی  زەمینەسازی  ببنە  رەنگە  ئەمانە  راستیدا 
ناڕەزایەتیە کۆمەیەتیەکان بەم ناتوانن ببنە ھۆکاری 

توندوتیژیی ئایینی و مەزھەبی.
خــۆ دیـــارە ھــەر کــەس کــە ھـــەژار بــوو خــۆ ئــای 
توندوتیژی  ھۆکارەکانی  کەوایە  ھەڵناگرێ.  خوێنڕشتن 
لە پەروەردەی ئایینی و کەڵکی خرا وەرگرتن لە ئایین 

و دەقەکانی ئایینی دایە.
لەم چوار  ئایینی  توندوتیژی  ھۆکارەکانی  کورتی  بە 

خاڵەدایە.
ئەل بە سیاسی کردنی ئایی

لە یەکەم رۆژەکانی خەالفەتی ئیسالمیەوە کە ئایینی 
یان  شەڕی(ئیرتداد)  سیاسەتەوە  نێو  ھاتە  ئیسالمی 
وەرگەڕاوان لە ئیسالم دەستی پێکرد. بە سیاسی کردنی 
ئایین لە مێژووی ئیسالمدا پاپۆڕی ئوممەتی موسڵمان 

بە دەریایەک لە خوێندا رۆیی.
لە سەر دەســەت و  سیاسی کرانی دین و کێبڕکێ 
کە  ھێنا  موسڵمانان  بەسەر  وەھای  بەیەکی  خەالفەت 
گەڵ  لە  وێرانیی  و  نابوودی  ھێندە  دیکە  شتێکی  ھیچ 

خۆی نەھێنا.
لە سەر خەالفەت شەڕکرا و  ئیسالمدا  لە  ئەوەندەی 

خوێن رژا لە سەر ھیچ شتێکی دیکە خوێن نەڕژا.
نە تەنیا ئیسالم بەڵکە ھەر ئایینێکی دیکە ئەگەر تێکەڵ 
بە سیاسەت بکرێ توندوتیژیی لێ بەرھەم دێت، چونکە 
سیاسەت بە ھێز و دەسەتەوە گرێ دراوە. سیاسەت 
بە بێ زۆر و فشار و حوکم کردن بەڕێوە ناچێ بەم 
دین و ئەوەی لە دین فێر دەکرێ تەنیا الیەنی ئەخالقی 
بە  ئــەخــال  بـــاوەڕ و  ھــەیــە.  بــاوەڕیــی  و مەعنەوی و 
پێچەوانەی سیاسەت لە گەڵ زۆر و فشار و حوکم بە 
فشار   و  زۆر  و  نایەتەوە  توندوتیژی  و  کردن  ســەردا 

باوەڕمەندان لە ئایین دوور دەکاتەوە.
کردنی  سیاسی  بە  و  توندڕەوی  مێژوو  شایەتی  بە 
ئایین بەردەوام خەساری لە کۆمەڵگای ئیسالمی داوە بە 
قۆناغەکاندا  لە ھەموو  ئیسالمی  کە کۆمەڵگای  جۆرێک 

لەو زەرەرە بێ بەش نه بووه .
ماڵوێرانکه ره   و  مه ترسیدار  سیاسی  ئایینی  بۆچی 
٢٠ھه زار  نزیکه ی  سه ری  نه ھره واندا  شه ڕی  له   بۆچی 
که س ده په ڕێندرێ بۆچی له  دوازده  له شکری بێ ره حمی 
تۆمه تی  به   موسڵمانان  کوشتنی  بۆ  یه که م  خه لیفه ی 
ھه موو  و  ــرێ  وه رده گــی که ڵک  ئیسالم  له   ــه ڕان  وه رگـ
دژبه رانی خه لیفه  به  ناوی مورته ده وه  ده کوژرێن بۆچی 
به  درێژایی مێژووی خه الفه تی ئیسالم ھه ر له  سه ره وه  
خه الفه تی  تا  بگره   یه که مه وه   خه لیفه ی  له   خــوارێ،  تا 
عوسمانی و ھه تا ئێستاش گیان و ماڵی موسڵمانان له  

سه ر ئایینی سیاسی  
به  تان ده برێ 

به ڵکوو  نیه   کاری سیاسی  ئایین  که   ئه وه یه   ومه که  
قوتابخانه یه کی په روه رده  و ئه خالقیه .

کاتێک که  ئایین قه واره یه کی سیاسیی نیه  و یاسایه کی 
بکرێ  تێکه ڵ  دووه   ئه و  ئه گه ر   ، نیه   روونــی  سیاسیی 
ئاکامه که ی ده بێته  ئه وه  که  خه لیفه  و ده سه تدار وه کوو 
وته بێژ و تیوریسیینی دینی ده رکه وێ. بۆیه  ئاکامه که ی 
و  پێی خواست  به   کاره کان  ھه موو  که   ئــه وه ی  ده بێته  
ده ســه ت  ئاکامدا  له   و  بچێ  بــه ڕێــوه  خه لیفه   حــه زی 
تاکه که سییش  ده سه تی  تاکه که سی.  ده سه تی  ده بێته  

ئه نجامه که ی ده بیته  دیکتاتۆری و سه رکوت. بۆیه  من پێم 
وایه  که  دین له  سیاسه ت جودایه . ئایین قوتابخانه یه که  
بۆ په روه رده ی مرۆڤه کان نه ک دروست کردنی شار و 

شه قام و به ڕێوه بردنی کۆمه ڵگا.
به م  ھه روا که  باس کرا سیاسه ت گرێدراوی ھێزه  

ئایین به  مه عنه ویه ته وه  به ستراوه .
سیاسه ت به  ھێز و ده سه ته وه  په ره  ده ستێنی به م 

دین به  مه نت و قه ناعه ت پێ ھێنان. 
و  زۆر  بــه   تێکه ڵ  ئایین  بــۆ  بانگھێشت  ــات  ــه رک ھ
توندوتیژی بوو ناحه ز و بێزراوی ده کا، بێ باوه ڕ و بێ 
بایه خی ده کا. چونکه  ئه و بانگھێشتنه  ھه وڵێکه  بۆ چوونه  
نێو ناخی مرۆڤه کان بۆ دروست کردنی که سایه تییه کی 
الیه نه کانی  ھه موو  له   ئاڵۆگۆڕ  و  ھه ڵکه وتوو  و  بــه رز 
ره فتاری و خوو و خده ی تاکه که سی و گه یاندنی مرۆڤ 

به  روانینێکی نوێ.

بیروباوه ڕی  له   کۆمه ڵگا  ده دا  ھه وڵ  بانگھێشته   ئه م 
کۆن و به  میرات به  جێ ماو دوور بخاته وه .

ھه ر  لــه   و  ــوێ  ک ــه ر  ھ لــه   ده بـــێ  موسڵمان  خه ڵکی 
بپارێزن،  ئیسالمی  ئه خالقی  و  په روه رده   بارودۆخێکدا 
نه ک  چاکه یه   په ره پێدانی  بۆ  ئایین  دیکه   واتایه کی  به  
چاکه کان  مرۆڤه   دیاره    . خرا حکوومه تێکی  پێکھێنانی 
بــه  ره وشــتــی بــه رزی  ده تــوانــن دســـه ت پێک بێنن و 
ئینسانی و ئیسالمی ده سه تداری بکه ن به م ئه وانه ی 
به  چاکه  و  ناتوانن  دیندا ده کــه ن  له   ئه مر و فرمان  که  

دادپه روه رانه  ده سه ت به ڕێوه  به رن.
توندڕه وی  و  توندوتیژی  له   ده توانین  کاتێک  بۆیه  
جودا  سیاسه ت  له   دیــن  که   بکه وینه وه   دوور  ئایینی 
ئایین  له   ناتوانن  توندڕه وه کان  حاڵه ته دا  له م  بکه ینه وه . 
بۆ توندوتیژی که ڵک وه ربگرن. به م شێوه  پێش به وه ش  
که ڵک  ئایین  و  دین  له   که ره سه   وه کــوو  که   ده گیردرێ 
ئیسالمیه کان  کۆمه ڵگا  دیکه   به واتایه کی  وه ربگیرێ. 
دیموکراسی  به   پێویستییان  دیکه   کۆمه ڵگاکانی  وه کوو 
و  بگیردرێ  لێ  رێزی  شارۆمه ندان  مافه کانی  تا  ھه یه  

ئازادیی دین و مه زھه بیشی تێدا بپارێزرێ.
له وه پێش  ســه دان ساڵ  که   وتانه ی  ئه و  ده کــرێ  ئایا 
ــر  ــت چــه نــد ســه د ســاڵ دوات وتـــراون راســـت و دروسـ
بنووسرێنه وه  جیا له وه  ئه و وته  و حه دیسانه ی رابردوو 
مه به ستی توندی سیاسی و کۆمه یه تییشی تێدایه . بۆیه  
خۆی  بۆ  ئایینیه کاندا  ده قه   نێو  له   وتانه   ئه و  ھه بوونی 
یه کێک له  ھۆکاره کانی توندوتیژی و توندره ویی ئایینین. 
عومه ر،  مه ال  الده ن،  بن  وه کوو  که سانێک  بیروباوه ڕی 
ئه و  نێو  له   خامنه یی  و  خومه ینی  به غدادی،  ئه بوبه کر 
ده قانه دا زۆرن و به  پشت به ستن به و ره وایه ت و قسانه  
و  ــرن  ده گ خه ڵک  و  ئاماده یه   ھه میشه   سێداره کانیان 
سه ری ده بڕن و له  سێداره ی ده دن یان ده یکه نه  کۆیله ی 

خۆیان.
مه به ست له و روونکردنه وه یه  ئه وه یه  که  بڵێین بیری 
ته کفیری ئیزنی کوشتن و به  تان بردنی ماڵی خه ڵک 
و له  یه ک قسه دا، کرده وه  تیرۆریستیه کان و توندڕه وییه  
ئایینیه کان ھه مووی له و ره وایه ت و قسانه وه  سه رچاوه  
ده گرێ که  تێکه ڵن به  چه واشه کاری و گه نده ڵیی سیاسی 

و تائیفی.
که وابوو نابێ رێگا بدرێ که  ئه و ره وایه تانه  به  بچنه  
قورئان  به   کردن  ئاماژه   بێ  به   و  ئایینیه کان  ده قه   ناو 

ئه حکامی دینیی لێ به رھه م بھێنرێ.
ب بوونی فتوا نه زانانه و دواکه وتو کان

نموونه ی ئه م فتوایانه  به  دژی شیعه کان و سونیه کان 
بوکردنه وه ی  و  ده مــارگــرژانــه   بــیــروبــاوه ڕی  زۆرن. 

بۆ  ھه نه ن.  فتوا  ئه و  ئاکامی  دواکه وتوه کان  ئه ندێشه  
وێنه  له  فتوای ئه و که سانه دا په یکه رتاشی، وێنه کێشان، 
و  تاشین  ریش  کــراوات،  ئارایشگه ری،مووسیقا،سینما، 
چوونه  سه رقه بران و سه دان بابه تی دیکه ش به  حه رام 

ده زانرێ. 
گه ڵ  له   به ربه ره کانی  رێگاکانی  له   یه کێک  بۆیه   ھه ر 
توندڕه ویی ئایینی ئه وه یه  ئه و فتوایانه  به  وه حی خودایی 
له  قه ڵه م نه درێ و موسڵمانان رێگا به  خۆیان بده ن که  
له  سه ر ئه و بابه تانە بیر بکه نه وه  و ھه ر وا کوێرکوێرانه  
وه شوێن ئه و فتوایانه  نه که ون و ھه رکات فتوایه کیان به  
دژی بایه خه  مرۆییه کان زانی قه بووڵی نه که ن و ره دی 

بکه نه وه .
او   سه ر له   اس  نا و  ه ڵه   ندنه و ی  خو د 

ه یی ه کانی ناو مه کێ ئایینیه کان له  کێ
چووته   سوننی  و  شیعه   رکه به رایه تیی  که   ساڵه ھایه  

به   سعوودی  عه ره بستانی  و  ئێران  دیکه وه .  قۆناغێکی 
یارمه تی کردنی الیه نه کانی به شدار له  شه ڕی ناوخۆیی 
پاکستان  و  انستان  ئه ف و  لوبنان   ، عێرا سووریه ،  له  
شه ڕێکی نیابه تی له  گه ڵ یه کدا ده که ن. و به  بوکردنه وه ی 
بیروباوه ڕی خۆیان و به  پووڵ و به  چه ک ئه و شه ڕانه  
زیاتر ھه ڵده گیرسێنن و به  ھه ڵخراندنی ھه ستی الوه کان 

ده ریایه کیان له  خوێن وه رێ خستووه .
سوننی  و  شیعه   که   نایانھه وێ  ده ســه تــدارانــه   ئــه و 
له   بــژیــن،  مـــرۆڤ  ــوو  وه کـ یــه کــدا  ته نیشت  لــه   پێکه وه  
حاڵێکدا پێکه وه  ژیانی ئاشتی خوازانه ی گه الن و ئایینه  
له   و  ئه وڕۆیه   گرینگه کانی  بابه ته   له   جۆراوجۆره کان 

پێویستییه کانی مرۆڤ و کۆمه ڵگای ئه وڕۆیه .
گه شه  و پێشکه وتنی کۆمه ڵگای ئه وڕۆ به  تایبه تی له  
مرۆڤه کانی  پێوه ندیدار  رایه ڵه کانی  و  تکنۆلۆژی  بواری 
بۆیه   ھه ر  کــردوەتــه وه ،  نزیک  لێک  جیھانیدا  ئاستی  له  
پێکه وه  ژیانی ئاشتیخوازانه  له  نێوان ئایین و مه زھه به  
جۆربه جۆره کاندا زیاتر له  رابردوو پێویستی به  زانیاری 

و ناسین و لێک تێگه ییشتن ھه یه .
دیالۆگ و وتووێژی نێوان ئایین و مه زھه به کان یه کێک 
ئه وڕۆ  توندڕه وییه .  گه ڵ  له   به ربه ره کانی  رێگاکانی  له  
ته ندڕه وی و زێده خوازیی ئایینی یه کێک له  له مپه ره کانی 

به رده م وه دیھاتنی ئاشتییە له  جیھاندا.
که   پڕکێشه کانه   چالشه   له   یه کێک  ئایینی  توندڕه ویی 

جیھانی ئه وڕۆ له  گه ڵیدا ده سته ویه خه یه .
له وه ی که  تا ئێستا باس کرا به و ئاکامه  ده گه ین که  

ھۆکاره کانی توندڕه ویی مه زھه بی بریتین له  ؛ 
به  سیاسی کردنی دین و ئایین، ھه بوونی ھه ندێ ده قی 
خه وشدار و ناڕوون له  سه رچاوه  دینیه کاندا، بوونی فتوا 
سیاسی  رکه به رایه تیی  و  ده مارگرژانه ،  و  دواکه وتوانه  
و ناوچه یی له  نێوان ئه وانه ی خۆیان به  پارێزه ری دین 
ئه و  نێو  له   دین  له   خــرا  وه رگرتنی  که ڵک  و  ده زانــن 

الوانه ی که  ھه ستی دیندارییان ھه یه .
چاالکیی  له   جگه   دینی  توندڕه ویی  له   پێشگرتن  بۆ 
سه ربازی و ماڵی و فه رھه نگی له  گه ڵ ئه م تاعوونه دا، 

ده بێ دین له  سیاسه ت جیا بکرێته وه .
ھه ندێ ده قی ناڕاست و ھانده ری توندوتیژی وه کوو 
ره وایه ت و فتواکان لە نێوەرۆکی دین جیا بکرێنەوە و  

وه البنرێن.
 له  کۆتاییدا پێش به  رکە به رایه تیی سیاسی له  نێوان 
شیعه  و سوننی له  ناوچه که دا بگیردرێ و رێگا نه درێ 
که   بکه ین  کــارێــک  وه ربــگــرن.  ــن  دی لــه   خـــرا  که ڵکی 
راوچیانی دین نه توانن به  ئاسانی الوه کانمان راو بکه ن.

روانگەی فکری

ھۆکار و رێگاکانی پێشگرتن لە توندڕەوی ئایینی
رانی ێ ەسە   

ی ە ر م  مەنس

،،خەڵکی موسوڵمان دەبێ لە ھەر کوێ و لە ھەر باروودۆخێکدا پەروەردە و ئەخالقی ئیسالمی بپارێزن، بە 
. دیارە مرۆڤە چاکەکان دەتوانن  واتایەکی دیکە ئایین بۆ پەرەپێدانی چاکەیە نەک پێک ھێنانی حکوومەتێکی خرا
فەرمان لە دیندا دەکەن ناتوانن بە چاکە و دادپەروەرانە دەسەت بەڕێوە بەرن،،دەسەت پێک بێنن و بە رەوشتی بەرزی ئینسانی و ئیسالمی دەسەتداری بکەن. بەم ئەوانی کە ئەمر و 

چه ند ھه واڵی ئێران

   

محەممەدجەواد فەتحی، نوێنەری مەجلیس کە 
بە  پەرەپێدان  گەڵەی  ڕەخنەگرانی  لە  یەکێک 
دامودەزگای قەزایی و سازکردنی بینای زیاتر 
کەڵەکەبوونی  بە  ئاماژە  وێڕای  دادگاکانە،  بۆ 
لە  باس  دادگاکان،  لە  پەروەندە  میلیۆن   ١٥

ناکارامەیی دەزگایی قەزایی دەکا.
ئەو نوینەرەی مەجلیسی شووڕای ئیسالمیی 
خستنەسەر   تیشک  بە  قسەکانی دا  لە  ئێران 
ئێران،  لە  کۆمەیەتییەکان  تاوانە  پەرەسەندنی 
کۆماری  سیستمی  بە  وتێکە  ئێران  گوتی: 
بەراورد  بە  بەم   بەڕێوەدەچێ  ئیسالمی  و 
یەکجار  تاوانەکان  ئاستی  دیکە  وتانی  لەگەڵ 
پەروەندە  میلیۆن   ١٥ بوونی  لەسەرێیەو 

کۆمەڵگای بەرەو ئاقارێکی مەترسیدار بردوە.
ھیندوستانی  وتی  فەتحی  محەممەدجەواد 
ئێران  بەرابەری  چەند  کە  ھێنایەوە  نموونە  بە 
جەماوەری ھەیە، بەم تەنیا ٤ میلیۆن پەروەند 

لە دادگاکانی ئەو وتانەدا ھەیە.
بە  پێوەندییەدا  لەو  دیکەش  نوێنەرێکی 
ئاماژەدان بە رێژەی تاوانەکان و زیندانییەکان 
کۆمەیەتیی  خەساری  و  تێچوو  و  ئێران  لە 
دامودەزگا  ھەبوونی  گوتی؛  ئابوورییەکانی  و 
وتێک،  ھەر  لە  گەورەکان  و  زل  قەزاییە 

نیشانەی ھەرەسھێنانی ئەو رێژیمەیە.

راوێژکارێکی قاسم سولەیمانی و یەکێک لە 
باڵیۆزی  پاسداران وەک  فەرماندەکانی سپای 
«حەسەن  جێگەی  و  داندرا  عێرا  لە  ئێران 

دانایی فەڕ»ی گرتەوە.
سپای  لە  نزیک  «ئینتخاب»ی  ماڵپەڕی 
بوی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  پاسدارانی 
باڵێۆزخانەی  لە  کردەوە، «ئیرە مەسجدی» 
دانایی فەڕ  حەسەن  جێگەی  بەغدا  لە  ئێران 

دەگرێتەوە.
رۆژنامەی «ھەمشەھری»ی چاپی تارانیش 
بوی  ئاگادارەکانەوە  سەرچاوە  زمان  لە 
لە  ئێران  نوێی  باڵێۆزی  ھەڵبژاردنی  کردەوە: 
دووھەمین وتی گرنگی ناوچەکە، لە قۆناخی 
ئەم  ھەسیتاربوونی  ھۆی  بە  و  دایە  کۆتایی 
دانایی فەڕ دوو ساڵ زیاتر  ناوچەیە، حەسەن 
لە وادەی خۆی لە بەغدا باڵیۆزی ئێران بووە 
و بەم زوانە ماوەی شەش ساڵ کارکردنی لەم 

پۆستەدا کۆتایی پێدێ. 
دیپلۆماتیکی  تیمی  زۆربەی  باسە  شایانی 
ئێران لە وتان کەسانی نیزامی و ئەمنیەتین 
تێرۆریستییەکانی  پیالنە  زۆری  زۆربەی  و 
ئێران لە دنیای دەرەوە ھەر لە باڵوێزخانە و 
و  دادەڕێژران  رێژیمە  ئەو  کۆنسولخانەکانی 

دادەڕێژرێن.

شەوی سێشەممە لەسەر چوارشەممە، ٢٨ی 
بەفرانبار، الوێکی خەڵكی گوندی «بڵەسەن»ی 
بەر  کەوتە  مرادی  موتەلیب  بەناوی  بانە 
بە  و  پاسداران  سپای  ھێزەکانی  دەستڕێژی 

توندی بریندار بوو.
دوای تەقەکردنی ھێزەکانی سپای پاسداران 
خەڵکی  پەلە  بە  الوە،  ئەو  بوونی  بریندار  و 
کە  نەخۆشخانە  بۆ  دەیگوازنەوە  گوندەکە 
برینەکەی  بوونی  کاری  ھۆی  بە  بەداخەوە 

گیانی لەدەست دەدا.
بەپێی زانیارییەکان ئەو الوە کوردە لەکاتێکدا 
لە  یەکێک  ماشینی  چاککردنەوەی  خەریکی 
ھاوڕێکانی بووە، دراوەتە بەر پەالمار و گیانی 

لێ ئەستێندراوە.
چەند  لە  زیاتر  سانە  باسە  شایانی 
ناوچە  لە  کورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر  سەد 
ئامانجی  دەکرێنە  کوردستان  سنوورییەکانی 
تەقەی ڕاستەوخۆی ھیزە چەکدارەکانی ڕێژیم 

و دەکوژرێن و بریندار دەکرێن.

١ میلیۆن پەروەندە لە دادگاکانی 
ئێراندا کەڵەکە کراون

تیرۆریستێکی سپای قود بووە 
ێرا باڵیۆزی ئێران لە 

الوێکی کورد بە ھۆی تەقەی 
سەرەڕۆیانەی چەکدارەکانی 

یم کوژرا رێ
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مافی مرۆڤ  لە ئاستی نێونەتەوەییدا بە شێوەیەکی 
ھاوسەنگ لە بەستێنی ئابوری، سیاسی، کۆمەیەتیی 
و کولتوریدا گەشەی نەکردوە. لە بازنەی نێونەتەوەیی 
دا زیاتر لە سەر ھاوتابوونی یاسا نێوخۆییەکان لە 
گەڵ نێودەوڵەتییەکان کار کراوە و بەھۆی  کێشەی 
دەوڵەتەکان  نێوان  سیاسی  و  ئایدۆلۆژی،کولتوریی 
سەرکەوتنێکی بەرچاو دەستەبەر نەبوە.مافی مرۆڤ، 
سرووشتی  ئاکامی  لە  ســارد  شــەڕی  سەردەمی  لە 
ملمالنەی نێوان جەمسەر و ھاوقەتارەکانیان نەدەکرا 
کۆتایی  پاش  الیەک.  ھەموو  سەرنجی  جێگای  ببێتە 
باش  دەرفەتێکی  جەمەسەری،  دوو  جیھانی  ھاتنی 
کۆمەڵگای  و  ناحوکومی  رێکخراوی  دەرکەوتنی  بۆ 
بەرین  و  گــەورە  تێکۆشانێکی  و  رەخسا  مــەدەنــی 
رەگەزەکانیدا  ھــەمــوو  لــە  مــرۆڤ  مافی  پێناوی  لــە 
شەپۆلەکانی  ســارد  شــەڕی  کۆتایی  دەستپێکرد. 
و  ــســووڕاوان  ھــەڵ و  کــرد  بــەتــەوژمــتــر  لیبڕاڵیزمی 
بە  کەمایەتییەکان  و  تاک  وئازادییە  ما  الیەنگرانی 
پارێزگاریکردن  کرد.  گەشەیان  بەرچاو  شێوەیەکی 
سەر  لە  زانــیــاری  کۆکردنەوەی  و  مــرۆڤ  مافی  لە 
لە  تاکەکان، کەمایەتیەکان و ھتد.  پێشێلکردنی مافی 
گەشەی  دەوڵەتەکاندا  سنووری  دەورەی  و  نێوخۆ 
یەکیان  نێونەتەوەییدا  و  بەستێنی جیھانی  لە  و  کرد 
گرتەوە. لێرەدا بە کورتی چاوێک بە  روانگەی تێۆری 
پرسی  لەمەڕ  کۆنستراکتیڤیزم  و  لیبڕاڵیزم  رێالیزم، 
مافی مرۆڤ و رۆڵی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان 
و کۆڕ و کۆمەڵی تایبەت بە مافی مرۆڤدا دەخشێنین، 
کە تیشکی زیاتر دەخەنە سەر پرسی مافی مرۆڤ لە 

سەردەمی ئەمڕۆدا.  
پڕاگماتیسم  بنەماکانی  گــەڵ  لــە  رێالیستەکان 
ــۆ  بـــەرگـــریـــکـــردن لە  ــ ــەوە. ئـــــەوان ب ــرنـ ــدەگـ ــەکـ یـ
بیرۆکەکانیان دەگەڕێنەوە بۆ ئەستێرە ناسراوەکانی 
رێالیستەکان  ھۆبزن.  و  ماکیاوێلی  کە  رەوتــە،  ئەو 
مرۆڤ  مافی  پرسی  بە  زۆر  قورساییەکی  و  بایەخ 
نادەن و جێگەی و پێگەی دەوڵەت و ئامانجە بە ناو 
نیشتمانییەکان لە سەرووی پرسەکانی دیکە دەبینن. 
مافی  رێالیسمەوە  تێۆری  ھەڵگرانی  روانــگــەی  لە 
مرۆڤ لە چوارچێوەی وتە و دەربڕیندا جێدەگرێ و 
لە تەنگانە و دژوارییەکاندا جێگای مشت و مڕ نییە. 
ئانارشی  سروشتی  بناخەی  سەر  لە  رێالیستەکان 
بەرژەوەندییە  تایبەتمەندی  ھەروەھا  و  نێودەوڵەتیی 
مرۆڤ  مافی  لە  نەرێنی  چاوێکی  بە  نیشتمانیەکان 
دەڕوانن. ئەوان مافی مرۆڤ لە چوارچێوەی ئەخال 
و مۆڕاڵدا دەبینن، کە ناکرێ لە گۆڕەپانی کردەوەدا 
رۆڵ و نەخشی بەرچاو بگێڕێ. مۆڕگێنتاو(١٩٤٨) و 
کار (١٩٤٦) وەک دوو گەورە رێالیستی سەرەتاکانی 
بە  پێوەندیدار  جیھانی  یــاســای  رابـــردوو  ســـەدەی 
مۆڕاڵو ئەخال بە تکنیکی شاردنەوەی بەرژەوەندییە 
زلھێزە  و  ــەت  دەوڵـ ھــەمــوو  دەناسێنن.  خۆییەکان 
گەورەکان ئەو ئیدعایەیان کردوە و لەو پێوەندییەدا 
ناکرێ سەرمان سووڕ بمێنێ. سیاسەتی کۆڵۆنیالیزم 
و دواتر دێموکراسی لەو تکنیکانەن، کە لە رابردوودا 

رەچاو کراون و دەکرێن. 
ــی رێــالــیــزم لە  ــە رکـــابـــەری ســەرەک لــیــبــڕاڵــیــزم ب
لیبڕاڵیزم  دەژمــێــردرێ.  نێودەوڵەتیەکان  پێوەندییە 
رێزگرتنی  بە  بــاوەڕی  و  رۆژئاواییە  بیرۆکەیەکی 
بەرپرسە گشتییەکان لە ما و ئازادییەکانی تاکەکانی 
کۆمەڵگایە. روانگەکانی لیبڕاڵیزم رەنگاوڕەنگن، بەم 
کڕۆکی زۆربەیان ئەوەیە، کە تاک مافی دەربڕینی ئازاد 
و دەرفەتی کەڵکوەرگرتن لە رەوتی یاسایی عادالنە 
و ھاوشانی سیاسی ھەبێ.  لیبڕاڵەکان بۆ سەلماندنی 
رابەڕانی  و  بیرمەند  بۆ  دەگەڕێنەوە  بیرۆکەکانیان 
وەک جان الک و کانت. نووسراوە بە ناوبانگەکەی 
ئاشتی ھەمیشەیی بناخەی تێۆری لیبڕالیزمی  کانت 
پێناسە  یەکتر  ھاوتای  بە  تاکەکان  کە   دامــەزرانــد، 
دەکات و باوەڕی وایە، کە پێشێلکرانی ما مرۆڤ 
لە گۆشەیەکی دنیا کاریگەری لە سەر ھەستی مرۆڤ 
لە ناوچەیەکی دیکە دەبێ. زۆر ئاساییە، کە لیبڕالیزم 
بە ئوتۆپیا بناسێندرێ، چوونکە لە قۆناخی چەند سەد 
بە  دەوڵەتەکان  پێوەندی  جیھاندا  مێژووی  ساڵەی 
قەیران و توندوتیژیدا تێپەڕیوە. لیبڕاڵەکان باوەڕیان 
چۆتە  و  کردوە  خۆی  کاری  بیرۆکەکەیان  کە  وایە، 
بنج و بناوانی سیاسەتی نێودەوڵەتی. لە ماوەی دوو 
سەدەی رابردوودا ئاڵوگۆڕی گەورە و زۆر لە پرسی 
مافی مرۆڤ و لە پێوەندی نێوان دەوڵەتەکاندا خوڵقاوە. 
رێککەوتننامەی  و  ســازکــراون  جیھانی  رێکخراوی 
گرینگ مۆرکراون.  لەو ماوەیەدا، ئاوڕ لە زۆر بواری 
پێوەندیدار بە مافی مرۆڤ دراوەتــەوە وەک نەمانی 
مندان،  ژنــان،  مافی  دەربــڕیــن،  ئـــازادی  کۆیلەتی، 

کەمایەتییەکان، زیندانی و دیلەکان و ھتد. 
جیا  لیبڕالەکان  و  رێالیست  لە  کۆنستراکتیڤیزم، 
دەبێتەوە و وەک تێۆری پێوەندیدار بە مافی مرۆڤ 

و  رێــکــار  ســەر  لــە  تێۆرییە،  ــەو  ئ لێناکرێ.  چــاوی 
و  نۆڕم  نێوان  پێوەندی  لە  بیرکردنەوە  روانگەکانی 
بەرژەوەندییەکان قوڵ دەبێتەوە. کۆنستراکتیڤیستەکان 
لە سەر ئەو باوەڕەن، کە گرژی  نێوان بەرژەوەندی 
بە   . سازکراون  مۆڕاڵیەکان  چوارچێوە  و  دەوڵــەت 
دامەزرانی  جــۆری  ــەوان،  ئ تێگەیشتنی  و  لێکدانەوە 
دەوڵەت، نۆڕم و بایەخە باوەکان لەو نێوەدا کاریگەرن 
مافی  تەتەڵەکردنی  بــۆ  دینامیکە  لــەو  وتێگەیشتن 
مرۆڤ مەرجی بنەڕەتییە. بە باوەڕی کۆنستراکتیڤیزم 
دەوڵەتەکان ناچارن بایەخە جیھانییەکان قبوڵ بکەن 
و ئەگەر دژیان بوەستنەوە نرخی زۆر دەدەن. ئەو 
پێوەندییە  لە  نەگۆڕ  رەوتێکی  کە  پێداگرە،  تێۆرییە 
نێودەوڵەتیەکان و پرسە جیھانییەکاندا نییە، بەڵکو بە 
گوێرەی رەوتی مێژوو و پێوەندییە کۆمەیەتییەکان 
بەرھەم دێن. لیبڕڵیزمەکان ما بە تایبەتمەندییەکی 
سرووشتی دەزانن، کە بەشێکی دانەبڕاو لە مرۆڤە. 
بپارێزن  ھاوتیان  مافی  نەتوانن  دەوڵەتەکان  ئەگەر 
سەروەرییان دەکەوێتە ژێر پرسیار. کۆنستراکتیفەکان 
بۆ  بیرۆکەی مافی مرۆڤ و گواستنەوەی  چۆنیەتی 
بەستێنی نێونەتەوەیی و بوون بە نۆڕمێکی جیھانی 
بە رەوتێکی جێگەی تێڕامان دەزانن. لە روانگەیەکی 
دیکە باس لە بە کۆمەیەتی کردنی مافی مرۆ لە ٩٠ 
کاندا دەکرێ، بە قۆناخی زێڕینی ئەو پرسە دادەنرێ. 
ســەروەری  کۆمەڵگا،  کۆنستراکتیڤیزم  روانگەی  لە 
چوارچێوەی  لە  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگای  و  دەوڵــەت 
زەماندا ئاڵوگۆڕیان بەسەردا دێت و بۆیە پێوەندییە 
و  چەسپاو  پێوەندییەکان  باقی  و  نێودەوڵەتییەکان 
نەگۆڕ نین، بەڵکو سەرەڕای چەتوون بوونی رەوتەکە 

بەردەوام لە گۆڕاندایە. 

و  ناوچەیی  جیھانی،  ئاستی  لە  گشتی  متمانەی 
لۆکاڵیدا بەرامبەر بە پرسی مافی مرۆڤ و ھەنگاونان 
بنەما سەرەکییەکانی مافی مرۆڤ  بۆ جێبەجیکردنی 
زۆر  ــردوودا  ــ راب دەیــەی  چەند  مــاوەی  لە  الوازە.  
دیتراوە و بینراوە، کە زلھێزەکان و دەوڵەتان لە پێناو 
ئابوری و بازرگانییەکانیاندا چەندە و  بەرژەوەندییە 
چۆن مافی مرۆڤیان  پەراوێز خستوە  و بە کردەوە 
لە بیریان کردوە. پاراستنی بازاڕی فرۆشی بەرھەمە 
و  تەقەمەنی  و  چەک  مامەڵەی  نــەوت،  پیشەییەکان، 
درێژەدان بە سیاسەتی بادەستی خەڵکێکی زۆر لە 
وتانی نادیموکراتی کردوەتە قوربانی.  بۆ وێنە لە 
رۆژئــاوا  ناوکی  چەکی  بۆ  ئێران  ھەوڵەکانی  پرسی 
لە  مــرۆڤ  مافی  نالەباری  بــارودۆخــی  کـــردەوە  بە 
ئێرانی پشتگوێ خست. سیاسەتی رۆژئاوا و بەرەی 
یەکگرتووەکان  نــەتــەوە  رێــکــخــراوی  نێو  بەھێزی 
لــە پرسی  ئــامــراز و تاکتیک چــاویــان  لــە روانــگــەی 
کــردوە،  سنوورەکانیان  دەرەوەی  لە  مــرۆڤ  مافی 
پێنەکراوە.  متمانەیان  پێویست  گوێرەی  بە  بۆیە  
و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  شیکارییەکانی  و  راپــۆرت 
لەمەڕ  مرۆڤ  مافی  الیەنگری  رێکخراوەکانی  باقی 
چۆنیەتی ورێژەی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ نەبوونە 
ھۆی شکڵگرتنی پاڵەپەستۆی  یەکالکەرەوە لە سەر 
ئەو دەوڵەتانەی، کە مافی مرۆڤ بە خەستی پێشێل 

دەکەن.
پرسی مافی مرۆ یەکێک لە ئامانجە سەرەکییەکانی 
یەکەمجارە  بۆ  یەکگرتووەکانە.   نەتەوە  رێکخراوی 
جیھانی  رێکخراویکی  کە  مرۆڤایەتیدا،  مێژووی  لە 
لە سەر پرسی مافەکانی مرۆڤ بە راشکاوی بدوێ 
ئەو  پەرەپێدانی  بۆ  ھاوبەش  کاری  چوارچێوەی  و 
بابەتە پێشکەش بکا. رێککەوتننامە نێوەنەتەوەییەکانی 
پێوەندیدار بە مافی مرۆڤ لە چوارچێوی رێکخرای 
و  دەکــرێ  سەر  لە  کاریان  یەکگرتووەکاندا  نەتەوە 
داکوتاوە.  ریشەیان  ناوچەکاندا  و  لۆکاڵ  ئاستی  لە 
و  کۆنوانسیۆن  ــا  ــەروەھ ھ و  جــاڕنــامــە  ــەی  داڕشــت
بڕیارنامەکانی پێوەندیدار بە مافی مرۆڤ لە ئاستی 
نەتەوە یەکگرتووەکان، ناوچە و وتەکاندا بە ئاشکرا 
باشترکردنی  و  گەشەپێدان  ئامانج  کە  دەیسەلمێنێ، 
جێبەجێبوونیان  رێــژەی  مرۆڤە.   مافی  بــارودۆخــی 
بەستراوەتەوە بە کۆمەڵێک فاکتەر، کە بەشێکیان لە 
نین.  یەکگرتووەکاندا  نەتەوە  رێکخراوی  کۆنتڕۆڵی 
سرووشتی سیستمی نێودەوڵەتی لە بناخەدا کەلێن و 
بۆشایی زۆر بۆ پێشێلکرانی مافی مرۆڤ و ئازادییەکان 
رێککەوتننامە  و  نێودەوڵەتییەکان  یاسا  دەخوڵقێنێ. 
الوازە،  جیبەجێکردنیان  زەمانەتی  نێونەتەوەییەکان 

چوونکە لە گەڵ سەروەری دەوڵەتان تێکدەگیرین.  
ــەوە یــەکــگــرتــووەکــان لــە پێناو  ــەت  رێــکــخــراوی ن
ھاوبەشەکاندا  ئامانجە  و  بــڕیــار  جێبەجێکردنی 
کەیسێک  ھەر  بۆ  نییە.  ھەڵوێست  یەک  و  ھاودەنگ 

ھەڵوێستی جیاوازی ھەیە و ھەڵوێستەکانیش لە سەر 
ئاکامدا  لە  ھەڵدەچنرێن.  بەرژەوەندییەکان  بناخەی 
بانێک و دوو ھەوا لە گۆڕەپانی رووداوە  سیاسەتی 
قەوارە  بەرچاودەکەوێ.  جیھانییەکاندا  و  ناوچەیی 
و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  رێکخراوی  ساختاری  و 
لە  کاریگەریی  ئاسایش  ئەنجوومەنی  تایبەت  بــە 
و  تێڕوانین  لە  قــووڵ  دابــڕانــی  درێژەکێشانی  ســەر 
ھەڵسەنگاندنی مافی مرۆڤدا ھەیە. دەوڵەت و زلھێزە 
لە  چاو  ئامانج  یەک  بە  و  وێکڕا  جیھان  گەورەکانی 
ئامادە  لــەوان  بەشێک  و  ناکەن  مرۆڤ  مافی  پرسی 
بگرن.  دێموکڕاتیک  کولتوری  و  ئیدارە  لە  رێز  نین 
لە  ئەکتی  کردنی  پارێزگاری  و  گرینگەکان  بڕیارە 
ئەنجوومەنی  بڕیاری  بە  پێویستی  مــرۆڤ،   مافی 
ئاسایش ھەیە، کە  زۆر جار ئەندامەکانیان ئامادە نین 
بە ئاسانی سنووری بەرژەوەندییەکانیان ببەزێندرێ.  
نییە،  جێگرەوەی  یەکگرتووەکان  نەتەوە  رێکخراوی 
ــە کــاریــگــەر و  ــەت ــاری دەوڵ ــاوک ــرێ بــە ھ بـــەم دەکـ
تازە  نەخشەرێگای  و  بکرێتەوە  بــەڕۆژ  زلھێزەکان 
و  گەالن  مافی  مافی مرۆڤ،  پرسی  بۆ چارەسەری 

کەمایەتییەکان دابڕێژرێ. 
 شەپۆلی بە کۆمەیەتی و بە کولتورکردنی مافی 
مرۆڤ رەوتێکی ئەرێنی بۆ باشترکردنی مافی مرۆڤ 
و  نادەوڵەتییەکان   کۆمەڵە  و  رێکخراو  خوڵقاندوە.  
ھەروەھا رێکخراوی نەتەوەیی مافی مرۆڤ لەو دیالۆگ 
و باسانەدا ئەکتەری چاالک و شوێندانەرن. ئەو گرو 
و کۆمەنە  زیاتر لە ژێر رێنوێنی کۆمیسیۆنی مافی 
مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا کار دەکەن، 
کە ئێستا ناوی بۆتە ئەنجوومەی مافی مرۆڤ. ناوەند 
و دەزگا ناوچەیی و نەتەوەییەکان بۆ کار و تێکۆشانی 
خۆیان یاسا و رێسای تایبەت دادەڕێژن، کە  بە کۆی 
نێونەتەوەییەوە  ئاستی  لە  مــرۆڤ  مافی  سیستمی 
گرێدراون. لە دەیەی ١٩٧٠ و ٨٠دا چەند یەکەیەکی 
دامـــەزران.  بــە  دەوڵــەتــەکــان   تایبەت  مافی مرۆڤی 
و  پەرەپێدان  بۆ  و  نەبەستراوەن  رێکخراوانە  ئەو 
ئەوان  تێدەکۆشن.  باشترکردنی دۆخی مافی مرۆڤ 
زانیاری لە سەر رەوتی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە 
وتەکانیاندا  کۆدەکەنەوە و بۆ دەزگا بەرپرسەکانی 
مافی مــرۆڤ رەوانــەی دەکـــەن.   ئەو رێکخراوانە، 
و  دادەمەزرێن  وتەکانیاندا  یاسای  چوارچێوەی  لە 
کارەکانیان  سەربەخۆ  و  نەبەستراوە  شێوەیەکی  بە 
رادەپەڕێنن.  ئەوان ھەوڵدەدەن بۆشایی نێوان مافی 
بکەنەوە و  پڕ  بەرپرسیاریەتی دەوڵەت  ھاوتیان و 
جیاواز  مێتۆدی  لە  پڕۆسەیەدا  لەو  سەرکەوتن  بۆ 
کەڵک وەردەگرن. لە کۆبوونەوەی بنەماکانی پاریس 
و  ئــەرک  خاڵێکدا  چەند  لە   (١٩٩١ ئۆکتۆبری   ٧-٩)
رێکخراوانە  ئەو  کاری  و چۆنیەتی  بەرپرسیاریەتیی 
دیاریکراوە، کە  لە کۆنفڕانسی مافی مرۆڤی ڤییەن دا 
(١٩٩٣)  بە سەرنجراکێش و جێگای بایەخ ناسێندران. 
نــەتــەوە  ــخــراوی  ــک ری ــی  مــرۆڤ مــافــی  کۆمیسیۆنی 
یەکگرتووەکان  بایەخی زۆری بەو رێکخراوانە داوە 
و داوا دەکا، کە لە وتانی دیکە رێکخراو و ناوەندی 
لە  مرۆڤ  مافی  ئەنجوومەنی  دابمەزرێن.  ھاوشێوە 
و  جێگە  بڕیارنامەیەک  دەرکردنی  بە  ٢٠١١دا  ساڵی 
بەرز  مرۆڤی  مافی  نەتەوەییەکانی  رێکخراوە  پێگەی 

نرخاند.

 بــەســتــێــنــی کــــاری رێـــکـــخـــراوە نــیــشــتــمــانــیــی و 
ھێشتا  مــرۆڤ  مافی  بە  تایبەت  نێودەوڵەتەییەکانی 
کرچ و کاڵە، بەم دەرفەتی گەشەکردن و پێگەیشتنی 
ھەیە.  کارکردنی کۆمەڵە و رێکخراوە نادەوڵەتییەکان 
تەوژمی  جیھانی  رایەڵکەی  بە  بەسترانەوەیان  و 
کــردوە.  زیاتر  کەمایەتییەکانی  و  تــاک  مافخوازی 
بە  کۆکردنەوە،  تکنیکی  و  تێکنۆلۆژی  گەشەکردنی 
گواستنەوەیان  و  رووداوەکـــان  کردنی  دۆکۆمێنت 
ــدە ما  ــاوەن ــەت و ن ــ ــدا، دەوڵ ــورت لــە مــاوەیــەکــی ک
پێشێلکەرەکانی خستۆتە ژێر پاڵەپەستۆ و تەنگەتاوی 
ــخــوازی و  ــاف ــی م کــــــردوون.  بــەھــێــزبــوونــی رەوتــ
زۆربوونی زانیاری لە سەر ما و ئەرکەکان دەنگی 
چەوساوە و مافخوراوانی بەھێزتر کردوە و دەرفەتی 
دوان و دەربڕینی بۆ بەرەی مافپێشێلکراو خوڵقاندوە.  
جیھان  دەوڵەتەکانی  کە  حاشاھەڵنەگرە،  راستییەکی 
و جۆری  بەڕێوەبەران  تێگەیشتنی  بناخەی  لە سەر 
دەکەن.  مرۆڤ  مافی  پرسی  لە  چاو  سیستمەکانیان 
دەوڵەتەکان بە پشتبەستن بە تێزی مافی سەروەریی 
بــاوی  ــازنــەی سیستمی  ب لــە  نین  ــامــادە  ئ ــەت  ــ دەوڵ
رێکخراوە  بۆ  دەسەتەکانیان  لە  بەشێک  جیھاندا  

دەوڵەتەکان  پابەندبوونی  رابــگــوازن.  جیھانییەکان 
چەند  مرۆڤ  مافی  بە  تایبەت  رێککەوتننامەکانی  بە 
رێزگرتن  ئاستی  لە  دەگرێ.  لەخۆ  جیاواز  ئاستێکی 
بــەڕێــوەبــەر و  کــە  پــابــەنــدە،  لــە مافەکاندا دەوڵـــەت 
نەکەن.  پێشێل  مرۆڤ  مافەکانی  کاربەدەستەکانیان 
دەوڵەت  مرۆڤ  مافی  لە  پارێزگاریکردن  ئاستی  لە 
دەوڵەت  دەزگــای  دەرەوەی  کەسانی  کە  بەرپرسە، 
مافی مرۆڤ و رێککەوتننامەکانی پێوەندیدار خەوشدار 
رێساکاندا  و  یاسا  جێبەجێکردنی  ئاستی  نەکەن.لە 
دەخوازرێ، کە دەوڵەت  ھیچ ھاوتییەک ئەو مافانەی 
ئاماژەیان  رێککەوتننامەکەدا  لە  کە  نەکرێ،  لێزەوت 
پێکراوە. رێککەوتننامە مۆرکراوەکان بە یاسای رە 
گەڵ  لە  ھاندەدا  دەوڵەتەکان  چوونکە  دەناسێندرین، 
ئەرکی  و  بگونجینن  خۆیان  نێودەوڵەتەییەکان  یاسا 
مرۆڤدا  مافی  گۆڕەپانی  لە  راپەڕێنن.  سەرشانیان 
بە یاسای  ھێندێک راگەیاندن و بوکراوە ھەن، کە 
نەرم بەناو بانگن. ئەو یاسایانە بە رێگای ناڕاستەوخۆ 
و مێتۆدی جیاواز لە سەر پەرەپێدانی مافی مرۆڤ و 
ھەروەھا پابەندبوونی دەوڵەتان بە یاسا و رێساکان 

شوێندانەر دەبن. 
مافی  بە  تایبەت  بەڵگەنامەکانی  و   جاڕنامە  لە   
مرۆڤ زۆر وردەکاری ھەیە، کە دەکرێ لە داھاتوودا 
مافی  زیاتری  وردکــردنــەوەی  بکرێن.  دەوڵەمەندتر 
بە کردەوەیەکی  مرۆڤ و ھەڵنەواردنی مافی گەالن 
مافەکانی  پڕاکتیزەکردنی  دەکــرێ.  پێناسە  گونجاو 
ھێشتا  کە  گونجاوە،  میکانیزمی  بە  پێویستی  مرۆڤ 
بەھێزکردنی  و  کاراکردن  ماونەوە.  نیوەچڵی  بە  لە 
نیشتمانییەکان  و  نــەتــەوەیــی  لــۆکــاڵــی،  میکانیزمە 
پاڵنەری کاریگەر لە رەوتی گەشەپێدانی مافی مرۆڤ 
لە  مــرۆڤ  مافی  دەستەبەرکردنی  بــەئــەژمــاردێــن.  
بۆ  بــەم   جیھانییە،  بابەتێکی  کــۆدا  و  تاک  ئاستی 
سەرکەوتن پێویستی بە وزە و فاکتەرە ناوچەیی و 
دوارۆژدا  لە  مرۆڤایەتی  بەختەوەری  دەوڵەتییەکانە. 
لە  مــرۆڤ  مافی  پرسی  چارەسەرکردنی  بە  بەندە 
زەوەندەکانی  و  زۆر  قەیرانە  و   بوارەکاندا  ھەموو 
جیھان دەرھاویشتەی دۆخی دژواری مافی مرۆڤەکانە. 
وانە مێژووییەکان دەیسەلمێنن، کە مافی ھاوتیەتی، 
کولتورییەکان  و  کۆمەیەتیی  ئــابــوری،  سیاسی، 
و  پێکدێنن  ــرۆڤ  مـ ــانــی  ژی ــە  ل دانـــەبـــڕاو  بەشێکی 
زۆرتر  چارەڕەشی  و  زیاتر  قەیرانی  زەوتکردنیان 
دەخوڵقێنێ. دابینکردنی ئازادی و مافە  سەرەتاییەکان 
تاڵ  قەیرانە  لە  دوورکەوتنەوە  بنەڕەتی  مەرجی  بە 
و کوشەندەکانی جیھان دەژمێردرێن، کە داتاشراوی 
سیستم و سیاسەتی ناعادنە و مێژووییەکی پڕ لە 
زوڵم و چەرمەسەرییە.  بۆ رزگاربوون لە شکاندنی 
شکۆی مرۆڤ و مافە زەوتکراوەکانی دەستێوەردانی 
کۆمەڵگای  ئەرکی  و  ما  وتــان  لە  پارێزانە  ما 

نێودەوڵەتیە.  

ژێدەر و سەرچاوەکان:

 (٢٠١٢)    
 International Human Rights and the
     :
 A Manual for National Human Rights

Institutions

 Transnational Politics, International
 Relations Theory, and Human Rights
 ( ):   ( : :
 .No ,٣١ .Political Science and Politics, Vol
  : ٥١٦-٥٢٣ .pp (١٩٩٨ ,.Sep) ,٣
(American Political Science Association

 (٣٠ ٢٠١١     (
 Human Rights in the Context of

International Relations

 Peter R.Baehr Human Rights and
 International Relations, International

- .

 (٢٠٠٨) Tim Dunne and Marianne Hanso
 Human rights in international relations

/٢٦٣٨٧٠٨٧ / : . .

Relations

ابراھیمی: جایگاە حقو  اللە  فا و نبی  نسرین م
لنامە  ریەھای رواب بین الملل (١٣٨٧) ف بشر در ن
سیاسی،  علوم  و  حقو  دانشکدە  مجلەی  سیاست، 

دورە ٣٨، شمارەی ٤، زمستان ١٣٨٧، ٢٥٩-٢٧٧

ھاوکێشەی مافی مرۆڤ و پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان 
بەشی  دووھەم و کۆتایی

عه زیز شێخانی

بە  زۆر  قورساییەکی  و  بایەخ  ،،رێالیستەکان 
پرسی مافی مرۆڤ نادەن و جێگە و پێگەی دەوڵەت 
ســـەرووی  لــە  نیشتمانییەکان  ــاو  ن بــە  ئامانجە  پرسەکانی دیکە دەبینن،،و 

ئاشتی  کانت  ناوبانگەکەی  بــە  ،،نووسراوە 
ھەمیشەیی بناخەی تێۆری لیبڕالیزمی دامەزراند، کە  
باوەڕی  پێناسە دەکات و  یەکتر  بە ھاوتای  تاکەکان 
وایە، کە پێشێلکرانی ما مرۆڤ لە گۆشەیەکی دنیا 
دەبێ،،کاریگەری لە سەر ھەستی مرۆڤ لە ناوچەیەکی دیکە 



رۆژنامەیژماره :٦٩٦ ٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٥  _ ١٩ی ژانوییەی٢٠١٧

ەمی ا ەسە 

 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە 
بەشی چاردەیەم  گرینگەکانی لە ئێران دا

پاشماوەی رێکخراوی موجاھیدینی خەڵ 
ساری   زیندانی  له   موجاھیدین.-،  شاره زاکانی  کادر  له   یه کێک  شھرام»   «تقی  دا،   ١٣٥٤ ساڵی  لە 
ناوبراو  پێنه چوو  زۆری  دایــه وه .  موجاھدینی سازمان  بوی  و  په رش  ئه ندامانی  زۆربه ی  ئه و  ھه ت. 
رام و وحید افراخته «، دروشمی ئیسالمی موجاھدینیان له  الپه ڕه ی یه که می بوکراوه ی  له گه ڵ «بھرام 
ییر ایدئولوژی»، له  جێی  ئه و بوکرده وه . ئه و  «پیام مجاھد»، البرد و ڕاگه یاندراوێکیان سه باره ت به  «ت
لبانه )، له  قه ڵه م درا. مه سعوود  ت  کرده وه یه  له  الیه ن موجاھیدین به  «کوودێتای اپورتونیستی» (فر
له و سه رده م دا،  ئه و  ڕاگه یاند.  له وباره وه   موجاھیدنی  ڕوانگه ی  دا،  مادده یی   ١٢ بیانییه کی  له   ره جه وی 

وێڕای به باش نه زانینی ئه و ھه ڵوێسته ، خه بات به  دژی رێژیمی شای به  گر ینگتر  زانی.
مد لبافی نژاد و مجید  کرده وی ته قی شه ھرام و ھاوبیرانی بوو بە  ھۆی کوژرانی که سانی وه ک: «
شری واقفی». ئه و ھه ڵوێست و کرده وانه ، زه بری زۆر گه وره ی له  ته شکیالتی و بیروھزری موجاھیدین 
که    - عزتی»  ناوی «حسین  به   ھاوبه ندییه کی  گاریگه ری  به ھۆی  زیندانی ساری  له   ته قی شه ھرام  دا. 
ته قی  گرووپی  راپه ڕین،  دوای سه رکه وتنی  گۆڕا.  بیروڕای  ھه بوو.-،  مارکسیزم  له سه ر  باشی  موتای 

بقه  کارگر» ، که  پاشان چه ند لقی لێ جیا بۆوە.  زادی  شه ھرام، ناوی خۆی نا»سازمان پیکار در راه  
مه سعوود ره جه وی له  ٣٠ ی به فرانباری ١٣٥٧ له  زیندان ئازاد کرا، سه ره تا وه ک کادری رێبه ری و 
، چاالکی به ربوی ده ست پێکرد. دوای سه رکه وتنی  دواتر وه ک  به رپرسی رێکخراوی موجاھدینی خەڵ
راپه ڕین و ره وینه وه ی فه زای سه ره ڕۆیی و بره و په یداکردنی تێکۆشانی سیاسی و په ره گرتوویی حیزب 
و رێکخراوه کان، موجاھیدین بوو به  یه کێک له  رێکخراوه  به ھێزه کانی «چه پی ئیسالمی»  بە تێکۆشانی 

تاراده یه ک ئازاد، بەم لە پاڕاوێزی ده سه ت دا. 
- ویکی پدیا-

چه ند گرووپی چاالکی چووک
له  ساڵی ١٣٥٠ ھه تا ٥٧ ی ھەتاوی دا، چه ند گرووپی چوکه ی ئیسالمی، خۆرسک یا ناوچه یی، بۆ وێنه 
له   ئوستانی خووزستان، ئیسفه ھان، کرمان، گه ڕه که کانی فه قیرنشینی تاران؛ که  زۆربه یان ماوه یه ک له گه ڵ 
، کاریان کردبوو یا الیه نگری بوون، له نێو زیندانه کان یا له  ده ره وه  دروست  رێکخراوی موجاھیدینی خەڵ
بوون. که سانێک له و گروو گه له ، له  نێوخۆی ئێران، سووریه ، لوبنان و له گه ڵ فه له ستینی یه کان، کاری 
، ھه وڵی  چریکیان  ده کرد.  ژماره یه کیش له  ئورووپا و ئه مریکا چاالک بوون. له نێو ئه وان دا ٧ گروو
رێژیمی  کاربه دستانی  به   بوون  راپه ڕین  سەرکەوتنی  دوای  ئه ندامه کانیان،  له   ژماره یه ک  و  دا  پتریان 
ورون  ، من ، فالح، فل کۆماری ئیسالمی، که  بریتی بوون له :»امت واحده ، توحیدی بدر، توحیدی 

و موحدین.»
مه کته بی قورئان

له نێو سونییه کان و دوای ڕووداوه کانی ساڵی ١٣٤٢ له  قوم و تاران و گیرانی ژماره یه ک له  ڕووحانی 
و الیه نه  ئیسالمییه کان، بیری ئیسالمی سیاسی له  ناوچه  سونییه کانی ئێرانیش که م و زۆر بره وه ی په یدا 

کرد. یه کێک له و ناوچانه ، ڕۆژھه تی کوردستان بوو.
کاک ئه حمه د موفتی زاده ، به ھۆی تێکۆشانی نه ته وه یی و ھاوکاری له گه ڵ حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
له  ساڵی ١٣٤١ (١٩٦٢) دا، له  تاران گیرا. له وه ێ به  قه ولی خۆی ئاڵوگۆڕی فیکری به سه رداھات و دوای 
ئازاد بوونی له  زیندان په ره ی به  بیروڕایه که ی دا. ناوبراو له  ساڵی ١٣٤٢ له  مزگه وتی سه ید  مسته فا- ی 
سنه دا، ده ستی به  چاالکی کرد. بۆخۆی له م باره یه وه  ده ڵێ: « دوای سانێک ھه لومه رجێک پێکھات که  
به  بێ نێوه رۆکی و ڕووکه ش بوونی کرده وه کانی ڕابردووم بگه م وله  ساڵی ١٣٤٢ دا، بڕیارم دا، ھێڵی 

سه وزی ئه سڵی شۆڕشی ئیسالمی .... بگرمه  به ر».
 - سایت ویکی پدیا-

کاک ئەحمەد، له  ساڵی ١٣٤٣، ده گه ڕێته وه  شاری سنه  و ساڵی ١٣٥٦ (١٩٧٧) دا، مه دره سه ی قورئان 
 که  دواتر بوو به  مه کته بی قورئان-، ی دامه زراند.

مو فتی زاده  له  ساڵی ١٣١١ (١٩٣٢)، له  شاری سنه  له بنه ماڵه یه کی ئایینی به ناوبانگی موفتییه کان له دایک 
بوو. له  ناوچه ی سنه  و کرماشان له نێو خه ڵک دا، الیه نگریان ھه بوو. بۆیه  دامه زرانی مه کته بی قورئان، 

الیه نگرانێکی به رچاوی له و ناوچانه  و سه قز، بۆکان و ده رووبه ریان په یدا کرد. 
موفتی زاده  گوتوویه تی: کاتێک ئاگری شۆڕش له  جۆزه ردانی ١٣٤٢ (١٩٦٣)، بۆ یه که مین جار چه خماغه ی 
لێدا، له  شه قامی ناسر خوسره و له  تاران بوه  و حیماسه ی خه ڵک و جینایه ته کانی ڕێژیمی شای به چاوی 
خۆی بینیوه  و بیروڕای خۆی گۆڕیوه  و پێوه ندی عاتیفی له گه ڵ جوونه وه ی سه رانسه ری په یدا کردوه. 

- کتاب، درباره  کوردستان، احمد مفتی زاده ، ناشر انتشارات نور، چا روودکی، تابستان ١٣٥٩،  
 -.١٥٨

ناڕه زایه تی و ڕێپێوانه کانی گه النی  له  گه رمه ی  (١٩٧٨) دا،  له  خه رمانانی ساڵی ١٣٥٧  ناوبراو ده ڵێ: 
ئێران، له گه ڵ ئایەتوڵ مونته  زیری، موھەندیس بازرگان و... پێوه ندی ھه بوه . 

- ھه مان سه رچاوەی پێشوو.- 
بۆ  زاده   موفتی  دا،  دوویه م  په ھله وی  ده سه تی ســەرە ڕۆی  به دژی  ئێران  گه نی  ڕاپه ڕینی  کاتی  له  
بۆ  له گه ڵ شۆڕش، ھه وڵی زۆری دا و مه کته بی قورئانی  ھاوته ریب (ھمسو) کردنی موسڵمانانی سونی 

ماوه یه ک به جێھێشت و ته واو وه خت ھاوکاری ڕاپه ڕینی ده کرد.
پێگه  گرینگه کانی ئیسالمی سیاسی

جوراوجۆراکانی  ه ته   ھه ی مزگه وته کان،  عیلمییه کان،  حه وزه   بناژۆ،  سیاسیی  ئیسالمی  ئەسڵی  پێگه ی 
ماته مگێڕی شیعه  بوون.  جگه  له وانیش، به ھۆی باوه ڕی زۆربه ی ھه ره زۆری خه ڵکی مه زھه بی و زۆرینه ی 
شیعه  له  زانستگا و قوتابخانه کان دا، مه درسه کانی»علوی، حقانی و رفاه «ی کچان، که  خوێندنگه ی نیوه  
ئه و جۆره   به ھێزکردنی  و  په روه رده کردن  بۆ  به رچاویان  نه خشێکی  بوون،  و «خێرخوازی»  ئیسالمی 
بیروفیکرە ھه بوه  و  ھاوته ریب له گه ڵ رێکخراوه  ئیسالمییه کان ده ورێکی کارامه یان له  سه رخستنی ئه و 

دیاره ده یه  دا، گێڕا . 
زۆرترین یارمه تیی به پتر دیار بوونی بیر و کردەوەی ئیسالمی سیاسی لە ٧ ساڵی دوایی  دەسەتی 
و  دێموکڕات  و  چه   بیری  پتر  ئه وان  چونکه   کردیان  کاربەدەستانیان  و  دوویه م دا،رێژیم  په ھله وی 
نه ته وه خوازی گه النی به رایی ئێرانیان، پێ سه رەکیی ترین مه ترسی ده سه تی دژی رێژیمه  دیکتاتۆڕیه که یان 
ده زانی  وبه توندترین شێوه  سه رکوتیان ده کردن. به م  گوشار و زه ختێکی کاریگه ریان له دژی  چاالکییه  
ئیسالمییه کان ئەنجام نەدەدا.  ئه و بۆچوونه  له  حالێک دا بوو که  به  پێی خوێندنه وه ی دکتور ئه سه دی له  

ساڵی ١٣٥٥ (١٩٧٦) دا، نیشانه ی به ھێز ھه بوو که  بیری ئیسالمی به ره و سه ر ده چێ.
دوای  ڕێکخراو  به ھێزترین  وه ک  ھەینییەکان،  نوێژی  پێش  خوتبه کانی  و  نوێژ  و  مزگه وت  ھه روه ھا، 
نه گیرا.  پێ  پێشیان  و  بوون  چاالک  پێشوو  لە  پتر  کە   (١٩٧٨)  ١٣٥٦ به فرانباری  ی   ١١ ڕووداوه کانی 
ڕه زا  حه مه   ڕێژیمی  دژی  جموجۆڵه کانی  ھه ڵسه نگاندنی  له   ده کرد،  فورمو له   بۆچوونه کانی  که   ساواک 
ده سه تی  به ھێزترین  که   سه رکوتکاره -  و  ئه منییه تی  ده سه ته   ئه و  کرد.  گــه وه ری  ھه ڵه یه کی  دا،  شا 
نادیاری رێژیمی شا بوو-،  ته نیا ھێزه  سه ره کییه  دژبه ره کانیان، چه په کان و رووناکبیرانی سکۆالر و 
(١٩٦٥) دا،  لە دوای ساڵی ١٣٤٤  (١٩٥٣) و چ  نه ته وه خوازه کان ده ناساند و چ دوای کوودێتای ١٣٣٢ 
ژیانیان  شوێنی  لە  و  کردن  زیندانی  و  کوشتن  لێ  که سیان  زۆرترین  و  وه شاندن  لێ  زه بریان  پترین 
دووریان خستنەوە. گه وره کردنه وه ی مه ترسی سوور (کومونیزم) و سه رکوت و ته په سه ری ئازادیخوانی 

نائیسالمی و نه ته وەیی، بیریڕه شبینی ئیسالمی سیاسی کرده  گۆتار یا وێژمانی زاڵ و کاریگەر. 
    رووحانییەکان پتر بوون بە جێی متمانە، چونکە لە رێپێوان و ناڕەزایەتییەکانیش دا، بوونی ئەوان 
لە ریزەکانی پێشەوە سەرکوتی کەمتر بەدواوە بوو. وێدەچوو دەستێکی بەھێزی نادیار رێگەی ھەوڵی 

بەدەسەت گەیشتنی ئیسالمی سیاسی خۆش دەکا

سیاسی

ڕەفسەنجانی مرد. ئەو کە یەکێک 
کۆماری  دامەزرێنەرانی  لە 
ئیسالمیی ئێران بوو، لە ماوەی 
زۆر  خۆیدا  دەسەتدارەتیی 
پۆست و بەرپرسایەتیی گرینگی لە جومگەی دەسەتی 

کۆماری ئیسالمیی ئێراندا ھەبوو.
پێشووی  ڕێژیمی  دژبەرانی  لە  یەکێک  ڕەفسەنجانی 
پاشایەتیی ئێران بوو کە باوەڕی قووڵی بە لەنێوبردنی 
بۆیەش  ھەر  ھەبوو.  دژبەرانی  و  نەیاران  فیزیکیی 
بە  ئیسالم  فیداییانی  گرووپی  بە  پتەوی  پێوەندیی 
کە  ھەبوو  فوی»  نواب  «مجتبی  سەرۆکایەتیی 
ئەوان  کردبوو.  گرینگیان  سیاسیی  تێرۆری  کۆمەڵێک 
تێرۆر کرد  ئێرانیان  کاتی  ئەو  سێ سەرۆک وەزیرانی 
کە بریتی بوون لە: عەبدولحوسەین ھەژیر، حاجی عەلی 

ڕەزمارا و حەسەنعەلی مەنسوور.

ھەتاوی  ١٣٤٣ی  ساڵی  کە  دەمانچەیەی  ئەو 
کاتی  ئەو  وەزیرانی  سەرۆک  مەنسوور،  حەسەنعەلی 
ئێرانی پێ کوژرا، ھاشمیی ڕەفسەنجانی دابینی کردبوو 
و دابووی بە محەممەد بوخارایی ھەتا تێرۆرەکەی پێبکا.
ئیسالمیی  شۆڕشی  دوای  رەفسەنجانی  ھاشمی 
باوەڕپێکراوترین  و  نیزیکترین  لە  یەکێک   ١٣٥٧ ساڵی 

کەسەکانی نیزیک بە ئایەتوڵ خومەینی بوو.
بوو،  ئینقالب  شوڕای  ئەندامی  کە  ڕەفسەنجانی 
کۆماری  پێکھاتەی  داڕشتنی  لە  بنەڕەتیی  نەخشی 
دەورەی  دوو  ماوەی  بۆ  ئەو  گێڕا،  ئێراندا  ئیسالمیی 
کۆماری  سەرۆک  دەورە  دوو  و  پاڕلمان  سەرۆکی 
مەجلیسی  سەرۆکی  دەورە  دوو  ھەروەھا  بوو،  ئێران 
خیبرەگانی رێبەری و ھەتا مردنیشی سەرۆکی کۆڕی 
دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام بوو. ئەو لە ھەموو 
ئەو ماوەیەدا ھەوڵیدا نیزامی کۆماری ئیسالمی لەسەر 

پێ ڕابگرێ و لە پێناو بەھێزکردنیدا تێبکۆشێ.
بەکارھێنا  مێتۆدی  زۆر  پێناوەدا  لەو  ڕەفسەنجانی 
ڕێژیم  سیاسیی  دژبەرانی  تێرۆری  و  زەبروزەنگ  کە 
یەک لەوان بوو.  ئەو مێتۆدەی ڕەفسەنجانی بووە ھۆی 
ئەمنیەتییەکان  دەزگا  بەکاربوونی  سەرەڕای  کە  ئەوە 
و  ئێعدام  حوکمی  سەپاندنی  لە  قەزایی  دەزگای  و 
جێبەجێکردنی بەسەر دژبەراندا، لە دەیەی ٦٠ ڕا ھەتا 
نیوەی دەیەی ٧٠ و ھەتا ھەراکانی قەتڵە زنجیرەییەکان، 
تێرۆر  خۆی  دژبەری  سیاسیی  چاالکی   ١٨٠ النیکەم 
ھاشمی  کۆماریی  سەرۆک  سەردەمی  لە  ھەر  کران. 
سیاسییە  تێرۆرە  زۆربەی  کە  بوو  رەفسەنجانییدا 
کرا.  وت  دەرەوەی  و  وت  خۆی  نێو  لە  گرینگەکان 
وەک تێرۆری دوکتور قاسملوو و ھاوڕێیانی لە ساڵی 
٦٨، تێرۆری شاپووری بەختیار لە ساڵی ٧٠ و تێرۆری 
دوکتور شەڕەفکەندی و ھاوڕێیانی لە ساڵی ١٣٧١. بەم 
بۆ بۆ زۆرترین و گرینگترین تێرۆرەکان لە سەردەمی 

ڕەفسەنجانیدا کران
لە سەردەمی رەفسەنجانی و ئێرانی دوای شەڕی ٨ 
ساڵە و دەوڵەتی ئابووری مێحوەر دا، بوونی  دژبەرە 
سیاسییەکان، ئەوانەی لە کوشتارە بە کۆمەڵەکەی ساڵی 
ڕەخنەگری  ڕووناکبیرانی  کردبوو،  دەرباز  گیانیان   ٦٧
دەوڵەت و حاکمییەت لە نێوخۆ، خەبات و بەربەرەکانی 
و ڕوحی بەرگریی کورد لە کوردستان بە تایبەت حیزبی 
کە  بوو  کراوە  برینێکی  ئەوە  کوردستان  دێموکڕاتی 

دەبوو بە زووترین کات ساڕێژ کرابا. 
کە  لەوان  یەک  و  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەرانی  الی 

تێرۆری دژبەران کارێکی پیرۆزە، لەوەھا بارودۆخێکدا 
دەبوا ھەموو دەنگە دژەکان ک بکرێن، ھەموو حیزبە بە 
جووڵەکان، ئەوانەی لە مەیداندا بوون لە سەریان بدرێ، 
ھەموو ئەو کەسانەی بە ملۆزم دادەنران دەبوو بێدەنگ 
بکرێن ولێیان بدرێ. ئەوە بوو کە قەتڵە زنجیرەییەکان 
لە نێوخۆی وت ھەر لە ساڵی ٦٨  و لە گەڵ دەسپێکی 
دەستیان  رەفسەنجانیدا  ھاشمی  کۆماریی  سەرۆک 

پێکرد.
لە دەرەوەی وتیش بەستێنەکە بۆ کۆماری ئیسالمی 
لەبار بوو. شەڕی سارد کۆتایی ھاتبوو، ھاوکێشەکانی 
یەکیەتیی  ڕووخانی  بەھۆی  دووجەمسەری  دنیای 
سۆڤییەت بە تەواوی تێکچووبوو، لە دڵی ئورووپادا کە 
تەماحی  دەکران،  لەوێ  سیاسییەکان  تێرۆرە  زۆربەی 
وێرانییەکانی  دروستکردنەوەی  لە  بەش  و  بەشداری 
ئێرانی دوای شەڕ لەگەڵ عێڕا و بازاڕی گەورە و بەپیت 

و بەرەکەتی ئێران چاوی ئەوانی لە حاند کۆماندۆکانی 
تێرۆری کۆماری ئیسالمی کوێر کردبوو، بەم تێڕۆری 
دادگای میکونوس خاڵی  بڕیاری  میکونوس و دوایەش 

وەرچەرخان بۆ مێژووی سیاسیی ڕەفسەنجانی بوو.
پەروەندەیەکی  ئاڵمان  سەربەخۆی  قەزایی  دەزگای 
گەورەی لە پێوەندی لەگەڵ ئەو تێرۆرەدا پێک ھێنا کە 
کاری دادگا زیاتر لە ٥ ساڵی کێشا و دادگا لە خاکەلێوەی 
و  قورس  بڕیارێکی  دا.  خۆی  بڕیاری  دا   ١٣٧٦ ساڵی 
پایەبەرزی  ھەرە  کاربەدەستانی  بڕیارەدا  لەو  قایم، 
کۆماری ئیسالمی بە دەست تێداھەبوون لەو تێرۆرانەدا 
تاوانبار کران و حوکمی دەسبەسەرکرانیان بۆدەرچوو. 
ھاشمی رەفسەنجانی، سەرۆک کۆمار و حەلی فەالحیان، 
لەوان  کەس  دوو  ئێران  کاتی  ئەو  دەرەوەی  وەزیری 

بوون.
ڕادەیەکی  تا  ڕەفسەنجانی  ئیدی  کە  بوو  ئەوە  دوای 
ئەو  بەم  پەسیوی دەسەتەوە،  قوژبن و  زۆر کەوتە 
ھەتا ما پشتی لە ڕێژیمە جینایەتکارەکەی نەکرد و بۆ 
نگریسی خۆی و  ڕابردووی  لە  یەک جاریش رەخنەی 

ڕێژیمەکەی نەگرت.
ڕەفسەنجانی ڕۆڵی بنەڕەتی لە ئێعدامە سیاسییەکانی 
زیندانیی  لە ھەزاران  گیانی  کە  ھاوینی ١٣٦٧دا ھەبوو 
سیاسی ستاند. ئەو ڕۆڵی ھەبوو لە پەرەپێدان بە دەزگای 
سەرکوت و داپڵۆسین لە کۆماری ئیسالمیدا و لە ماوەی 
سەرەکیترین  لە  دەسەتدارەتیی  ساڵ   ٤٠ بە  نیزیک 
جومگەکانی حاکمییەتدا، سامانێکی ئەفسانەیی بۆ خۆی 

و بنەماڵەکەی وەسەریەک نا. 
ئەو لە ھەموو کاتەکاندا لە نێوەندی خەڵک و قووچەکی 
لە سەرھەڵدانی گشتی  دەسەتدا جێی گرت و ڕێگەی 
ئاڵوگۆرەکان گرت، ئەو ھەر ماوەیەک پێش مردنی  بۆ 
بوبوونەوەی نەوارە دەنگییەکەی ئایەوڵال مونتەزیریی 
کۆماری  جینایەتەکانی  بەڵگەوە  بە  کە  کرد  مەحکوم 
ئێعدامی  و  سەرکوت  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئیسالمی 
ئەو  ھەموو  لە  حاڵێکدا  لە  دەکرد،  مەحکووم  نەیارانی 
تاوانکارییەکان  لە جینایەت و  ماوەیەدا دەیتوانی خۆی 

جیا بکاتەوە.
ھەر بۆیە خەڵکی ئێران، بە تایبەت کوردستان ناتوانن 
بۆ مەرگی ئەو بەداخ بن، ئەگەر بۆ شتێکیش بەداخ بن 
ئەوەیە ئەجەل مەودای نەدا رەفسەنجانی بمێنێ ھەتا لە 

دادگایەکی خەڵکیدا وەمی تاوانەکانی بداتەوە.

ڕەفسەنجانی چیی بۆ نیزام کرد و
 چیی بەسەر خەڵ ھێنا

ی ا ی  عە

،،ئەو لە ھەموو کاتەکاندا لە نێوەندی خەڵک و قووچەکی دەسەتدا جێی گرت و ڕێگەی لە سەرھەڵدانی 
ئایەوڵال  ئاڵوگۆڕەکان گرت، ئەو ھەر ماوەیەک پێش مردنی بوبوونەوەی نەوارە دەنگییەکەی  گشتی بۆ 
سەرکوت  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئیسالمی  کۆماری  جینایەتەکانی  بەڵگەوە  بە  کە  کرد  مەحکوم  مونتەزیریی 
و  جینایەت  لە  دەیتوانی خۆی  ماوەیەدا  ئەو  ھەموو  لە  حاڵێکدا  لە  دەکرد،  مەحکووم  نەیارانی  ئێعدامی  تاوانکارییەکان جیا بکاتەوە.،،و 
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لە  بەتایبەت  ئەرێنی  گۆڕانکارییەکی  جــۆرە  ھــەر 
گرووپێکی  لــەوەی  بەر  کۆمەڵگاکاندا،  گشتیی  ئاستی 
خۆی  حکوومەتەکان  یــان  رێکخراو  حیزب،  نوخبە، 
و  عەقالنی  رەوتـــی  بەرھەمی  ــاوەن،  خـ بــە  بکەن  لــێ 
لەم  حاشا  ناکرێ  بــەم  کۆمەڵگاکانە.  گەشەخوازی 
راستییەش بکرێ کە ھەر گۆڕانکارییەکی ئەرێنی ھۆکار 
بە خۆی  تایبەت  ھاندەرانەی  تیۆریک و  دینامیزمی  و 
ھەیە. کۆی دەرھاویشتەی ئەم دوو رەوتە، بریتییە لە 
و  رەھەندەکانییەوە  ھەموو  بە  کۆمەڵگا  گەشەکردنی 
دینامیزمە ھاندەرەکانی بارگراوی بە ھەر جۆرە ئامانج 
و  گۆڕانکارییەکانن  ناخی  پاشکۆی  ئایدیایەکەوە  و 
مێژووی سیاسی -کۆمەیەتی کۆمەڵگاکان سەلمێنەری 
(بە  کاریگەردانەر  ھۆکارێکی  ھەر  کە  ڕاستییەیە  ئەم 
سەرەکی  ئامانجی  و  الوەکــیــن  ئەرێنی)  ئــاراســتــەی 
مێژووی  بــوە.  خواستەکانی  و  کۆمەڵگا  ھەمووکات 
دەسەتی سیاسییان  کە  الیەنانەی  ئەو  و  نەتەوەکان 
پاراستنی  و  ــان  خــۆی ئــایــدیــاکــانــی  و  ــردوە  ــ ک ــۆر  قـ
لە  پــڕە  دەســەتــیــان کــردۆتــەوە ئامانجی ســەرەکــی، 

نموونەی زیندوو.
ڕووی  لە  رەنگە  دێموکراتیکەکان،  مافخوازە  بزاڤە 
تایبەتمەندی و مێتۆدەکانی خەبات دا جیاوازییان ھەبێ، 
بەم ئامانجی گشتیی ھیچکامیان بەدەر لە خواستەکانی 
کۆمەڵگا نیە. ھەر بزووتنەوەیەکی بەناو مافخوازانەش 
کە پاش سەرکەوتن، خۆی کردبێتە ئامانجی سەرەکی 
کردبێ،  ئایدیاکانی  لە  پێرەوی  بە  ناچار  کۆمەڵگای  و 
دەسەتێکی  یان  ھاتوە  بەرھەم  لێ  دیکتاتۆرێکی  یان 
بێ پالنی سەرتاپا نوقم بوو لە وەھم و دروشمی پێک 

ھێناوە.
دێرین،  دێموکراتیکی   - نــەتــەوەیــی  بــزووتــنــەوەی 
کوردستان،  ڕۆژھــەتــی  فیداکاریی  و  ئــەزمــوون  پڕ 
ڕزگــاری،  قۆناغی  بگاتە  نەیتوانیوە  ھێشتا  ئەگەرچی 
بەرامبەر  لە  بەم دوای النیکەم حەوت دەیە خەبات، 
ڕوون  ومی  کە  دایە  گرینگ  پرسی  و  پرسیار  زۆر 
بەھێزی  کاریگەری  بێگومان  کردنەوەی،  یەکال  خۆ  و 
لەسەر داھاتووی رەوتی ڕووداو و گۆڕانکارییەکان لە 
ئێران و ڕۆژھەتی کوردستان دا دەبێ. ئایا تا ئێستا بە 
شێوەیەکی جیددی و داتامەند، بزووتنەوەی ڕۆژھەت، 
ــێــکــدانــەوەی لــەپــێــوەنــدی لــەگــەڵ  ھــەڵــســەنــگــانــدن و ل

لەسەر  بەرنامە و چاالکیەکانی خۆی  فکر،  کاریگەری 
گۆڕانکاری  ئەم  داوە  ئەنجام  ڕۆژھــەت  کۆمەڵگای 
ھەموو  (وێڕای  ئەمڕۆکە  جۆراوجۆرانەی  چاالکییە  و 
کۆمەیەتی  سیاسی   ژینگەی  لە  کەموکوڕییەکان) 
ئــارا دایـــە، جووڵەیەکی  لــە  ــی کــوردســتــان  ــەت ڕۆژھ
ڕێکخراوی پالنمەندە یان بەرھەمی تێگەیشتنی سیاسی 

و وشیاری نەتەوەیی کۆمەڵگایە 
 - نــەتــەوەیــی  ــاداری  مــان وشیارییەکی  کاتێک دا  لــە 
مەدەنی  بەرفراوانی  چاالکییەکی  ھەروەھا  و  سیاسی 
کوردستان،  ڕۆژھــەتــی  نێوخۆی  لــە  فەرھەنگی   
بەربەستە سیاسی   و  ھەموو سەرکوت  ســەرەڕای 
ئەمنیەتییەکانی دەسەتی زاڵ، رەوتێکی بێ گەڕانەوە 
و بەرەو ھەڵکشان دەپێوەێ، یەکێک لەو شوبھانەی کە 
ئاراستەی  ھەمووکات  بزووتنەوە  لە  بەشێک  النیکەم 
ڕێچکەیەکی  و  ئاراستە  نەبوونی  لە  بریتیە  کــردوە 
لێرە  چاالکییانەدا.  جۆرە  لەم  نیشتمانی  و  مافخوازانە 
و  روانــگــە  جــۆرە  ــەم  ل نموونەیەک  بــە چەند  ئــامــاژە 

دوالیزمانە لەم پێوەندییەدا دەکەین.
بەرفراوانی  پانتاییەکی  کە  نیە  تێدا  گومانی  ھیچ 
وشیاری و جووڵەی مەدەنی لە ئاستی کۆمەڵگادا، بە 
بێ بوونی باکگراوەندێکی ھزری و خەباتی نەپساوەی 
ئەم  نەدەگەیشتە  النیکەم  ــەت،  رۆژھـ بــزووتــنــەوەی 
بــوون  خــۆڕســک  ــگــەی  روان کــەواتــە  ئێستا.  ئاستەی 
حیزبەکانی  ــە  ب ــەر  ــب ــەرام ب مــنــەتــی  ــێ  ب ــک  جــۆرێ و 
رۆژھەت تا ئێستا ئەم دوالیزمەی بەردەوام کردوە. 
نێوخۆ  چاالکییەکانی  رەوتــی  چاوەڕوانییەکانی  یــان  

ئیمکاناتی  و  توانا  لە  بــەدەر  زۆرجــار  بزووتنەوە،  لە 
سەرەکیەکانی  ئاڵنگارە  لە  یەکێک  بــەم  بــوە.  ئــەوان 
لەم  تێنەگەیشتن  ڕۆژھـــەت،  بــزووتــنــەوەی  بـــەردەم 
نەبوونی  و  جوغرافیایی  دووری  یان  گۆڕانکارییانە 
واتە  گۆڕانکارییەکان.  رەوتــی  لەسەر  کاریگەرییەتی 
گشتی  کۆی  بۆ  واقعبینانە  خویندنەوەیەکی  جیاتی  لە 

و  ھەڵە  لێکدانەوەی  بە  زۆرجــار  کۆمەڵگا،  پرسەکانی 
دوور لە واقعبینی بەشێکی زۆر لە جووڵەی کۆمەڵگا 
و چاالکییە مەدەنی و فەرھەنگییەکانی ناوخۆ بە ھێڵی 
دەســەت»  بنەماکانی  بێ  «چاکسازییە  ھاوتەریبی 
لەالیەن  لێکدانەوە و روانگەیە  دەشوبھێنن. ئەم جۆرە 
ھەمان  ھەڵگری  بــێ،  رێکخراوێکەوە  و  حیزب  ھــەر 
کرا.  باس  لەسەرەوە  کە  مەترسیدارانەیە  پەیامە  ئەو 
قازانجی  بە  مــن،  سیاسەتی  و  رێکار  «ئایدیا،  ــە:  وات
دوگماتیزمێکی  خەباتە.»  مێتۆدی  باشترین  و  گشتییە 

لە  نائومێدی  یان  پاوانخوازی  بارگراوی بە رەگەکانی 
تواناکانی خۆت. یان ھەمان سیاسەتی ڕەنگ پەڕیوی 

دابەشکردنی کۆمەڵگا بە ڕەش و سپی.
پێکھاتەی  نێو  دوالیزمەی  و  پەرتەوازەیی  ئەمجۆرە 
پێوەندییەکان و ئەدەبیاتی نێو بزووتنەوەی ڕۆژھەت، 
ھەڵگری  بەڵکوو  بــێ،  بەخش  ھیوا  ناتوانێ  تەنیا  نە 
پەیامێکی مەترسیدارە بۆ داھاتووی بزاڤی ڕۆژھەت 
لێک  ســەرەکــیــەکــە  کێشە  ڕۆژھــــەت.  کۆمەڵگای  و 
بەڵکوو  نیە،  جیاوازەکان  لێک  خاڵە  یان  تێنەگەیشتن 
ــداری و  ــەرک ئ لــە  داماڵینی الیــەنــە جــۆراوجــۆرەکــانــە 
بەرپرسیارەتی نیشتمانی. دوورکەوتنەوەیە لە ئەندێشە 

و بەرنامە پێکھاتەییەکان.
بـــەرپـــرس  ــەکـــی دێــمــوکــراتــیــک و  ــەوەیـ ــنـ ــزووتـ بـ
لە  و  زیندووە  بەرھەمھێنەری کۆمەڵگایەکی وشیار و 
ھەمان کاتدا، کۆمەڵگایەکی چاالک و پێگەیشتوو ،ھەقی 
و  سیاسی  عەقالنیەتێکی  بە  تەیار  بزاڤێکی  بوونی 
تێگەیشتوو لە گۆرانکارییەکانی سەردەمی ھەیە. کەواتە 
سەپاندنە  خۆ  یان  تێنەگەیشتنە  لێک  ئەم  بەردەوامیی 
کە  لــەوەی  بریتییە  تەرجومەی  یەکەم  الیەنانە،  تاک 
قبووڵی  و  ببینین  گۆڕانکارییانە  ئــەم  نامانەوێ  یــان 

لە  بکەین یان بەرژەوەندی من شتێکی تر دەخــوازێ. 
کاتێک دا لە سەرەتای دروستبوونی دەوڵەت  نەتەوە 
دەســکــردەکــانــی ئــێــران، گــەلــی کـــورد لــە ڕۆژھــەتــی 
کوردستان، لە ژێر گوشاری سەرکوتکەرانە و چەتری 
ئەمنییەتیی دەسەتداران بۆ ساتێکیش پشووی نەداوە، 
گشتاندندنی  و  و سپی  ڕەش  بە  کۆمەڵگا  شوبھاندنی 
ــار و کـــــردەوەی دژی  ــتـ ــارە نــەرێــنــیــیــەکــانــی (رەفـ ــ ب
گەلییانەی بەشێک لە تاکەکانی کۆمەڵگا) بەسەر کۆی 
جیاجیاکان،  بــوارە  چاالکانی  و  رووناکبیران  گشتیی 

نوێ  مێژوویەکی  بوونەوەی  دووپــات  بۆ  ئاماژەیەکە 
لە رەوتــی رووداو  دابــڕان  بەجێمان و  ئومێدی.  نا  لە 
گەورەیە،  خەسارێکی  ھەرچەند  گۆڕانکارییەکان،  و 
کردنەوەی  قەرەبوو  و  ڕاگەیشتن  پێ  دەرفەتی  بەم 
قبووڵ  یــان  تێنەگەیشتن  خواستی  بــەم  ھەیە.  تێدا 
نەکردنی گۆڕانکارییەکان، بەرھەمھێنەری پەرتەوازەیی 

و دوورکەتنەوەیە لە ئامانجەکان. 
ھتد  و  مەدەنی  حیزبی،  ئایدیایی،  پێکھاتەیەکی  ھیچ 
یەکالکەرەوە  و  کۆتایی  ئاڵترناتیوی  ببێتە  ناتوانێ 
بزاڤە  مــێــژووی  نــەتــەوەیــەک. چوونکە  داھــاتــووی  بۆ 
لەم  ناسەرکەوتوو  نموونەی  لە  پڕ  رزگاریخوازەکان، 
بوارەدا. واتە سەردەمی ئێستا ھەڵگری سەپاندنی تاک 
و  ئەندێشە  جــۆرە  ھیچ  الیەنانەی  تــاک  و  رەھــەنــدی 
ئاڵترناتیو  نیە. کەواتە باشترین  مێتۆدێکی موبارەزاتی 
لە  دووالیەنە  تێگەیشتنی  لێک  رێگاچارە،  ھەمان  یان 
راستییەکان و خستنە سەریەکی کۆی ھزر و تواناکانە 

بە ئاراستەیەکی نیشتمانی و مافخوازانە.

گۆڕانکارییەکان قبووڵکردنی  یان  تێگەیشتن 
خوێندنەوەیەک بۆ روانگەکان و دوالیزمی نێوان بزووتنەوەی ڕۆژھەت و کۆمەڵگە

ی راد ا ئەی شە

سیاسی

روانینی دەرەکی

تیللێرسۆن بۆتە وەزیری  ئەگەر بێتوو پشتڕاست بکرێتەوە کە رێکس 
بە حــەســرەوەتــە دەڕوانــێــتــە ژیــان وەک  ئــەو دێتو  کــاروبــاری دەرەوە، 

کۆمپانیای نەوت. سەرۆکی 
کردنی  دەستەبەر  ئەرکی  تیللێرسۆن  مۆبیل،  ئێکسۆن  سەرۆکی  وەک 
ھیچ  بێ  راستی  ئەوەی  ئەستۆیە.  لە  پشکدارەکانی  بۆ  قازانج  ئەوپەڕی 
پێوانەیەکی تری سەرکەوتن گرینگ نیە و ھەر کەسیش بتوانێ بە میلیارد 
پارە ببژێرێ دەتوانێ ئەو حیسابە بکا. دەستەبەر کردنی سەرکەوتن وەک 
دیپلۆماتی پایەبەرزی نەتەوە، کارێکی دژوارترە. چ نرخێک لە «بەھاکانی 
ئاخۆ  کە  ئــەوەی  و  بــدرێ  مــرۆڤ  مافەکانی  یەکگرتووەکان»  ویالیەتە 
لە  چەندە  نەتەوەیی  ئاسایشی  ئامانجانەلەگەڵ  ئەو  گۆڕینەوەی  نرخی 
بەڕێوەبەرایەتی یا تەنانەت لە وەزارەتی خۆی دا بەرھەڵستکار و رەقیب 
کەم نابن کە لە کاتێکدا کە ئەو شتێک بە باش ھەڵدەسەنگێنێ ئەوان بە 
خراپی ھەڵسەنگێنن یاخود پێوەری بە تەواو جیاواز بۆ ھەڵسەنگاندن بە 

کار بێنن.
لە دیپلۆماسی دا زۆر دەگمەن ھەڵدەکەوێ کە تەنیا کڕیار و فرۆشیارێک 
ــی  چــاوەڕوان کــە  جیھانی یانەی  قــەیــرانــە  ــەو  ل زۆر  لــە  ھــەبــێ.  بــوونــیــان 
گڕۆڵەیەکی  ھــەڵــدەدەن،  سەر  داھــاتــوودا  لە  کە  ئەوانەی  و  تیللێرسۆنن 
«مامەڵەچییەتیی»  بەرەنگاری  کە  دێ  پێک  بەرژەوەندییەکان  ئاڵۆزی 
لە  لەو دۆخانەدا وەڕاست دەگەڕێ کە ھەندێک  تایبەتی  بە  ببێتەوە.ئەوە 

بنەماکانی سیاسەتی دەرەوەی ترام لەگەڵ ئەوانی تر ناتەبان. 
کۆریای باکوور

لەسەر  ناوکیی  کــوەی  دانانی  لەسەر  کار  یونگ-ئون  کیم  رێژیمی 
ویالیەتە  ــاوای  ــ رۆژئ کــەنــاری  بگاتە  کــە  ــا  دەک ــژ  ــاوێ دوورھ مووشەکی 
لەو  پێشکەوتن  وەستاندنی  بۆ  سەربازی  ھەوڵێکی  ھەر  یەکگرتووەکان. 
بە  ناوکی،  رەنگبێ  و  بەزەبر  وەمێکی  ھــۆی  ببێتە  وێدەچێ  بـــارەوە، 
دژی ھاوپەیمان و پێگەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکان لە ناوچەدا. یەکێک 
لە  بیرکردنەوە  بە  دەست  لەوانەیە  باشوور،  کۆریای  ھاوپەیمانەکان،  لە 
دروست کردنی بۆمب بکا، کاتێک ھەست بکا کە ویالیەتە یەکگرتووەکان 
کە  نــوانــدووە  وای  ترام  بــۆتــەوە.  شل  ــەوان  ل پارێزگاریی  بەڵێنیی  لە 
زەخت  کە  بکا  چین  لە  داوا  کێشەیە  ئەو  چارەسەریی  بۆ  ئەودەیھەوێ 
بخاتە سەر کۆریای باکوور. وەک وەزیری کاروباری دەرەوە، تیللێرسۆن 
ئەو  کاتێکدا  لە  بکا  پەیڕەو  سیاسەتە  ئەو  چۆن  بکاتەوە  لەوە  بیر  دەبێ 
بوونەوە  بــەرەوڕوو  بگرێ:  لەبەرچاو  ترام  تری  ئەولەوییەتێکی  دەبێ 

لەگەڵ چین.
چین

ترام ھەر ئێستا لە ماوەی دەستاودەست کردنی دەسەت، بە قسە 
کردن لەگەڵ سەرکۆماری تایوان قەیرانێکی لە پەیوەندییەکانی ئه مریکا-
چین دروست کردووە و شک و گومانی خستۆتە سەر سیاسەتی ٣٧ ساڵەی 
یەک چین کە بە مانای بەفەرمی نەناسینی سەربەخۆیی تایوانە. بەیژینگ 
وتوویەتی کە ئەو کاردانەوەی تووندی دەبێ ئەگەر پرەنسیپی یەک چین 
لەالیەن ئه مریکاوە وەال بنرێ. کاردانەوە تووڕەکە لەوەش خراپتر دەبێ 
«گەمەکەر  وەک  چینی  کە  سەر  بباتە  ھەڕەشەکەی  ترام  بێتو  ئەگەر 
قورسدەخاتە  باجی  ھۆیە  ئەو  لەبەر  گوتبووی  و  بردبوو  ناو  پارە»  بە 
سەر کەلوپەلی ھاوردەی چینی. لە سەرەتای دەستبەکاربوونی وێدەچێ 
قەیرانەکە و  بوونەوەی  قووڵتر  بە  پێش  کە  بکرێ  لێ  داوای  تیللێرسۆن 
دەستپێکی شەڕی بازرگانیی یا لەوەش خراپتر، بە لەبەرچاو گرتنی ئەو 
باشووری  دەریای  ئه مریکالە  و  ھێزەکانی چین  ئێستا  کە ھەر  زانیارییە 

چین تێک ھەلدەنگوێن، بگرێ.
ئورووپا، ناتۆ و رووسیه 

نیگەرانی  قووڵی  بە  ئورووپا  لە  واشینگتۆن  ھاوپەیمانەکانی  کۆنترین 
گەیاندنی  بەجێ  بۆ  ئەو  ھۆگریی  مۆسکۆ،  لەگەڵ  ترام  پەیوەندییەکانی 
بەرامبەر  ھەڵویستی  ناتۆ،  بەرامبەر  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ئەرکەکانی 
برێکزیت  بە  شاگەشگەبوونی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئــورووپــا  یەکیەتیی 
لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  و  ئورووپا  یەکیەتیی  لە  بریتانیا  دەری  چوونە 
بە  دیــکــەش  ھێندەی  پەشێوییەکان  ــورووپــان.  تــوونــدڕەوەکــانــیــ راســتــە 
ئەو  کرێملین،  لەگەڵ  تیللێرسۆن  گەرم وگوڕەکانی  پەیوەندییە  مێژووی 
بە  مامەڵە  ھۆی  ببێتە  بازرگانێک  مامەڵەچی یانەی  روانگەی  کە  ترسەی 
ئاسایشی ھاوبەش لە لێواری ھاوپەیمانییەکە و رۆیشتن بەرەو ئاجێندای 
لە خۆرھەتی ئورووپا،  ناوچەی دەسەت  دامەزراندنەوەی  بۆ  موسکۆ 
پەرەدەستێنن. زۆربەی دەوڵەتانی ئورووپا داوای دەربڕینی راشکاوانەی 
باوەڕ بە یەکیەتیی ئورووپا و ناتۆ و بەرەی یەکگرتوو لە دژی مۆسکۆ بە 
ھۆی دەستوەردانی سەربازی لە ئوکراینا دەکەن و مۆسکۆ خۆی لەگەڵ 
لە بارەی کۆتایی ھێنان بە ناکۆکی یەکە دەگونجێنێ.  رێککەوتنی مینسک 
ئاخۆ سەرۆکی تیللێرسۆن ئامادەیە ئەو زەمانەتانە بدا ئەگەر نا، نسکۆی 

زۆر چاوەڕوان دەکرێن کە دەبێ ھەڵسوکەوتیان لەگەڵدا بکرێ.
ئێران

رێبەرانی ئاسایشی نەتەوەیی کە ترام تا ئێستا دەستنیشانی کردوون 

سوورن لەسەر بەربەرەکانی لەگەڵ نفووزی ئێران لە رۆژھەتینێوەراست، 
کۆنگرە دا  لە  مووشەکی.  بەرنامەی  و  چەکدارەکان  تاقمە  لە  پشتیوانیی 
پشتیوانیی قایم بۆ وەھا سیاسەتێک بوونی ھەیە. ئەو پرسیارە لە ئارادایە 
کە ئاخۆ واشینگتۆن کار بکا بۆ ھەڵوەشاندنەوەی رێککەوتنە ناوکی یەکەی 
ساڵی رابردوو ئەوە دەتوانێ ببێتە ھۆی تۆڵە ئەستاندنەوەی ئێران و ئەوان 
رایبگەیەنن کە چیتر بەربەستەکانی سەر چاالکی یە ناوکی یەکانیان لەبەر 
چاو ناگرن.ئەگەر ئەوان بەشێوەیەکی بەربو دەست بکەنەوە بە پیتاندنی 
ھەڵوەشاندنەوەی  مێز.  سەر  دەھێنێتەوە  شەڕ  بــژاردەی  ئەوە  ئۆرانیۆم، 
رێککەوتنەکە لە الیەن ویالیەتە  یەکگرتووەکان ھەروەھا دەبێتە دروست 
ورووپا، رووسیه  و چین،  کردنی قەڵشتیک لە نێوان ئه مریکا و رۆژئاوای
ھاوواژۆکەرانی رێککەوتنەکە، کە دەبێ مامەڵەی لەگەڵدا بکرێ. ئەوە بڕوا 
بە قورسایی واژۆی ویالیەتە یەکگرتووەکان لە سەر رێککەوتنەکان الواز 
دەکا کە بۆ وێنە دەبێتە الواز بوونی ھەوڵەکان بۆ گەیشتن بە رێککەوتن 

لەسەر بەرنامەی مووشەکیی کۆریای باکوور.
سووریە و دژایەتیی تێرۆریزم

ئەو ئاراستەیەی کە ترام و فلین لە سووریە نەخشەیان بۆ کێشاوە 
لەگەڵ  ھاوکاری  ئەگەری  کە  تێرۆریزمە،  دژی  بەتەواوی  ئامانجەکەی 
بێ  پرسیاری  چەندین  گیراوە.  چاو  لەبەر  سووریە  رێژیمی  و  رووسیه  
جواب  لەسەرەتادا  دەبــێ  سیاسەتەدا  ئــەو  لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  وەم 
ئەرکداری  دەرەوە  کــاروبــاری  ــری  وەزی کە  وێدەچێ  زۆر  و  بدرێنەوە 
لەگەڵ دوو  ھاوکاری  پێش ھەموو شتێک،  بکرێ.  رێگاچارە  دۆزینەوەی 
الیەن کە بەرپرسی بۆمبارانی بێبەزەییانە دژی خەڵکی سیڤیل و چەندین 
تاوانی جەنگی ترن، زەندەقی ھەندێک لە ھاوپەیمانە ئورووپاییەکان دەبا و 
دەبێتە ھۆی ئامرازێکی بەھێز بۆ جیھادیستەکان لە سووریە بۆ راکێشانی 
ھاوسۆز لە سەرانسەری جیھان بۆ الی خۆیان. ئەوە ھەروەھا پێویستی 
کردنی  ئاسان  ھۆی  دەبێتە  کە  ئێرانە  لەگەڵ  سەربازیی  ھاوکاریی  بە 
کردنەوەی کۆریدۆری راستەوخۆ لە نێوان ئێران و لوبنان کە ئەویش لە 
تووشی  ئەوە  تارانە.  نفوزی  کردنەوەی  کەم  ئامانجی ستراتیژیکی  دژی 
ئاستەنگی بەرچاو لە کۆنگرە و پێنتاگۆن، شوێنێک کە ھەر ھاوکارییەک 
لەگەڵ ھێزەکانی رووسیه  پێویستی بە ئیجازەی تایبەتیی وەزیری بەرگری، 
جایمز مەتیس ھەیە، دەبێتەوە. لەو بوارەدا و زۆر بواری تر، تیللێرسۆن 
لەدەرەوەی  واشینگتۆنوھەم  لە  ھەم  دیپلۆماتیک  لێھاتوویی  بە  پێویستی 

وت ھەیە.

ێ ۆر یا  اردیە  
ر ه سه ن ه ما  یسی یه    ه  ئین ا  ێ  ر

لە سووریە تا ناتۆ، پرسەکانی سیاسەتی دەرەوە کە رێک تیللێرسۆن وەک 
وەزیری کاروباری دەرەوە بەرەوڕوویان دەبێتەوە

دێموکراتیکەکان،  مافخوازە  ،،بزاڤە 
رەنگە لە ڕووی تایبەتمەندی و مێتۆدەکانی 
خەبات دا جیاوازییان ھەبێ، بەم ئامانجی 
کۆمەڵگا نیە،،گشتیی ھیچکامیان بەدەر لە خواستەکانی 
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بۆ  دڵه کوته   دیسان  پێشمه رگه .  نــاوی  و  من  دیسان 
و  راده سێ  مردن  له   مرۆڤه ی  ئه و  ھه یبه تی  له   تێڕامان 
به  ھه ودای ژیان ده سته مۆی ده کا. دیسان من و خه ون 
بوونه وه ره ی   ئه و  رازی  و  له  ره مز  پڕ  دنیای  به   دیتن 
له نێو ده ریای غیره ت دا مه له ی ده کا، به  داری خۆڕاگری، 
گه میی چوونه  پێش دروست ده کا و له  چۆمی فیداکاری 
پێی ده په رێته وه . دیسان ئاوڕدانه وه  له  مێژووی ساڵیانی 
بێ  ھاتوچۆی  و  نه ناسانه   ماندوویی  تێکۆشانی  ساڵ 
سڵه مینه وه . نا، ئه وه  نه سیحره  و نه  جادوو. نه  خه ونه  
و نه  خه یاڵ. نه  ئه فسانه یه  و نه  گوته ی پێشینیان. ئه وه  
بوونه و تابڵۆی ده ستکاری ئه و خوڵقێنه رانه یە کە ناوی 
پێشمه رگه یان له سه ره . باس باسی پیشمه رگه یه  و ده گه ڵ 
باسی ھه ر قاره مانێکێش گه زبه گه ز با ده که م و واده زانم 
نه چه ماوه یان  قه ت  بــای  و  بــه ژن  له   ھــه ورانــڕا  له په نا 
به م ھه یھات  بگه مه  الیان،  پێ خۆشه   ده ڕوانــم. زۆرم 

رێگام دووره  و پڕحەستەم...
     ژیانی مرۆڤایه تی زۆر شتی سه یر و سه مه ره ی 
ئینسانی  که   یه ک  ده گــه ڵ  ناته با  ئه وه نده   شتی  تێدایه . 
به   که   وا  که سانی  ھــه ن  ــا.  ده ک سه رسوڕمان  تووشی 
ناڕاستی دا رۆده چن  قوویی گه نده ڵی و خۆپه رستی و 
سفره ی  بێ ھه ڵوێستی  و  ترس  سه رانگوێلکی  له سه ر  و 
خواردن راده خه ن. ھه شن به  ھه ورازی ھه زاربه ھه زاری 
غیره ت و فیداکاری دا ده چنه سه ر و به  دڵۆپه  بارانی تازه  
ھه ر  ده شکێنن.  خۆیان  تینویه تیی  ھــه وران  جیابۆوه ی 
له نێو حه شیمه تی ئاده میزاددا ھه ن چوار ده ست و پێ به  
ته ختی ژینه وه  نووساون مه بادا داوی مه رگ زه فه ریان 
پێ به رێ. که میش نین ئه وانه ی له سه ر سینگی ژیان ھه ڵ 
ده په ڕن بۆ ئه وه ی ترس و خۆ بخه نه  نێو دڵی مه رگه وه . 
مه ودای نێوان ئه و دوو ده سته یه  چه نده  لێک دووره  به  
من حیساب ناکرێ. من ته نیا ده توانم سوژده  بۆ ده سته ی 
دووھه م به رم و ئه گه ر بتوانم چه ند ھه نگاوێک لێی نیزیک 

بمه وه . باسه که مان، باسی ئەو جۆره  خه ڵکانه یه .
*****                            

     بۆ ئاشنا بوونی زیاتر ده گه ڵ ئه وانه ی مێشکیان 
خۆ  نــه تــرســان،  و  نــه وه ســتــان  بــۆ  له شیانه   ــده ری  ــان ھ
حــه وزه   شــاری  لــه   و  موکریان  مه ڵبه ندی  ده گه یه نمه  
ده گه ڵ  زیــره ک  حه سه ن  ناڵه شکێنه ی  له په نا  و  گــه وره  
ده بــم.  ئاشنا  «ئێلخانیزاده «  ھــه زاره زیــلــه ی  بنه ماڵه ی 
به رز  بایه کی  به   «فه تاح»م  ی یه دا  قه ره باڵ ئه و  له نێو 
لێی  بــه رچــاو.  دێته   پێشمه رگانه ه وه   ئوبووھه تێکی  و 
راناوه ستم، گور خۆی ده گه یه نمێ و حه زی خۆمی بۆ 
ئاشنا بوون ده گه ڵ ژیانی سه ربه رزانه ی پێ راده گه یه نم. 
چیت  ده پرسێ:  لێم  ئینجا  و  په نایه ک  بۆ  ده کا  راکێشم 
ده وێ دیسان مه به ستی پێ ده ڵێم و پرسیار به  پرسیار 
بۆی شی ده که مه وه . دواتر به  ئیشتیا پێدا دێ و له  خۆی 
و له  خه باتی پێشمه رگه  و له  خه ڵک و له  حیزب ده دوێ:

به ناوبانگی  بنه ماڵه ی  به   ئێلخانیزاده  سه ر  فه تاح  کاک 
ئێلخانی یه کانی موکریانه . له  شاری بۆکان له دایک بووه  
کــردوه . خۆی  به  خوێندن  له و شاره ش ده ستی  و ھه ر 
گوته نی شاگردێکی زیره ک نه بوه  و ئه وه ی که یفی پێی 
بنه ماڵه دا  زه بــری  له ژێر  به م  بــووه ،  خوێندن  نه ھاتبێ 
سه ره تایی   خوێندنی   «من  داوه .  درێــژه ی  قۆنه قۆن  به  
زۆر  شاگردێكی   و  ردوه   ته واو  ان  بۆ له   ناوه ندیم  و 
ده ربچم  ته جدید  بێ   ھه بوو  ساڵ   ه م  نه بووم.  زیره  
و له  ماڵه وه ش زۆرم لێدان ده خــوارد، زۆرم عه القه  به  
ــرد و  ده  بــاش  فوتباڵم  ــان  ھــه بــوو، ســه ره تــا وه رزش 
بووم.  فێر  ی   چا زۆر  و  رد  والیباڵ   له   رووم  دوایــی  
سه باره ت به  خۆ پێگه یاندنم لەڕاستی دا زۆرم عه القه  به  
تێب نه بوو، به م عه  القه م زۆر به  شێعر  خوێندنه وه ی  
من  ده وێ .  خۆش  خۆشم  شێعری   ئێستاش  و  ده ھــات 
ئه گه ر قه رار بێ  شتێك بزانم و فێر بووم له  جه ره یانی  
شۆڕش و له نێو حیزب دا فێر بووم و خۆم به  مه دیونی  

حیزب ده زانم».
تێکۆشه ر ئێلخانیزاده  زۆر زوو پێی نایه  مه یدانی خه بات 
و ھه ر له  یه که م رۆژه کانی ده ست پێکردنیشیدا ئه رکی 
فه رمانده ری پێ ئه سپێردرا. دیاره  له  ھه ڵبژاردنی رێبازی 
یاریده ی  باوکی  خه باتی دا،  مه کۆی  ناسینی  و  سیاسی 
دێمۆکراتی  حیزبی  که   کــردوه   پێ  ته وسییه ی  و  داوه  
«من  ده ڵێ:  باره وه   له و  بژێرێ. خۆی  ھه ڵ  کوردستان 
راتی   له  ساڵی  ١٣٥٨ بووم به  پێشمه رگه ی  حیزبی  دێمۆ
له دایكبوونی   ه  شوێنی   ان  له  شاری  بۆ وردستان و 
به یان  ھێزی   و  ان  بۆ شارستانی   ۆمیته ی   له   خۆمه  
ان ھێزی   ــات بۆ ئــه و  ده ســت به  کــار بــووم. ھه ڵبه ت 
ان  ه  بۆ سه ربه خۆی  نه بوو، پێكھاتبوو به  ناوی  «پۆل» 
پۆلێك بوو. روحی  شاد بێ  مامۆستا مه ال محه ممه د مراد 
ات سه رپه ل بووم.  ره سووڵی  سه ر پۆل بوو، منیش ئه و 
دیاره  ئه و پۆله ی  ئێمه  سه ر به  ھێزی  ٢١ی پێشه وا بوو».
تێکۆشه ر ئێلخانیزاده وه ک ناودارانی دیکه ی مه یدانی 
کردوه   پێ  ده ستی  رۆژه وه   له و  به رخۆدان  و  نه به زین 
درێژه ی  له   و  بوه   لێی سه رخۆشتر  ھه نگاو  به   ھه نگاو 
رێگادا جار ده گه ڵ جار کارامه تر و به  ئه زموونتر ھه نگاوی 

ناوه . ئه و له  خه باتی نێو شاره کان ڕا ده ستی پێ کرد و 
پێشمه رگانه ی  پۆزلیدانی  و  گه ڕان  ماشین  به   ده ورانــی 
و  سه ختتر  بارودۆخی  ده گه ڵ  خۆی  دواتر  کرد.  تێپه ڕ 
ئینجا  و  کــرده وه   تاقی  دێھاتی کوردستانیش  له   گــه ڕان 
ھــه واری  جێ  کــرده   به رزاییه کانی  و  کــه وت  وه شاخی 
مانه وه . ناوبراو ھه ر به  شاره که ی خۆی بۆکان و ته نیا به  
دێھاتی ده وروبه ری ئه و شاره  قه ناعه تی نه کرد و چونکه  
بۆ ئازادیی کوردستان له ھه وڵدا بوو بڕیاری دا وه داوی 
بگره  ھه تا  ناوچه ی ھه وشاره وه   له   بکه وێ.  خه ونه که ی 
سه رووترین به شه کانی کوردستان که  ورمێ و ئه والتره  
و خوارترینی که  سنه  و کرماشانه  کاک فه تاح خۆی تێدا 
تاقی کردوونه وه  و له  ته نیشت ھاوسه نگه رانی سه نگه ری 

لێ گرتوون. له و باره وه  تێکۆشه ر ئێلخانیزاده  ده ڵێ:
     تێکۆشه ر ئێلخانیزاده  ھه ڵگری کۆڵه بارێک له  خه م 
ھاوسه نگه رانیه تی.  و  ھــاوڕێ  له ده ستدانی  وفرمێسکی 
ئه و زۆر به  حه سره ت باسی شه ھیدان ده کا و یه کجار 
ئه مه گدارانه  وه بیریان دێنێته وه . کاک فه تاح که  له  درێژایی 
ده یان ساڵ خه بات و تێکۆشان دا بۆته  دۆست و ناسیاوی 
سه دان قاره مانی مه یدانی به ره نگاری و ده گه ڵ به شێکیان 
زۆر نیزیک و خۆمانه  بووه ، ناحه قی نییه  ئه گه ر به دایم 
یادیان بکا و بۆ کۆچی نابه وه ختیان کوڵی گریان بیگرێ. 
ئینسان  ئینسانه  و بۆ وه ده ست ھێنانی مافی  ئاخر ئه و 
پڕ  دڵیان  ھێشتوه   به جێیان  که   ئــه وانــه ش  و  راپــه ڕیــوه  
بووه  له  عیش به  ئازادیی ئینسان. ناوبراو نه ک ھه ر به  
شه ڕی  له  مه یدانه کانی  ھاوسه نگه رانی  له ده ست چوونی 
به رگری دا ناڕه حه ت و خه فه تباره ، به ڵکوو یه کجار له وه  
داخداره  که   رۆله ی کورد له  شه ڕی خۆبه خۆیی دا گیانی 
فیدا بووه  و له  رێگایه ک دا سه ری داناوه  که  که س نازانێ 
بۆ به م کۆڵه باری قورس و گرانی کاک فه تاح ھه ر خه م 
درێژایی  له   که   په روه نده یه کی  نییه .  ھه ناسه  سواری  و 
له   حیکایه ت  کــردوه ،  دروستی  به ره نگاری دا  ساڵ   ٣٠
دڵی  ده کا.  به ھادار  ده سکه وتێکی  و  به نرخ  مێژوویه کی 
کاک فه تاح ئه گه ر له  الیه ک بۆ ھاوسه نگه رانی شه ھیدی 
لێ ده دا، له  الیه کی دیکه  ئومێد و ئاره زووی تێدا قوڵ 
بــوون  ــه رده وام  ــ ب و  چوونه پێش  بــۆ  ده م  ھــه ر  و  ده دا 
ھانده ریه تی. ھه ر ئه وه شه  که  ٣٠ ساڵ خه می خه ڵک و 
خه می ئازادی و خه می دووری له  خزم و که س وکاری 
ده رباوێ.  له ژێری  نییه  خۆی  ئاماده   و  داداوه   به  شان 
له   و  به رنه داوه   ھیوای  ھه ر  نه ک  ئێستاش  فه تاح  کاک 
سه دان  وێــڕای  ھه رئێستا  به ڵکوو  نه که وتوه ،  جموجۆڵ 
فه تاحی دیکه  له  مه یدانی ئه سڵیی خه بات دا ماوه ته وه  که  
له  رێگای جۆراوجۆره وه  بۆ وه دیھێنانی ئاواتی شه ھیدان 
ده ده ن.  ــژه   درێـ پێشمه رگه   ــازی  ــب رێ و  ده کــۆشــن  تــێ 
پلەی  ھەتا  و  پێکرد  دەستی  سەرپەلی ڕا  لە  فه تاح  کاک 
فەرماندەریی ھێز چووە پێش. بەڕاستی بەخشینی توانا 

بۆ درێژەی رێگای خەبات لەوە زیاتر
له  دنیادا زۆر بنکه  و ناوه ندی پێگه یاندنی ئینسانه کان 
ھه ن که  به  خه رجێکی زۆر و به رنامه رێژییه کی به ربو 
دوایه   و  ده کــه ن  بارھێنانی الوان  و  پــه روه رده   بۆ  کار 
ته حویلی کۆمه ڵیان ده ده ن. به شێکی ئه ساسی له  به رنامه ی 
ئه وه  دایه   له پێناو  کارکردن  ئاموزیشی یانه   ناوه نده   ئه و 
و  راوه ستن  خۆیان  پێی  له سه ر  بێن  بار  وا  الوان  که  
ترس  کۆمه یه تی یه کان دا  ئه رکه   گرتنی  وه ئه ستۆ  له  
له  ژیانی پێشمه رگه  و  بیر  ئێستا که   نه گرێ. من  دایان 
به رپرسایه تیی  به   ھه ست  راده ی  و  پێشمه رگه   ئه رکی 
پێشمه رگه  ده که مه وه ، ئه و جۆره  ناوه ندانه م زۆر چووک 
تێدا  خۆی  پێشمه رگه   که   زانستگایه ک  به رنه زه ر.  دێنه  
له و  خۆئاگاھی یه .  و  ویـــژدان  زانستگای  ھێناوه ،  بــار 
که   ھه ڵکه وتوون  بێ ژماره کان  «فه تاح»ه   زانستگایه دا 
وشیارانه  ھاتوونه  مه یدان و خالیسانه  خزمه تیان کردوه . 

سه رکه وتنی بیری ئاوا شک ھه ڵنه گره .

ارد ەیا  ئیسپانیا  جمھووری  دامــەزرانــی   ١٩٣١ ئاوریلی 
ژێنرال  ڕاگەیه ندرا.  پاشایەتی  سیستەمی  کۆتایی  و 
فرانسیسکۆ فرانکۆ دژی ئەو گۆڕانە ھەڵوێستی گرت.  
تــووشــی  و  ــخــســت  وەڕێ ــای  ــودتـ کـ  ١٩٣٦ ــی  ســاڵ
شکست ھات. شەڕی نێوخۆیی ئیسپانیا دەستی پێکرد. 
پەیمانی   ١٩٣٦ ئاگوستی  ٢٠ی  ئوروپایی،  وتانی 
خۆتێ ھەلنەقوتاندن  لە کاروباری ئەو جمھورییە 
تازە دامەزراوەیان ئیمزا کرد، واتە ڕاست ٢٠ ڕۆژ 
تەنیا  فرانکۆ،  فرانسیسکۆ  نیزامی  کــودتــای  دوای 
بۆوەی یارمەتیی بە سەرکەوتنی جمھورییەت نەدەن 

و پشتی فرانکۆ  بگرن. نیو میلیۆن ئیسپانیایی کوژران. 
یارمەتی  ئیتالیا  فاشیستەکانی  و  ئاڵمان  نازییەکانی 
دەســەتــی   ١٩٣٩ ساڵی  ــراو  ــاوب ن و  فــرانــکــۆیــان دا 

حوکمڕانی دەستەبەرکرد. 
نووسەری  و  شاعیر  لۆرکا،  گارسیا  فرێدریکۆ 
پیانۆ،  ژەنیاری  و  نیگارکێش  ھەروەھا  ئیسپانیایی، 
بوو.  ئیسپانیا  ــەزراوی  ــازەدام ت جمھوری  الینگری 
و  جیھانی  کۆمەڵگای  بێدەنگی  کە  دەیــزانــی  لۆرکا 
تووشی  فرانکۆ، وت چۆن  فاشیزمی  سەرھەڵدانی 
و  شێعر  زمانی  بە  ئــەو  وێــرانــی دەکــا.  و  نەھامەتی 
لە  ئــەو  ــڕی.  نــاڕەزایــەتــی خــۆی دەربـ شانۆ دەنگی 
نیزیکەوە دەیدیت ھەرکەس لەگەڵ فرانکۆیە، دوژمنی 
جمھورییەتە. بەردەوام گوێی لە دروشمی فانژەکان 

دەبوو، کاتێک ھاواریان دەکرد: 
 ھەرکەس بەرگی نیزامی لەبەردا نەبێ، با جلی 

ژنانە بپۆشێ.
لە  گوێی  و  دیتبوو  فرانکۆی  ھەڵسوکەوتی  لۆرکا 

فەرمانی ئەو ببوو کە گوتبووی:
و  تــیــربــاران  حوکمی  جێبەجێ کردنی  بــەرلــە   
پەسند  ھیچکەس  لێبووردەیی  داوای  من  سێدارە، 

ناکەم. 
ڕەشه ی  و  تاریک  داھاتووه   ئه و  پێشبینی  لۆرکا 

کرد و نووسی:
 ئه وان سواری ئه سپه  ڕه شه کان ده بن،

ئه و ئه سپانه ی  ناڵه کانیشیان ڕه شن.
په ڵه کانی جه وھه ر و مۆم

له سه ر باڵتۆکانیان دیار و گه شن.
ئه وان ئه گه ر ناگرین، له به روه یه 

لــه  ســه ریــانــدا  قــوڕقــووشــمــیــان  لــه جــیــات مێشک، 
جێگره وه یه . 

ڕوحیان له  که وڵی بۆیاخکراوه 
ئه و ساته ی دێن به  ڕێگاوه .

تاقمێکی پشتکووڕن و شه وانه 
بگه نه  ھه ر شوێنێ،

بێده نگییه ک ده خوازن، 
وه کوو شیره داری ڕه شھه ڵگه ڕاو، 

ترس و سامێک، 
چه شنی له رزینی بچووکترین ده نکه  لمی به رئاو. 

دواتر، تەنیا لە دەڤەری باسک بە ھەزاران کەس 
ئیعدام کران. دیسان وه ده نگ ھات:

مەرگ، 
بەژێر دارزەیتوونەکاندا تێدەپەڕی و

پەیتا پەیتا و بەردەوام
پەنجەی قورقووشمیی خۆی

ڕادەداشت و
قوربانیی خۆی دەست نیشان دەکرد.

، بۆ مناڵ، بۆ سروشت ده ینووسی.  ئه و  بۆ عەش
بەم  نییە،  سیاسی  زۆر  کە  وای دەنواند  ھەرچەند 
نالەباری  دۆخی  و  ناعەداڵەتی  لەمەر  ھەڵسوکەوتی 
بۆیان  فرانکۆ  فانژەکانی  بوو،  بەجۆرێک  سەردەم 
مناڵه   ئەو وەسەر زاری  نەدەکرا. شێعرەکانی  قبوڵ 
ھه ژاره کانی گه ڕۆکیش که وتبوون. ڕوحی ھەژارانی 
بەالوە گرینگ بوو و بۆ دوای مەرگیشی خۆزگەی 

بۆ چەوساوەکان ھەبوو:
ساتێ دەمرم

پەنجەرەی ھەیوان وابێ.
مناڵێک پرتەقاڵ دەخوا، 

لە پەنجەرەی به رھه یوانه وه   دەیبینم.
وه رزێڕێک گه نم ده دروێ،

لە پەنجەرەی به رھه یوانه وه  دەیبینم.
کاتێ دەمرم،

پەنجەرەی به رھەیوان دامەخەن
بێوەخت  و  لە سەردەمێکی گونجاودا ھات  لۆرکا 
ڕاسته قینه،  شاعیرێکی  ھه ر  ده یگوت  ئەو  ڕۆیشت. 

شۆڕشگێڕێکه . 
سالوادۆر دالی سه باره ت به و ده ڵێ:

لــۆرکــا ده یــتــوانــی چــی لــه  دڵــیــدا ھــه بــوو یــا بیری 
گۆرانی گوتن  به   السایی کردنه وه ،  به   لــێ ده کــرده وه  ، 
ته نانه ت  ــڕێ.  ــب ده ری ب نمایش کردن  و  جوڵه   به   یا 
جه نازه ی  ناشتنی،  ساتی  خۆی،  مه رگی  چۆنییه تی 
مه رگی  دوای  ڕۆژ  چه ند  شــۆڕده کــرێــتــه وه ،  چــۆن 
نمایش ده کرد.  ھه رھه مووی  ده بێ،  ڕوخساری چۆن 
کاتێک  بــه م  نه بوو،  جــوان  سیما  به   ھه رچه ند  ئه و 
پێده که نی،  و  ــرد  ده کـ ھــونــه ریــی  و  ســه یــر  جــوڵــه ی 
جــوانــیــیــه کــی کـــه م وێـــنـــه ی بـــه  ڕوخـــســـاری خــۆی 
ھه ڵسوکه وت  به   ھه ستی ده کرد  ھه رکات  ده به خشی. 
بکا،  ڕازی  تــه واو  بینه ر  توانیویه تی  جووڵه کانی،  و 

شادی و خۆشی ھه ست و ڕوحی داده گرت.
به   که نینم  به ده گمه ن  ده یــگــوت،  خۆیشی  لۆرکا 
دۆستی  بــه    ١٩٣٥ ســاڵــی  دێـــت.  پێش ھه سته کانم 
مه رگ  له   بیر  که   گوتبوو:  مۆرالی  کارلۆس  خۆی، 
ده که مه وه ، ترس دامده گرێ، نه ک له به ر ئه وه ی دواتر 
چی ده قه ومێ، ئه وه  به المه وه  گرینگ نییه . ته نیا ئه و 
ئازارم  ئه وه   بمێنم،  ئیتر  نابێ  که   ناخۆشه ،  ھه سته  
ده دا، ئه وه  که  ده بێ ماوایی له  خۆم بکه م، ئاخر من 

خۆم خۆش ده وێ.  
لۆرکا پێشبینی مه رگی خۆی کردبوو:

دیتم منیان کوشت
قاوه خانه کان گه ڕان، گۆڕستان و کلیساکانیش
به رمیله کانیان ھه ڵدڕی، گه نجه  و دۆپه کانیش

ده ستیان بۆ سێ ئیسکلێت برد
که  ددانه  زێڕه کانیان بدزن

به م منیان نه دۆزییه وه .
منیان نه دۆزییه وه 

نا.... منیان نه دۆزییه وه .
ئه و   ،١٩٣٦ ساڵی  ئاگوستی  ١٨ی  به ره به یانیی 
 ٣٨ ته نیا  و  ــوو  ب ژیـــان  عاشقی  ــه و  ئ ــه ی  ســه رده م
فاشیسته کانی  به ده ست  تێپه ڕکردبوو،  ته مه ن  ساڵی 
تیرباران  سیرانوادا  چیاکانی  داوێنی  له   ئیسپانی 
له ژێر  ویــزنــار  گوندی  له نیزیک  ده گوترێ  کــرا. 
گۆڕی  و  جه نازه   به م  نێژراوه .  دارزه یتوونه کاندا 
لۆرکا ھیچکات نه دۆزرانه وه . ھه ست و پێشبینی یه که ی 
وه ڕاست گه ڕان و له  شێعرێکیشدا ئاماژه ی پێکردبوو.

حی ی فە عە

لۆرکا

ئاوڕێ لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر فه تاح ئیلخانیزاده 

ڵتانی رەس س حەوتەوانە     
شین دەگێڕێ ھەور و تەم دایگرتووە ئەم شارە بۆت

حەوتەوانەش وە پەریی شیعر و غەزەل خەمبارە بۆت

ی ئازادیی وت ئارەزووم بوو بگەیتە باوەش بوو
تێر بچێژی تامی میوەی بەرھەمی ھەوڵ و خەبات

داخی داخانم بەجێت ھێشتین مەرگ مەودای نەدای
گەر بە جەستەش لێرە نی، تا ھەین لە یادی ئێمەدای

ئه ده بی 
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رێژیمی ویالیەتی فەقیە لە دامەزرانییەوە تا ئێستا، 
خۆی  ەی  ۆڵە بە  روومـــای  ۆمەڵێك  بـــەردەوام 
یترین روومایە  زانیوە و ناویھێناون. لەوانەیەسەرە
ناوی  دەســەت  یی  سەرە ەی  ۆڵە وە  ەرژیم 
ھێناوە، رەفسەنجانی بووبێ. ئەگەرچی لەو سانەی 
ناڕاستەوخۆ  جاران  زۆر  رژیم  وەفادارانی  دوایی دا 
ە ئەوەیە،  بەم راشكاوانە پێیانگوت الدەر. راستییە
ــەی دەســەت  ــە پــواوە ــەال ئــەگــەر شــەڕ لــەســەر 
رەفسەنجانی  ھاشمی  ئـــەوا  نــەگــریــن،  لــەبــەرچــاو 
ئێران دا  بەسەر  زاڵ  رژیمی  ەی  ۆڵە یترین  سەرە
داڕێــژەری  و  بناغەدانەر  ئەو  چونكە  ھەیە.  و  بووە 
بە  ۆماری ئیسالمی  یی ماھیەت وشوناسی  سەرە
شێست  ساڵی  جۆزەردانی  ودتكەی  پاش  تایبەتی 
ە ھەندێك کەس ناویان ناوە   ، ەسایەتییە بووە. 
ەسێك،  ەی دەسەت، وەھا  پیاوە ھەزار روخسارە
انی  گۆڕانكارییە لە  ەشی،  مردنە شــەڕی  و  خێر 
لێكدانەوە  بەوجۆرە  ھەردەبێ.  دەوری  خۆیدا  پاش 
ەوتی مێژوویی ئەو و  ردەوە و ھەڵسو و تاوتوێی 
ھەروەھا ھەڵوێستی ئەو دواییانەی پیاوانی دەسەت 

لەمەڕ ئەو بێسوود نابێ.
بنیاتنانی  لە  رەفسەنجانی  ھاشمی  رۆڵــی  یەکەم: 

دەسەتی سەرەڕۆ.
بیرەوەرییەکانی ھاشمی رەفسەنجانی سەلمێنەری 
لە  بــەرچــاوی  رۆڵێکی  نــاوبــراو  کە  راستییەیە  ئــەو 
یەکەم  بە  دژ  گــەالوێــژی ساڵی شەست   کــودەتــای 
ئــەو یەکێک  ھــەبــووە.  دا  کــۆمــاری رێژیم  ســەرۆک 
جمھووری  «حیزبی  سەرسەختی  پشتیوانانی  لە 
«ئێمە  دروشمەکانی؛  ژێــر  لە  کە  بــوو  ئیسالمی» 
رێبوارانی رێگای قورعانین و حیزبیگۆپاڵبەدەستانمان 
ناوێ» ناسرابوو. رەفسەنجانی و ھاوسەنگەرەکانی 
تەڵەکەو  و  فێڵ  بە  ئیسالمی  جمھووری  حیزبی  لە 
تەقەلوبی بەربو لە ھەڵبژاردنەکان، یەکەمی پارلمانی 
یەکەمین سەرۆک  ئەوەی  بۆ  نا  بنیات  کودەتاکەیان 
کۆماریی و بەدوای ئەودا بە گشتی «جمھورییەت» 

ھەڵوەشێتەوە.
کەسێک کە بە قەولی زۆر کەسان لە گەڵ ئەوەیکە 
ئاماژەی بۆ چە دەنــارد، بەم راست دەڕۆیــی و 
چەپدا  الی  بە  دەدا،  راست  بە  ئاماژەی  کاتەی  ئەو 
لە  «بازرگان»  لــەوەی  خۆشحاڵبوو  وەردەســـووڕا. 
گۆڕستانی «بھشت زھرا» لێدانی دەخوارد. ھەر ئەو 
بوو کە لە سەردەمی سەرۆک کۆماربوونیدا ھەموو 
ئەو نەوەد کەسەی کە نامە بەناوبانگەکەی «نەوەد 
زیندانی  و  دەستبەسەر  کــردبــوو،  مــۆر  ئیمزا»یان 
ئەو رادەیــە بوو  تا  ئــازارو ئەشکەنجەدانیان  کرد و 
ــەی  وەک تاڵترین  کە خــودی بــازرگــان ئــەو رۆژانـ
ساتەکانی ژیانی ناودەبرد. گوشارەکان ھێندە بەژان 
ئەندامی  شیبانی»  «جەعفەر  کە  بــوون  سامناک  و 
لە چاوپێکەوتنێکی  ئازادی  بزووتنەوەی  کار  لەسەر 
ئەوکاتی  نوێنەرانی  گەڵ  لە  رەفسەنجانیدا  ھاشمی 
پارلمان، نارەزایەتی بەرانبەر بە بەندکردنی ھاوڕێیانی 
لە  رەفسەنجانی  بەم  دەربڕیبوو.  خۆی  پیشووی 
ومدا وتبووی: «وازی لێبێنن، ھاورێکانیمان گرتووە 

بۆ ئەوەی ببنە بەشەر بۆیە نارەحەتە».
بــە پێی بــارودۆخــێــک کــە لــە ئــارادابــوو، ھاشمی 
ئاورتێبەردانی  لە  بەرچاوی  رۆڵێکی  رەفسەنجانی 

گەشەی سیاسی و دامەزراوە مەدەنییەکاندا بەڕێوە 
پارلمان،  نوێنەرانی خولی سێھەمی  لە  زورێک  برد. 
بۆ خولی چوارەمی پارلمان رەدی سەالحییەت کران. 
لەم سەردەمەدا رەفسەنجانی ھەم سەرۆک کۆماری 
تاران.  لە  ھەینی  نوێژی  پێشنوێژی  ھەم  بوو  ئێران 
لە  باسی  بەگاڵتەوە  دا  ھەینی  نوێژی  لە  نــاوبــراو 
رەدی سەالحییەتەکان کردو وتی؛ «ئەوانەی رەدی 
سەرقاڵی  دەتوانن  لەمەوبەوال  کــراون  سەالحییەت 

کشتوکاڵ بن و پیازو یاراڵماسی بچێنن».
تەنانەت مەھدی کەڕووبی نارەزایەتی دەربڕینێکی 

دا بەرانبەر بە رەدی سەحییەتەکان وتوویەتی کە؛ 
بەر  بردۆتە  پەنا  رەفسەنجانی  ھاشمی  داخــی  «لە 

شوورای نیگابان».
کوشتن و تێرۆری جیابیرانی لە ناوەوەو دەرەوەی 
وت ھەر لە سەردەمی دەسەتدارێتی رەفسەنجانیدا 
گەڵەی بۆ داڕێژراو ھەر لە سەردەمی ناوبراویشدا 
ناوبراو  کران.  دڕندانە جێبەجێ  بە شێوەیەکی زۆر 
کە  نـــەدایـــەوە  پــرســیــارانــەی  ئــەو  ھیچکات ومـــی 
گەڵ  لە  پێوەندی  لە  دەستوورەکانی  بە  سەبارەت 
قەتڵە زنجیرەیی یەکاندا رووبەرووی دەبوەوە. ھەر 
دەستووردانی  و  دەستێدابوون  گەڵ  لە  پێوەندی  لە 
لە کردەوە تێرۆریستییەکاندا، چەندین مەحکوومیەتی 
بە  لە درێژەدان  بەرپرسیارێتی  نەتەوەیی ھەیە.  نێو 
شەڕ، حەز و سڕینەوەی ئایەتوو شەریعەتمەداری 
وەزارەتــی  و  پاسداران  سپای  کردنی  بەمافیایی  و 
رێبەری  بە  «خامنەیی»  دیاریکردنی  و  ئیتالعات 
نیزام و ھەمووی ئەمانە بەشێکن لە کارنامەی رەشی 
بە  دەسەتدار  رێژیمی  ئێستا  بەم  رەفسەنجانی. 
مێعماری  مــاوەتــەوە.  خــۆی  بنەڕەتی  کۆڵەکەی  بێ 
مراندوویانە  یان  ئێران مردوە،  ئیسالمی  کۆماری 
چیەتیی کۆماری ئیسالمی و چۆنیەتی سبەینێی ئەم 

رێژیمە لە ومی ئەم پرسیارەدا شاردراوەتەوە.
دووھەم: سڕینەوە لە دەسەت.

شــەریــعــەتــی بــــــەردەوام ســێــكــوچــكــەی «زێـــڕ و 
بێ  تـــــەواوو  ــەی  ــە ــۆڵ ــە ب وگـــــزە»ی  زۆرداری 
ئەمالوئەوالی ئیستیبداد و چەوساندنەوە و گێلكردنی 
بڵێی «زێڕ و زۆرداری وگزە»  دادەنا. وەک  خەڵك 
بۆیە  لە ھاشمی رەفسەنجانیدا کۆببوونەوە.  یەکجێ 
راستەقینەی  رۆحی  بە  ناوبراویان  ئێران  کۆمەڵگای 
لە  ناوبراو  دۆڕاندنی  دەزانــی.  دەسەتدار  رێژیمی 
پارلمان و  خولی  ھەڵبژاردنەکانی خولی شەشەمی 
دووھەمی ھەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری لە ساڵی 
ھەڵوێستی  جیدیبوونی  سەلمێنەری  ھەشتاوچوار 
ئێستادا  لە  ئــەوەی  پێوەندییەدا.  لەم  ئێرانە  خەڵکی 
زەین و بیری نووسەری ئەم دێرانەی داگیر کردوە 
لە  «معین»  دوکتور  میتینگی  لە  کە  دێتەوە  وەبیرم 
شێوەیەک  چ  بە  تاران  زانکۆی  وەرزشی  گۆڕەپانی 
حەشیمەتی بەشداربوو یەک بەخۆ ھاواریان دەکرد: 

«ھاشمی پینوشه ایران شیلی نمیشه».
بەم ناوبراو دوای ھەڵبژاردنەکانی ھەشتاوچوار 
کەوتە بەر لۆمەو التاو و ھێرشی دەسەتێک کە خۆی 
بنیاتی نابوو و بەتەواوی ھێزەوە ھەوڵی سڕینەوەی 
ھەشتاوھەشتدا  ھەڵبژاردنەکانی  ــەدوای  بـ دەدرا. 
ئەدەبیاتی باڵی دەسەتدار،ناوی رەفسەنجانی خستە 
عەلی خامنەیی  نیزام،  رێبەری  فیتنەگێڕانەوە.  ریزی 
بۆ چەندین جار فیتنەی بە ھێڵی سووری نیزام ناو 
ھێنا. بۆیە دەکرێ رەفسەنجانی لە دەرەوەی بنەماڵەی 
جار  چەندین  بکرێ.  سەر  لە  قسەی  ئێران  رێژیمی 
کرایە سەر  ھێرشی  کەیھانەوە  رۆژنامەی  الیەن  لە 
رەفسەنجانی  چیدیکە  کە  کرا  لەوە  باس  تەنانەت  و 
نایەتە ئەژماردن. ھەروەھا  نیزام  وەک کۆڵەکەیەکی 
» ناوی ھێنرا و باس لەوە ھاتەگۆڕێ کە  بە «مناف
لەوانەیە تووشی دەستبەسەرکردن لە ماڵی خۆی و 
چارەنووسی ھاوشێوەی ئایەتوڵ مونتەزری بێتەوە. 
ھەرە  رادەی  لە  ئەمانە  ھەمووی  ئەساسی  لە سەر 

لێبڕاویان  بڕیاری  دا  رێژیم  دەزگاکانی  ســەرەوەی 
رەفسەنجانی  لە  بێت  شێوەیەک  ھەر  بە  کە  دابــوو 
ــەوەی ســەالحــیــەتــی نـــاوبـــراو بۆ  ــ ــردن ــ ــدەن. رەدک ــ ب
الیەن  لە   ٩٢ ساڵی  ھەڵبژاردنەکانی  لە  کاندیدبوون 
شوورای نیگابانەوە نیشانەی بەکردەیی کردنی ئەم 

نیەتەی باڵی دەسەت رۆیشتووی رێژیم بوو.
لەوانەیە چیدیکە لە روانگەی چاودێرانەوە ناوبراو 
لە  گــۆڕان  بتوانێ  کە  نەمابووبێ  ئــەوەی  توانایی 
بــەم  بێنێ.  پیک  ــدا  دەســەت ھێرەمی  ســـەرەوەی 
ئەوەی پێویستە سەرنجی بدرێتێ، چۆنیەتی روانینی 

لە  ھێز  قاعیدەی  ناوبراو.لەبەرئەوەی  بۆ  حاکمییەتە 
ئێران دەخوازێ و وا نیشان دەدات کە واقعییەتەکان 
سەرنجدان  بە  نین.  چاودێران  لەبەرچاوی  ھەمیشە 
لە بواری  بە قورسایییەک کە ھاشمی رەفسەنجانی 
دەسەتدارانی  نێو  لە  مێژووییەوە  و  بەڕێوەبەری 
بنەڕەتی  رۆڵێکی  ھــەروەھــا  و  ھەیبوو  دا  رێــژیــم 
خامنەیی  دەسنیشانکردنی  لە  یەکالییکەرەوەی  و 
دیکە  جارێکی  وێدەچوو  رێژیمداگێڕا،  رێبەری  وەک 
دەست  گەڵ  لە  پێوەندی  لە  قورسایی خۆی  بتوانێ 
نیشانکردنی کەسێک بۆ جێگرەوەی خامنەیی بەکار 
روانگەوە  لــەم  نــاوبــراو  کردنی  حــەز  بۆیە  بێنێ، 

پێویست بووە.
ھەلومەرجی  لە  بەوەیکە  سەرنجدان  بە  دیسان 
سڕینەوەی  و  حەز  پرۆسەی  حاکمییەت  ئێستادا 
پێش،  پێشووی خۆی گرتۆتە  لە ھاورییانی  زۆرێک 
و  ــژەر  ــ دارێ وەک  رەفسەنجانی  ھاشمی  حــەزفــی 
ھیچ  بە  سیاسییەکە  ــە  رەوت لــەو  بەشێک  مێعماری 
شێوەیەک بە مەیلی باڵی دەسەتدار نەبوو، دەتوانێ 
دەرسی عیبرەتێک بێ بۆ باقی جیابیرانی دیکەی سەر 

بەم رەوتە.
سێھەم: نیشانەکانی حەزفی فیزیکی.

لەم پیوەندییەدا سەرەتا وا باشە لە جێگەو پێگەی 
ھاشمی رەفسەنجانی لە بازنەی سەرەوەی دەسەت 
بێ  بە  خــۆڕا  لە  ھــەروا  سیاسی  رێبەرانی  بڕوانین. 
بەکار  دەســتــەواژە  وشــەو  ھێندێک  توانج  و  ئامانج 
ناھێنن چ بگات بە دەربڕینی بیروبۆچوونیان لە سەر 
تایبەتمەندییە  لەم  خامنەییش  عەلی  کەسایەتییەکان. 

بێبەری نەبووەو نابێ.
پەیامی سەرەخۆشیی  لە  وردبوونەوە  و  تێفکرین 
ھەرکام  پێگەی  جێگەو  کەسایەتییەکان،  بۆ  ناوبراو 
لەوان بەباشی دەردەخات. خامنەیی بە بۆنەی کۆچی 
دوایی خوشکی خاتەمی، سەرۆک کۆماری پێشووی 
رێژیمەوە، سەرەخۆشی لە ناوبراو نەکردو پەیامەکەی 
تەنیا رووی لە دایک و باوکی کۆچکردوو بوو. دیارە 
کە خاتەمی نە لە ئێستاو نە لە سەردەمی سەرۆک 
کۆماریدا ئێعتبارێکی الی خامنەیی نەبووە. ھەروەھا 
لە پەیامەکانیدا بە بۆنەی کۆچی دوایی کەس و کاری 
گیالنی»،  «محەممەد  وەک  لە خۆی  نزیک  کەسانی 
جەنەتی»،  «ئەحمەد  و  مشکینی»  عەلی  «مــیــرزا 
تەمەنای  بۆ کۆچکردووان،  بەخشش  وێڕای دۆعای 
بۆ بەرزبوونەوەی دەرەجاتی عالی ناوبراوان کردوە. 
بەم لە پێوەندی لە گەڵ پەیامی خامنەیی بە بۆنەی 
کۆچی دوایی رەفسەنجانییەوە ھیچکام لەم کەلیمەو 

دەستەواژانە بەکار نەھێنراوە.
وەک  کەسێکی  پلەوپایەی  کە  دەریــدەخــات  ئــەوە 
رێژیمەوە  دیکتاتۆری  رێبەری  بەالی  رەفسەنجانی، 
کەسێکی  ھاوسەری  پێگەی  جێگەو  لە  کەمترە  زۆر 
وەک جەنەتی. ئێستا ئەو گومانە بەھێزتر دەبێت کە 
جەنابی  ئیرادەی  و  ئەمر  بە  رەفسەنجانی  وێدەچێ 
رێبەر کۆچی دوایی کردبێ. چونکی رۆژانێک خامنەیی 
رەفسەنجانی  نــاوی  خۆی  ھاوڕێی  نزیکترین  وەک 
وتوویەتی   رەسمی  بە  جارێکیش  النیکەم  ھێناوەو 
«کەس بۆ من نابێتە رەفسەنجانی». بەم ئێستا چ 
رووی داوە کە رەفسەنجانی بەم شێوەیە لەبەرچاوی 
بە  دەنوێنێ  رادەیە رەش  تابەم  کەوتووەو  رێبەر 
پێگەدا  و  روانین  لە  گۆڕانێک  وەھــا  بە  سەرنجدان 
کە  بدرێتەوە  لێک  وا  کە  نیە  چــاوەروانــی  لە  دوور 
مردنی ناوبراو بە ئەمر و دەستووری رێبەر ئەنجام 

درابێ.
ئێستا ئەگەر واز لە تەواوی ئەو باس وخواسانەی 
کە سەبارەت بە نەبوونی تیمی پزشکی و کەمکاری 
لە  پێشگیری  و  ــان  ــۆرەک ــت دوک کەمتەرخەمیی  و 
«کالبدشکافی» دەکرێ بێنین، مەسەلەیەکی دیکە لە 

گۆڕێدایە کە جێی سەرنج و لێوردبوونەوەیە.
ئەرتەشی  الیــەن  لە  خێبرەگان  مەجلیسی  سایتی 
سایبێری سپای پاسدارانەوە چاودێری و پارێزگاری 
لە  پێش  کاتژمێر  نیو  سایتە  ئــەم  ــەم  ب لێدەکرێ. 
بوبوونەوەی ھەواڵی دەرکەوتنی سەکتەی ھاشمی 
سەرەخۆشیی  و  ماتەمین  پەیامی  رەفسەنجانی، 
بو  خێبرەگانەوە  مەجلیسی  ئەندامانی  بــەنــاوی 
 . کردوەتەوە. وەک بڵێی سایتی ناوبراو ھەک کرابێ
بەم لێرەدا ئەم پرسیارە دێتە گۆڕێ کە داخۆ ئەو 
بــوبــوونــەوەی  لە  پێش  کە  بــوون  کێ  ھەککەرانە 
لەم  سەرەخۆشییان  پەیامی  ناوبراو  کۆچی  ھەواڵی 

سایتەدا بو کردوەتەوە.
ئەگەر نەکرێ ئێدیعای ئەوە بکرێ کە رەفسەنجانی 
ناوە  بنیاتی  خۆی  کە  رێژیمێکەوە  الیەن  لە  راست 
کـــوژراوە، بــەم دەکــرێ بــاس لــەوە بکرێ کــە  بێ 
نامەشرووعی  خاوەنانی  الیــەن  لە  ناوبراو  گومان 

دەسەتەوە ھەوڵی حەز و سڕینەوەی دراوە.
چوارەمین: بەخاکسپاردن و مانایەکی شاراوە.

بنەماڵەی  لە  کەسی  زۆر  کە  روو  ھــەزار  پیاوی 
ماڵە  لــەو  ئێستا خــۆی  ئــەو رێژیمە دەرپــەڕانــدبــوو، 
ــەی کــە ئەو  ــەوان دەرپــەڕیــنــدراوە. بــەم زۆرێـــک ل
دەریپەڕاندبوون، پەیامی سەرخۆشییان بۆ ناردو لە 
رێورەسمی ناشتنەکەیدا بەشدار بوون.  حەشیمەتێکی 
بەرچاو و کەموێنە بەشداریی رێورەسمی ناشتنەکەیان 

یم لە بەخاک سپاردنی ھاشمی یەوە تا بەخاک سپاردنی رێ ا یل  ر  مازیارش
سمایل شەرەفی

خەمێکی دی

ەور و مامۆستا  ی برا لە خەمی کۆ
کا فەتتاحی کاویان دا

ورسە ۆ و  ی تۆ ناخ ، مەر بە مەر
رسە ەر مە ەند باری د بوو  خەم 

گا، ێ دا کە  تی لە دۆخ ێ ێ  بە
رسە د و بە ت تر  اران زۆر  لە 

******
انەی رد و  اتە سەر ئەو د خەمی تۆ 
رد ەمووانی  ک شەوی یەلدا دڵی 

ەوتەوانان کی ح شنگی بە تی کە 
ی خەڵتانی  کرد ە وری  ەموو د

******
، لە نێو بارانی فرمێس وت بگری

ی  لە بەرما بخووسێن کراس
ەی ن رد و  س ئەو د بناڵێن لە د

ی دا بە سەرما فەلە بە دوای یەکا، د

*******
ووت، کی فەرم ۆ  ، اتەو بیر  و

مێن یان د ن خەباتکار نامرن، شو
ە و خو و خەباتیان بە یاد و بەر

ن دو وو د ، مێ انەو ەرم لە نێو 

( عاش

شەھیدەکانی  حەوت  مەبەست  «حەوتەوانان»،   
شەوی یەلدایە. قامووسە ئینگلیسییەکەی کاک فەتتاحیش، 
ئەستێرەیەکیش  کۆمەڵە  دیارە  و  حەوتەوانەیە  ناوی 
ھەن، بە کوردی»حەوتەوانان» یان «حەوت برالە»یان 

پێ دەڵێن.

کرد. ئایا رەفسەنجانی، مونتەزرییەکی دیکە بوو یان 
ئەوەیکە دەبێ بە شیوەیەکی دیکە بخوێندرێتەوە

نائاساییدا  قۆناغێکی  بە  ئێران  بــارودۆخــی  ئێستا 
تێدەپەڕێ. لە ھەمانکاتدا خودی کۆمەڵگای ئەم وتەیش 
رێــوڕەســمــەکــەی  لــە  نائاساییدایە.  بــارودۆخــێــکــی  لــە 
و  جــۆراوجــۆر  کەسایەتیی  و  خەڵک  دا  رەفسەنجانی 
بە  کە  ھاتبوون.  جۆراوجۆرەوە  مەبەستی  و  نیەت  بە 
دڵنیاییەوە ھۆکارەکان بۆ نووسەری ئەم دێرانە روون و 
ئاشکرا نین. بەم نیەت و ھۆکارێک لە ھاتنی ھەموواندا 
کۆماری  رێژیمی  ئێران،  کۆمەڵگای  بۆ  بوو.  ھاوبەش 
ئیسالمی وەک پارادۆکسێک دێتە ئەژمارو خەڵک لە ھەر 
دەرفەتێک بۆی ھەڵکەوێ کەڵک وەردەگرێ، بۆ ئەوەی 
ئەم تەزادە پڕڕەنگ و دیارتر نیشان بدەن و زەربەیەک 
درووشمی  بــەرزکــردنــەوەی  بوەشێنن.  پەیکەرەی  لە 
«زیندانیی سیاسیی دەبێ ئازاد بکرێ» لە رێورەسمی 
ناشتنی رەفسەنجانی دا نموونەیەکە بۆ سەلماندنی ئەم 
ئیدیعایە. بەم بەشداریی بەرینی خەڵک لە رێورەسمی 
بەڕێکردنی ھاشمی رەفسەنجانیدا مانایەکی گەورەتر لە 

نارەزایەتییەکانی سانی پێشووی ھەبووەو ھەیە.
ئێستا و راست لەرێورەسمی بەخاکسپاردنی کەسێکدا 
ــاران و  ــەی کــە رێــوشــوێــن بــۆ حــەز و ســڕیــنــەوەی ن
و  و، شوناس  دەکرد  دیاری  گەندەڵییەک  ھەمووجۆرە 
بە  دژ  درووشمگەلێک  دەنا،  بنیات  رێژیمی  ناوەرۆکی 
رێوشوێن و نەریتەکانی ئەو بەرز دەکرێنەوە. بێگومان 
ناشتنی  بەمانای  رەفسەنجانی  ھاشمی  ناشتنی الشەی 
الشەی تەواویەتی رێژیمەو لە کۆتاییدا ھەر وایش دەبێ.
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به ر له  ماوایی بەڕێوەچوونی کۆڕە شێعری «زستانە شێعری لەیالخ»
 لە شاری دێوالن

بەڕێوەچوونی یەکەمین حەوتووی فستیڤاڵی
 سینەمای کوردیی «سنەدژ» 

تیرۆر، ڕه شه کوژی، ئیعدام، ئه شکه نجه  و ئازاری تیکۆشه رانی کورد 
له  ھه موو کوردستان به  گشتی و له  ڕۆژھه تی کوردستان به تایبه تی 
له  سه رده می کۆماری  پاشایه تیدا و چ  له  سه رده می  ئێران چ  له   سه دان ساڵه  درێــژه ی ھه یه . 
ئیسالمی دا، تیڕۆڕ و ئیعدام دوو میتۆدی سه ره کی ده سه تدارانی ئێران بوون و بۆ سه رکه وتنی 
ئه و کرده وه  دژی گه لیه شیان زۆرجار فێڵ و ته ڵه که یان له  گه ڵ تێکه ڵ کردوون و له  ده ستی 
وه ک،  ڕێبه رانی  کردنی سه رکرده و  وه رگرتوه . شه ھید  که ڵکیان  نیوخۆش  ناپاکی خۆفرۆشانی 
سمایالغای سمکۆ، پێشه واقازی محه ممه د و سه دری قازی و سه یفی قازی و ده یان قاره مانی 
دیکه  به دوای ڕووخانی کۆماری کوردستان دا،شه ھید کردنی ڕێبه رانی جوونه وه ی چل و شه ش 
و چل و حه وت، وه ک موعینیه کان، مه ال ئاواره ، شه ریفزاده  و،ده یان کادری ڕێبه ری دیکه ی حیزبی 

دێموکرات له و سه رده می دا، به رئه نجامی ئه ودوو مێتۆده  قێزه ونه ی سه رده می پاشایه تی بوون.
کۆماری ئیسالمیش وه ک میراتگرێکی به  ئه مه گی ڕژیمی پاشایه تی بۆ به چۆکداھێنانی خه باتگێڕانی 
گه لی کورد له  ڕۆژھه تی کوردستان به  گشتی و ڕۆڵه کانی دێموکڕات به  تایبه تی سی و حه وت 
ساڵه  میتۆدی جۆراو جۆری جینایه تکارانه  تاقی ده کاته وه . له  نێو ئه و مێتۆدانه دا کوشتاری به  
کۆمه ڵ، ئیعدامی به کۆمه ڵ، تیرۆر تا ڕاده ی ڕێبه ره کان، زیندانی و ئه شکه نجه  و ڕاوه دونان، نان 
بڕین و تان کردن و کۆڵبه ر کوشتن و گه مارۆی ئابووریو به  گشتی ھیچ کاره ساتێک نه ماوه  
به سه ر گه له که مانی نه ھێنێ. جینایه ته کانی  وه ک قه تڵی عامی قاڕنێ، قه تان، وسوکه ند، سۆفیان، 
چه قه ڵ مسته فا، به ھاری خوێناوی سنه  و ده یان جێگای دیکه ، ئیعدامی به  کۆمه ڵی الوان بۆ وێنە 
ئێعدامی٥٩ الوی مھابادی و ھه زاران الوی دیکه  له  سه رانسه ری کوردستان، تیرۆری کادر و 
پیشمه رگه کان و ڕێبه رانی حیزب وه ک دوکتور قاسملو و دوکتور شه ڕه فکه ندی ، ته نانه ت له سه ر 
مێزی وتووێژ ، یا له  کۆنفڕانسی نێونه ته وه یی دا وه ک له  به رلین،بەشێکی دیکە لە سیاسەتەکانی 
کۆماری ئیسالمی بۆ سەرکوتی گەلەکەمەن بووە کە ھیچکات نه یانتوانیوه  تۆزقاڵێک له  ئیراده  و 
ھه ستی ئازادیخوازانەی خه باتگیڕانی کورد به  گشتی و خه باتگێڕانی دێموکڕات به  تایبه تی که م 

بکه نه وه . 
له  دوای ھه ر جینایه تێکی رژیم ڕێبوارانی رێگای شه ھیدانی سه ربه رز به  گوڕ و تینێکی زۆرتره وه  
ھاتونه تە مه یدان و جێگەی پڕ شانازی شه ھیده کانیان پڕکردوه ته وه و ڕێبازه که یان دریژه  پێداوه . 
دەسەتدارانی کۆماری ئیسالمی ئیستا کە لەبەر چاالکی و تێکۆشانی بەربوی خەباتگێرانی 
زه بونانه ترین  بۆ  بردوه ته وه   په نای  بووە،دیسان  سەرلێشێوان  و  الوازی  تووشی  دیموکراتدا 
شێوه کانی به ربه ره کانی له گه ڵ نایارانی خۆی که  ھه مان کرده وه ی تیرۆڕیستیە. تیڕۆڕی شه وی 
یه لداش له به ر ده م باره گای سه ره کی حیزبی دێموکراتی کوردستان ، ھه ر ده گه ڕیته وه  بۆ ئه و 
ڕاستیه ی که  کۆماری ئیسالمی زه لیل و داماوه  له  به رامبه ر خه باتی ڕاشکاوانه و چه ند ڕه ھه ندیی 

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دا.
ڕه نگه  ئه و پرسیاره  بێته  پێش که  بۆچی کۆماری ئیسالمی مێتۆدی تیڕۆڕ به کار دێنێ له  به رامبه ر 
حیزبێک دا که  له  ته واوی ماوه ی حه فتاو یه ک ساڵ خه باتی پڕ له  شانازی دا بۆ یه کجاریش په نای 
بۆ تیڕۆڕ نه بردوه . سه ر وبنی قسه ی ڕێگاچاره ی سیاسی و دێموکراتیک بووه  بۆ چاره سه ری 
مه سه له ی کورد له  ئێران دا و له و پێناوه دا گه وره ترین ڕێبه ری خۆی له  سه ر میزی وتووێژ 
له ده ست داوه و له وه ش زیاتر له  چه ند ساڵی ڕابردوودا، سوارچاکی مه یدانی خه باتی مه ده نی و 
که ڵک وه رگرتن له  ده رفه ته  بچوکه کانیش بۆ ھێنانه  به رباسی مه سه له ی کورد له  ئیران دا به  ڕێگای 
ئاشتیخوازانه دا بووه . بۆچی ڕژیم له به رامبه ر حیزبێک دا ئه و کرده وه  جینایه تکارانه یه  ده کا، که  له  
گۆڕه پانی سیاسی کوردستان و ئیران دا و ته نانه ت له  بواری په یوه ندییه  نێونه ته وه ییه کانیش دا 
به  حیزبێکی خاوه ن ئه خالقی سیاسی، نه رم له  گوتار و ڕه فتار داو لیبڕال له  ھه ڵووێست به رامبه ر 
غه یری خۆی دا ناسراوه و به و ھۆیه وه  خاوه نی پێگەیه کی به رینه  له  نێو ڕێکخراوه  سیاسیه کانی 

کوردستان، ئێران و جیھان دا.
پرسیاره که دایه . کێشه ی  نێو  له   به  جێیه ، ڕاست  پرسیاره   ئه و  نییه  که  وه می  تێدا  گومانی 
سه ره کی کۆماری ئیسالمی له  گه ڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕاست ئه و سیاسه تی ماقوڵ و 
لیبڕاڵ و دێموکراتی حیزبی دێموکراتی کوردستانه . ڕژیمی کۆنه په رستی کۆماری ئیسالمی ڕاست 
لەو  سیاسه ت و گوتاره  ماقوڵ وگشت په سنده ی حیزبی دێموکراتی کوردستان ده ترسێ. ئه وه  
نفوزی بۆچون و گوتاره  ئاشتیخوازییه که ی حیزبی دێموکراتی کوردستانه  که  ڕژیمی ھه راسان 
کردوه . ئه وه  سه رکه وتنی حدک له  مه یدانی خه باتی جه ماوه ری، پشتیوانی له  خه باتی مه ده نی و 
پارێزه رانی ڕۆژھــه ت، که ڵک  چاالکانی نێوخۆ، ھینانه  گۆڕی دروشمی ڕۆژھه ت میحوه ری، 
وه رگرتن له  ده رفه ته کان، دێموکڕاسی نێوخۆیی،وه النانی سیاسه تی چه قبه ستوو و یه ک ئاراسته ، 
سه رکه وتن له  بواری دیپلۆماسی وپه یوه ندییه کی به ربوی نیونه ته وه یی و بوون به  ئه ندام له  
سۆسیالیست ئینته رناسیۆناڵ، جێگه  و پێگه ی حدک له  نێو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیداو ده یان سیاسه ت 

و ھه ڵوێستی بەجێی دیکه یه  که  ھه راسی به  کۆماری ئیسالمی ھه ڵگرتوه .
مه سه له یه کی دیکه ی جێگای ئاماژه  ئه وه یه  که ، ڕاسته  رژیم له  خولقاندنی جینایه ت و شه ھید 
به   به الم  ھێناوه ،  به ده ست  کاتی  ده سکه وتی  خۆی  بۆچوونی  به   دیموکراتدا  ڕۆڵه کانی  کردنی 
ھیچ شێوه یه ک ئامانجی سه ره کی نه پێکاوه  که  بریتیه  له  به  چۆک داھێنانی حیزبی دیموکرات 
دا  یه لدا  شه وی  جینایه تی  بــه دوای  دا.  کوردستان  ڕۆژھه تی  له   کورد  گه لی  جوونه وه ی  و 
و  ئه ندام  و  کــادر  چه نده   نه ھاتوو  بن  له   ھیزێکی  چ  خاوه نی  که   دا  نیشانی  جوانی  به   حدک 
پێشمه رگه  و الیه نگری دڵسۆز و خه باتگێڕه . ھه م ده رو دیواری شه قامه کانی نێوخۆی ڕۆژھه التی 
کوردستان، ھه م نێو ساڵۆنه کان و شه قامه کانی باشوری کوردستان و ھه م له  شه قام و به رده رکی 
سه فاره ته کانی کۆماری سێداره  له  زووربه ی وه ته کانی دنیاوه  ھه ر له  ئوستورالیاوه  تا ئوروپاو 
ئه مریکا وکانادا، شاھیدی گه وره یی حیزبی دیموکراتی کوردستان و به ربوی چاالکییه کانی کادر 

و پێشمه رگه  و ئه ندام و الیه نگرانی حدک بوون. 
شه پۆلی به ربوی پشتیوانییه کان چ له  نێو کۆمه نی خه ڵک دا، چ له  نێو حیزب و ڕێکخراوه  
کوردستانیه کاندا، چ له  نیو حیزب و ڕێکخراوه  ئیرانیه کان و چ له  نێو حیزب و ڕێکخراو و مێدیا 
جیھانییه کان دا، نیشانه ی ھێز و توانای حدک و به ربوی چاالکییه کانیه تی و به  دوای تیرۆری 
شه وی یه لدا دا حدک به  چۆک دا نه ھات ھیچ، به ڵکو نیشانی دۆست و دوژمنی دا که  به وجۆره  
بایانه  ناله رزێ و تا زۆرتر قوربانی بدا، له سه ر خه بات و تێکۆشان شێلگیرتره . ده بێ ئه و خۆ 

نیشاندانه ی حدک به  دۆست و دوژمنی سه لماندبێ که  قه ی خۆڕاگری به  تیرۆر ناڕووخێ.

پاشنیوەڕۆی ١٤ بەفرانبار رێورەسمێکی فەرھەنگی و 
ھۆگرانی  و  نووسەران  لە  بەشێک  بەشداری  بە  ئەدەبی 
ئەنجومەنی  و  سەووا  و  لەیالخ  ناوچەی  لە  ئەدەبیات 

ئاوێنەی سنە، لە شاری دێوالن بەڕێوەچوو.

لە  لەیالخ  رچەی  ئەدەبی  و  فەرھەنگی  ڕێکخراوی 
ناوی  ژێر  لە  شێعرێکی  کۆڕە  چاالکییەکانی دا  درێژەی 
«زستانە شێعری لەیالخ» بۆ قەڵبەدستان و شاعیران لەو 
دەڤەرە پێک ھێناو ، چەندین شاعیری خەڵکی  شاری سنەو 

سەوواش تێیدا بەشداربوون.
بناغەی  لەسەر  ڕچە  ئەدەبی  و  فەرھەنگی  ڕێکخراوی 
ئەنجومەنی ئەدەبی لەیالخ دامەزراوەو، تا ئێستا کۆمەلێک 

چاالکیی فەرھەنگی بەڕێوە بردوە.
ھاندانی مێرمندان و الوان بۆ گرینگی دان بە زمان و 
کلتووری نەتەوایەتی، بەڕێوەبردنی دانیشتنی حەوتووانە 
بە مەبەست تاوتوێکردنی بابەت و بەرھەمی ئەندامان لە 

چاالکییەکانی دیکەی ئەو ڕێکخراوەیەیە.
شانۆیەکی  رێورەسمەدا  ئەو  کۆتایی  لە  باسە  شایانی 

تەوساویی پێشان درا.

سینەما  پەردیسی  سالۆنی  لە  بەفرانبار  ١٧ی  شەوی 
فستیڤاڵی  حەوتووی  یەکەمین  سنە،   شاری  لە  «بەھمەن» 
نێونەتەوەیی سینەمای کوردی لە ژێرناوی «سنەدژ» لە شاری 
سنە دوای حەوتەیەک تێکۆشان کۆتایی بە کارەکانی خۆی ھێنا.
١٤ی  سێشەممە  رۆژی  لە  نێونەتەوەییە  فستیڤاڵە  ئەو 
بەفرانبار بە ئامادەبوونی سینەماکاران و کەسایەتییە ھونەری و 
فەرھەنگییەکانی کوردستان بەرێوەچوو، لە ماوەی حەوتەیەک 
پتر لە ٢٦ کورتە فیلم و سێ فیلمی درێژ کە پێشتر لە فستیڤاڵە 

بەناوبانگ و جیھانییەکان خەتیان وەرگرتبوو، پێشان دران.
 ١٢ و  کوردستان  ڕۆژھەتی  لە  فیلم   ١٤ فستیڤاڵەدا  لەو 
بەرھەمی کورت و سێ فیلمی درێژی سینەمایی لە باشووری 

کوردستان بەشدار بوون.

مستەفا شەڵماشی

 قه ی خۆڕاگری به  
تیرۆر ناڕووخێ

ژیار کتابی: ئەمن قارەمان نیم ، قارەمانی راستەقینە ئەو دایکانەن کە 
رۆڵەکانیان لە شەوی یەڵدا لە دەست دا

بێڕێزی کردن بە زمان و فەرھەنگی کوردی لە کرماشان ناڕەزایەتی لێکەوتەوە

ژیار کتابی میداڵێکی وەرزشیی خۆی پێشکێش بە دایکی ئەو 
پێشمەرگانە کرد کە لە تەقینەوەکەی شەوی یەڵدای دێموکڕاتدا 
جگەرگۆشەکانیان لەدەست دا و ئەوانی بە قارەمانی ڕاستەقینە 

ناوبرد.
کرشامانی  کوردی  بە ھەڵویستەی  و  الو  وەرزشکاری  ئەو 
کاناڵ  کورد  لە  کە  خوەرنیشان  بەرنامەی  لە  وتووێژێک دا  لە 
قارەمانی  بەڵکوو  نیم  قارەمان  ئەمن  ڕایگەیاند:  بوکرایەوە 
ڕاستەوینە ئەو دایکانەن کە ڕۆڵەکانیان لە شەوی یەڵدا شەھید 

بوون.
لە  وا  میداڵەی  ئەو  سەرکەتوو  وەرزشکاری  کتابی  ژیار 
کۆنگ  «ووشو-  وەرزشی  بواری  لە  و،   جیھانی  کێبەرکێی 
فوو» بە دەستی ھێناوە، پێشکەشی کرد بە بنەماڵەی قوربانیانی 
شەوی یەڵدا و بەجۆرە ھاوخەمیی خۆی  بە بۆنەی  کارەساتی 
و  کادر  چەند  شەھیدبوونی  و  یەڵدا  شەوی  تەقینەوەکانی 

پێشمەرگەی حیزب دەربڕی.

لە  کورد  فەرھەنگی  و  زمان  بە  کردن  بێڕێزی  بەھۆی 
کرماشان، ھونەرمەندێك ناڕەزایەتیی دەربڕی.

ھەواڵدەریی ئیسنای کرماشان لە زاری لێکۆڵەرێک لە بواری 
ببێتە  نابێ  وێژەی کوردیدا بوی کردەوە، ھونەری دووبالژ 
ھۆی گاڵتەکردن بە فەرھەنگ و کولتووری نەتەوەکان، بەڵکوو 
ھونەری دووبالژ، ھونەری لێک نزیککردنەوی زمان و فەرھەنگە 

جیاوازەکانی جیھانە.
بە  ئێمە  ئەمڕۆ  بەداخەوە  ڕایگەیاند؛  مووسەوی  ئەردەشیر 
چاوی خۆمان دەبینین لە دونیای مەجازیدا ھێندێک کەس بە 
لە  دەنگ  ھێندێک  دووبالژکردنی  ھەوڵی  کاڵفامانە  شێوەیەکی 
سەر ئەنیمەیشنەکان دەدەن کە ئامانج لەو کردەوە دەبێتە ھۆی 

سووکایەتی کردن بە فەرھەنگی نەتەوەکانی دیکە.
ھێندێک  گوتی؛  وتوویژەدا  ئەو  درێژەی  لە  لێکۆلەرە  ئەو 
سادەکان  ئامێرە  نەرمە  لە  نابەجێ  کەڵکوەرگرتنی  بە  خەڵک 
دووبالژکردنی  ھەوڵی  دەکەون،  دەست  ئاسانی  بە  ئەمڕۆ  کە 
بەرھەمە فەرھەنگییەکانیان داوە و لەو کەرەستانە بۆ ئامانجی 
لە نێوبردنی فەرھەنگ و مەزھەبی نەتەوەکان کەڵک وەردەگرن.
کەسانی  دوایانەدا  لەم  گوتی؛  ھەروەھا  مووسەوی 
و  زاراوە  سەر  لە  نەشیاو  دەنگی  دانانی  بە  بەرژەوەندخواز 

زمانی کوردەکان، خەریکی بێڕێزی کردنن بە شوناسی چەند 
ھەزار ساڵەی کورد.

پێویست بە وتنە، بێڕیزی کردن بە زمان و فەرھەنگی کورد 
بیرتەسک  و  کاڵفام  کەسانی  الیەن  لە  باو  دیاردەیەکی  بۆتە 
پەیوندیدارەکانی  الیەنە  نەتەنیا  و  کوردستان  ڕۆژھەتی  لە 
بەڵکوو  نادەن  نەشیاوە  دیاردە  ئەو  ڕێژیم ھەوڵی سڕینەوەی 
ناڕاستەوخۆ ھانی ئەو کەسانەش دەدەن کە بێڕێزی بە زمان 

و کلتووری ئێمە بکەن.




