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بەرێز مستەفا مەولودی!
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستان!
ھەواڵی ھەڵبژێرانی ئێوەم وەک 

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان پێ گەیشت و گەلێک 

خۆشحاڵ بووم، لێرەوە گەرمترین سو 
و پیرۆزبایی برایانەی خۆمت پێشکەش 

دەکەم.

تکایە باشترین ئاواتەکانی من لەو 
بەرپرسیارییە نوێیە و ئەرکەکانی 

داھاتووتان قبووڵ بکەن. من چاوەڕوانی 
ھاوکاریی لە گەڵ ئێوە و حیزبەکەتان 

لە داھاتوودا و ھەروەھا دیدار لەگەڵتانا 
لە کۆنگرەی ٢٥ی ئەنتێرناسیۆنال 
سوسیالیست لە وتی کۆلۆمبیام.

بە ڕێزەوە
لوئیس ئەیاال

سکرتێری گشتیی ئێنتێرناسیوناڵی 
سوسیالیست.

١٧ی ژانویەی ٢٠١٧

ــا ١١ی  ــوان ٩ ت ــێ ــه رۆژه کـــانـــی ن ل
مرۆیی  کاره ساتی   ،١٣٩٥ رێبه ندانی 
گیان له ده ستدانی کۆڵبه رانی کوردستان 
که چه ندین ساڵه به شێوه یه كی دڵته زێن 
ئارادایه، جارێکی دیکه  له  و به رده وام 
سنوورییه کانی  ناوچه  له  ئه مجاره  و 
سه رده شت و پیرانشار دووباره بۆوه. 
ئه گه ر له زۆربه ی جاره کانی پێشوودا، 
به ھۆی  کۆڵبه ران  له ده ستدانی  گیان 
رێژیمی  ئینتزامییه  كانی  ھێزه  ته قه ی 
مینه  ته قینه وه ی  و  ئیسالمی   کۆماری 
بــووه،  رێژیمه وه  ئــه و  چێندراوه کانی 
ــووی بــه فــر کــۆڵــبــه رانــی  ــ ئــه مــجــاره رن
وه  ژێر خۆی دا و له ئه نجامدا تا کاتی 
نووسینی ئه م به یاننامه ھاوبه شه پێنج 

که س له وان گیانیان له ده ست داوه.
شتێکی  کــورد  کۆڵبه ریی  ــارده ی  دیـ
کۆڵبه ر  پێناسه دا  ــه ک  ی لــه  نیه.  ــوێ  ن
ــورده  ھــاووتــیــیــه کــی ده ســتــکــورتــی ک
له پێناوی  و  بــێــده ره تــانــی  بــه ھــۆی  کــه 
بژیوی  ســه ره تــایــی تــریــن  دابینکردنی 
ژیــانــی خــۆی و کــه ســوکــاری نــاچــاره 
ھه ره  به شوێنه  که لوپه لی جۆراوجۆر 
رژد و ئه سته م و له ڕووی ئه منییه تیه وه 
ــان  ــووره كـ ــنـ ــیـــداره کـــانـــی سـ مـــه تـــرسـ
ــدن لــه نــێــوان  ــان ــن و گــه ی ــرتـ ــۆ وه رگـ ب
ئه ودیو  بــۆ  له  مدیو  بــاره کــان  خـــاوه ن 
الوان  کۆڵبه راندا  له ڕیزی  بگوێزێته وه. 
ــووی زانــکــۆشــه وه)،  (بــه الوانــی ده رچـ
به ساڵداچووان، مندان، ژنان و ته نانه ت 
خاڵی  و  ده بینرێن  که مئه ندام  که سانی 
بریتی یه  ھــه مــوویــان  ھــه ر  ھــاوبــه شــی 
په له قاژه  به چه شنێک  و  نــاچــاری  لــه 
ــه ھــۆکــاری  ــۆی ــۆ خــۆژیــانــدن. ھــه رب ب
ھۆکاری  ته نیا  له ڕاستیدا  و  سه ره کی 
دروستبوونی ئه م دیارده یه که ھاوکات 
به رپرسیارێتیی  یــه کــه مــی  ــدی  ــه ن ره ھ

کۆماری ئیسالمییش پێک دێنێ، ...
                            ل٣

وتەکانی کاک خالید:
ھاورێیان بەیانیتان باش و ھەروەھا ماندوو نەبن لە کار وئەرک و تێکۆشانی 

رۆژانەتان.
لە  ناوەندییش  کومیتەی  راگەیەندراوی  لە  کرد  باسی  عەلی  کاک  ھەر وەک 
حەوتووی رابردوودا، بینیوتانە ئیمە لە دوایین کۆبونەوەی کۆمیتەی ناوەندی، 
بە پێ بریاری پیشووی کۆمیتە ناوەندی واتە سێ مانگ پێش ئەو کۆبوونەوەیە 
لەحازی  بە  بووین  مەشغوول  پێیەوە  ماوەیە  ئەو  کە  سەرەکی  مەوزووعێکی 
چاالکانە  بەشداری  بە  دا  کۆبونەوەیە  لەو  و  کرد  تاوتوێ  ئەومان  تەشکیالتی 
ناوەندی ھەروەھا  ئەندامی ئەسڵی کۆمیتە   و مەسئوالنەی ھەموو ھاورێیانی 
الیەنی  سەر  لە  زۆر  باسێکی  پاش  گەورەکانمان  برا  مشاورین  و  جێگرەکان 
جۆراوجۆری چارسەری کێشەی سکرتێر بە خۆشیەوە کۆمیتەی ناوەندی بە 
تێکڕای دەنگ بەو قەناعەتە گەیشت ھەربە پێ بڕیاری پێشوو دوای وازھێنانی 

من لە پۆستی سکرتێری لەو کۆبوونەوەیە دا سکرتێر ھەلبژێرێ.
 لەو کوبوونەوەیە دا پاش چوونە ناو پرۆسەی دەنگ دان بە پێ ئەساسنامەی 
کۆبوونەوەکانی  ھەروەھا سوننەتی  و  ئایین نامەکانی حیزبی  پێی  بە  و  حیزب 
کۆمیتە ناوەندی و دەنگ دان ھاوڕێی بەرێز کاک مستەفا مەولوودی لە الیەن 
ئەندامانی  لەوێش  ھەر  و  ھەڵبژێردرا  ناوەندی وەک سکرتێری حیزب  کۆمیتە 
کۆمیتە ناوەندی و سەرجەم ئەندامانی رێبەری ھەموومان قەولمان دا، کە بە 
یەکەوە پشتیوانیی سکرتێری کاک مستەفا مەولوودی بکەین و ھەموو الیەکمان 
لەمەوبەدوا تێبکۆشین، بە ھاوکاری سکرتێری گشتی حیزب و دەفتەری سیاسی 
وکومیتەی ناوەندی و بە ھاوکاری ھەموو الیەکمان ئەو حیزبەی کە بە یەکەوە 
تا ئێرەمان ھێناوە، لەمەو بە دواش  بەیەکەوە ھەر ئیدامەی بدەین و تێبکۆشین 
بۆ بەھێزکردنی حیزبی دیموکرات، ...                                            ل٢                                                                      

وتەکانی کاک مستەفا:
سو لە شەھیدان

زیندانیانی سیاسی و
بنەماڵە بەرێزەکانیان

حیزبی  نــاوەنــدی  بۆکومیتەی  زۆرســپــاس 
پێنجەمین  ــە  ل کــە  ــان  کــوردســت دێــمــوکــراتــی 
کە  مــن دا  بە  ئیعتیمادی  خۆیدا  کۆبوونەوەی 
وەزیفەی  گەورەپیاوەکان،  وەزیفەی  بتوانم 
کەسانی وەک کاک خالید بدرێ بە من و من 
بتوانم بە ھاوکاری ھاورێیان و ھاوکارانم ئەو 
رفیقەکانم  کەلێنی  و  جێبگەیەنم  بە  وەزیفەیە 
کە  نەبێ  بەتاڵ  ئەوەندە  بێ  بەتاڵیش  ئەگەر 
خودای نەخواستە ئیرادەی حیزبی دێموکرات 
و توانای حیزبی دیموکرات بێتە ژێر پرسیار.

زۆر سپاس بۆ ئەندامانی حیزبی لە نێوخۆی 
دەرەوەی  لــە  کــوردســتــان،  ھــەرێــمــی  وت، 
کــردووم  بۆ  سەرکەوتنیان  داوای  وت،کـــە 

وقەولی ھاوکاریان داوە.
دڵنیام ھەر وەک کاک خالید فەرمووی ئێمە 

ئەگەرھەموومان
ــن و ئـــیـــدارە کــــردن و  ــکــەی ــاری ب ــ ــاوک ــ ھ
ــرات ئــەگــەر  ــوک ــم ــی حــیــزبــی دێ ــردن ــوەب ــەرێ ب
گرانیش بێ، لە بەردەستی ھەموومان کارێکی 
بێزەحمەت نابێ. ...                          ل٣

عومەر باڵەکی

لە سەرکۆماری کوردستان ھەتائێستا له 
زۆرالینەوە ھەڵسەنگاندن  و لێکدانەوەی 
جۆراوجۆری بۆکراوه،وەک   ئەوه که  چۆن 

پێک ھات،.  ...                       ل٤

عه زیز شێخانی

ــان زیــاتــر لــە گــەالنــی دیکەی  ــوردەک ک
ــوەڕاســت کــەوتــوونــەتــە  ــێ رۆژھـــەتـــی ن
بەردەم پاڵەپەستۆ و قوربانییەکی زۆریان 
لە...                                  ل٧              

رەزا محەممەدئەمینی

تەنیا  کوردستان،  رۆژھــەتــی 
لە  لە سەردەمی سەفەوی یەکان و 
چاڵدێڕان  بەناوبانگی  شەڕی  پاش 
لە....                               ل١١

قادر وریا

ھەواڵی  کــە   لــەمــەوبــەر  مانگ   ٣
ــە کـــــار کـــێـــشـــانـــەوەی  ــ دەســــــت ل
سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی 

کوردستان ...                 ل٥

کۆماری کوردستان له نیۆان پرسیاری 
سەربەخۆییخوازی و خودموختاری دا 

لە پەراوێزی ئاڵووگۆڕەکانی 
نێو ڕێبەریی حدک دا 

دواڕۆژی کورد لە ھەناوی 
قەیرانەکانی ناوچەدا 

تەشەنەسەندنی رەگەزپەرستیی 
لەپارێزگای ورمێ!

پەیامی پیرۆزبایی لوئیس ئەیاال، سکرتێری گشتیی ئێنتێرناسیۆناڵ
 بۆ سکرتێری نوێی حیزبی دیموکراتی کوردستان 

گۆڕانکاری و نوێخوازی ھۆی بەرەوپێش چوون و سەرکەوتن

  بیرکردنەوە لە پێکھێنانی ئاڵووگۆر لە 
حیزبێکی سیاسی دا و ھەنگاونان بەرەو 
نێو  لە  گۆڕانکارییەکان  کردنی  جێبە جێ 
پێویستی یەکانی  لە  یەکێک  تەشکیالتدا، 
بیری  دێموکراسی یانەی  زیندوو راگرتنی 
ــی  ــردن ــێــشــچــوون و دروســت ک ــەرەوپ ب
تێکۆشان  بــەردەوامــی  بۆ  کولتوورێکە، 
لە  نوێگەرایی  زەمینەی  خۆشکردنی  و 
مەبەستی  بە  حیزبدا.ئەوەش  نێوخۆی 
بۆ  تەشکیالتی  ئەمنییەتی  پــاراســتــنــی 
ھەموو ئەندامانی حیزب لە چوارچێوەی 
یــاســا  داڕێــژراوەکــانــی پــەســەنــدکــراوی 
حیزب و بە دوور لە بەکارھێنانی سلیقە 
دەستەبەرکردنی  بۆ  و  شەخسییەکان 
کە،  حیزبێک  بۆ  گەشتر  داھاتوویەکی 
ــە بــەرپــرســایــەتــی  بــەشــێــکــی بـــەرچـــاو ل
ئەرکەکانی  بردنی  بەرەوپێش  قورسی 
ــوردی لــە رۆژھــەتــی  ــەوەی کـ ــن بــزووت

کوردستان لەسەر شانە.
لە  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
گەلێک  بــە  خــۆیــدا،  ــەی  ٧١ســاڵ تەمەنی 
تێپەڕیوە.  دژواردا  و  سەخت  قۆناغی 
ــەم قــۆنــاغــانــەدا زۆرجـــار  لــە ھــەرکــام ل
ــەم  ــاوە.ب ــن ــەدەســت ھــێ ــنــی ب ســەرکــەوت
بەو مێژووە درێژەوە  بێگومان حیزبێک 
شکستیش  تووشی  قۆناغدا  ھێندێک  لە 
سەرکوت   ، کاتیی  خۆشیی  کە  ھاتووە 
و نەمانی دیموکرات و کوردی خستوەتە 
ــەم  ــەوە.ب ــی ــاران ــەی دڵـــی دوژمـــنـــان و ن
نێو  گۆڕانکارییەکانی  جـــارێ  ھــەمــوو 
شۆڕشی  ســەرھــەڵــدانــەوەی  و   حیزب 
کوردپەروەرانی  دڵی  خەمی  دیموکرات، 
ــزەی خــۆشــی و  ــ رەوانـــــدوەتـــــەوە و ب
ئــومــێــدواری خــســتــوەتــەوە ســەر لێوی 

ئەویندارانی ئازادی و سەربەستی.
قۆناغ  شانازییە  پڕلە  مــێــژووە  ئــەم   
شانی  لەسەر  زەحمەتی  باری  قۆناغ  بە 
تێکۆشەرانی  نــەســلــی  ــەدوای  ــ ل نــەســل 
کە  ئەوتێکۆشەرانەی  بــووە.  دێموکرات 
نوێ  بە بیری  قۆناغانەدا  لەو  لە ھەرکام 
و ماندوویی نەناسی خۆیان لە بەرامبەر 
بــەرەو  کــاروانــی  پێشەنگی  ــان دا  ــن دوژم
لەم  گرتووە.  بەدەستەوە  سەرکەوتنیان 
مەیدانە بەرینە و، لەم ملمالنێ قورسە دا 
زیاترە،  بەرچاوخستنی  گرینگی  ئەوەی 
نەقش و دەوری ئەندامان و رێکخراوەکانی 
تــەواو  لــەخــۆبــووردەیــی  بــە  کــە  حیزبە. 
شۆڕشگێڕە  تێکۆشەرێکی  شایەنی  کە 
ئــــیــــرادەی  بــــە  ــوور  ــتـ ــەسـ ــشـــت ئـ پـ و 
لە  دڵــنــیــابــوون  و  خــەبــاتــکــارانــەیــان 
حیزبەکەیان،  سەربەرزانەی  داھاتووی 
بۆ  رێــبــەرانــیــان  یــارمــەتــیــدەری  نەتەنیا 
بوون،  قۆناغانە  لەو  ھەرکام  تێپەڕاندنی 
ــوو بـــەبـــیـــرکـــردنـــەوەی دروســـت  ــک ــەڵ ب
ــەردەم  ــەئــاســت پــێــویــســتــی یــەکــانــی ســ ل
گەیاندنی  ــە  ل کــاریــگــەریــان  دەورێـــکـــی 
بەھێزتر کردنی  و  حیزبەکەیان  پەیامی 
و  خەڵک  نێوان  پێوەندی  و  تەشکیالت 

حیزبدا گێڕاوە. ...               ل٣

بەرپرسیاریەتی و 
رۆحی دێموکراسی

به یاننامه ی ھاوبه شی 
حیزبی دیموکراتی 

کوردستان، کۆمه ڵه ی 
زه حمه تکێشانی کوردستان 

و سازمانی خه باتی 
کوردستانی ئێران 

سه باره ت به کاره ساتی 
مرۆیی گیان له ده ستدانی 

کۆڵبه رانی کوردستان

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
بــە چاالکیی  رێــبــەنــدانــەوە  پێش ٢ی  ــی  ــ ڕۆژان لــە  کــە 
کۆماری  دامــەزرانــی  ساڵەی   ٧١ پیلی  بــەرەو  تەبلیغی 
کوردستان چوبوون، تا حەوتوویەک دوای ئەو یادەش 

لە چاالکییەکانیان بەردەوام بوون.
وێنەی  بوکردنەوەی  بە  تەبلیغییانەدا  چاالکییە  لەو 
دێموکڕات،  حیزبی  و  کوردستان  کۆماری  ڕێبەرانی 
لەگەڵ  حیزب  تەبلیغیی  تڕاکتی  و  دروشــم  نووسینی 
ئامانجەکانی پێشەوا قازی محەممەد پەیمانی وەفا نوێ 

کراوەتەوە.
ئەو شوێنانەی چاالکیی تەبلیغییان تێدا کراوە بریتین 
لە: نێوشاری تیکاب، گوندەکانی قەرەقشالخ و خورخورە 
لــە نــاوچــەی شــاروێــرانــی مــەھــابــاد، «ئــەحــمــەدئــاوا»ی 
کــوردە  ھــەوشــار،   ناوچەی  لە  تیکاب  شــاری  سەربە 
کرماشانییەکانی دانیشتووی شاری تاران، شاری ئەیوان 
شارەکانی  بە  ســەر  ئاواییەکانی  ئیالم،  پارێزگای  لە 
بۆکان وگوندەکانی  نێوشاری  پیرانشار،  و  بانە، سەقز 

ناوچەی ئەحمەدی کۆڕ، شنۆ، ئیالم و سەردەشت.

کەمال کەریمی

وتەی بەڕێزان: خالید عەزیزی و مستەفا مەولوودی لە کۆبوونەوی گشتیی حیزب دا

چاالکیی تێکۆشەرانی دێموکرات لە نێوخۆی  کوردستان بە بۆنەی ٢ی رێبەندان
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درێژەی

وتەکانی کاک خالید:
خۆشەویست تر کردنی حیزبی دیموکرات و راگرتنی مەوقعییەتی جەماوەری 
نفووزی حیزبی دیموکرات کە بە ئیعتباری میژووەکەی و ھەوڵ و تێکۆشانی 
ھەموو الیەک بووە، دیسان لەو بابەتە کۆتایی نەکەین و ئیدامەی بدەین بۆیە 
پێرۆزبایی لە کاک مستەفای مەولوودی دەکەم بۆ وەرگرتنی ئەو مەسئولیەتە. 
لە  بێ.  تەندروست  داھاتوودا سمەت و  لە  لێدەکەم وھیوادارم  بایی  پیرۆز 
ھەمان کاتیش دا ئەرک و وەزیفەکانی حیزبی بەڕێوە بەرێ و ئێمەش ھەموو 
الیەکمان بەش بە حاڵی خۆمان و بە نۆرەی خۆمان ھاوکار و پشتیوانی بین.

و  پۆستێک  لە  وازھێان  یا  دەسەت  ئاڵووگۆری  سیاسی دا  حیزبێکی  لە 
وەرگرتنی پۆستێکی دیکە یا ھاورێیەکی دیکە بێتە نێو پۆستێک کە ھاوڕێی 
ئێمەش  لە حیزبی  تەبیعیە.  ئاسایی و  لێ ھێناوە، شتێکی زۆر  پیشوو وازی 
جۆرێک  ھەر  بە  ھەڵبژاردنەکان دا  لە  دا   رەقابەتەکان  لە  رابردوودا  لە  دا 
دەنگی  ھاوڕێیەک  یان  نەھێناوەتەوە  دەنگی  ھاوڕێیەک  ھەبووە  وا  بووبێ 
پێویستی نەھیناوتەوە ھاورێیەکی دیکە دەنگی ھێناوەتەوە، بە مانای ئەوە نییە 
حیزبی  ریزەکانی  نەخواستە  خوای  نەھێنێتەوە  دەنگ  ھاورێیەک  کە  ئەوەی 
ئیعتمادی پێ ناکەن . پۆستی سکرتێری یان ئەندامیتی دەفتەری سیاسی یان 
ئەندامیتی کۆمیتە مەرکەزی عینوانێکی تەشکیالتیە، وەزیفە دانانە.تا ئەوجێگەی 
دەگەریتەوە بۆ وەفاداری و مەعنەویات، ھەمووی ئیمە لە یەک مەوقەعیەت 
ھەر  لە  و  شوێن  ھەر  لە  بۆیە  دیموکراتە.  حیزبی  ئەندامەتی  ئەویش  داین 
جێگایەک و لە ھەر پۆستێک کار بکەین ئەوەی ئەسڵە بۆ ئیمە ئەوەیە، ئەوەی 
و  مەوقەعییەت  ھەر  کەسێک  ھەر  و  بێ  دا  سەر  بە  گۆرانی  دەتوانی  دیکە 
ھەلەیکی  تووشی  بکا  تێکەل  لێک  دوو شتە  ئەو  ئەگە  دەبێت  مەسئولیەتێکی 
پێناو گەیشتن  لە  بە حیزبایەتی و  باوەر  ئەندامەتی حیزب و  گەورە دەبێت. 
بە مافەکانمان باوەرە، مەعنەویاتە، ئوسوولە، سا غ بوونەوەیە. ئەوانەی دیکە 
بگرین  وەری  ئاسایی  و  تەبیعی  زۆر  دەبێ  بۆیە  جا  لەوە.  تابعێکن  ھەموو 
ئەوەی کە ئەسلە ھەموومان بە یەکەوە بۆ بە قوەت کردنی ئەو ئوسوول و ئەو 
مەعنەویاتەی حیزبی دێموکرات کار بکەین کە لە ماوەی ٧١ ساڵی رابردوودا 

ھێناومانە و لەوە بەدواش بەیەکەوە دەیبەینە پیشێ.

باسێکی زۆر کورتی دیکە کە من نامھەوی زۆر وەختان بگرم ئەوەیە ھەر 
لەو کوبونەوەیەدا وەک کوبونەوەکانی پیشوو، ھەڵسەنگاندێک و لێکدانەوەیەک 
بە شێوازێکی گشتی نێو دەولەتی ناوچەکە، ئیران، قەزییەی کورد بە گشتی 
و قەزیەی کوردی ئیران بە تایبەتی و لەو تایبەتی تر ئەرک و وەزیفەکانی 
رەفتاری  بە کردەوەو  پێوەندی  ئەوجێ  تا  درایەوە.  لێک  دیموکرات   حیزبی 
حیزبی خۆمان بووبێ ئەوەی ئەو پلینومە دا حیزبی ئیمە ھەولی داوە ئەوندەی 
و  بووبێ  ھەلویستی  نەکەوێ،  وەدوا  رووداوەکان  لە  بووبێ  دا  توانای  لە 
ھەر لەو پێوەندییە دا تێکۆشاوە ئاڵووگۆڕەکانی ناوچەکەو نێودەولەتی تا ئەو 
جێیەی پێوەندی بە قەزیەی کورد بە گشتی و کوردی ئیران بە تایبەتی ھەیە 
تەعقیبیان بکات و لە کات و مەوقەعیەتی موناس و جۆراو جۆردا ھەڵوێستی 
لەسەر  بکات و ھەر لەو پەیوەندییەدا تا ئەو جێیەی بۆی کرا و عەمەلی بوو 
بە جۆرێک تەغزیەی ئەندامان و الیەنگەران و ھەروەھا کۆمەلگەی کوردستان 
بکەین لە ئێران، کە لەو رووداوانەدا ئەدرسێکیان ھەبێ کە خوێندنەوەی ئەو 
ئەدرەسە لەسەر مەوزووعەکان چییە ئەویش حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بووە تا ئەو جێیەی پەیوەندی بە خۆمانەوە ھەیە و لەوە بوارەدا ئێمە ھەوڵمان 

داوە بێ تەفاوت نەبین.
مەسەلەی  ھاتنە گۆری  و  داعش  قەزییەی  ئیعتباری  بە  کە  دیکە  بوارێکی 
لە  و  تورکییە  لە  و  سورییە  لە  دەیبینی  دا  میدیاکان  لە  رۆژانە  کە  کورد 
بووە  ئەوە  خۆمانە  مافی  کە  ئێمە  سیاسەتی  لەوێش  کوردستان  باشووری 
کۆمەک بە یەکڕیزی نێو ماڵی کوردی لەو پارچانە بکەین. ھەرچەند بۆخۆمان 
بەدەست نەبوونی یەکڕیزی لە نێو ماڵی کورد لە ئێران دا وەزاڵە ھاتووین و 
دەناڵێنین. بەم ئەوەی کە پێمان دروستە ئەگەر لێرە بۆمان جێ بەجێ نابێ 
و بۆمان عەمەلی نەبووە النیکەم لەوێ لە ھەر شوێنێک قسەیەکی خێرمان بۆ 

کرابێ کردوومانە لە پەیوەندی لەگەڵ ھەموو پارچەکان دا.
 لە پەیوەندی لەگەڵ مەوزووعێک کە زۆر مەترەحە و باسە و بە قەولی 
مەشھوور پێی لەسەر عەرزی واقیعە، ئەویش ئیحتمالی راپرسی یا بە دەوڵەت 
لە  بەشە  ئەو  یان  باشوور،  کوردستانی  یان  عێراق،  کوردستانی  بوونی 
کوردستان کە لە چوارچێوەی نەقشەی سیاسیی عێراق دایە. بۆیە ئەوە وا بە 
تەئکیدەوە دەڵێم ئێمە شتەکە بەو جۆرە ببینین کاتێک باسی قەزییەی دەوڵەتی 
کوردی دەکرێ قسە لە دەوڵەتی کوردی لەو پارچەیەیە. ئەوەندەی مەبەستی 
لە گۆڕێ دایە  لەبار  ئێمە بووە پێمان وابووە زۆر زەمینەی باش و  حیزبی 
و پێمان وایە ناوچەکە بەدوای ئاڵوو گۆردا بڕوا زۆرتر ئەوانن کارتی بازی 
کە  کارتەی  ئەو  و  پارچەکان دا  کوردی  ھەموو  نێو  لە  بەدەستە  گەورەیان 
ئێستاش لە دەستیان دایە نەکەوتۆتە عەرزی دەکرێ ئەو کارتە لەو گەمەیەدا 
یاریشی پێ بکرێ و بە جۆرێک زەمینە بۆوەش لەبارە بەم تەجروبەی بە 
دەوڵەت بوونی دووسەد دەوڵەت تا ئێستا دەریخستووە، ئەگەر ئەو میللەتە 
یان ئەو پانتاییە سیاسییە جوغرافییایی یە کە بە تەمایە کیانی خۆی پیک بێنێ 
لە نێو خۆی دا یەکڕیزی نەبێ بە ئیحتمالی زۆر ئەوە شکست دێنێ. ئەویش 
لەسەردەمێک دا کە ئێستا پیچیدەترە، تێکەوترە، پڕکێشەترە، بۆیە یەکریزی 
نێو ماڵی کوردی لە کوردستانی عێراق بو حیزبی دێموکراتی کوردستان و 
بە  بەرژەوەندی خۆیانە و  لێرەدا زۆرتر  بووە.  ئەھەمییەتی  ئیوە  حیزبەکەی 
ئاکام گەیشتنی ئەو پرۆسەیە. ئێمە نازانین درووست بوونی دەوڵەتی کوردی 
لە کوردستانی باشوور بۆ ئێمە چۆن دەبێ با ھیچ بە پەلە قەزاوەت نەکەین 
بگا  مافە  بەو  ئەگەر  میللەتە  ئەو  میللەتەیە.  ئەو  حەقی  ئەوە  دەزانین  بەم 
ھیوایەکی گەورە دروست دەکا کە لە پارچەکانی دیکە بەتایبەت لە کوردستانی 
ئێران ئەو ھیوایە بەھێزتر دەبێ کە ئیدامەی خەبات و تێکۆشانی ئیمەش ئەگەر 
بەو شێوەیەی ئەوانیش وا بە ئاسانی بە نەتیجە نەگا بە شێوەیەکی دیکە بە 
زەق  و  لەبەرچاوگرتن  بە  داوە  ھەوڵمان  ماوەیە  ئەو  ئێمە  جا  دەگا.  نەتیجە 

کردنەوەی ئەو کەمایەسییە کە یەکگرتوویی ئەوان بوەتە موشکلە، ھاندەر بین 
لە قسە کردن لەگەڵ الیەنە سیاسییەکان کە بەرەو ئەوە بچن نێو ماڵی کوردی 

یەکگرتووتر بێ.
بە  دیسان  ھەیە  کوردستانەوە  رۆژھەتی  بە  پەیوەندی  جێیەی  ئەو  تا 
ئێمە سیاسەتێکی فرەڕەھەند و متنەوعی ھەیە ویشک و  خۆشییەوە حیزبی 
بۆیە  نەنووساوە.  بە گوفتمانێکەوە  بە حەلێک و  بە بۆچوون و  چەقبەستوو 
دا  رووداوەکان  رەوتی  لە  کردووە  ئاواڵە  ئێوەی  حیزبەکەی  دەستی  ئەوە 

بێ تەفاوەت نەبێ و بەئیجبار بێتە نێو گەمە و شت بڵێ و شت بکا. بۆیە ھەر 
لەو پەیوەندییەش دا ھەوڵمان داوە ئەوەندەی لە توانامان دا بووە ئەو بازییە 
بازییە  ئەو  نەبین.  بێتەفاوت  لێی  بە جۆرێک  تاران بووە  لە  سیاسییانەی کە 
ئەوە شەڕی  بڵێین  لێبکەین  ئاوای چاو  نابێ  تاران ھەیە  لە  سیاسییانەی کە 
خۆیانە. ئەوە شتێکی باشە بەرامبەر بە رووداوەکان لە تاران بێ تەفاوت نەبین 
گرینگە  ئەوەی  بەم  دەبینین.  دا  ئێران  چوارچێوەی  لە  حەلەکە  ئێمە  مادام 
مەبەست  بێ،  باش  دەنگمان  نەبین  تەفاوت  بێ  لەوێ  بۆوەی  ئێمەوە  بەالی 
دەنگی حیزبی دیموکرات بە تەنێ نییە، بەڵکوو دەنگی کوردی ئێرانە لەوێدا بە 
ھێز کردنی جم و جۆڵ و فەعالیەتی جۆراوجۆر و کۆمەک بە یەکتر بکەین 
کە خەڵک یەکگرتوو بێ لە دەوری یەک بھاڵێن، دەنگەکان لە کوردستان بە 
قووەت بن تاران لێی بێدەنگ نابێ ئەگەر لێی بێدەنگیش بێ بزانێ ئەو دەنگە 
لە کوردستان ھەیە، بە جۆرێک ھەست بکا کە ئەو مەوزووعە لە کوردستان 
ئاوا بە راحەتی ناکرێ خەفە بکرێ بۆیە ئێمە بە دوو شێوە، شێوەیەکیان کاری 
ژنان،  فەرھەنگی،  ئەدەبی،  مەدەنی،  فەعالینی  لەگەڵ  پەیوەندی  رێکخراوەیی 
داوە کە جێ شوێن و  لە شار، ھەوڵمان  لە دێ،  پیاوان، الوان، خوێندکاران، 
جێ پێی سیاسەتەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لەوێ ببێ و بە شیوەی 
ئەو رووداوە وەدوا  لە رەوتی  ئێمە  کاروانی  کە  تێکۆشاوین  باش  نەھێنیش 

نەکەوێ بە جۆرێک لەگەڵی دا بێت.
پێشمەرگایەتی  رابردووی  پێشمەرگە و  ناوی  پێشمەرگە و  لەوانە  جیاواز 
لە  داوە  ھەوڵمان  بووە،  دیموکرات دا  حیزبی  ئەدەبیاتی  لە  تایبەت  بە  کە 
بە  پیشمەرگە  بوونی  دیار  و  پیشمەرگە  توانای خۆمان دا  حزووری  حەدی 
ھەر شێوەیەکی بۆمان بکرێ لە زەینی خەڵک دا بمێنێ و ون نەبێ. ئەوە بە 
لە  خۆمان  کێشەی  چارەسەری  دا  ئێستا  حاڵی  لە  ئێمە  نییە  ئەوە  مەعنای 
کوردستانی ئێران لە توانایی و ئیقداماتی سیرفی نیزامی دا دەبینین بەم بە 
تەبەعییەت لەوەی کە نازانی ئەو ناوچەیە چی لێدێتەوە حزووری پێشمەرگە 
و مانی پێشمەرگە و ئامووزشی پێشمەرگە و راگرتنی حەماسەت و ھێماکانی 
پێشمەرگە ھەمیشە سەعیمان کردووە دیار بێ و بەرچاو بێ و لە داھاتووش 

دا ئەوە دەکەین.
خاڵێکی  بۆ  کە  دیکە  شتێکی  بوون  شت  مەجمووعەیەک  گشتی  بە  ئەوە 
نەبێ  بێتەفاوت  لێی  ئێمە  حیزبی  کە  بوو  خۆشی  جێگای  باسەکە  سەرەکی 
ئەویش ئەوە بوو بەدوای ئەو رووداوە ناخۆشەی کە لە شەوی یەڵدا دا بۆ 
ئێمە ھاتە پێشێ و چەند ھاورێمان شەھید بوون و شۆکێکی قورسی رەوانی 
و ئەمنیەتی بوو لەسەر ئێمە، لە تەنیشت ئەوە دا دروست کردنی دەرفەتێکی 
بەربەرینیش بوو بۆ حیزبی ئێمە کە لە میدیاکان دا و لە کۆر و کۆمەڵگای 
رۆژھەتی کوردستان و کورد بە گشتی و بەتایبەت ئێرە بۆ جارێکی دیکە 
ئەندامانی  ھاوخەمی  و  ھاودەردی  زاران.  سەر  بێتەوە  و  بێتەوە  مەترە 
حیزب بە دەرەجەی یەکەم لێرەو لە نێوخۆی وت  و لە دەرەوە و ھەروەھا 
ھاوخەمی دۆستانی حیزبی و ھەموو الیەنە سیاسییەکان ھی ھەر چوارپارچە 
قووەتی قەلبێکی گەورە بوو بۆ حیزبی ئێمە، نەفسی رووداوەکە، ئەو تەقینەوە 
جیاواز لە رووداوی ناخۆش و زەرەر و زیانەکانی ئەو پەیامەی دا بە ئێمە 
ئەو پەیامەی دا بە دەوروبەرەکەی کە کۆماری ئیسالمی ئێران کاتێک خۆی 
بە  ئەدرەسە  لە  یەکێک  ھەن  ئەدرەسی  دەکا  پێناسە  کورد  کێشەی  گەڵ  لە 
قوەتەکان حیزبی دێموکراتی کوردستانە و ئەو تەقینەوەیە دەقیقەن ھەدەف 
گرتنی ئەو ئەدرەسە بووە و بۆوەی کە ئەو ئەدرەسە توانیوێتی بە جۆرێک 
ببێ بە ھەدەفی کۆماری ئیسالمی لە راستی دا دەگەرێتەوە سەر کار و ھیمەت 
فرە  متنەوعە  عەقڵییەتە  بەو  بە ھەموو شێوە  تێکۆشانی ھەموو الیەکمان  و 
جەمھووری  دەکەین.   ماندوو  پێ  ئیسالمی  جەمھووری  ئێمە  کە  رەھەندە 
بەرھەمی  عێراقە،  و  ئیران  شەڕی  بەرھەمی  و  ئینقالبە  بەرھەمی  ئیسالمی 
لە ھەمووی  لە مەیدانی شەڕدا و  لەگەڵ ھەموو حیزبەکان  نێوخۆیە  شەڕی 
ئەوانە گرینگتر لە ناوچەکەش دا لە کێشە دایە.  بۆیە سەرەڕای خراپی و ئەوەی 
کە حکوومەتێکی سەرەرۆیە، بەم لە شەڕدا جەمھووری ئیسالمی وتێکی 
بێ تەجروبە نییە. ئێمە لە شەڕدا چەندی ئەزییەت بکەین لە خەباتی مەدەنی و 
تێکۆشانی مەدەنی و ئەوەی کە لە نێوخۆی وت لە ئوستانەکانی کوردستان 
بە شێوازی جۆراوجۆر خەڵک لەگەڵی رووبەروو بێتەوە. لەوێیە جمھووری 
ئیسالمی حیساب و کیتابەکەی برێک تێک دەچێ لەوێیە نیگەران دەبێ دەنا 
موتەخەسیسینی  کوشتنن  موتەخەسیسینی  شەڕن،  موتەخەسیسینی  ئەوان 
ئێمەش  ھیوادارم  بۆیە  نائەمنین.  کردنی  دروست  موتەخەسیسینی  تیرۆرن، 
لەوە بەدوا ئەھەمییەت بەوە بدەین دەنگی بە ھێز و گەورەی حیزبی دێموکرات 
دەورێکی  دەتوانین  ئیمە  لەوێیە  ھەبێ.  شنەوای  گووشی  وت  نێوخۆی  لە 
کەین.  ئەزییەت  ئیسالمی  دەتوانین زۆرتر کۆماڕێ  لەوێیە  و  ھەبێ  زۆرمان 
بۆیە ئەو رووداوە پلنیۆم ھەڵسەنگاندنی لێ کرد. پێی وابوو سەرەڕای ناخۆش 
بوونی رووداوەکە لە راستی دا حیزبی ئێمە توانی لەو ماوەیە دا بە ھیممەتی 
ھەموو الیەک باش خۆی لە عەواریزەکەی بە لەحازی جۆراوجۆر بپارێزێ 
و کەڵکی باشی لێ وەرگرێ. ئێمە ھەمیشە ئارەزوو دەکەین و ئارەزووشمان 
حیزبی  بۆ  موزایدەی سیاسی  خوێنی شەھیدانمان  لەسەر  قەت  کە  کردووە 
لە  رەنگە  جۆرێکە  ئێمە  تێکۆشانی  و  خەبات  رەوتی  بەم  نەکەین،  خۆمان 
داھاتووش دا تووشی رووداوی ئاوا ناخۆش بینەوە و کاتێک تووشی رووداوی 
ناخۆش دەبین موھیم ئەوەیە لە نەفسی الیەنی عەت و پێناخۆش بوون دا گیر 
نەکەین و زوو بیکەین بە مەجالی سیاسی و درفەت بۆ شتەکەی خۆمان ئێمە 

ئەوجار ئەوەمان باش کرد.
مەوزووعێکی دیکە کە من لەکۆتایی دا پێم خۆشە باسی بکەم کە ھەر لە 
پلنیۆمیش دا باسم کرد ئەویش ئەوە بووە ئەمن کە لە پۆستی سکرتێری وازم 

ھێنا و ئەندامی دەفتەری سیاسی نەماوم و بوومە ئەندامی کومیتەی ناوەندی، 
لەو  و  دەمێنمەوە  ھەمبووە  کۆنگرە  بە  لەبەرامبەر  کە  تەعەھوداتێک  لەسەر 
ماوەیەش دا تێدەکۆشم لە حەدی توانا و گونجانی خۆم دا کۆمەک بکەم بە 
کار و تێکۆشانی حیزبەکەم، بۆ کار کردن ئەوە شان بەشانی ئێوە دەبێ و 
ئینسان  ئەوەی کە  ئەو حیزبە حیزبی ھەموو الیەکمانە  دەبێ.  ئێوەدا  لەگەڵ 
نییە لە حیزبایەتییەکەی البچێ، ئەوە  لە پۆستێک ال دەچێ بە مەعنای ئەوە 
غەدرێکی گەورەیە ئەگەر رۆژێک لە رۆژان تەغیرێک لە پۆستی حیزبیمان ھاتە 
پێشێ ھەست بکەین کە دەبێ لەو حیزبەش ئاوا واز بێنین. لە روانگەی خۆمەوە 
ئێستاش دوای ٧١ ساڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان باشترین ئاڵتڕناتیوە بۆ 
چارەسەر کردنی کێشەی کورد لە ئێران و حیزبێکە سەرمایەیەکی گەورەی 
ھەیە ئێمە چۆن لەو سەرمایە کەڵکمان وەرگرتووە ئەوە شتێکە. لەمەوبەدوا 
دەبێ چۆنی کەڵک لێ وەربگرین ئەوە دەبێ زۆرتر ھەموو الیەکمان بە یەکەوە 

کاری بۆ بکەین.
لە ماوەی سکرتێری من دا بێگومان من ھەوڵم داوە شت لە ئێوە فێربم، بەم 
رەنگە نەمتوانیبێ شتێکی زۆر فێری ئێوە بکەم. بۆیە ئەو شتانەی کە لە ئێوە 
فێریان بووم سەعی دەکەم لە ژیانی سیاسی و شەخسی خۆمدا بە کاریان بێنم 
و لە ھەمان کاتیش دا کەسێک مەسئول بێ و بڕیار بدا و ھەڵوێست بگرێ و 
قسە بکا و روو بە میدیاکان و روو بە دنیای دەرەوە و لە بواری جۆراوجۆر دا 
بێتە گۆرێ و خەڵک رووی لێ بێ و مەترە بێ، بێگومان لە کار و کردەوەکان 
و ھەڵوێست و بۆچوونەکان دا رەخنەشی دێتەوە سەر. سیاسەتمەدارێک قەت 
نابێ لە رەخنە بترسێ، ئەگەر لە رەخنە ترسا یانی خۆ لە گۆشەیەک دەھاوێ 
ناتوانێ لەگەڵ رووداوەکان بڕوا و ناتوانێ سیاسەت بخوڵقێنێ. بۆیە من ھەوڵم 
پرۆژە  لە  ئێمە  حیزبی  تواناکانی  و  زەرفییەت  ماوەیەدا سەرەڕای  لەو  داوە 
گەوەرەکان دا رەنگە مەحدوود بووبێ دەربکەوین. چونکە حیزبی دیموکرات 
وەک حیزبێک بۆیە دامەزرا، رێبەری بە ئاکام گەیشتنی کورد لە ئێران بکا تا 
ببین بە دەسەت  ئێمە بۆیە دامەزراین  بە مافە نەتەوایەتییەکانی خۆی بگا. 
لە نێوخۆی وت قازی محەممەد بۆ ئەو مەبەستە چووە سەردار. رێبەرانی 
دیکەی حیزبی دیموکراتیش دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی تیرۆر 
بەم  داناوە  پێناوەدا  لەو  گیانیان  پێشمەرگە  ھەزاران  و  کادر  دەیان  کران. 
نییە  ئەوە  مەعنای  بە  ئەوە  نەگەیشت.  دەسەت  بە  ھەر  دێموکرات  حیزبی 
ئێمە کەممان کردووە نەخێر مێژووی خەباتی ئێمە دەڵێ ئێمە لە حەدی توانای 
خۆمان دا زۆر زۆریشمان کردووە، زۆریش گیان سەخت بووین دەنا بەرگەی 
ئەوھەمووە بەسەرھاتەمان نەدەگرت، ھەر ئەو گیان سەختی یە قوەتی قەلبێکی 
گەورەیە. منیش لەو باوەڕەدام ئەگەر لە ئێران ئازادی و دیموکراسی ھەبێ 
خەڵکی ئێران رێگا چارەی دیکە پێشنیھاد دەکەن جا تا ئەو حکوومەتە ھەبێ 
رەنگە ئاوا بە ئاسانی مەجال نەدا خەڵک قسەی خۆیان بکەن و بریاری خۆیان 
بۆیە  کار.  سەر  بێتە  تاران  لە  موتەعەھێد  و  مەسئول  دەسەتێکی  تا  بدەن 
قوربانیانی  و  رابردوو  بۆ ھەموو  رێزدانان  وێرای  بوارەدا  لەو  ئێمە  حیزبی 
خۆی، تێدەکۆشێ لەو بوارە بێ تەفاوت نەبێ تێدەکۆشێ کۆمەک بەو دەنگانە 

بکا لە نێو خۆی وت. ھەر وەک کوتم ئەوەیە کۆماری ئیسالمی لێی نیگەرانە 
ناوچەکەدا  لە  دەسەتەکان  کورتی  بە  ئەوەیە  ئێمە  لێکدانەوەی  ودەترسێ. 
ناتوانن وا بە ئاسانی بەرامبەر بە ویست و داخوازییەکانی خەڵک بێتەفاوت 
بن. کەنگێ لە ئێران ئەوە بە قوەتتر دەبێ ئاڵ و گۆڕەکانی ناوچەکە چی لێ دێ 
قورسایی ئێمە لە نێوخۆی وتە. جا بۆیە دیسان تەواوی ھەوڵی ئێمە نێوخۆی 
ھەست  دەکەین  قسە  و  دەگرین  ھەڵوێست  کاتێک  ئێمە  ھیوادارم  جا  وتە 
بکەین لە ئیالم و کرماشان و سنە و ورمێ قسە دەکەین، ھەست نەکەین لە 
واشینگتۆن و ستوکھۆڵم و ئۆستورالیا قسە دەکەین، ئەگەر ئاوامان قسە کرد 
ھەست  دەبین  حاڵی  لێک  باشتر  دەبێ  زۆرتر  خەڵکەکە  لەگەڵ  پەیوەندیمان 

دەکەین ھەموومان بەشێکین لە کاروان و لەناو کەشتیەکە.
بۆ جارێکی دیکەش زۆر سپاس بۆ ھەمووالیەکتان داوای ساغ و سمەتی 
و  ئەرک  یەکەوە  بە  الیەکمان  ھەموو  ھیوادارم  دەکەم،  الیەکتان  ھەموو  بۆ 
وەزیفەکانی حیزبی بەرینە پێشێ و ھەموو الیەکمان بە یەکەوە بە ئیحساسی 
مەسئوولییەتەوە بە دوای چارەسەری کێشەکان دا برۆین لە خەبات و تێکۆشان 
ناوەستین ھەر میلەتێک ھەوڵ بدا بۆ خەبات و تێکۆشانی خۆی سەرکەوتنی 
تازە بەدەست دێنێ؛ حیزبێکی سیاسییش دەبێ ھەر لەو بوارەدا پێناسە بکەین 

بەم ئیدی حەوسەلەی دەوێ و پشوودرێژی دەوێ و زەمانی دەوێ.
تا  ماوەیەدا  لەو  کە  دەکەم  الیەکتان  ھەموو  سپاسی  دیکەش  جارێکی  بۆ 
بێگانە نەدیوە  ئەو جێیەی پەیوەندی بە منەوە ھەبووە خۆم نەتەنیا ھەر بە 
کە نابێ وا بێ، کاتێک لە نێوتان دا بووم و لەگەڵتان دا بووم وەلەو ھات و 
زۆرم  ئیعتمادی  ئیحساسی  و  ئارامش  ئیحساسی  بەم  بووە  زۆر  چۆشم 
کردوە و ئەو خەڵکەی کە لێرە دانیشتوون و ھەموو ئەو خەڵکەی بۆ حیزبی 
دیموکرات کاریان کردوە  لە ژوورەوە و  لە دەرەوە، لە راستی دا بۆ من 
ھیچیان فەرقیان نییە. نەگەیشتن بە ئارەزووەکان لە ئێران رەنگە خاریج لە 
ئیرادەی ئێمە دابێ بەم گەیشتن بە ئارەزووەکان و سالم کردنی ئەو حیزبە 

بە ئیرادەی ئێمە دەکرێ.
بڵێم  با  مابوونەوە  ژاپۆن  جەزیرەیەکی  لە  ئەمریکایی  سەربازی  دوازدە 
گیریان کردبوو، دەبایە ژیانیان تێپەر کردبایە دەبایە کێشەکانیان چارەسەر 
کردبایە دەبایە لەگەڵ بێ ئاوی و بێ نانی و تەھدید و بۆمباران و تۆپباران 
راھاتبایەن. رۆژانە دەیاندیت کە رفیقەکانیان شەھید دەبن بە قەولی خۆیان 
کەم دەبوونەوە، دمەچەقەیان دەبوو لەسەر شتی رۆژانە. رۆژێکی کوتیان با 
قەراردادێک ببەستین رەنگە ئێمە ھیچمان بە سمەتی نەگەینەوە ئامریکا بەم 
ئەو ماوەیەی کە بەیەکەوە لێرەین موناسیباتێک دانێین. النیکەم بە ژیان لەگەڵ 
یەکتر و لەگەڵ یەکتر بوون دا کە رۆژێک یەکێک لە ئیمە غای دەبێ یان بە ھەر 
دەلیلێک بتوانین بە خاترەیەکی خۆش ئاوڕی لێ بدەینەوە و بیگێرینەوە. ئێرە 
کەمپی ئەو دوازدە سەربازە نییە ئێرە جەمعی حیزبی دیموکراتە بە ھەزاران 

کەس بەم ئەو تەجروبەیە دەتوانێ بۆ ئەو حیزبەش بە کار بێ.
ھەر ساغ و سمەت و سەرکەوتووبن.  

،،جیاواز لەوانە پێشمەرگە و ناوی پێشمەرگە و رابردووی 
پێشمەرگایەتی کە بە تایبەت لە ئەدەبیاتی حیزبی دیموکرات دا 
بووە، ھەوڵمان داوە لە حەدی توانای خۆمان دا  حزووری 
بکرێ لە زەینی خەڵک دا بمێنێ و ون نەبێ،،پیشمەرگە و دیار بوونی پیشمەرگە بە ھەر شێوەیەکی بۆمان 

،،تا ئەو جێیەی پەیوەندی بە رۆژھەتی کوردستانەوە 
سیاسەتێکی  ئێمە  حیزبی  خۆشییەوە  بــە  دیــســان  ھەیە 
بە  چەقبەستوو  و  ویشک  ھەیە  متنەوعی  و  فــرەڕەھــەنــد 
بۆچوون و بە حەلێک و بە گوفتمانێکەوە نەنووساوە. بۆیە 
رەوتی  لە  کــردووە  ئاواڵە  ئێوەی  حیزبەکەی  دەستی  ئەوە 
،،سیاسەتمەدارێک قەت نابێ لە رەخنە بترسێ، ئەگەر لە و شت بڵێ و شت بکا،،رووداوەکان دا بێ تەفاوەت نەبێ و بەئیجبار بێتە نێو گەمە 

رەخنە ترسا یانی خۆ لە گۆشەیەک دەھاوێ ناتوانێ لەگەڵ 
رووداوەکــان بڕوا و ناتوانێ سیاسەت بخوڵقێنێ. بۆیە من 
ھەوڵم داوە لەو ماوەیەدا سەرەڕای زەرفییەت و تواناکانی 
دەربکەوین،،حیزبی ئێمە لە پرۆژە گەوەرەکان دا رەنگە مەحدوود بووبێ 



رۆژنامەی ژماره : ٦٩٧ سیاسی١٥ی رێبەندانی ١٣٩٥  _ ٣ی فێورییەی ٢٠١٧

درێژەی
وتەکانی کاک مستەفا:

کاک  لە  بکەم  سپاس  ئێوەوە   نــاوی  بە  پێمخۆشە 
زۆرەی  ماوە  ئەو  بۆ  خۆشەویست  عەزیزی  خالیدی 
ومتوازی   خاکی  کەسێکی  وەکــوو  سکرتێر،  وەک  کە 
سوکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی گرتە دەست و   
سەری حیزبی دێموکراتی کوردستان بە وجودی کاک 
خالید بەراستی لە نێو سەران دابوو. ئەوە ھەموومانی 
ھەموومانی  و  سەربڵیند  ھــەمــوومــانــی  خــۆشــحــاڵ، 
والێکردبوو شانازی بکەین، شاییمان بە خۆمان و بە 

حیزب و بە کارەکە بێ و ئومیدوار بین بە داھاتوو.
بە ھەر تەقدیر کاک خالید وەزیفەی سکرتێری ئیدامە 
ھەموومان  نەبوو،  خۆش  کاممان  ھیچ  بۆ  ئەمە  نەدا. 
لەو  دێموکراتیش  حیزبی  خەمخۆرانی  و  دۆســتــان 
خالیدەوە  ــاک  ک بــە  پــەیــوەنــدی  کەمیان  پــەیــوەنــدیــیــەدا 
ئەو  کە  گرت  تەسمیمێکی  خۆی  ئیرادەی  بە  نەکردووە 
ئەگەر  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  بــۆ  تەسمیمە 

قورسیش بوو بەم النیکەم قابیلی تەحەمول بوو. 
کاک  لە  زۆر  ھەموومان  پێموایە  ئەمن  ماوەیە  ئەو 
حیزبی  بە  داوە  زۆری  خالید  کاک  بووین  فێر  خالید 
وەکوو  دەتوانین  ھەموومان  و  کوردستان  دێموکرتی 
یەکێتی  ئایەندەی  بۆ   بکەین،  لێ  ئیستفادەیان  دەرس 
تێکۆشانی  ئایەندەی  بۆ  کوردستان،  دیموکراتی  حیزبی 
حیزبی  ئەوەی  بۆ  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
دێموکرات سەری لە نێو سەران دا بێ و ئەدرەسێک بێ، 

کاک خالیدی بەرێز لە فەرموودەکانی دا باسی کرد.
ئێمە ھەموومان و کاک خالیدیش دەتوانین بە یەکەوە 
ئەو گۆڕانە بە جورێک لە جورەکان بکەین بە ئەزموون و 
دەرسێکی دیکە لە حیزبی دێموکراتی کوردستان. ئەویش 
مێژووی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەوەیەکە 
لەبەرچاوگرتنی  ،بە  دەتوانێ  تێکۆشانی سیاسی خۆی دا 
ھەموو حاڵەتە  تایبەتەکانی کە لە بزووتنەوەی  سیاسی 
بە  بکا  ئاوا  ،پرۆسەیەکی  ھەیە  مەنتەقەدا  لە  و  کورد 
پرۆسەیەکی تەبیعی تەشکیالتی کە ئاڵوو گۆڕی سکرتێری 
بە  جاران  کۆنگرەکان  لە  ئەگەر  دێموکرات،  حیزبی 
جۆرێک لەجۆرەکان بە زەحمەت بوون یان قسەی لەسەر 
نێو تەشکیالتی حیزبی دێموکرات دا  لە  ئێستاکە  دەکرا، 
کە  حەقێک  یا  مەرکەزی  کومیتەی  کە  ئەرکێک  پێی  بە 
کۆنگرەوە  تەرەف  لە  مەرکەزی  کومیتەی  بە  دراوە 
وەزیفەی  ئاڵووگۆڕی  تەبیعی  زۆر  مەرکەزی  کومیتەی 
نەفەری یەکەمی حیزبی دێموکرات بکا. تەشکیالتیش ھەم 
قەدر لە زەحمەتی رفیقەکەی پێشووی بگرێ و ھەمیش 
ھاوکاری ئەو کەسە بکا کە تەشکیالتی حیزب و کومیتەی 

مەرکەزی حیزب دەورو وەزیفەی پێ دەسپێرێ.
بۆخۆی  وەکوو  ھەر  خالید  کاک  ئەگەر  ئەوە 
فەرموویەتی و درێژەی بدا لەو زەمینەیە و لەو بەستەرەی 
کە حیزبی دێموکرات ھەیەتی و بە خۆشییەوە زۆرە و 
خۆشییەوە  بە  کە  و  خالیدە  کاک  بە  توانایی یەی  ئەو 
بێ سنوورە، دەتوانین ئەوەش بکەین بە ئەزموونێکی باش 
دیموکرات دا  حیزبی  سیاسی  و  تەشکیالتی  مێژووی  لە 
بۆیە بە ناوی ھەمووتان ،سپاس لە زەحمەتەکانی دەکەم 
ئارەزوو دەکەم وەکوو مامۆستا و برا و گەورەیەک لە 
نێومان دا بێ بۆ ئەوەی زۆرتری لێ فێر بین تا ھەموومان 

کار و تێکۆشانی حیزبی جوانتر بەرینە پێشێ.
خۆشەویستان حیزبی دێموکرات ٧١ ساڵە تێکۆشانی 
حیزبی  لە  مەسەلەیەک  کۆمەڵە  پەیوەندییەدا  لەم  ھەیە 
حیزبی  و  پرنسیپ  بە  بوون  کوردستان  دێموکراتی 
ھاورێیەکی  ھەر  دەناسرێتەوە.  پێ  دیموکراتیان 
قانوون  و  پرنسیپ  بۆی  ئەوە  وەرگرێ،  وەزیفەیەک 
لەوەش  بووە  وا  دۆینێ  وەک  ھەر  نەگۆرە.  وعورفێکی 
بەدوا ھەر وادەبێ. بەم ھەر وەک کاک خالید لەم قسە 
جوانانەی کە چەند دەقیقە پێش ئێستا فەرمووی، حیزبی 
لە  کردن  ئیستفادە  ھەڵوێستی،  بەسیاسەتی،  دیموکرات 
دەرفەتەکان و تواناکانی نیشانی داوە سیاسەتێکی دوگم و 
ویشک و موتڵەقی نیە. بەڵکوو سیاسەتێکی قابلی گۆڕان 
و شناوەری ھەیە. ئەوەش حیزبی دێموکراتی کودستان 
ھەم بە قانوون ھەم بە تەجروبە بۆ ئێمەی داناوە وئێمە 

دەتوانین لەم شێوازە ئیستفادە بکەین. 
خالید  کاک  کە  مەوزووعانەی  ئەو  سەر  ناچمە  من 
کومیتەی  کۆبوونەوەی  ئاخرین  لە  و  کردن  باسی 
مەرکەزی حیزبی دیموکرات دا باسیان لێ کراوە. ئەوانە 
دێموکراتی  حیزبی  موازیعی  و  تێروانین  و  خوێندنەوە 
کوردستان بوون، بۆیە وەخت ناگرم دەچمە سەر چەند 
وردە شتێکی دیکە کە الزمە ئەورۆ لەگەڵ یەکتری باسی 
بکەین و لە جەریانی کار دا بەشێک لە بەح و کاری 
ھەموو  تێکۆشانی  و  کار  بە  ئێمە  حیزبی  بوون.  ئێمە 
ئەندامەکانی لەو ٧١ ساڵە دا گەیوەتە ئێرە. کە وایە ھێز و 
ئینرژی و  توانای ھەموویان حیزبی دێموکراتی کردووە 
کە  حیزبێک  بە  مەسئول،  و  خۆشەویست  حیزبێکی  بە 
دۆست و دوژمن چاوی لێیەتی. ئێمە دەبێ بەو دیدەوە 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دەرواننە  دۆستانمان  کە 
لە  جارخۆمان  زۆر  بکەین  دێموکرات  حیزبی  بۆ  کار 
تەشکیالتی حیزبی دا لە کۆبوونەوەکانی حیزبی دا باسمان 
کردووە کە حیزبی ئێمە بەخۆشییەوە لە دیپلۆماسی دا، لە 
تەبلیغات و ئیعالم دا، لە کۆر و کۆمەڵی نێو نەتەوەیی دا 
پەیوەندییەدا  لەو  کردووە.  کاری  باش  و  دیارە  سەری 
تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان رازی بووە و 
ئەوە زەحمەتی ھەمویان و نەقش و دەوری کاک خالیدی 

زۆر پێوە دیاربووە. 
ئێمە دەبێ لەو تریبوون و ئەدرەس و مەجاالنەی کە 
خالید  کاک  و  ھەیبووە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ھاوکاری  بە  دوا  بە  لەوەش  کردووە،  لێ  ئیستفادەی 
لەسەر  کاری  خالید  کاک  تایبەت  بە  بە  و  ھەموومان 
بۆ  .کەوایە  بکەین  لێ  ئیستفادە  زۆرتریشی  و  بکەین 
و  ھەڵسوورتر  و  کاراتر و جدیتر  مودیریەتێکی  ئەوەی 
ئەھلی بەدواداچوون و لێپرسینەوە ھەبێ دەبی لە حیزبی 
دێموکراتی کوردستان دا ھەمووان بەیەکەوە کار بکەین.

لێرە دا  خۆشەویستان کۆمەڵە مەوزووعێک ھەیە کە 
بە دە ساڵی  نیزیک  لە  پێم خۆشە ئیشارەیان پێ بکەم. 

تێکۆشانی رابردوومان دا، حیزبی ئێمە بەخۆشییەوە زۆر 
داوە  نێوخۆ  لە  مەدەنی  تێکۆشانی چاالکانی  بە  بایەخی 
و لەو پەیوەندییەدا، رابتەیەکی موناس و مەعقوولی لە 
نێوان تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات و چاالکانی مەدەنی 
و خەمخۆرانی بزووتنەوەی کورد و حەرەکەتی مەدەنی 
قازانجی  بە  ئەوە  کردووە.  درووست  رۆژھەت دا  لە 
حیزبی دێموکرات و بە قازانجی بزووتنەوەی کورد تەواو 
درێژە  ئەوە  دەبێ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بووە. 
الیەنێکیش،  کەسێکیش،  ئەگەر  پەیوەندییەدا  لەو  و  بدا 
موازیعی حیزبی  و  مەبەست  لەسەر  تێبینی  حیزبێکیش، 
خۆیەتی.  بە  وئیختیار  خۆیەتی  حەقی  ھەبێ،  دێموکرات 
دێموکراتی  حیزبی  ئەوەی  منەوە  نەزەر  لە  بەم 
کوردستان تا ئێرە لەو پەیوەندییەدا کردوویەتی پێویستە 
درێژەی پێ بدا. ئەوە بە قازانجی بزووتنەوەی کورد لە 

رۆژھەت بە قازانجی حیزبی دێموکراتی کوردستان و 
بە قازانجی چاالکانی مەدەنی لە نێو خۆی وتە.

و  کار  پێشی  چوونە  لە  گرینگی  نەقشی  تەشکیالت 
فەعالییەتی حیزبی دا ھەیە، وەزیفە و کارەکەشی بەربوە. 
ھەیە  زۆری  پتانسییەلێکی  و  ھێز  پەیوەندییەدا  لەو 
وردترو  بەرنامەیەکی  ئەگەر  تەشکیالت  کومیسیوونی 
موئەسێر  زۆر  دەتوانێ  پتانسیەلە  ئەو  ھەبێ،  جدیتری 
لێرەدا  حیزبی.  وەزیفەکانی  پیشی  چوونەوە  بۆ  بێ 
نوقتەیەک ھەیە پێم خۆشە ئیشارەی پێ بکەم. ئەو کاتەی 
الی  بوو  سکرتێر  بێ   شاد  رووحی  سەعید  دوکتوور 
وابوو تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان مومکینە 
،ئەمنیەتی  سیاسی  شەرایتی  ھۆی  بە  بێ  جۆرێک  بە 
کە  وەزیفەیەکی  کۆمەڵە  یان  نیزامی  کاری  جۆری  و 
دەکەوێتە سەر شانی ئەندامانی حیزب، وێدەچێ ھەموو 
کەس نەتوانێ قەبووڵی ئەو مەسئولییەتە بکا. بەم ئێمە 
تەشکیالتی  بازنەی  لە  گەورەتر  بازنەیەکی  لە  دەتوانین 
تەئیدی  کەسانەی  ئەم  کوردستان دا،  دێموکراتی  حیزبی 
بە دۆستی  یا خۆ  دەکەن  دێموکراتی  سیاسەتی حیزبی 
جۆرێک  بە  دەیانەوێ  یان   دەزانن  دێموکراتی  حیزبی 
لەو  بکەن،  دێموکرات  حیزبی  ھاوکاریی  جۆرەکان  لە 
و  چاردە  کۆنگرەی  دوای  ئەمە  بکەینەوە.  کۆ  بازنەیە دا 
کوردستانیش  دێموکراتی  حیزبی  گشتییەکانی  ھێڵە  لە 
بتوانێ  ئێمە  تەشکیالتی  ئەگەر  وایە  پێم  من  ھاتووە. 
بازنەیەکی گەورەتر لە بازنەی تەشکیالتی دروست کات 
زۆر کەس، زۆر رووناکبیر، زۆر نووسەر، زۆر خەمخۆر، 
یاریدەدەری  دەیھەوێ  ھەیە  ژوورەوە  لە  دەرەوەو  لە 
دا  پەیوەندییە  لەو  بێ.  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ئێمە دەتوانین ھەم تەشکیالتەکەمان ئەکتیوتر کەین ھەم 
لە تواناو ھێزی دۆستانی دیکەی خەڵکی وتی خۆمان 

کۆمەک وەرگرین.
لە  یەکێک  کە  دەکرێ  ئەوە  باسی  جار  زۆر 
لە  کورد  سیاسی  بزووتنەوەی  کەمایەسییەکانی 
ھێزە  نەبوونەوەی  نزیک  لێک  کوردستان  رۆژھەتی 
ھێزە  عەمەلی  بە  نەکردنی  ھاوکاری  یان  سیاسییەکان 
سیاسییەکانە، یا نەیانتوانیوە پالتفۆرمێکی ھاوبەش پێک 
بەرەیەکیش  پیکھێنانی  بەرو  سەرتر  بۆ  لەوە  یا  بێنن 
بروا. حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو ١٠ ساڵە دا بۆ 
ئەو پرسە زۆری ھەوڵ داوە و زۆریش بە توازوعەوە 
عەمەلی کردووە و لەو رابتەیە دا قەتیش ماندوو نەبووە.
بۆ ئەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان کاری کردووە 
ماندوو نەبووە لەوەش بەدوا کار دەکا و ماندوو نابێ. 
رێگای  بەر  لە  کە  کارەکانە  لە  یەکێک  ئەوە  چوون 
بەم  لێبگرێ  وەختمان  و  ماندوومان  مومکینە  ئیمەدایە 
سیاسی  بزووتنەوەی  کە  پێویستییەکە  نیھایەت دا  لە 
دێموکراتی  حیزبی  و  ھەوێ  دەی  رۆژھەت  لە  کورد 
خۆی  وەزیفەی  بە  دەبێ  دا  پەیوەندییە  لەو  کوردستان 
عەمەل بکا. ئەگەر باس لە گلەیی بکەین الم وایە حیزبی 
نە  رابتەیەدا  لەم  چوون  لەسەرە  گلەیی  کەمترین  ئێمە 
مەحدوودیەتێکی داناوە نە بەربەستێکی داناوە، نە ئەگەر 
مەوزووعەکە رووی لە حیزبی دێموکرات کردبێ حیزبی 
و  سەھلەنگاری  و  س بوونەوە  کوردستان  دێموکراتی 

تەنبەڵی تێدا کردووە،
   بەحسێکی دیکە کە بۆ ئێمە موھیمە مەسەلەی دوو 
دیموکراتە. ١٠ ساڵە دیموکراتەکان لە دوو دێموکرات دا 
یا لە دوو گرووە دا یا لە دوو بەش دا کار دەکەن. ئەوە 
رقابەتی  خوڵقاندبێ  دەرفەتی  بارەوە  ھێندێک  لە  ئەگەر 
سەلیمی دروست کردبێ کە ھەر دووالی دێموکرات بە 
بەم  کردبێ،  کاری خۆیان  بەرنامەی خۆیان  و  پرۆژە 
،لە  ئێمە  وتی  خەڵکی  زەینی  لە  پرسێکە  راستییەکە 
زەینی ئەو کەسانەی دێموکراتیان خۆش دەوێ، لە زەینی 
ئەوانەی پێیان وایە دیموکرات ھێزێکە ناکرێ دابەش بێ، 
کاری  بتوانێ  یەکەوە  بە  تا  بێ  یەکەوە  بەسەر  دەبێ 
و  جیدی  دەوری  و  نەقش  و  گەورە  سیاسەتی  گەورە، 
رۆژھەتی  سیاسیی  بزووتنەوەی  لە  ھەبێ  گەورەتری 
کوردستان دا. داوای وەسەر یەک خستنی دێموکراتەکان 
دێموکرات،  لە  بەشە  ئەو  یان  ئێمە  حیزبی  دەکەن. 
راستییەکەی جوابی موسبەتی بەو داوایە داوەتەوە. ئەم 
داوایە ھەر داوای خەڵک نییە داوای ئەندامانی حیزبیشە 
لە ھەردووک ال، داوای دۆستانی حیزبیشە لە ھەردووک 
لە نێو تەشکیالتی  حیزبی دێموکراتی  ال، مەوزووعەکە 
کوردستان، لە نێوخۆی وت، لە نێو کادر و پێشمەرگەو 

مەوزووعەکە  وایە  کە  مەترەحە  وتیش  دەرەوەی  لە 
لەمێژە  ئیمە  حیزبی  مەترەحە.  ئەوەندە  بۆیە  موھیمە 
ھەستی بەو زەروورەتە کردووە بۆ ئەوە زەروورەتەش 
کاری کردووە. لەو رابتەیەش دا لەگەڵ ئەوەی قەتعەن 
ناکرێ ھەموو باشیەکان الی ئێمەبن، بەم بە نیسبەت 
ئەم  پرسە حیزبی  ئیمە دروستی عەمەل کردوە و دەبێ 
ئەوانە ئیدامە بدا. بۆ ئیدامە دانیش رێگا تەنیا بەیەکەوە 
لەوە  پێموایە  بەم  دیالۆگە.  و  کردن  قسە  و  دانیشتن 
بەدوا دیالۆگ بۆ ئەوە نییە رەوابتەکەمان عادی کەینەوە 
بڵێین  و  بکەین  قسان  بەیەکەوە  نییە  ئەوە  بۆ  دیالۆگ 
رۆژانەمان  و  کۆمەیەتی  و  ئیجتماعی  رەوابتی  لە  جا 
دا بە یەکەوە بەشدارین. باشە لە کۆر و کۆمەڵەکان لە 
لە  دەبینین  یەکتریش  و جارجار  دادەنیشین  یەکتر  گەڵ 
یەکتر  لەگەڵ  قسە  و  دانیشتن  و  دیالۆگ  نەزەرمنەوە 
بۆ  کەین  مەترە  بەجیدی  پرسەکە  ئەوەیە  بۆ  کردن 
نیازێکی  بە  موسبەت  جوابێکی  زووتر  ھەرچی  ئەوەی 
خەڵکی خۆمان لەو سەردەمەدا بدەینەوە بەم ئەوە ئەو 
کاتەی کە زۆر جارمان گوتووە دەبێ لەو پەیوەندییە دا 

ھەموو دیموکراتەکان براوە بن.
پێ  وەزیفەیەکم  من  خۆشەویست،  ھاوڕێیانی 
سپێردراوە. ماوەیەک پێش ئێستا گوێم لە رەوان پزیشکێک 
خاوەنی  بتوانێ  کەسێک  ئەوەی  بۆ  دەکرد  باسی  بوو 
ئیرادەی خۆی بێ، دەبێ بۆخۆی بێ و نابێ کەسی دیکە 
بێ. بۆ ئەوەی بتوانم خاوەنی ئیرادەی خۆم بم، بۆخۆمم 
چرای  و  رەمز  تەبیعییە  زۆر  مەولوودی.  مستەفا  وەک 
تێکۆشانی ئێمە پێشەوا قازی محەممەدە، من پێمخۆشە 
لە دیپلۆماسی دا ئیلھام لە گەورە پیاوی وەکوو دوکتور 
قاسملوو وەرگرم، لە تیزھووشی دا بچمەوە سەر گەورە 
مامۆستا  دا  وردبینی  لە  سەعید،  دوکتور  وەک  پیاوی 
عەبدو حەسەنزادە بم، لە گرژی و کار و ھەڵسووڕان دا 
کاک جەلیلی گادانی بم، لە خۆشفکری دا کاک حەسەنی 
قسە  پوخت  لە  و  کردن  قسە  لە جوان  و  بم،  رەستگار 
کردنیش دا کاک خالیدی عەزیزی بم. بەم ئەوە بە جەم 
قەتعەن بۆ من مەحاڵە. چونکە ئەوانە، ھەموویان رۆژێک 
بە  کوردستانیان  دیموکراتی  حیزبی  رۆژان سوکانی  لە 
دەستەوە بووە و بە ھاوکاری ھەموو الیەک ھێناویانە.  
بە جەم بۆ من مەحاڵە یان ئەگە مەحاڵیش نەبێ زۆر 
بە زەحمەتە. بەم الم وایە بە ھاوکاری ھەموو الیەک 
و ئیلھام وەرگرتن لە ھەموو توانای ئەو گەورە پیاوانە 
دیموکرات  حیزبی  رێبەری  بۆ  و  دیموکرات  حیزبی  ،بۆ 
یەک  شەرتەی  بەو  عەمەلییە.  غەیری  نە  و  مەحاڵە  نە 
مەجال بدەین و وەخت بدەین. حیزبی ئێمەو تەجروبەی  
ئێمە دەڵی، بە قانوون وختی بە کومیتەی  ٧٠ ساڵی بە 
مەرکەزی بە دفتەری سیاسی  بە نەفەری یەکەمی حیزب 
و  پێش  بەرێتە  پرۆژەکانی حیزبی  زەمانە  بەو  کە  داوە 
مەخسووسەن بڕیار لە حیزبی ئێمە دا بریاری جەمعییە. 
وەزیفەی  چەند  بکەین  ئەساسنامە  سەیری  ئەگەر 
داناوە  یەکەم  نەفەری  بۆ  مەحدوودی  و  موشەخەس 
ماباقی دیکە بریار جەمعییە کار جەمعییە و مەسئولییەت 
جەمعییە. حیزبی دیموکراتی کوردستان وتەجروبەی ٧١ 
لە ھاوکاری وھاوخەباتی و دەستی یەک  پڕە  ساڵەی،  
گرتن و یاریدەی یەک کردن و بە ھەرەوەز کار کردن، 
کە من ئیستاش ئەو ھێز و توانایە لە حیزبی دیموکراتی 
کوردستان دا دەبینم. ئینرژی و کار و ماندوو نەبوونی. لە 
ھەمووی موھیمتر لە سیاسەتیش دا، حیزبی دیموکراتی 
و  نەکردووە  سیاسەتی  خەیاڵ  بە  قەت  کوردستان 
واقعبینانە سیاسەتی کردووە و ھەوڵی داوە شەرایەتێکی 

کە تێشی دایە بیبینێ.
کۆماری  سایەسەری  لە  وەزعیان  و  ئێران  خەڵکی 
جمھوری  خراپی  دەوری  و  نەقش  ئێران،  ئیسالمی 
ئیسالمی ئیران ھەم لە ئێران دا و ھەم لە دەور و بەردا، 
مەنتەقەکەدا  لە  کە  مەرجی سیاسی  و  ھەل  و  شەرایت 
سیاسەتی  لەسەر  ھەیە  تەئسیریشی  قەتعەت  کە  ھەیە 
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە سەر سیاسەت کردنی 
وابی  مومکینە  سیاسەت  جۆرێک  خرا  بە  و  باش  بە 
بەربەست لە پێش حیزبی دیموکراتی کوردستان دروست 
لە  جۆرێک  بەم  بدا  مانور  پێویست  وەک  نەتوانێ  کا، 
سیاسەتیش مومکینە دەرفەت و دەرەتان بێ بۆ حیزبی 
لە  کردن  ئیستفادە  ھونەری  کە  کوردستان  دیموکراتی 
لە ھەموو مومکینە  دەرفەت و دەرەتانەکانیشی ھەیە و 
دار  پرشنگ  مێژوویەکی  حیزبێکین  خۆشمان  زەرفیەتی 
لە  زۆر  قوربانی  و  توانا  زۆر  قوربانییەکی  و  خەبات 
مۆقابیل حەوادی دا ئەوانەی کاک خالید فەرمووی و لە 
ھەمووی موھیمتر بە دەستدانی یەکتر دەتوانین بە سەر 
موشکلە دا زاڵ بین پەس کەوایە وەخت و ھاوکاری و 
بە  ئەگەر  پرۆسەیە  ئەو  وایە  یەکەوە الم  بە  کار کردن 
زەحمەتیش بێ  حیزبی دیموکراتی کوردستان و قەتعەن 

دەتوانین لەو پرۆسەیەش بە سەرکەوتوویی دەرچین.
ھێزی  و  ئینرژی  تواناو  ھەموو  دەدەم  قەولیک  من 
خۆم بە ھاوکاری ھەموو ھاورێیانم لە حیزبی دیموکراتی 
رێبەرایەتی،  پێشمەرگە،  کادر،  ئەندام،  کوردستان، 
چاوەروانی  بەکاربەرم،  سیاسی  دەفتەری  ھاورییانی 
وەختێک  ئەوانە  ھەیە.   الیەک  ھەموو  لە  ھاوکاریشم 
دێنە دی بە ھەموومان کار بکەین بۆ حیزبی دێموکراتی 
کوردستان کار بکەین بۆ ھەدەفە پیرۆزەکەمان. کار، نەقش 
ودەوری گەورەی دەبێ لە چوونە پێشی پرۆژەکانمان دا، 
لە چوونە پێشی کارەکانمان دا و لە سەرکەوتنەکانمان دا 
ئەگەر ئێمە بە جیدی کار بکەین بەم لە موقابیل وەزعێکی 
سیاسی کە دروست دەبێ، ھەر وەک لە تاریخی حیزبی 
نە  وەختە  ئەو  نەوەستاین،  پێی  ھەیە  دا  دێموکراتیش 
دەکەن  لێ  گلەییمان  دۆستان  نە  دەکەین  گلەیی  خۆمان 
و نە چاوەڕوانییەکی سەیر و سەمەرەشمان ال دروست 
و  خۆمان  دا  دوایە  لە  نەکەین  کار  ئەگەر  بەم  دەبێ. 
خەڵکی دیکەش سەرزەنشمان دەکەن، بۆ لە دەرفەتەکە 
ئیستفادەیان نەکرد بۆ لە ئیمکاناتەکە  ئیستفادەیان نەکرد. 

من ئەو توانایە دەبینم بۆیە دڵخۆشم بە سەر کەوتن.
جارێکی دیکە سو لە خەڵکی کوردستان دروود بۆ 
حیزبی دێموکرات و سەرکەوتن بۆ ئێوەی خۆشەویست 

 

بیرکردنەوە لە ئاڵووگۆر و ھەنگاونان بەرەو جێبەجێ کردنی بەوەختی گۆڕانکارییە 
ویستەکان، یەکێک لە مەیدانەکانی  تاقیکردنەوەی حیزبی یە بۆ ھەڵسەنگاندنی فەزا 
و بوونی رۆحی دیموکراسی لە نێو ھەر حیزب و رێکخراوێک دا. ھێنانە بەرباسی 
پێویستییەکانی ئاڵووگۆر لە بەرزترین پۆستەکانی حیزبی دا و وەرگرتنی ئەم بیرۆکە 
جێخستنی  چۆنیەتی  بە  خۆماندووکردن  و  حیزب  تەشکیالتی  ئەندامانی  الیەن  لە 
فیکری ئەم بیرکردنەوانە و چۆنیەتی جێبەجێ کردنی، نیشانەی بوونی فەزای پێویستی 
دیموکراسی حیزبی و، لەوالشەوە دەرخەری زیندوویی و خەمخۆری ئەندامانی ئەو 
حیزبەیە لە چۆنیەتی مامڵەکردن لەگەڵ پرسێکی گرینگی حیزبی، وەک رەچاوکردنی 
لەناو  دیموکراسی یە  رۆحی  بەرزڕاگرتنی  و  دیموکراسی،  پرینسیپەکانی  دروستی 
لە  و  گرێداوە  یەکەوە  بە  دەسەتی  و  کۆمەڵگا  دیموکراتیزەکردنی  کە  حیزبێکدا 

بەرنامەی سیاسیی خۆیدا گونجاندوویەتی.
 حیزبی دیموکراتی کوردستان لەم بوارەدا حیزبێکی بە ئەزموونە و لەزۆر قۆناغی 
تایبەت دا کە زەروورەتی گۆڕانکاری ھەست پێکردووە، سەربەرزانە لەم تاقیکردەوانە 
دەرچووە. کونگرەکانی ئەم دواییەی حیزب و گۆڕانکاری یەکان لەئاستی ھەرەبەرزی 
پلەکانی حیزبی دا دەرخەری ئەو راستییەن کە بوونی دیموکراسی حیزبی،لەنێو حیزبی 

دیموکرات دا  گرینگی یەکی تایبەتی پێ دەدرێ.
لە ھێندێک بواری جیاجیادا  لە تێکۆشانی ئەم چەند ساڵەی دوایەی حیزبدا و،   
لەنێو بەرپرسان و کەسایەتییە ناسراوەکانی دا،  گۆڕانکاری لە رێبەری  و بەتایبەت 
بەھەر  پێوەندی  و  بــووبــێ  ــک دا  ــوارێ ب لــەھــەر  ئــاڵــووگــۆڕانــە  ئــەم  جێبەجێ کراوە. 
نەکردووە،  دروســت  حیزب دا  نێو  لە  گرفتێکی  نەتەنیا  ھەبووبێ،  کەسایەتییەکەوە 
بەڵکوو بە رۆحێکی گەورە و شۆڕشگێڕانەوە وەرگیراوە. بوونی ژمارەیەکی بەرچاو 
ئەندامانی  بازنەی  لــەدەرەوەی  لەنێو حیزب و  ناسراوەکانی حیزب،  لە کەسایەتییە 
رێبەری دا، کە ھەرکام بەجیا بەشێک لە مێژووی حیزبی دیموکراتن،ئەم رۆحە بەرزەی 
روانینی ئەوانی بۆ خزمەت و دەسەت نیشان داوە. ئەم جۆرە روانینەش لەوەوە 
سەرچاوە دەگرێ کە، داھاتووی ژیانی حیزبەکەمان بەستراوەتەوە بە گرێدانی ژیانی 
سیاسی و حیزبی نەسلە یەک لەدوای یەکەکانی تێکۆشەرانی ناو ریزەکانی حیزب. 
لەم رێگەوەیە کە جیلەکانی دواتر دەتوانن بەبوونی رێبەران و پێشڕەوانی پێشوویان 
کە ھاوشانیان درێژە بە تێکۆشان دەدەن و بە پشت بەستن بە ئەزموون و بیرۆکە 
زیندووەکانیان درێژە بە خەبات بەرەو سەرکەوتن بدەن. ھەر لەم رێگەشەوەیە کە 
دەکرێ بە دەرکەوتنی کەسانی خاوەن فکر لە نەسلی نوێی حیزب لە پلە بەرزەکانی 
سیاسەتی  و  دێموکرات  حیزبی  نوێخوازانەی  بیری  درێژەدانی  لە  حیزبدا،دڵنیابین 
سەردەمیانەی بەپێی پێویستییەکانی خەباتی رەوای نەتەوەکەمان. کارێک کە رێبەریی 
لە ئیستاوە بۆ داھاتووی حیزب دەبێ خەمی زیاتری لێ بخوا و لەھەر کاتێکی پێویست 

  .و گونجاودا رێگەخۆشکەربێ بۆ گۆرانکاری زیاتر.

درێژەی

بەرپرسیاریەتی و رۆحی دێموکراسی

ناوه ندی  ده سه تی  جیاوازی دانانی  و  ھه واردن  ساڵه ی  ده یان  سیاسه تی 
له ڕووی گه شه سه ندنی ئابووری و دروستکردنی ده رفه تی کار له کوردستان 
به تایبه تی له ناوچه سنوورییه كانه که له دیدی کۆماری ئیسالمی یه وه ھه ستیاریی 

ستراتژی و ئه منیه تییان ھه یه.
ئه گه ر خودی دروستبوون و درێژه کێشانی ھه ر ساڵ زیاتری ئه و دیارده یه  
به  مانای که مته رخه می و بگره پێشێلکاریی به ئه نقه ستی رێژیم له جێبه جێکردنی 
ده روه ستییه  و  رێژیم  ئه ساسیی  قانوونی  خودی  پێوه ندیداره کانی  بڕگه  
نێوده وڵه تییه کانی له و بواره دایه به تایبه تی په یمانی مافه کۆمه یه تی و ئابووری 
و که لتوورییه کانی نه ته وه یه كگرتووه كان (١٩٦٦)، له الیه کی دیکه وه چۆنیه تیی 
ئه و  له گه ڵ  رێژیم  ئینتزامییه كانی  و  ئه منیه تی  ھێزه   و  کاربه ده ستان  مامه ڵه ی 
دیارده یه به رپرسیارێتیی رێژیم له و بواره دا چه ند قات زیاتر ده کا و ده یخاته  
خودی  دانپێدانانی  به   که  له حاڵێکدا  جینایی یه وه.  بێئه مالوئه والی  ره  ھه ندێکی 
به رپرسانی رێژیم له ئاستی ھه ره به رزدا، سانه ده یان میلیارد دۆر کای 
قاچاغ به سوودی مافیای سووپا و داموده زگا ئه منی و نیزامییه کانی دیکه ی 
رێژیم به که ناڵه ره سمی و گومرگییه كان دا دێته نێو بازاڕه کانی ئێران، که چی 
ئه منیه تی  پاراستنی  ھه روه ھا  و  قاچاغ  ئاڵووێری  به دژی  خه بات  به بیانووی 
و  ئه منیه تی  قورسی  که شی  زاڵکردنی  به مه به ستی  له ڕاستیدا  و  سنووره کان 
چاوترسێن کردنی خه ڵک ده ستی ھێزه  ئینتزامییه كانی بۆ ته قه كردن و کوشتن 
له سه ره تای  ته نیا  ئاماره کان  به پێی  کراوه.    ئاوه کۆڵبه ران  بریندارکردنی  و 
به مجۆره  کورد  کۆڵبه رانی  له  که س   ٧٠ له  زیاتر  ئێستا  تا  ١٣٩٥وه  ساڵی 
کوژراون یا بریندار بوون. له ھیچ کام له و حاڵه تانه شدا که مترین لێپرسینه وه 
جینایه تانه  ئه و  به ڕێوه به رانی  و  به رپرسیاران  له  قه زایی  به دواداچوونی  و 
ئه نجام نه دراوه. ئه و کاره  سات و جینایه تکارییه رێکخراو و بڕیارله سه ردراوه 
و  ژینگه   به ڵکوو  ناوه ستێ،  لێقه وماوه کانیش  ه  مرۆ گیانی  به ربوونه  به  ته نیا 
و  ئه سپ  ده یان سه ر  نیه  ھیچ ساڵێک  و  ئامانجی خۆی  ده کاته  ئاژه ڵه کانیش 
چێژی  به جۆرێک  ئه مه ش  و  نه کوژرێن  رێژیمه وه  چه کدارانی  له الیه ن  مات 
له  بێ ڕه  حمی  و  توندوتیژی  زێھنیه تی  په ره پێدانی  و  وه حشیگه ری  و  کوشتن 
کۆمه ڵگادا و له په راوێزی  دیارده ی کۆڵبه ری ده گه یه نێ. ئه وه   که قوربانییانی 
له ده ستداوه  گیانیان  به فره وه  رنووی  به ھۆی  کۆڵبه ری  دیارده ی  ئه مجاره ی 
ناگۆڕێ،  پێوه ندییه دا  له و  رێژیم  تاوانکارانه ی  به رپرسیارێتیی  له  شتێک 
له بواری  رێژیم  کاربه ده ستانی  گوێپنه دانی  و  که مته رخه می  به پێچه وانه وه 
به ھاناوه ھاتنی دڵسۆزانه  و به رپرسیارانه ی قوربانییان له و جۆره حاڵه تانه دا 

بگره به رپرسیارێتیی رێژیم قورستریش ده كا.
ئێمه واژۆکه رانی ئه  م به یاننامه ھاوبه شه، وێڕای سه ره خۆشی له خانه واده ی 
قوربانییان و مه حکووم كردنه وه ی ھه موو ئه و سیاسه ت و ره فتارانه ی رێژیمی 
کاره ساتبار  ھۆکاری  و  دروستبوون  سه رچاوه ی  که  ئیسالمی  کۆماری 
بوونی دیارده ی کۆڵبه ریی له کوردستانن، کۆماری ئیسالمی له و پێوه ندییه دا 
داوای سه رنج  ھاوکات  و  ده كه ینه وه  به رپرسیارێتییه کانی خۆی  به ره وڕووی 
دۆسته نێوده وڵه تییه کان له کۆتایی ھێنان به  و پشتیوانیی کۆڕ و کۆمه ڵه مرۆ

ئاکامه ئینسانییه كانی دیارده ی کۆڵبه ری له کوردستان ده که ین.
دێموکراتیک  خه باتێکی  که  ئه وه دا  له گه ڵ  ئێمه  خه باتی  مادام  ھه رله وکاته دا 
له به رچاو  کۆمه ڵگاشدا  له  ژیان  دیکه ی  ره ھه  نده  کانی  شوناسخوازانه یه،  و 
ده گرێ و گرینگی به پرسه کانی مافی مرۆ ده دا، له و باوه ڕه داین که پێویسته 
کوردستان  رۆژھه تی  مه ده نییه کانی  و  سیاسی  الیه نه   پۆتانسیه لی  و  وزه 
سه رنج  راکێشانی  و  رێژیم  سه ر  بۆ  جه ماوه ری  فشاری  دروستکردنی  بۆ 
یه ک  مرۆ دا  مافی  پێشێلکارییه کانی  له بواری  نێونه ته وه یی  پشتیوانیی  و 
که  ئینسانییانه  پرسه  ئه م  حیزبییه کان  و  سیاسی  بابه ته  له  به ده ر  و  بخرێن 

کارله سه رکردنیان ئۆرژانسه، بکرێنه بوار و به ستێنێک بۆ کاری ھاوبه ش.
ا انی واژ الیه نه 

ستانی ئێرا و ه باتی  انی  سا
ستا و مه تکێشانی  ه ڵه ی  

ستا و اتی  ێمو یزبی 
ه تاوی ١ی  انی  ه ن ١ی ڕێ

درێژەی

کۆمه ڵه ی  ان،  ت وردس ک دێموکڕاتی  حیزبی  ھاوبه شی  به یاننامه ی 

زه حمه تکێشانی کوردستان و سازمانی خه باتی کوردستانی ئێران سه باره ت 

به کاره ساتی مرۆیی گیان له ده ستدانی کۆڵبه رانی کوردستان

زۆر  بەخۆشییەوە  ئێمە  ،،حیزبی 
مەدەنی  چاالکانی  تێکۆشانی  بە  بایەخی 
پــەیــوەنــدیــیــەدا،  ــەو  ل و  داوە  نێوخۆ  لــە 
لە  مەعقوولی  و  موناس  رابــتــەیــەکــی 
دێموکرات  حیزبی  تێکۆشەرانی  نێوان 
ــی و خــەمــخــۆرانــی  ــەدەن و چــاالکــانــی م
لە رۆژھەت دا درووست کردووە،،بزووتنەوەی کورد و حەرەکەتی مەدەنی 
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له  ھەتائێستا  کوردستان  سەرکۆماری  له 
لێکدانەوەی  و  ھەڵسەنگاندن   ــەوە  ــن زۆرالی
که  ــەوه  ــ وەک   ئ بـــۆکـــراوه،  ــۆری  ــۆراوجــ جــ
و  بــوون  دستکەوتەکانی   ھــات،  پێک   چۆن 
ھۆکارکانی رووخانی  بووە. چارە نووسی 
لە  پــارێــزگــاری  شێوەی  و  کۆمار  رێبەرانی 
چۆن  دا  پاشایەتی  دادگاکانی  بێ  لە  خۆیان 
بووه.بەم کەمتر باس لەوە کراوە رێبەرانی 
کۆمار ئامانج و ھەدەفیان له پێک ھێنانی کۆمار 
نۆسەران  کرابێ  باسیش  ئەگەر  خۆ  بوو   
وتوێژەرەکان لە سەر ئەو بابەتە کۆک نین. به 
واتایەکی دیکە و پاڵپشت بەو وتارو بابەتانەی 
کە لە رۆژنامەی کوردستان زمانحالی حیزبی 
ــان دا بــوبــوونــەتــەوە  دێــمــوکــراتــی کــوردســت
کۆماری  رێبەرانیی  کە  ــێ  دەڵ پێ  ئــەوەمــان 
کــردن  ــه دووشــێــوه سیاست  ل کــوردســتــان 
پێرەوییان کردوە واتە دەبینین کە سەرەتای 
ــوون و راگــەیــانــدنــی کــۆمــار  ــارب ــەک دەســت ب
دروشمەکان و بابەتە نوسراوەکان و وتاری 
کوردستان  سەربەخۆیی  لە  باس  وتاربێژان 
ــە تــێــپــەربــوونــی کـــات ئــەو  دەکــــەن، بـــەم ب
وبە  دەگۆردرێن  ئاخاوتنانه  و  نوسین  شێوه 
له خودموختاری  باس  له جۆرەکان  جۆرێک 
دادەکــــرێ  ــران  ــێ ئ چـــوارچـــێـــوەی  ــه  ل میللی 
کاربەدەستانی  زمــانــی  دیــکــه،  واتــایــەکــی  بــە 
لــە نێوخۆی کــۆمــاردا  کــۆمــاری کــوردســتــان 
سەربەخویی خوازی  بــەرێــوەبــەریــی،  زمانی 
لەگەڵ  مانەوە  زمانی  تــاران  لە  بــەم  بــووە، 
لە  دا  نوتقێک  لە  ھاتووە.پێشەوا  بەکار  ئیران 
ورمێ کەباس لەوتووێژی خۆی لەگەڵ قەوام 
بەوجورە  دەکــا،  ئێران  وەزیــرانــی  ســەرۆک 
ئێمە وەک  پرسیار  بابەتەی که  ئیشارە بەو 
المان درۆست بووە دەکا کە خۆی دەتوانێ  
لە  بابەتە  ئەو  ئەو پرسیارە.  بۆ  بێت  ومێک 
١٣٢٥دا  کوردستان  رۆژنامەی  ٧٢ی  ژمــارە 
ــن کــە لە  ــەوە. «بــۆخــۆتــان دەزانـ ــووەت بــو ب
پێشدا ئێمە بە ھیچ جۆرێک داوای تەجزییەی 
ئیرانمان نەکردووه و تەنیا مەبەستمان ئازادی 
بەم  بووە  دیموکراسی  پاراستنی  و  خۆمان 
بێجگەلەوە  ئێران  کاربەدەستانی  لەپێش دا 
داوای  به  شۆخیشیان  نەداوینەوە،  جوابیان 
ئێمه کرد و ناچاربووین حکوومەتی میللیمان 
دامەزراند و ھێزی خۆمان بە رامبەر بە ئەوان 
بێنەپێش  لەمە  ئەوان ویستیان  تاقی کردەوە. 
ئەوان  ئێستاش  چووینەپێش.  لــەوان  ئێمەش 
ئامادە  ئێمەش  بکەن  پاشەکشە  حــازربــوون 

بووین بکشێینەوە....»
ــە روونـــی  ــەی پــێــشــەوا ب ــدوان ــێ ھــەرئــەو ل
دامــەزرانــدنــی   کە  ئەوراستییەیە  ــەری  دەرخـ
ئاواتی  ــەوەی   ئ لەگەڵ  کوردستان  کــۆمــاری 
دڵسۆز  و  نیشتمانپەروەر  ھــەرکــوردێــکــی 
بوێرانەش  ئازایانەو  دژکردەوەیەکی  بــووە، 
پاشایەتی  ــی  ــەت دارانـ دەسـ دژی  بــە  بــووە 
سەڵمێنەری  پێشەوا  وتــەکــانــی  و  تـــاران  لــە 
نەتەوەیەکی  وەک  کــورد  کە  ئەوراستییەن 
بڕیاردانی  مافی  بادەست  نەتەوەی  لە  جیا 
ھەرکات  و  ھەیە  خۆی  سەرچارەنووسی  لە 
ھەست بەوە بکا لەو دەوڵەتەی کە دەسەتدارە 
و حەقی  ماف  پێی  بە  وتە،  بەڕێوەبەری  و 
مافی  ــە  ب وت دا  ــی  ــەری ــوەب ــەڕێ ب ــە  ل خـــۆی 
دوو  دەرەجە  ھاووتی  و  بەشدارە  یەکسان 
بۆدابین کردنی  و  پێش  بچێتە  ئامادەیە  نییە، 
ھەنگاو  و سەردەمیانە  بەختەوەرانە  ژیانێکی 
لە الیەن  پێدەکا کە  بەم کاتێک ھەست  بنێ 
مافی  و  دەچەوسێتەوە  دارانـــەوە  دەســەت 
لە ھەر  پێشێل دەکرێ دژکــردەوەی دەبێ و 
قازانجی  بە  ھەڵبکەوێ  بۆی  کە  فورسەتێک 
پێشەوا  ھەروەک  لێوەردەگرێ،  کەڵکی  خۆی 
لە نموونەی سەرەوەدا فەرموویەتی.                                                                      
لەالیەن  کوردستان  کۆماری  دامەزراندنی 
جگەلەوە  کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی 
جوونەوەی  گرینگی  سیاسی  دستکەوتێکی 
ــەوەی کـــوردبـــوو،  ــەتـ رزگـــــاری خـــوازیـــی نـ
کوردیش  ناسیۆنالیزمی  بیری  نیشاندەرەی 
بوولەرۆژھەتی کۆردستان ولەھەمان حاڵدا 
بەرھەمی  و  درێژکراوە  کوردستان  کۆماری 
ھەمان ھەل  و مەرجی سیاسی و کۆمەیەتی 
بۆیە  دامەزرابوو.  سەری  لە  .د.ک)  ) بووکه 
نیۆخوی  لــه  کــوردســتــان  کــۆمــاری  دەبینین 
لەگەڵ  ئێراندا وەکوو کۆمارێکی خودموختار 
لە  بەم  پەیوەندی دایە  لە  تاران  حکوومەتی 
کار و کردەوەدا وەکوو دەوڵەتێکی سەربەخۆ 

لەگەل دنیای دەرەوەی خۆی ھەڵ وکەوت 
دەکا بۆ سەلماندنی ئەوبابەتە دەتوانین چەند 
نموونە باس بکەین :                                          

ــ داگرتنی ئای ئێران لەسەر دام ودەزگای 
ئیداری سەر بە دەوڵەتی ناوەندی و ھەڵکردنی 
ئای کوردستان بە جێگای ئەو، کاتێک ئای 
و  خــوارێ  دەھێندرێتە  وتێک  یا  دەوڵەتێک 
بە جێگای ئەو ئایەکی دیکە کە نوێنەرایەتی 
سیستمێکی دیکە لە حوکمڕانی دەکا نیشانەی 
له  نییه  بەشێک  نــوێ  سیستمی  کە  ئــەوەیــە 

سیستمی پێشوو و خۆی سەربەخۆیە . 
کۆماری  رسمی  زمانی  کــوردی  زمانی  ــ 

کوردستان بووە.

ــە لــە  ــەیـ ــکـ  ئـــــــەوەش نــیــشــانــەیــەکــی دیـ
کوردستان  کــۆمــاری  ســەربــەخــۆیــی خــوازی 
چونکە  زمانی فەرمی ئەو کاتی ئێران فارسی 
کــۆمــاری  بەڵگەیەکی  ھیچ  لــە  بـــەم  ــووە.  بـ
زمانی  کەبگوترێ  نابیندرێ  کــوردســتــانــدا 
کـــوردی لــە تەنیشت زمــانــی رەســمــی وتــی 
خەمی  ھــەمــوو  بەڵکوو  دەخــوێــنــدرێ  ئــێــران 
پێشەوای  بەتایبەتی  کۆمار  بــەرێــوەبــەرانــی 
ــە زمــانــی  ــدرێ ب ــەرە بـ ــە کــە پـ ــەوەی ــەزن ئ مـ
و،  تەمەن دا  ئاستەکانی  ھەموو  لە  و  کوردی 
کوڕ  و  کچ  مندانی  لە  بێجگە  دەخوێنینەوە 
لە جۆرەکان  بە جۆرێک  پیاوانیش  و  بۆ ژن 

خوێندنی زمانی کوردی ئیجباری کراوە.
سنوور  کوردستان  دیکەی  بەشەکانی  بۆ   
کــرایــەوە ودەبــیــنــیــن لــە بــەشــەکــانــی دیکەی 
کوردستانەوە لە چین و توێژی جۆراوجۆردا 
نوسەران،  ماموستایان،  «ئەفسەران،  وەک 
کــۆمــاری  لـــە  روویــــــان  و...  شـــاعـــیـــران  و 
بوونە بەشێک  کوردستان کردووە وتەنانەت 
و  دام  روژانـــەی  ئــیــدارەی  بەرێوەبەرانی  لە 
دەزگای کۆمار و لە ھەمان کاتدا لە نێوخۆی 
ئێران  لە گەڵ حکوومەتی ئازەربایجان پەیمانی 
وەک  و  دەکــەن  ئیمزا  وسەربازیی  سنووری 
دوو حکوومەت پێکەوە ھەڵ و کەوت دەکەن 
بازرگانی  خەتی  یەت  سو یەکیەتی  ولەگەڵ 

دەکەنەوە.
ــزی  ــی ــانــی ســـپـــای مــیــلــلــی «ھ ــن ـ پــێــک ھــی
پێشمەرگە»، لەالیەن بەرێوەبەرانیی کۆماری 
لە  دیکەیە  نیشانەیەکی  ئــەوەش  کوردستان. 
چونکە  کۆمار،  سەربەخۆیی خوازی  ئیرادەی 
ھێنانی  پێک  ئێران  بنەرەتی  یاسای  پێی  بە 
ئەمنی  ھێزی  رێکخستنی  و  چــەکــدار  ھێزی 
بەم  نــاوەنــدی یــە.  حکوومەتی  ئەستۆی  لە 
ــاری کــوردســتــان  ــۆم دەبــیــنــیــن دەســـەتـــی ک
مووچە  و  رێکخستووە  پێشمەرگەی  ھێزی 
چەند  تەنانەت  و  بڕیوەتەوە  بۆ  مانگانەی  و 
شەڕ  تووشی  ئێران  سپای  لەگەڵ  جارێکیش 
لەگەل  ھەڵ وکەوت  لە  و  بووە  پێکدادان  و 
جیاواز  سپای  دوو  وەک  ئــێــران  ئەرتەشی 

ماملەیان لەگەڵ یەکتر کردووە و تەنانەت بە 
و  ئەلقاب  تــەواوی  ناوی  رەسمی  فەرمانێکی 
تورکییەوە  و  فارسی  لە  نیزامی  عینوانەکانی 

کراون بە کوردی . 
نــمــوونــەی دیکە  دەیـــان  بــە  لــەوانــە  بێجگە 
ئامانجی  و  نییەت  کە  بکرێ  باس  دەتۆانری 
رێبەرانی کۆمار سەربەخۆیی و یەکخستنەوەی 
بووە،  کوردستان  روژھــەتــی  ھەمووخاکی 
ئیحتمالی  کە  نەبوون  غاف  لەوە  قەت  بەم 
ئەوە ھەیە کە رووسەکان و ئێرانیەکان لەسەر 
بەرژەوەندیەکانیان رێک بکەون و بەرژەوەندی 
لە  ئامادە  دەوڵەتیکی  وەک  رووس  کە  وابکا 
ناوچەکە پشتی کۆماری کوردستان چۆل بکا 

و یا لە نێوخۆی کۆماردا کەس یا کەسانێک 
ــە ژێـــرنـــاوی عــەشــیــرە و تــایــەفــە بـــەدوای  ل
بەرژەوەندی یەکانی خویانەوە بن و خەیانەت 
به کۆماری کوردستان بکەن.ھەر دەرکی ئەو 
کردبوو  کۆمار  رێبەرانی  لە   وای  راستیەیە 
کــە لــەو مــەجــال و فــورســتــە کــە ھــاتــووەتــە 
و  سەقامگیریی  بۆ  دەکــرێ  ئــەوەنــدەی  پێش 
پێکیان  ئەوحکوومەتەی  بــەرەوپــێــش بــردنــی 
کات دا  ھەمان  لە  و  وەربگرن  کەڵک  ھێناوە 
ــە بــەر ھــەر ئــەگــەرێــک کە  ھــەوڵــیــان داوە ل
مەترسی بخاتە سەرکۆمار دەرگای  وتووێژ 
ئەگەر  واتە  وابێت  تــاران  لەگەڵ  دیالۆگ  و 
ھەل ومەر یارمەتیدەر بوو بتوانن سنووری 
ــەر خــاکــی  ــە ســ ــەی لـ ــ ــەک ــ ــەت ــار دەســ ــۆمـ کـ
رۆژھەتی کوردستان پەرە پێ بدەن و ئەگەر 
دەسەتی  بــوو  جۆرێک  بە  ھەل ومەرجەکە 
ئەوی  بێت  ئــەوە  ھەوڵیان  ھێزبوو  بە  تــاران 

پێکیان ھێناوە لێ یان تێک نەچێ.
تەمەنی  ئــەگــەرچــی  کــۆردســتــان  کــۆمــاری 
کــەم بــوو، بــەم لە مــێــژووی گەلی کــۆرددا 
یەکەم جار بوو کە ئۆرگانێک یا دام ودەزگایەک 
دەنگی  ئاشکرا  بەشێوەی  خەڵکەوە  لەالیەن 
کەسایەتی  نوێنەرایەتی  و  پــێ دراوە  متمانەی 
لە  پــارچــەیــەک  لــە  کـــوردی  گــەلــی  قانوونیی 
کوردستان دا دەکرد. واتە کۆماری کوردستان 
دەرەوەی  لە  نێوخۆ   لە  دەوڵەتێک   وەک 
جیاجیاکانی  چین وتوێژە  نوێنەرایەتی  خۆی دا 
واتایەکی  بە  دەکــرد  کـــوردەواری  کۆمەڵگای 
دیکە نوێنگە و ناسێنەری گەلی کورد لە چوار 
ھەڵ وکەوتی  لە  بــوو  کوردستان  پارچەی 
ســیــاســی، ئـــابـــوری و دیــپــلــۆمــاســی لــەگــەڵ 
ھاوسنووری  کە  گەالنەی  ئــەو  و  دەوڵــەتــان 
کۆمار بوون. بەکورتی دەتوانین بڵێین لەرووی 
قانوونی یەوە سەردمی کۆماری کۆردستان بە 
مافی   کردنی  دیــاری  لە  بڕیاردان  سەردەمی 

چارەنووس پێناسە بکەین.

سیاسی

کۆماری کوردستان له نیۆان پرسیاری 
سەربەخۆییخوازی و خودموختاری دا 

عومەر باڵەکی
رێبەندان، کۆبوونەوەیەکی سیاسیی  پێشنیوەڕۆی رۆژی چوارشەممە، ٦ی 
تەشکیالتی بۆ ئاگادارکردنەوەی کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێمۆکرات لە 
باس و بڕیارەکانی پێنجەمین پلینۆمی کومیتەی ناوەندی، لە یەکێک لە بنکەکانی 

دەفتەری سیاسیی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان پێکھات.
حیزبی  پێشووی  سکرتێری  عەزیزی،  خالید  کاک  کۆبوونەوەیەدا  لەو 
پلینۆمی  سیاسییەکانی  و  تەشکیالتی  بابەتە  لەسەر  کوردستان  دێموکڕاتی 
پێنجەمی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان، بەتایبەتی چۆنیەتی 

گۆڕانکاری لە پۆستی سکرتیڕیی حیزبدا باسێکی باسێکی پێشکەش کرد. 
بۆ  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  خوێندنەوەی  و  ھەڵویست   لە  باس 
ئاڵوگۆرە سیاسییەکان لە ئێران، کوردستان و ناوچە و باسێک لە دەرەنجامی 
دەرکەوتەکانی  و  یەڵدا  شەوی  تێرۆریستییەکەی  ڕووداوە  لە  لێکۆڵینەوەکان 

چەند تەوەری دیکەی باسەکەی بەڕێز کاک خالید عەزیزی بوون.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەم کۆبوونەوەیەدا کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری 
نوێی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان، لەسەر بابەتە سیاسیی و تەشکیالتییەکانی 

حیزب باسێکی بەپێزی پێشکەش کرد.
لە  خالید  کاک  ڕۆڵی  و  دەور  قسەکانیدا  دیکەی  بەشێکی  لە  بەڕێزیان 
بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتی بەرز نرخاند و گوتی: کاک خالید زۆر بابەت و 
بەرنامەی نوێ و جوانی ھێنایە نێو حیزب کە بەھەق ھەموومان زۆری لێ  فێر 

بووین و دەتوانین بۆ داھاتووی حیزب کەڵکی پێویستیان لێوەربگرین.

کۆمیتەکانی حیزب لە وتانی کانادا بۆ ڕێزگرتن لە تەمەنێک خەبات 
و تێکۆشانی نەمر فەتا کاویان بە بەڕێوەبردنی چەند کۆڕیادێک یاد و 

بیرەوەریی ئەویان بەرز راگرت.
باسکردن لە کەسایەتیی سیاسی و کۆمەیەتیی بەرزی نەمر فەتا 
کاویان و ڕۆڵ و دەوری بەڕێزیان لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی ئیدارە 
و بەڕێوەبەریی حیزب تەوەری سەرەکیی باسەکانی ئەو کۆبوونەوانە 

بوون. 
وتی  لە  شیسمۆ  کۆمۆنی  کانادا،  تۆرێنتۆی  لە  ڕێوڕەسمانە  ئەو 
، ترۆندھایم لە وتی  نۆروێژ، لەندەن لە بریتانیا، بێل لە وتی سوی

نۆڕوێژ ولە شاری ئادالیدی ئوستڕالیا بەرێوەچوون.

بە بۆنەی ھاتنەوەی ٢ی رێبەندان، ساڵرۆژی دامەزراندنی کۆماری کوردستان 
کوردستان  دێموکراتی  حیزب  سیاسیی  دەفتەری  بنکەی  لە  سیمینارێک 

بەڕێوەچوو.
بۆ  ھەتاوی  ٩٥ی  رێبەندانی  ٢ی  ڕۆژی  پێشنیوەڕۆی  کە  سمینارەدا  لەو 
لە مێژینەی حیزبی دێموکرات و، عومەر  تێکۆشەری  بەرێزان جەلیل گادانی، 
پێکھاتبوو،  ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان  باڵەکی، 

دوو بابەتی پێوەندیدار بە کۆماری کوردستان پێشکێش کران.
ژێر  لە  بابەتێکی  گادانی  جەلیل  کاک  سمینارەدا  ئەم  یەکەمی  بڕگەی  لە 
دێموکراتی  حیزبی  مێژووی  و  «ژکاف»  کۆمەڵەی  لە  «ئاوردانەویەک  ناوی 
حیزبی  دروستبوونی  بەستێنەکانی  ھەروەھا  و  کرد  پێشکێش  کوردستان» 
دێموکڕاتی کوردستان و ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان لەالیەن پێشەوا قازی 

محەممەد بوو.
دەفتەری  ئەندامی،  باڵەکی  عومەر  کاک  سمینارەکەدا  دووھەمی  بڕگەی  لە 
سیاسیی حیزب، باسێکی لەبارەی چۆنیەتیی بەڕێوەبەری و ئیدارەی کۆماری 

کوردستان و پرنسیپە قانونییەکانی کۆماری کوردستان، پێشکەش کرد.
شیوەی قانوون دانان لە سەردەمی دەوڵەتی جمھووریی کوردستان و الیەنە 
قانونییەکانی ئەو دەوڵەتە کوردییە تەوە سەرەکییەکانی باسەکانی بەڕیز عومەر 

باڵکی لەو سمینارەدا بوون.

کۆمیتەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە وتان و ناوچەکان لە ئورووپا 
و  کۆڕیاد  کوردستان  کۆماری  دامەزرانی  ساڵەی   ٧١ بەبۆنەی  ئەمریکا  و 

ڕێوڕەسمیان بەڕێوە برد.
پڕشکۆی  کۆماری  دامەزرێنەرانی  بیرەوەریی  و  یاد  ڕێوڕەسمانەدا  لەو 
کوردستان بەرز ڕاگیراوە و لەگەڵ ئامانجەکانی کۆماری کوردستان بەڵێن و 

پەیمانی وەفا نوێ کراوەتەوە.
ئەو وتانە بریتی بوون لە کۆمیتەی دانمارکی حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
حیزبی  کۆمیتەی  سۆئێد،  وتی  لە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  کۆمیتەی 
دێموکڕاتی کوردستان لە شاری کۆڵن، کۆمیتەی حیزب لە تڕۆندھایمی نۆڕوێژ، 
کۆمیته ی حیزبی دێموکراتی کوردستان له  فینالند، کۆمیتەی ئەمریکای حیزبی 
دێموکڕات لە ناوچەی واشنگتۆن، کۆمیتەی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە 
ی حیزبی دێموکراتی  رۆگالند بلژیک لە شاری ئانتوەرپن  و کۆمیتەی ناوچەی 

کوردستان لە نۆڕوێژ.
لە شاری ھەولێر، پێتەختی ھەرێمی کوردستانیش یەکیەتیی الوانی دێموکڕاتی 
کۆماری  دامەزرانی  یادی  شایان دا  ڕێوڕەسمێکی  لە  کوردستان  ڕۆژھەتی 

کوردستانی بەرز ڕاگرت.
لەو ڕێوڕەسم و کۆڕیادانەدا بە وتار و پەیام باس لە فەلسەفەی دامەزرانی 
خەباتی  درێژەدانی  چۆنیەتیی  و  کۆمار  دەسکەوتەکانی  کوردستان،  کۆماری 
دێموکڕاتی  حیزبی  لەالیەن  کوردستان  ڕۆژھەتی  لە  کورد  نەتەوایەتیی 
سیاسییەکانی  الیەنە  و  حیزب  پیرۆزبایی  بروسکەی  و  کرا  کوردستانەوە 

بەشدار لە کۆڕیادانە خوێندرانەوە.

ەمین  اردەکانی پێن کۆبوونەوەی تاووتوێی بڕیار و راس
ینۆمی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دیموکراتی کوردستان پ

، سویس و ئۆسترالیا  لە کانادا، بریتانیا، نۆڕوێ
کۆڕیادی وەفا بۆ نەمر فەتا کاویان رێ خرا

بەڕێوەچوونی سمینارێ تایبەت بە ٢ی رێبەندان
 لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک

یادی  ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە ھەولێر و 
زۆر لە وتانی ئورووپا و ئەمریکا بەرز راگیرا

 چه ند چاالکی یەکی حیزب

دیموکراتی  حیزبی  لــەالیــەن  کوردستان  کــۆمــاری  ،،دامەزراندنی 
جوونەوەی  گرینگی  سیاسی  دستکەوتێکی  جگەلەوە  کوردستانەوە 
رزگاری خوازیی نەتەوەی کوردبوو، نیشاندەرەی بیری ناسیۆنالیزمی 
کۆماری  حاڵ دا  لەھەمان  و  کۆردستان  رۆژھەتی  لە  بوو  کوردیش 
کوردستان درێژکراوە و بەرھەمی ھەمان ھەل  و مەرجی سیاسی و 

.د.ک) لە سەری دامەزرابوو،، کۆمەیەتی بوو که (
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ھەواڵی  کــە   لــەمــەوبــەر  مانگ   ٣   
سکرتێری  کێشانەوەی  کار  لە  دەست 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  گشتیی 
ــووە و  ــزی، بــو ب بــەرێــز خالید عــەزی
پرسی  بـــەرەو ڕووی  حیزب  ڕێبەریی 
ببووە،  نوێ  سکرتێرێکی  ھەڵبژاردنی 
حیزبە،  ئــەم  دەرەوەی  نــێــوخــۆ و  ــە  ل
ــیــگــەرانــی و لــێــکــدانــەوەی  ــار و ن پــرســی
ھــەر  ڕوو.  ــە  ــ ــران دەخــ ــۆر  ــ ــۆراوج ــ ج
ــر نــاوی  ــک لــە ژێ ــارێ ــات لــە وت ــەو ک ئ
دروستکردنی  بۆ  دەرفەتێک  «حــدک، 
ئامانجە  کە  نـــوێ»دا  وزەی  ئــیــرادەو 
سەرەکییەکەی ڕەواندنەوەی نیگەرانی و 
گومانەکان بوو، وێڕای ئاماژە بە دوو 
دەستاودەست  لە  جیاواز  ئەزموونی 
حیزبی  مێژووی  لە  دەســەت  کردنی 
ئاکامەکانیان،  دەرکەوتە و  دیموکرات و 
ــم: «بــــە ســـەرنـــجـــدان بــەم  ــیـ ــووسـ نـ
راستی یه  و بە بوونی ئەزموونە باش و 
خراپەکانی رابردوو، کۆمیتەی ناوەندی 
ــەتــی و حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  ــب ــای بـــە ت
کوردستان بە گشتی، لێیان چاوەڕوان 
لەم  سەرکەوتوو  سەربەرز و  دەکــرێ 
دەر.  بێنە  بەردەمیان  تاقیکردنەوەیەی 
ئێستا کە بە تازەیی شەشەمین پلینۆمی 
دیموکراتی  ناوەندیی حیزبی  کۆمیتەی 
کوردستان بەڕێوە چووە و ئەم پلینۆمە 
کارو  کۆمەڵێک  جێبەجێکردنی  وێــڕای 
توانیویەتی سکرتێر و  دیکەی،   ئەرکی 
ڕەوتی  لە  نوێی  سکرتێرێکی  جێگری 
ھەڵبژاردنێکی  دۆستانە و  رەقابەتێکی 
ــاری بکاو  ســالــم و دیــمــوکــراتــیــک دا دیـ
پــێــشــوازی و  گــەڵ  لــە  ئاکامەکانیشی 
ڕێکخراوەکانی  سەرجەم  پشتیوانیی 
حیزب لە کوردستان و دەرەوەی وت 
خۆیەتی  جێگای  بـــووە،  بـــــەرەوڕوو 
ــرســی گـــرنـــگ  لــەم  لـــە ســـەر دوو پ

پێوەندییە داھەڵوێستە بکەین.
 نەریتی ھەتا ھەتایی بوونی پۆستی 

یەکەم تا کەنگێ؟
کۆڕ و  نێو  لە  ڕەخنانەی  لەو  یەکێک 
گشتی دا،  بە  خەڵک  سیاسی و  کۆمەڵی 
نەگۆڕانی  لێ بووە،  زۆر جار گوێمان 
دەم و چاوەکانی کەسی یەکەمی زۆربەی 
حیزب و ڕیکخراوە سیاسییەکان بووە. 
زۆر جار بیستوومانە مردن نەبێ ھیچ 
ئیرادەیەکی دیکە نەیتوانیوە ببێتە ھۆی 
گۆڕانی کەسی یەکەمی زۆر لە حیزب و 
کوردستان.  سیاسییەکانی  ڕێکخراوە 
حیزبی دیموکرات ئەم پێشەنگایەتییەی 
ــە کــۆنــگــرەی یــازدەیــەمــی  ھــەیــە کــە ل
خۆیەوە ئەسلی دانانی بەربەستی دوو 
دەورە یا دوو کۆنگرەی لە سەر ڕێی 
خۆی  یەکەمی  کەسی  ھەڵبژێرانەوەی 
پەسند کرد. ئەم ئەسلە یا جێبەجێکردنی 
کێشە و  نێوخۆ،  پێڕەوی  ئەسلەی  ئەم 
حیزبی  نێو  لــە  جـــۆراوجـــۆری  بــاســی 
موخالیفی  بووو  بەدواوە  دیموکرات دا 
ــک کە  ــۆرێـ ــە جـ خـــۆشـــی ھـــەبـــووە بـ
کۆنگرەی شازدەی حیزبی دیموکراتی 
پێرەوی  لە  ئەسلەی  ئەم  کوردستان، 
نێوخۆ البرد. بەو حاڵەش ئەم ئەسلەو 
لە  مانەوەی  جێبەجێکردنەکەی و دواتر 
پێڕەوی نیوخۆدا ھەتا کۆنگرەی ١٦ی 
ڕۆڵی  نا  یان  پێدابنرێ  دانی  حیزب 
ھەبووە لە فەرھەنگسازی و پەرەپێدانی 
پۆستی  کردنی  دەســتــاودەســت  بیری 
یەکەم لە حیزبی کوردی دا. ئەمەش بە 
مانای نەدیتنی ھەمان سوننەتشکێنی لە 
وەکوو حیزبی شیوعیی  حیزبێکی  نیو 

کوردستان دا نیە.
یەکەم  کەسی  ئــەوەیــە  مەسەلەکە   
پۆستەکەی  لــە  رادەیــەکــیــش  ھــەر  بــە 
ــاوەن  ــ ــۆی دا ســــەرکــــەوتــــووو خـ ــ ــ خـ
پۆستە دا  لەم  پتر  ھەتا  بێ،  ئەزموون 
بەو  زیاتر  ڕێکخراوەکەی  بمێنێتەوە، 
کات  ھەر  ئاکام دا،  لە  دەبەسترێتەوە و 
لەم پۆستە البچێ، جا بە  دڵخواز بێ یا 
ڕێکخراوەکە  نەخوازراو،  ڕووداوی  بە 
داکشان  نێوخۆی و  قەیرانی  تووشی 
دەبێ. ئەمەش لە کاتێک دا ڕوو دەدا کە 
کەس یا کەسانێکی دیکەی نێو ڕێبەریی 
کۆبوونەوەی  ھۆی  بە  ڕێکخراوە  ئەو 

یەکەم،  کەسی  ســەر  لە  سەرنجەکان 
ــز دا دەبــن و  ــەراوێ پ لــە  ئــەو کاتە  ھەتا 
کەمتر دەناسرێن. ئەزموونێک کە حەق 
بــارەیــەوە  ــەم  ل وایـــە حیزبی کـــوردی 
جــیــاتــی  لـــە  ــە،  ــ ــەوەی ــ ئ بــگــرێ  وەری 
ماوەیەکی  بۆ  کەس  یەک  ھێشتنەوەی 
زەمــانــیــی چــەنــدیــن ســاڵــە لــە پۆستی 
راکێشانی  چــڕکــردنــەوەو  داو،  یەکەم 
بەردەنگەکانی  سەرنجەکانی  ھەموو 
ــەســە،  ئــــەو یــــەک ک خــــۆی بـــۆ الی 
میکانیزمی  ــوورو  ــت کــول ــەوە  ــەک ــەالی ل
یەکەم،  پۆستی  دەستاودەستکردنی 
نەریتی  ــە  ل مـــاوایـــی  بـــەر و  بگرێتە 
لە  بکا،  ھەتایە  ھەتا  بۆ  «ڕێبەر»ێک 
سیماکانی  ھــەمــوو  ــەوە،  ــک دی الیــەکــی 
بەرجەستەکردنەوی  پێناوی  لە  خۆی 

ــەمــی خــــۆی دا،  ــەک ــەســی ی ســیــمــای ک
ئــەمــڕۆیــی و  حیزبێکی  نــەشــارێــتــەوە. 
دیموکرات  لە جیاتی یەک ڕێبەر، دەبێ 
یەک  جیاتی  لە  کۆمەڵ و،  بە  ڕێبەریی 
سیما(یەک دەموچاو) بۆ دەرکەوتن لە 
لە  پێویستە  مەجالێک دا،  بوار و  ھەموو 
ھەر بوار و مەیدانێک دا چەندین سیمای 
ــەن و بە  ــ ــەواو دەک تـ ھــەبــێ کــە یەکتر 
یەکەوە، چاوەروانییەکانی دڵسۆزان و 
ئەمە  بێنن.  وەدی  حیزبەکە  دۆستانی 
حیزبایەتیی  سیاسەت و  گــەڵ  لە  ھــەم 
ــە شــێــوەیــەکــی عــەقــنــی و مــودێــڕن  ب
سازگارە، ھەم لە درێژخایەن دا ئاکامی 
ئەرێنی لێ دەکەوێتەوەو بۆ داھاتووی 
خۆدی ڕێکخراوەکە بە سوودە، چونکە 
لــە کــولــتــوورو فــەزایــەکــی ئــەوتــۆ دا، 
ڕێبەرانێکی زۆر بۆ حیزبەکە پەروەردە 
دەبن و حیزب لە سەر کەسی گونجاو 

بۆ پۆستی یەکەم پەکی ناکەوێ. 
ــەت   ــی دەســ ــردن ــک ــاودەســت  دەســت
ــی و  ــەت ــاری ــرســی ــەرپ ــەری «ب ــب لـــە ســێ

دەروەستی» دا 
زۆر لە کەسایەتییە جۆراوجۆرەکان و 
وەفدەکانی حیزب و الیەنە جیاوازەکان 
ــی دا،  لــەم چەند حــەوتــووەی دوای کە 
بــۆ پــیــرۆزبــایــی لــە پــێــوەنــدی لــە گەڵ 
ڕێبەریی  نێو  نوێیەکانی  ئــاڵــوگــۆڕە 
ــی بــە دوای  ــاوخــەم ــدک، یــا بــۆ ھ ــ ح
شــەوی  تێرۆریستییەکەی  تەقینەوە 
فەتاحی  نەمر  دوایـــی  کۆچی  یــەلــدا و 
حیزبی  سکرتاریای  سەردانی  کاویان 
ــردوە،  دیــمــوکــراتــی کــوردســتــانــیــان کـ
 « «موعجی شتێک  بە  وتەنی  خۆیان 
خۆشحاڵیی  ســەرســوڕمــان و  بـــوون و 
نەشاردۆتەوە.  بــارەیــەوە  لەو  خۆیان 

کاتێک  دەیان بیست ودەیاندیت:
لە سەر  پێکەوە     دووکاندیدا کە 
کردوە،  ڕەقابەتیان  سکرتێری  پۆستی 
لە جیاتی ئاکامی ھەڵبژاردنەکە ساردی 
بخاتە نێوانیان، ھاوکاری لە نێوانیانی دا 

بەھێزتر کردوە،
لە  دەستی  کە  پێشوو  سکرتێری   
سکرتێرو  ئاست  لە  کێشاوەتەوە،  کار 
ھەر  ــەک  ن نـــوێ،  سکرتێری  جێگری 
بێخەم و بێتەفاوت نیە بەڵکوو ھاوکار و 
جێگە و  ڕێزو  ســەرەڕای  پشتیوانیانە و 
ــەوان و  ــ ئـ ــە الی  لـ ــی  ــەت ــب ــای ت ــگــەی  ــێ پ
دەفتەری سیاسی و سەرجەم ڕێبەری و 
بە  ئەندامێکی  وەک  حیزبەکە،  کــۆی 

دیسیپلینی ڕێبەری لە گەڵ سەرووتری 
جۆرە  بەم  دەکــاو  ھەڵسوکەوت  خۆی 
چۆنیەتیی  ــە  ل ــوان  جــ نــمــوونــەیــەکــی 
تەعامول لە گەڵ ئالوگۆڕی دیموکراتیک 

لە نێو ڕێبەریی حیزب دەخاتە ڕوو،
سیاسی  ــەری  ــتـ دەفـ ــی  ــدامــان ــەن ئ  
ــەوان دەیــانــتــوانــی  ــ کــە ھـــەر کــامــێــک ل
پۆستەکانی  مەقبووڵی  کاندیدایەکی 
یەکەم و دووھەمی حیزب بن و شانسی 
گەیشتن بەم پۆستانەشیان ھەبووە، بێ 
حسێبانە،  جۆرە  ئەم  لەبەرچاوگرتنی 
نوێن و  سکرتێر ی  سەمیمیی  ھاوکاری 
تەنانەت  ڕێخۆشکەر بوون بۆ ئەوەی 
کۆمێتەی  ئەندامەتیی  لە  ھاوڕێیەکیان 
ــیــو دەفـــتـــەری  نـــاوەنـــدیـــیـــەوە بــێــتــە ن
سیاسی و ھاوکاریش بوون بۆ ئەوەی 

دەسبەجێ بە جێگری سکرتێری گشتی 
ھەڵ ببژێردرێ،

ڕیــزی  لــە  کەسایەتی  کۆمەڵێک    
پشتیوانان و  ھاوکارانی نزیکی ڕێبەریی 
کامێکیان  ھــەر  کــە  دان  حیزبە  ئــەم 
جیگری  سکرتێر و  ڕۆژان  لە  ڕۆژێــک 
سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  سکرتێر و 
بەرپرسایەتیی  پلە و  بـــوون و  حیزب 
بەرزیان لە حیزبی دیموکرات دا ھەبووە. 
ئێستاش بێ ئەوەی لە ڕێبەریی حیزب 
سەربازێک  پێشمەرگە و  وەک  دابــن، 
ڕێبەریی  حیزبەکەیان و  خــزمــەت  لــە 
ھاوکاری و  ھیچ  لە  دان و  حیزبە  ئــەو 

دڵسۆزییەک درێغی ناکەن!!
ــەک و لە  ــاوچــەی ــە ن ئــەم دیـــاردانـــە ل
ھەتا  کە  سیاسی دا  کولتوورێکی  نێو 
دژکـــردەوەی  زۆر  شایەدی  ئێستاش 
ملمالنێیەکانی   کــاتــی  لــە  نـــەخـــوازراو 
بۆ  ھەوڵدان  جەنگەی  لە  ھەڵبژاردن و 
دەستاودەست کردنی دەسەت لە نێو 
حیزبەکانی دا  نیو  لە  تەنانەت  کۆمەڵ و 
بووە، حەق وایە نرخی خۆیان بدرێتێ.
کــوردســتــان،  دیــمــوکــراتــی  حیزبی   
پوتانسیەلەیە  ناوەرۆک و  ئەو  خاوەنی 
بەڕێز  وەک  کەسایەتییەکی  توانی  کە 
خالید عەزیزی بێ ئەوەی پێشینەیەکی 
حیزبەکەی دا  سیاسیی  ــتــەری  دەف لــە 
ڕێبەری و  لوتکەی  بگەیەنێتە  بووبێ، 
تواناکانی  لە  حیزبە و،  ئەم  دەسەالتی 
ئەو کەسایەتییەو زەرفیەتەکانی حیزب، 
ــە ســیــاســەتــکــردن و  جــۆرێــکــی نـــوێ ل
کوردستان  ڕۆژھەتی  لە  حیزبایەتی 
لە  وەک  ھەر  حیزبە  ئەم  ڕوو.  بخاتە 
سەرکەوتووانەی  دەستاودەستکردنی 
ــە  ــ پــۆســتــە یــەکــەمــەکــانــی لـــەم ڕۆژان
دەرچــــوون  تـــوانـــای  دا،  نــیــشــانــی  دا 
لە  تــاقــیــکــردنــەوەی دیــکــەش  ــە زۆر  ل
بەم  حیزبێک  دەکـــا.  بـــەدی  دا  خــۆی 
ئەو  ئــەزمــوون و زەرفــیــەتــانــەوە، ھەتا 
نیوخۆییەکانی دا،  ئاڵوگۆڕە  لە  کاتەی 
«دەروەســتــی»  «بەرپرسیاریەتی»و 
ــەران و  ــب ڕێــنــوێــن و ڕێــنــیــشــانــدەری ڕێ
دەتوانێ  بن،  ئەندامانی  تێکۆشەران و 
پێشی  گرتنە  ئێشی  ژان و  ســەر  ــە   ب
تاقیکردنەوەی  کۆمەڵێک  ڕچەشکێنی و 

نوێ و بوێرانەدا سەر بکەوێ.

سیاسی

لە پەراوێزی ئاڵوگۆڕەکانی نێو رێبەریی حدک دا 

قادر وریا

سه ردانی شاندێکی یه کگرتووی ئیسالمی
 له  سکرتاریای حیزبی دیموکراتی کوردستان

سەردانی شاندێکی بزووتنه وه ی گۆڕان
 لە سکرتاریای حیزبی دیموکراتی کوردستان 

سه ردانی شاندێکی مه کته بی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان له 
سکرتاریای حیزبی دیموکراتی کوردستان

وەمی سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە نامەی 
لوئیس ئەیاال، سکرتێری گشتیی ئێنتێرناسیۆنا سۆسیالیست 

سه رکردایه تیی  شاندێکی  ڕێبه ندان  ٢ی  شه ممه ،  ڕۆژی  دوانیوه ڕۆی 
ئه ندامی  عەلی،  ئه بووبه کر  مامۆستا  سه رپه رستیی  به   ئیسالمی  یه کگرتووی 
ئه نجوومه نی سه رکردایه تیی یه کگرتوو سه ردانی سکرتاریای حیزبی دێموکڕاتی 
کوردستانیان کرد و له الیه ن ھه یئه تی ڕێبه ریی حیزب به سه رپه رستیی کاک 

مسته فا مه لوودی، سکرتیڕی گشتیی حیزبه وه  پێشوازییان لێکرا.
له و  ئه بووبه کرعەلی   مامۆستا  دیدارەدا  ئەو  باسەکانی  تەوەرێکی  له و 
بنه ما  و  پڕه نسیپ   له   باسی  قه درزانییه وه   ستایش و  به   پێوه ندییه دا 
دێموکڕاتیکه کانی حیزبی دێموکڕات له  گۆڕانی پێکھاته ی ڕێبه ری،  به  تایبه ت 
گۆڕینی سکرتێره کان و ده ستاوده ستکردنی ده سه تی کرد و ھیوای خواست 
ئه و  سه یری  بایه خێک  وه ک  کوردستان  سیاسییه کانی  الیه نه   ھه موو  که  

گۆڕانکارییه  بکه ن .

پێش نیوه ڕۆی ڕۆژی پێنجشه ممه ، ٧ی ڕێبه ندان ھه یئه تێکی سه رکردایه تیی 
وته بێژی  حاجی،  شۆڕش  کاک  سه رپه رستیی  به   گۆڕان  بزووتنه وه ی 
بزووتنه وه ی گۆڕان سه ردانی سکرتاریای حیزبی دیموکراتی کوردستان یان 
مسته فا  کاک  سه رپه رستیی  به   حیزب  ڕێبه ریی  ھه یئه تێکی  له الیه ن  و  کرد 

مه لوودی، سکرتێری گشتیی حیزبه وه  پێشوازییان لێکرا.
و  ده رفه ت   له   باس  دانیشتنه دا  ئەم  باسەکانی  و  تەوەر  لە  یەکێک  له و 
ئاسته نگه کانی به رده م بزووتنه وه ی کورد له  ھه ر دوو به شی ڕۆژھه ت   و 
باشووری کوردستان کرا و به  لێکدانه وه ی ھه لومه رجی نێوخۆیی ھه ر کام 
له و دوو به شه ی کوردستان، دوو الیه ن له سه ر ئه و باوه ڕه  بوون که  کلیلی 
پاراستنی ده سکه وته کان  و سه رخستنی  سه رکه وتن به سه ر ئاسته نگه کان  و 
ڕێککه وتن و  سازان  و  لێکتێگه یشتن،  ته نیا  ھاوکێشانه   له و  کورد  دۆزی 

یه کبوونه .

ھه یئه تێكی  ھه تاوی  ١٣٩٥ی  رێبه ندانی  ی   ١٠ یه کشه ممه  رۆژی  پێش نیوەڕۆی 
کاکه مین  به ڕێز  سه رپه رستیی  به  کوردستان  دێموکڕاتی  پارتی  سیاسیی  مه کته بی 
نه جار، ئه ندامی مه کته بی سیاسیی ئه و حیزبه سه ردانی سکرتاریای حیزبی دێموکڕاتی 
کوردستان یان کرد و له الیه ن کاک مسته فای مه ولوودی سکرتێری گشتیی حیزب و 
چه ند که س له ئه ندامانی ده فته ری سیاسی و رێبه رایه تیی حیزبه وه پێشوازییان لێ کرا.
لەو دانیشتنەدا به ڕێز کاکه مین نه جار وێڕای گه یاندنی پیرۆزبایی مه کته بی سیاسیی 
حیزبی  نوێی  سکرتێری  ده ستبه کاربوونی  به بۆنه ی  کوردستان  دێموکڕاتی  پارتی 
دێموکڕات، په یامی برایه تی و دۆستایه تیی پارتی دێموکڕاتی کوردستانی بۆ حیزبی 
دێموکڕاتی کوردستان دووپات کرده وه و جه ختی له سه ر به رده وامی و قووڵکردنه وه ی 

پێوه ندیی ھاوکاریی و دۆستایه تیی نێوان دووالیه ن کرده وه.

کاک مستەفا مەلوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە نامەیەک دا 
وەمی نامەی پیرۆزبایی لوئی ئەیاال، سکرتێری گشتیی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیستی 
دایەوە کە بەبۆنەی ھەڵبژێرانی بە سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بۆ 

ناردبوو.
دەقی ئەو نامەیە بەمجۆرەیە:

به ڕێز لوئی ئه یاال! 
حیزبی  خۆشه ویستی  دۆستی  سۆسیالیست و  ئینتێرناسیۆنال  گشتیی  سکرتێری 

دێموکراتی کوردستان!
حیزبی  گشتیی  سکرتێری  به   ھه ڵبژاردنم  بۆنه ی  به   به ڕێزت  پیرۆزبایی  په یامی   

دێموکراتی کوردستان گه لێگ شاد خۆشحاڵ  و دڵگەرمی کردم.
زۆرترین  بتوانین  سۆسیالیست دا  ئینتێرناسیۆنال  له   ئێوه   ھاوکاریی  به   ھیوادارم 
دێموکراتی  حیزبی  ئێران و  کوردستانی  خه ڵکی  بزووتنه وه ی  بۆ  دۆست  باشترین   و 
و  ھاوکار  سۆسیالیسته کانمان  دۆسته   رێگایه ش دا  له و  بکه ین  و  په یدا  کوردستان 
یاریده دەرمان بن؛ ھەروەھا ناوه ندی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست ببێ به  مه کۆی ئه و 

دۆسته  خۆشه ویستانه.
 ئەمن دۆستانی خه ڵکی کورستان و حیزبی دێموکرات له  ئینتێرناسیونال سۆسیالیست 
دڵنیا ده که مه وه  به  ھه موو تواناوه  کار بکه م بۆ ئه وه ی له  ئەرک و به رپرسایه تیی تازه م دا 
به  ھاوکاریی ھاوڕێیانم له  حیزبی دێموکرات تێبکۆشم بۆ جێخستنی پڕەنسیپە مرۆیی و 
وەده ستھێنانی  و  دێموکراسی   کۆمه یه تی و  عەداڵه تی  دابینکردنی  دێموکڕاتیکەکا ن و 

مافی ڕه وای خه ڵکی کوردستانی ئێران.

به  ھیوای دیدارو بەردەوامیی پێوەندییەکانمان
به رێزه وه 

ی ه ولو سته فا 
ستا و راتی  ێمو یزبی  سکرتێری گشتیی 

٢ ی ژانویەی ٢٠١٧
  ١ انی  ەن ێ  ی 

 چه ند چاالکی یەکی دیکەی حیزب
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یکه ی  انی  ی و شێو   ا ه  ه باتی  یی نێوا  ێو ن
ه با

بابه تێک که ھه میشه له نێو بژارده  سیاسی و مه ده نییه کان 
 له ئێران و  به تایبه تی له سانی رابردوودا له کوردستان 
زۆر جێگای مشت ومڕ بووه، کاریگه ریی خه باتی چه كداری 
و مێتۆده سه خته کانی تێکۆشان له سه ر خه باتی مه ده نی و 
مێتۆده نه رمه کانه. ئێمه پێشتر باسی ئه وه مان کرد که تیئۆریی 
خه باتی چه کداری له مێژووی نوێی ئێران دا زۆرتر له که ناڵی 
ئێران  شۆڕشگێری  چه پی  ده ستی  له سه ر  و  مائۆ  فکری 
ھاتۆته نێو فکری سیاسیی نه یارانی رێژیمی شا. له  حاڵێکدا که 
ێرژنی ئه سڵی و یه که می ئه م تیئۆری سازییه خه باتی  به پێی 
خه بات  پێشڕه و  ھێزێکی  ئــه وه ی  بۆ  رێگایه که  چه كداری 
کۆمه ڵگا  توێژه کانی  و  چین  ھه موو  و  بکا  جه ماوه ری  به 
بکا(١)،  چاالک  و  ئه رکدار  سیاسی   ئامانجێکی  ــه ده وری  ل
له و سه رده مه دا که کورد و حیزبی دێموکڕات به شێوه یه کی 
به ربو و به رده وام خه باتی چه کداری یان به ڕێوه برد، واته 
پاش ھاتنه سه رکاری کۆماری ئیسالمی، به له به رچاوگرتنی 
باده ستی و پڕڕه نگبوونی کارزاری چه کدارانه له کرده وه ی 
سیاسیی حیزبی ئێمه دا، ھێندێ له فکرسازه  چه په کان که 
ھه بوو،  کــورد  ناسیۆنالیزمی  له گه ڵ  بنه ڕه تی یان  کێشه ی 
حیزبی دیموکراتیان به وه تاوانبار ده کرد که جگه له شه ڕ 
شتێکی دیکه  نازانێ و کارکردی نه ریتگه رایانه ی پێشمه رگه 
ئه نجامێکی نیه جگه له پاسی کردنی چین وتوێژه کانی تری 
کۆمه ڵگا و پشت گوێ خستنی ھه ر چه شنه جه ھانبینی یه کی 

نوێ بۆ کۆمه ڵگا.(٢)
ئه م  یه كه می  به شی  له   وه ک  که  ئه وه یه  راستییه كه ی 
وتاره دا باسمان کرد، باده ستی و پڕڕه نگبوونی مێتۆدی 
چه کدارانه ی حیزبی دیموکرات به تایبه تی له ده ھه ی شه ستی 
کورده کان  ھه ڵبژێردراوی  ئاقاری  ئه وه ی  پێش  ھه تاوی دا 
به رھه می سیاسه تی  و  داسه پاو  حاڵه تێکی  بووبن،  خۆیان 
ئێستاشدا  سه رده می  له  که  ھــه روه ك  بوو؛  رێژیم  خودی 
سیاسی  مێتۆده  نه بوونی  بــاده ســت  و  پڕڕه نگ نه بوون 
به رنامه ڕێژیی  و  بیرکردنه وه   له  خه بات  مه ده نییه کانی  و 
تێکۆشه رانی کورد له ئێران دا له به ر ئه وه  نیه که کورده کان 
بۆخۆیان حه ز نه كه ن پرسی ماف و داخوازییه کانیان ته نیا 
به م  پێش.  ببه نه  به ستێنه دا  لــه م  شتێک  ھه موو  پێش  و 
به رپرسیار  سیاسیی  ھێزێکی  که  دابنێین  واشــی  ئه گه ر 
ــه و رێــژه یــه  لــه یــاریــی سیاسی کــه لــه کۆنتڕۆڵی  ده بــێ ل
که م  و  نوێ  به ستێنه  و  بــوار  دروستکردنی  بۆ  خۆی دایه 
تێچووتره کان تێ بکۆشێ، زۆر به ر له  ده ستپێکردنی خه بات 
له الیه ن  سیستماتیک  به شێوه ی  چه كداری  خۆڕاگریی  یان 
حیزبی دیموکراته وه بایه خ و پێویستیی مێتۆده سۆفته کانی  
ئه و حیزبه دا  ئه ده بیات و کارکردی سیاسیی  له  تێکۆشان 
راپۆرته ی کۆمیته ی  له و  نموونه  بۆ  بۆ کراوه ته وه.  جێیان 
که  حیزب  کۆنگره ی سێھه می  و  کۆنفڕان  بۆ  ناوه ندی دا 
پێشتر پشتمان پێ به ست ھاتووه: «ئێمه ئه وه نده ی پێمان 
به ڕه سمی  وه ك  رۆژ  دروشمی  ھێندێ  تێده کۆشین  بکرێ 
سیاسی  زیندانییانی  ئازادیی  و  کــوردی  زمانی  ناساندنی 
رێژیمه دا  ئه و  به سه ر  شادا  رێژیمی  چوارچێوه ی  له  ھه ر 
بسه پێنین. ئه وه دوورکه وتنه وه له رێبازی گشتیی خه بات 
نیه که البردنی رێژیمی شایه به ڵکوو خه باتی رۆژه. خه بات 
بۆ داخوازه کانی ھه موو رۆژه ی کۆمه نی خه ڵک رێگا بۆ 
خه باتی درێژخایه ن و توندوتیژ خۆش ده کا و تاقیکردنه وه ی 
نوێ ده داتــه ده ست کۆمه نی خه ڵک و رۆژ لــه دوای رۆژ 
زیاتر قانی یان ده كا که به خه باتی رێکوپێک ده توانن ھێندێک 

له داخوازه کانیان به سه ر رێژیمی شادا بسه پێنن». 
ــارده و  ئــه گــه ر لــه مــه ودایــه کــی مــێــژوویــی دا چــاو لــه دیـ
رووداوه کان بکه ین و ئه م راپۆرته پێوه ند بده ینه وه به  دوایین 
دیموکراتی  حیزبی  ناوه ندیی  کۆمیته ی  سیاسیی  راپۆرتی 
کوردستان بۆ کۆنگره ی شازده ھه م، ده بینین که جیا له وه 
رێچکه   ئه و  ھه مان  له سه ر  ئێمه   حیزبی  بنه ماکان دا  له  که 
ھه رگیز  که  لــه وه   جیا  رۆیشتووه؛  ره فتاری یه  و  ــاوه ڕی  ب
له و ده رفه تانه که بۆ کاری سیاسی و خه باتی جه ماوه ری 
له گه ڵ  مامه ڵه  نموونه  (بــۆ  نــه بــووه  غاف  پێش  ھاتوونه 
١٣ی خه ڵکی  ناڕه زایه تییه كانی زستانی ١٣٧٧ و ھاوینی ٤
کوردستان، ھه ڵوێستمان له گه ڵ ھێندێ له ھه ڵبژاردنه کانی 
نێو کۆماری ئیسالمی، روانگه مان بۆ چاالکانی مه ده نی، ... 
و  دێموکراتیک  به كرده وه  له وه ش که خیسڵه تی  ھتد)؛ جیا 
پێشکه وتنخوازانه ی حیزبی دیموکرات ئه و حیزبه ی ھان داوه 
که له گه ڵ ئه وه دا که پرسی شوناس به ده لیلی وجوودیی 
خۆی بزانێ سه رنج و بایه خی گه وره  به پرسه كانی دیکه ی 
کۆمه ڵگاش بدا، ھاوکات ھه ڵكشان و گۆڕانێکی که یفیه تیشی 
پێک  چه كدارییه کان دا  غه یره  مێتۆده  بۆ  خۆی  روانینی  له 
ھێناوه. به تایبه تی له ده  ساڵی رابردوودا  له گه ڵ ئه وه دا که 
پێشمه رگه ی حیزبی دیموکراتی کوردستان به رده وام له نێو 
ته شکیالتیی  تێکۆشانی  خاک و خه ڵکی خۆی دا حزوور و 
رۆژھــه ت  سیاسییه ی  الیه نه  ئه و  ئێمه  حیزبی  ھه بووه، 
بووه که له گوتاری سیاسی و به رنامه ڕێژیی رێکخراوه یی 
خۆی دا زۆرترین شوێنی بۆ مێتۆده  سیاسی و مه ده نییه كانی 
خه بات کردۆته وه و به ھۆی راستوێژی و تابووشکێنیی له و 

پێوه ندییه دا ته نانه ت حازر بووه تێچووی سیاسییش بدا.
له ھه رحاڵدا باوه ڕی ئێمه ئه وه نیه که خه بات، خۆڕاگری یا 
حزووری چه کدارانه ی پێشمه رگه به خودی خۆی ھه ڕه شه 
خه بات  مه  ده نییه كانی  و  سیاسی  مێتۆده  بۆ  به دیل  یــان 
له گه ڵ رێژیمێکی  له ڕووبه ڕووبوونه وه و مامه ڵه  ته نانه ت 

وه ک کۆماری ئیسالمیشدایه. به ڵکوو ھه  ردووکی ئه م ئاقار 
و شێوازانه ی خه بات پێویسته له چوارچێوه ی تێکۆشانێکی 
یه كتر  ته واوکه ری  و  ھه ماھه نگ  ھه مه الیه نه  و  فره ڕه ھه ند 
بن. به رزی و نزمی و رێژه ی ھه ر کام له و مێتۆدانه ش  ده بێ 
له ژێر ئامانجێکی سیاسی و به پێی قۆناغه کان و ھه لومه رجی 

رۆژ و ره فتاری ده وڵه تی ناوه ندی دیاری بکرێن.
فاکته ری ھه لومه ر بۆ بردنه پێشی خه باتی چه کداری

ــێــک دا بۆ  ــی تــێــکــۆشــه رانــی ھـــه ر گــه ل ــای ــاردروســت ــه ک ل
سروشتی  به شێوه یه کی  چه كداری  خه باتی  به ڕێوه بردنی 
بۆ وه ھا کرده وه یه کی گه وره  پێش که  دێته  ئه و پرسیاره  
( بۆ سه ر گیانی  له ھه موو روویه كه وه  پڕ ده ره نجام  و 
ئه نجامده رانی ئه م شێوازه له خه بات و  به گشتی بۆ سه ر 
کامه  گشتی)  و  سیاسی  به ستێنی  و  کۆمه ڵگادا  له  ژیــان 
فاکته ر و پێداویستییانه ده بێ له به ر چاو بگیرێن و پێوه ندی 
و ریزبه ندی نێوان فاکته ر و پێداویستییه کان ده بێ چۆن و 
به  شێوه یه ک رێک بخرێ.  لێره دا له گه ڵ ئه وه که ھه میشه 
ھه لومه ر وه ك فاکته رێکی سه ره کی و بنه ڕه تی بۆ مامه ڵه 
و ساغبوونه وه له وه ھا پرسێ دا چاو لێ کراوه، فاکته ری 
زه ینی  واته ئیراده ش ھه میشه وه ک دیاریکه رێکی به رجه سته 
له به رامبه ر فاکته ری ھه لومه رجدا قوت بۆته وه و ته نانه ت له 
بیری تیئۆریسیه نه مه یدانییه كانی خه باتی چه کداریی گه الن 
له جیھاندا بۆ نموونه خودی چه گوارا وا ده رده کــه وێ که 

ئه وه ی گرینگتر و بڕیارده رتره فاکته ری دووه مه.(٣)
ناوه ندیی  کۆمیته ی  ئاماژه پێکراوەکه ی  پێشتر  راپۆرته  
له و  حیزبه  ئه و  سێھه می  کۆنگره ی  بۆ  دیموکرات  حیزبی 
له سه رده می  کــردووه که  باس  پێوه ندییه دا ھێندێ شتی 
بنه مای  که  ئاکسیۆمێک(ئه سڵێک  وه ک  ده کــرێ  ئێستاشدا 
بیرکردنه وه مانه) بۆ کار و کرده وه ی ئه و حیزبه و به گشتی 
لێ  چاوی  کوردستان  رۆژھه تی  سیاسیی  تێکۆشه رانی 
بکرێ. له م راپۆرته دا ده خوێنینه وه : «ئێمه خه باتی چه کدار 
به  شێوه ی ئه ساسیی خه باتی خۆمان داده نێین و پێمان وایه 
که تاقه شێوه ی مومکین بۆ رووخاندنی رێژیمی شایه. به م 
خه باته  ئه م  ده ستپێکردنی  بۆ  پێویست  ھه لومه رجی  ھه تا 
پێک نه یه، خه باتی چه کدار به دروشمی رۆژ دانانێین. ئه وه 
رێگای حیزبێکی شۆڕشگێڕه. رێگای رێکخراوێکه که ھه ست 
سه رکه وتنی  بۆ  ئێمه  بــڕوای  به   ده کــا.  مه سئوولییه ت  به 
خه باتی چه کدار له کوردستانی ئێران پێویسته گه لی کورد 
ئاماده بکرێ، النی که می رێکخراوێکی شۆڕشگێری ئه وتۆ 
که باس کرا پێک بێ، یه کێتیی کرده وه له گه ڵ رێکخراوه کانی 
شۆڕشگێڕی ئێرانی که له خه باتی چه کداردا به شدارن دابین 
کوردستانی  به  پێوه ندییان  که  گیروگرفتانه ی  ئه و  بکرێ، 
عیراقه وه ھه یه به قازانجی خه باتی چه کدار له کوردستانی 
خه باته  ئــه و  بۆ  ده ره وه  یارمه تیی  و  بکرێن  حــه ل  ئێران 
له بیر  شه رتانه  له م  یه ک  ھیچ  ناتوانین  ئێمه  رابکێشرێ.  
ئه م  ھه موو  که  نابین  ــه وه ش  ئ چــاوه ڕوانــی  بــه م  به رین، 
شه رتانه وێکڕا سه دی سه د جێبه جێ بن جا ئه وده م خه باتی 

چه کدار ده ست پێ بکه ین».
شتێکی گرینگ که پێویسته له م پێوه ندییه دا ئاماژه ی پێ 
بکه ین ئه وه یه که به ھۆی وێكچوونی ھه لومه رجی ئێستای 
نزیک  که  ھه لومه رجه  ئه و  له گه ڵ  ئێران  له  کورد  خه باتی 
به چل و پێنج ساڵ پێش  ئێستا ئه م راپۆرته ی سه ره وه ی 
تێدا نووسراوه، له سانی دوایی دا ئه وه که ئایا ھه لومه ر 
ــزووری  ــا النــیــکــه م حـ ــۆ ده ســتــپــێــکــردنــه وه ی کــــرده وه  ی ب
له باره  کوردستان  رۆژھه تی  له  چه کدارانه  به رچاوتری 
یا نا، دێبه یتێکی گه رم و زۆر جار ناسالمی له نێوان ھێزه  
سیاسییه کانی رۆژھه تی کوردستان لێ که وتۆته وه. ئه وه 
که پێویستییه کانی خه باتی چه کداری له  سه رده می ئێستادا 
چین و ئه وه که ئایا به ڕاستی مێتۆده باوه کانی سه رده  می 
خه باتی رزگاریخوازانه ی گه النی جیھان له نیوه ی دووه می 
له  ده گونجێن،  ئێستاش  سه رده می  بۆ  بیسته مدا  ســه ده ی 
ده رفه تی ئه م وتاره و شاره زایه تیی نووسه ره که ی به ده ره. 
ته نیا شتێک که ده کرێ لێره دا بیڵێین ئه وه یه که ھه ر ھێزێک 
که به رپرسیارانه له گه ڵ ھه لومه ر و ده رفه ته کان مامه ڵه بکا 
و ھاوکات ریساله تی شۆڕشگێڕانه و خه باتگێڕانه ی خۆیشی 
له بیر نه چێته وه، پێویسته له مامه ڵه و بڕیار و ھه ڵوێستی 
به  نه ترس.  ھه م  بێ،  واقعبین  ھه م  ھاوکات  بـــواره دا  له و 
دیوی یه که مدا، واقعبینی له و پێوه ندییه دا یارمه تیمان ده كا 
که ئه گه ر باسکردن له خه باتی چه کداریمان بۆ له خودی 
به ڕێوه بردنی خه باتی چه كداری گرینگتر نیه، پێویسته رێ 
به و مێتۆده مامه ڵه له گه ڵ ئه و پرسه بکه ین که له راپۆرته  
ئاماژه پێکراوه که ی سه ره وه دا باس کراوه. ئه گه ریش ھات و 
الیه نێک یان چین و توێژێکی نێو کۆمه ڵگا له و پێوه  ندی یه دا 
نابێ پێمان وابێ ئه و الیه ن یان  تێبینیی ھه  بوو،  ره خنه  و 
چین و توێژه له ئێمه که متر دڵسۆز و نیشتمانپه روه ر یان 
له ئێمه که متر خه باتگێڕ و وتپارێزه بۆیه شتی وا ده ڵێ. به 
دیوه که ی تردا، ھه ر الیه نێک (جا ئه و الیه نه بۆخۆمانین یان 
الیه نێکی دیکه) که به پێشکه شکردنی تێچووی زۆر گه وره  له 
باره گای میلله ت دا له فکری ده رچوون له دۆخی نادڵخوازی 
ــه وه ی زیــاتــری خــه بــات و  ــدن ئێستا و  لــه ھــه وڵــی بــووژان
تێکۆشان له به ستێنی شۆڕشگێڕی دا بێ، ده بێ کاری ئه و 
الیه نه به ئیحترامه وه چاو لێ بکرێ. ھاوکات ھه روه ک که بۆ 
وتووێژ له گه ڵ رێژیم دروست نیه ھیچ الیه نێک به تاقی ته نیا 
ئه و کاره بکا، گرتنه وه به ری مێتۆدی چه کدارانه ش ئه و کاته 
به  ڕاستی به به رھه م و کارساز ده بێ که ئه و کاره به رھه می 
پێکه وه کارکردن و لێکگه یشتنی زۆربه ی الیه نه سه ره کی و 

مه یدانییه کانی خه باتی کورد له رۆژھه تی کوردستان بێ.
چه کدارانه ی  خه باتی  بۆ  ئێرانی  الیه نه کانی  روانینی 

کورده كان
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ئه مڕۆ له ھه موو کاتێ زیاتر پارچه 
پارچه و له واقعییاتی کۆمه ڵگای ئێرانی دوور که وتۆته وه و 
گرفتاری کۆمه ڵێک باس و خواس و سنووربه ندیی بێ که لک 
و سه رده م به سه رچووشه.  سه رباری ھێندێک گه شه سه ندنی 
الیه ن  ھێندێک  ستایشی  جێگای  ھه ڵوێستی  و  پۆزه تی 
الیه نه  روانینی  جــه وھــه ردا  له  ســنــووردار،  که سایه تیی  و 
ئێرانییه کان بۆ پرسی نه ته وایه تی و پێکه وه ژیان له ئێران دا 
له چاو ئه وه که سی و پێنج ساڵ پێش ئێستا ھه یانبوو ئه گه ر 
خراپتر نه بووبێ، زۆر باشتر نه بووه. ئه وه نده ی ده گه ڕێته وه 
سه ر بابه ته كه مان، به وه نده قه ناعه ت ده كه ین که بڵێین به ھۆی 
ھه لومه رجی ناوچه و تا ڕاده یه کیش له ئه نجامی فرتوفێ 
ئه و  په رده ی خودی رێژیم،  و کارله سه رکردنه کانی پشتی 
ئۆپۆزیسیۆنه له سه ریه ک سه باره ت به ئاینده ی ناسنامه ی 
ئێرانی و ته واوه تیی ئه رزیی وت و چۆنیه تیی ھێنانه دیی 
ئه لترناتیڤی سیاسی، ئه مڕۆ زیاتر له پێشوو له روانینه کاندا 
بۆ  بــووه.   اتی  کۆنسه ر شێوازه کاندا  له  و  مه زنیگه را 
و  رووناکبیران  شادا  زه مانی  له  که  شوێنه دا  له و  نموونه 
سیاسییه کانی چه پی نزیک له «جه بھه ی میللی» له ده ره وه ی 
وت پشتیوانیی سیاسی و یارمه تیی لۆژیستیکیان بۆ ئه و 
تێکدانی  بۆ  چریکه كان  چه کداریی  جووڵه ی  له  که مه  بڕه 
«دوورگه ئارامه که ی رۆژھه تی نێوه ڕاست» کۆ ده كرده وه، 
حــزووری  له گه ڵ  له پێوه ندی  ئه مڕۆ  که سانه  ئــه و  ھه مان 
مه یدانی و چه کدارانه ی کــورددا به بێ دوودڵــی ئه م ئاقاره  
مه حکووم ده كه ن و به قه ولی خۆیان به ھۆکاری له باربردنی 
ده رفه تی گۆڕانی نه رم و به سوریه کردنی ئێرانی ده زانن. 
باوه ڕه دایه که وێڕای ئه وه که  له و  نووسه ری ئه م دێرانه 
به وه زنه کانی  ئێلێمنته  له گه ڵ  لێک گه یشتن  و  ھاوخه باتی 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی یه کجار زۆر گرینگ و پێویسته، به م 
ئێمه که ده ڵێین ھه ر پارچه یه کی کوردستان ده بێ بۆخۆی 
ھیچ  نابێ  و  بکا  خــۆی  به رژه وه ندییه کانی  نوێنه رایه تیی 
پارچه یه کی کوردستان ئاجێندای خه بات بۆ پارچه یه کی دیکه  
بۆ دیاری بکا، ئه و وته و بــاوه ڕه ده بێ چه ند قات قایمتر 
ئێرانی دا  ئۆپۆزیسیۆنی  له گه ڵ  له  پێوه ندی  راشکاوانه تر  و 
جێبه جێ بکه ین (النیکه م تا کاتێک که حازر به دانپێدانانی 
بــه كــرده وه ی جه وھه ری پرسی کــورد له ئێران ده بــن). له 
کوردی  ھه ستانه وه ی  و  سه رکه وتن  ئێستادا  سه رده می 
رۆژھــه ت، به مه رجێک به یه كگرتوویی ئه و کاره بکا، له 
به ھێز کردنی ھه رچی زیاتری ره ھه ندی  مه یدانی و قائم به 

زاتی خه باته كه ی خۆیدایه.
یان  ترازێنه ر  فاکته ری  چــه كــداری،  خه باتی   : ئه نجام 

ی کورد له رۆژھه ت سازێنه ری نێو بزا
ھه لومه رجدا  فاکته ری  له گه ڵ  له پێوه ندی  و  ســه ره وه  له 
باسی ئه وه مان کرد که به داخه وه له سانی دوایی دا پرسی 
بۆ  ھۆکارێک  ببێته  ئــه وه ی  له جیاتی  چــه کــداری  خه باتی 
یه کخستنی گوتار و کرداری ھێزه سیاسییه کانی رۆژھه ت، 
و  بۆ دڕدۆنگی  بر علت»  نوێ و «مزید  فاکته رێكی  بۆته 
ئه و  لــه الیــه ک،  الیه نانه.  و  ھێز  ئــه و  لــێــک دوورکــه تــنــه وه ی 
ئه م پرسه دا  له گه ڵ  له پێوه ندی  له روانین دا که  ھاوبه شییه 
مــه ده نــی دا  به ستێنی  و  شۆڕشگێڕی  به ستێنی  لــه نــێــوان 
زه رووره، به و جۆره ی پێویسته کاری بۆ نه کراوه. له الی 
به ستێنی شۆڕشگێڕی دا  ھێزه  کانی  دیکه ش،له نێوان خودی 
که  بــه رھــه مــدار  و  ــرده وه  ــه ک ب حاڵیبوونێکی  لێ  ھێشتا 
ھه ربۆیه  ده ست.  نه ھاتۆته  بکه وێته وه  لێ  ھاوھه نگاویشی 
زۆر گرینگه بژارده و الیه نه کانی کوردی رۆژھه ت له سه ر 
ھه ردوو به ستێن و له نێوان ھه ردوو به ستێندا به دووربینی 
و دڵئاوه یی و حه وسه له یه کی زۆرتره وه کار له سه ر ئه و 
مه یدانی  له  به ڵكوو  روانیندا  له  ھه ر  نه ک  و  بکه ن  پرسه 
النیکه م  یا  ھاوبه ش  نه خشه ڕێگایه کی  له سه ر  کرده وه شدا 

ھه ماھه نگ رێک بکه ون.
 ٥٩ ١٩، کاتێ پاش په سندکرانی بڕیارنامه ی  ساڵی 
شه ڕی  یه كگرتووه کان  نه ته وه  ئاسایشی  ئه نجومه نی  ی 
دڵی  له  نیگه رانی یه  ئه و  دێ،  پێ  کۆتایی  ئێران  و  عیراق 
تێکۆشه رانی کورد له رۆژھه تی ئێراندا زیندوو بۆوه که 
بزوتنه وه ی  حیسابی  له سه ر  ئه مجاره ش  ئاشتیی  ره نگه 
عیراق  له  کــورد  ی   ١٩٧٤ ساڵی  سیناریۆی  و  بێ  کــورد 
ئه مجار به دژی کورد له ئێران دووباره بێته وه. له ھاوین 
یه  و پاییزی ئه وساڵه دا دوکتور قاسملوو نامه یه ک بۆ گزا
رێکخراوی  ئه وده می  گشتیی  سکرتێری  دیکویالر  پێرێز 
نه ته وه یه کگرتووه كان ده نێرێ و له ئه نستیتۆی ھاوپێوه ندی 
پێشکه ش  وتارێک  مادرید  له  التین یش  ئه مریکای  له گه ڵ 
ده كا. ناوبراو وێڕای ئه وه که ره تی  ده كاته وه که ھه ر جۆره 
له  ناوچه یی  کێشه یه کی  له سه ر  نێوده وڵه تی  رێککه وتنێکی 
رۆژھه تی نێوه ڕاستدا کاپیتوالسیۆن (خۆبه ده سته وه دان)ی 
کورد و حیزبی دێموکڕاتی لێ بکه وێته وه، دڵنیایی ده دا که 
نه داته پرسی  نێونه ته وه یی سه رنج  ھه تا کاتێک کۆمه ڵگای 
ره واکانی  خواسته  ومــی  کاتێ  ھه تا  و  ئێران  له  کــورد 
گه لی کورد له ئێراندا نه درێته وه، ئه و گه له به ھه  ر رێگایه ک 
که له به رده ستی بێ (بخوێنه وه به خه باتی چه كداریشه وه) 

خه باتی خۆی ھه ر درێژه  ده دا.
رورت مبارزه  مسلحانه و رد  (١) امیر پرویز پویان، 

تئۆری بقا، انتشارات چریکھای فدائی خل ایران، ١٣٥٠.
احبه با «کمونیست»، شماره ٦٠،  ور حکمت، م (٢) من

بھمن ماه ١٣٦٩.
 Guevara, Ernesto: Guerrilla Warfare,  (٣)

.٤ ٦٣٦ ٠ ٢ ٥ ٠ ٩٧  Souvenir Press, ISBN

روانگەی فکری

خه باتی چه کداری: شێوازێکی ھه رده م له رۆژه 
ه م و کۆتایی به شی سێ

ه  زاد ه  ئا 

چه ند ھه واڵی ئێران

   

ئێران  بنه ماڵه كانی   ئابووریی  ٢ی   سه دی  
ئاستی   گه یشتۆته ی   بێكاری   و  دابه زیوه  

مه ترسیدار.
ته عاون،  وه زیر  جێگری   مه یده ری ،  ئه حمه د 
له   ئێران  بنه ماڵه كانی   گوتی ،  خۆشبژیویی  كارو 
ماوه ی  ساڵه كانی  ٤ بۆ ٩٢ له  بواری  ئابوورییه وه  
ناوبراو  قسه ی   به   ھه ژارتربوون.   ٢ سه دی  
زیاتر له  یه ك له  ٤ی  بنه ماڵه كان بۆ گرووپه كانی  

خوارووی  ھه ژاریش دابه زیون.
ناوبراو دابه زینی  داھاتی  به  ھۆكاری  سه ره كیی 
دابه زینی   بنه ماڵه كان زانی  و گوتی  کە  ھه ژاریی 
داھاتی  سه دی  ٧٩ بنه ماڵه كانی  ئێران بۆ نه بوونی  
٤٥ی   سه دی   ئەو   دەگەڕێتەوە.  كاسبی  و  كار 
بنه ماڵه كه یان  ئه ندامانی   له   یه كێ  بنه مانه   ئه و 
بێكاربوون و له  ھه ژاره وه  بۆ ھه ژارتر ڕۆیشتوون.

كۆماری   قانوونیی  پزیشكی   ڕێكخراوی  
ئیسالمیی ئێران له  ڕاپۆرتێكدا ئاشکرای کرد كه  
له  ماوه ی  ٩ مانگدا ١٢ ھه زار و ٧٥١ كه س به  
له ده ست  گیانیان  ھاتوچۆ  ڕووداوه كانی   ھۆی  

داوه .
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   قانوونیی  پزیشكی  
ھه زار   ٢٦٣ دیاریكراودا  كاتی   ھه مان  له   دەڵێ 
ھاتوچۆ  ڕووداوه كانی   ھۆی   به   كه س   ٩٠٤ و 

زیانیان به ركه وتووه  و برینداربوون.
مانگی   له   ته نیا  كه   ھاتووه   ڕاپۆرته دا  له م 
ھۆی   به   كه س   ١١٤٠ ئه مساڵ  سه رماوه زی  
ڕووداوه كانی  ھاتوچۆ كوژراون و ٣٧٠٠ كه سی 

دیكه ش بریندار بوون و زیانیان به رکه وتووه .
ھۆی   به   زیانه كان  بڕی   دەڵێم  ئاماره كان 
ڕووداوی  ھاتوچۆ له  ئێران ٢٥ به رابه ری  وتی  

ژاپۆن و ٣ به رابه ری  وتی  بریتانیایە . 

یه كیه تیی  ئورووپا داوای  له  كۆماری  ئیسالمیی 
به رنامه ی   به   په ره   زیاتر  له وه   كه   كرد  ئێران 
له وه   و،  نه دا  وته كه ی   بالستیكی   مووشه كیی 
زیاتر جیھان سه باره ت به  خۆی  بێ متمانه  نه كا.

ھه واڵده رییه كان،  سه رچاوه   ڕاپۆرتی   به پێی  
فیدریكا موگرینی ، به رپرسی  سیاسه تی  ده ره وه ی  
یه كیه تیی  گوتی :  له مباره یه وه   ئورووپا  یه كیه تیی 
مووشه كی  به رنامه ی   به   سه باره ت  ئورووپا 
له و  داوای   و،  نیگه رانه   زۆر  ئێران  بالستیكی  
وته  كرد كه  له وه  زیاتر خۆی  بێ متمانه  نه كا و 

مووشه كی  بالستی تاقی نه كاته وه .
له الیه كی  دیكه  وه زاره تی  ده ره وه ی  ڕووسیه  له  
ھه مبه ر قسه كانی  یه كیەتیی ئورووپا ڕایگه یاند كه  
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   مووشه كیی  به رنامه ی  
ئه منیه تی   شووڕای   بڕیارنامه ی   پێشێلكردنی  
پێوه ندی   له   یه كگرتووه كان  نه ته وه   ڕێكخراوی  

له گه ڵ به رنامه ی  ناوكی نییه .
 ، ھه ر له و پێوه ندییه دا، محه ممه دجه واد زه ری
ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری   ده ره وه ی   وه زیری  
كه  ئه م  ڕۆژی سێشه ممه  ئامریكای  وریاكرده وه  
وته  له  بیانوویه ك ده گه ڕێ كه  ئاڵۆزیی نوێ له  

وته كه ماندا دروست بكا.
نێوان  له   ئاڵۆزی  و  گرژ  چڕبوونه وه ی  
ڕۆژی   چه ند  ماوه ی   له   واشنگتۆن  و  تاران 
بۆ  ترامپ  دۆناڵد  بڕیاری   به دوای   ڕابردوودا، 
كه   وت  خه ڵكی ٧  ھاتنی   قه ده غه كردنی ٩٠ڕۆژ 

یه كیان ئێرانه  بۆ ئامریكا، ده ستی  پێكردوه. 

ڕێكخراوی  ڕوونبێژیی نێوده وڵه تی له  ڕاپۆرتی  
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   ڕێژیمی    ،٢٠١٦ ساڵی  
له  نێو لیستی  گه نده ڵترین وتانی  جیھان دایه  و 
له  چاو ساڵی  پێشوو پله یه ك دابه زیوه  و له  پله ی  

٣١مین وتی  جیھان دایه .
په له ی   له   ڕوونبێژی   بواری   له   دانماڕك  وتی  
سۆئێد،  فێنالند،  نیوزله ند،  و  جیھاندایه   یه كه می  
له   ئاڵمان  و  كانادا  ھوله ند،  نۆڕوێژ،   ، سۆئی
پله كانی  خوارتری ئاستی  جیھان دان و ھه روه ھا 
له  قاڕه ی  ئاسیاش سه نگاپور، ھه نگھكۆنگ، ژاپۆن 
و ئیماراتی  یه كگرتووی  عه ره بی به  پله ی  ٢٤ له  

باشه كانی  ئه م قاڕه یه ن.
نێوده وڵه تی ،  ڕوونبێژیی  ڕێكخراوی  
و  سه به خۆیه   و  ناده وڵه تیی  ڕێكخراوێكی  
 ١٩٩٣ ساڵی   كه   ئاڵمانه   وتی   له   مه قه ڕه كه ی  
وتانی   گه نده ڵییه كانی   ڕێژه ی   و  دامه زراوه  

جیھان ھه ڵده سه نگێنێ.

انی  ئێران ھه ژارتر بوون ٢ی  بنه ماڵه  سه دی  

ه  به  ھۆی  رووداوی   زیاتر له  ٢ ھه زار 
ھاتوچۆ له  ئێران گیانیان له ده ست دا

یه تیی ئورووپا، سه باره ت به به رنامه ی   یه 
رده وه  یمی  ئێرانی  وریا  ی  رێ مووشه 

ان دایە   ی ئێرانیش له  لیستی  گه نده ڵترین وتانی 
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رۆژھــەتــی  دیکەی  گەالنی  لە  زیاتر  کــوردەکــان 
ــوەڕاســت کــەوتــوونــەتــە بــــەردەم پــاڵــەپــەســتــۆ و  ــێ ن
قوربانییەکی زۆریان لە رێگای گەیشتن بە ئامانجەکان 
پێشکەش کردوە.  کوردەکان لە پێش کۆتایی ھاتنی 
کەوتنە  بێڕەحمانە  دواتر  و  جیھانی  یەکەمی  شەڕی 
ئــەوان  جیھانیەکان.  و  ناوچەیی  زلھێزە  تیغی  بــەر 
ئەو کات ھاوتای نەتەوەکانی دیکە تەیار و شارەزا 
نــەبــوون و خــاوەنــی گــەڵــە و چــوارچــێــوەی کــاری 
تێکڕایی بۆ رۆژانی کۆتایی شەڕ نەبوون. کوردەکان 
پەرتەوازە   جیاوازەکاندا  ھێزە  نێو  لە  ئەمڕۆ  وەک 
دیپلۆماسی  و  سیاسەت  پێچەکانی  و  قــۆرت  لە  و 
ھــێــزە بــادەســتــەکــانــدا ســـەرگـــەردان بـــون. ئەمڕۆ 
ناوچەی کوردان بە قۆناغێکی ھەستیاردا تێدەپەڕێ. 
نەرێنی  ئاکامی  رابردوو  ھەڵەکانی  دووپاتکردنەوەی 
و  قەرەبووکردنەوەی شکان  و  دێنێ  بەدوای خۆیدا 

کەوتنە مێژووییەکان کارێکی ئاسان نییە. 
ــردوودا جیھان بە  ــ  لە مــاوەی یــەک ســەدەی راب
کــوردەکــان  ــۆڕاوە.  گـ سەرسووڕھێنەر  شێوازێکی 

سایک ســەردەمــی  کوردەکانی  بە  ــەراوەرد  بـ بە 
گـــۆڕاون،  جیھانی  یەکەمی  شــەڕی  دوای  و  پیکۆ 
پەرتەوازەیی  گیرۆدەی  رابــردوو  وەک  ھێشتا  بەم 
لە  لە ماوەی سەدەیەکدا بەشێک  و دابڕانن.  ئەوان 
ئاڵوگۆڕەکانی سەردەمی مۆدێڕنیان وەرگرتوە، بەم 
لە بەستێنی کار و تێکۆشانی نەتەوەیی و نیشتمانی دا 
وەک جارانن. ناوچەگەرایی، زاراوە و عەشیرەت بە 
بە  تێکۆشانی  و  کار  رەوتــی  لە  و  کــراون  سیاسیی 
لێوەردەگیرێ.   ناو کوردایەتیدا وەک ئامراز کەڵکیان 
پرسی  لە  زیاتر  کوردستاندا  لە  کوردایەتی  ھەستی 
جۆغرافیادا کۆکراوەتەوە و تاری کراوە. ئەو رەوتە 
بەم  ھاتوە،  بەسەردا  ئاڵوگۆڕی  ئەمڕۆ  ئەگەرچی 
ھێشتا ویستی زۆرایەتی و تاکی کورد بۆ فێربوونی 
زمانی دایک، ئەدەب و وێژە و رامان لە رابردوو و 
کورد  گەلی  زۆرایەتی  ئەمڕۆ  الوازە.  خۆ  پێناسەی 
بەڵکو  بنووسێ،  ناتوانێ  دایکی  زمانی  بە  تەنیا  نە 
ناتوانێ مێژوو و سەربردەی ھەمەالیەنیی نەتەوە و 

نیشتمانەکەی بخوێنێتەوە. 
و  دەرکــەوتــوە  الوازی  بە  کــوردی  ناسیۆنالیزمی 
گرتوە.  شکڵی  بەرگریکردندا  بازنەی  و  بەستێن  لە 
خستۆتە  گەلی  و  زمان  کولتور،  ناسیۆنالیزمە  ئەو 
لە  گەورە  دابڕانیکی  ئاکامدا  لە  پاشەوەی سیاسەت. 
کوردەکان  کوردەکاندا خوڵقاوە.  کۆی  و  تاک  نێوان 
خوێندنەوە  و  نووسین  ھاوبەشی  زمانیکی  خاوەنی 
نین، کە لە ھەموو بەشەکانی کوردستاندا بە ئاسانی 
ھەستی  و  تێبگەن  یەکتر  مەرگی  و  دەرد  لە  بتوانن 
پێویستی  ئاستی  بگاتە  یەکبوونیان  و  کوردایەتیی 
لە  کـــوردی  ناسیۆنالیزمی  ــردار.  کـ و  پڕاگماتیسم 
پاشخانی بەھێزی کولتوریی و زمانەوانی سوودمەند 
لە  ــەردەوام  ب راپەڕینەکان  و  بزوتنەوە  بۆیە  نەبوە، 
بازنەیەکی دیاریکراودا ماونەتەوە و خەڵکێکی زۆر بە 
زانیاریی و تێگەیشتنەوە لە پرسەکاندا بەشدار نەبوون. 
رێگاخۆشکەری  زمان  و  کولتور  سەر  لە  کارکردن 
خەباتی سیاسیی و دواتر خۆئیدارەکردنە و دەالقەی 
نەتەوەدا دەکاتەوە.  ئاسانی بە سەر  بە  دەرفەتەکان 
لە  پــەرتــەوازەیــی  ھێشتا  ســاڵ   ١٠٠ تێپەڕینی  پــاش 
ــانــی ســیــاســی، کــولــتــوری،  ســەرجــەم کــایــەکــانــی ژی

زمانەوانیی و تێکۆشانی کورداندا دەبیندرێ.  
ناسیۆنالیزمی  بازنەی  لە  کــوردان  ناسیۆنالیزمی 
و  نەتەوە  ناسیۆنالیزمی  جێدەگرێ.  کەمایەتییەکاندا 
رێژەیەک  بە  کوردستان  سەردەستەکانی  دەوڵەتە 
بوون،  نین، کە دەرفەتی  نەبوون و  لیبڕاڵ و کراوە 
ــەک  ــۆ ھــەمــوو الی ــا ب ــاوت ــازاد و ھ ــ گــەشــەکــردنــی ئ
بخوڵقینێ. لە ئاکامدا ناسیۆنالیزمی کوردان لە بازنەی 
ئێرانییەکان و دواتر  جۆغڕافیای عوسمانییەکان یان 
سوریەدا  و  عێڕاق  تورکیە،  ئێران،  دەوڵەتی  چــوار 
سرووشتی کەمایەتی بەخۆوە گرتوە. ناسیۆنالیزمی 
و  رەق  ناسیۆنالیزمی  دەواری  ــر  ژێ لــە  کـــوردی، 
ھێرشبەرانەی دەوڵەت و نەتەوە سەردەستەکاندا  زۆر 
دەرفەت و ھەلی لەباری لەدەست چووە. ئاڵوگۆڕی 
سیستم و دەسەتەکان لەو وتانەدا کەمتر دەرفەتی 
دیالۆگی ئازاد و کراوەی لەو بەستێنەدا خوڵقاندوە و 
 ، مرۆ پرسی  بە  بەرامبەر  دەربڕینەکان  و  کولتور 

گەالن، ئازادییەکان و ھتد زۆر نەگۆڕاون.
ــووی دەوڵــەتــە  ــات ــووی کـــوردەکـــان  بــە داھ ــات داھ
گرێبەستی  رێکخستنەوەی  جــۆری  و  ســەردەســت 
ئابورییەکانی  و  سیاسیی  ئەکتەرە  نێوان  سیاسی 
وەک  فاکتەرەکان  گــرێــدراوە.   جیھانەوە  و  ناوچە 
ــان وەک جــاران  ــوردەک ــاران رەنــگــاوڕەنــگــن و ک جـ
ــاوەی چارگە  م بۆ  کــوردەکــان  فاکتەری الوەکــیــن.  
لە  بــاشــووردا خــاوەنــی جۆرێک  لە  ســەدەیــەکــە، کە 
عێڕاقێک،  لە  بەشێکن  و،  دەسەتی خۆبەڕێوەبەرین 
فاکتەری  زۆر  بە  بەستراوەتەوە  چارەنووسی  کە 
زۆنی  سێ  لە  ــازە،  ت عێڕاقی  دەرەکـــی.  و  نێوخۆیی 
شیعە، سوننە و کورددا درێژە بە ژیانی سیاسی دەدا.  

دێفاکتۆن،  ستاتوسی  خاوەنی  ئەگەرچی  کوردەکان 
ــەم پــرســەکــەیــان یـــەک ال نـــەبـــوەتـــەوە.  دەزگـــا  بـ
فەرمییەکانی حکومەتی ھەرێم و ھێزە سیاسییەکان 
بە  پڕش و بوی  ئیدارەی کەیسی کورد دەکەن. 
ئەوان  لە نێوخۆدا وەک رابردوو ناکۆک و لە بەغدا 
کردەوە  بە  و  روخسارین  چەند  سیاسەتی  خاوەنی 
نێوان  لە  جیھانی  یەکەمی  وەک سەردەمانی شەڕی 

زلھێزە ناوچەییەکاندا پەرتەوازەن.
و  ئامانج  بە  گەیشتن  بۆ  باشوور  لە  کــوردەکــان 
نەخشەرێگای  خــاوەن  و  ھاودەنگ  مەبەستەکانیان 
جۆریک  بە  دەخــوازێ  الیەنە  ھەر  و  نین  نیشتمانی 
چارەسەری دۆخەکە بکرێ. ئەوان لە جیاتی کارکردن 
خوڵقاندنی  و  عــێــڕاق  ھــەڵــوەشــانــی  لــەبــەریــەک  بــۆ 
دەرفەت بۆ سەربەخۆبوون، سیاسەت و دیپلۆماسی 
لۆژیکی  چاوخشاندنێکی  گرتەبەر.  ناسەرکەوتوویان 
کە  دەیسەلمێنێ،  ناوچەیە  ئــەو  رووداوەکـــانـــی  بــە 
ئەوان بە کردەوە خۆیان بۆ دوارۆژی رووداوەکان 
دەرفەتی  گەورەترین  ئەگەرچی  نــەکــردوە.  ئــامــادە 
بەکردەوە  بەم  بۆ رەخساوە،  مێژووییان  و  زێڕین 
کەمترین کەڵکیان لێوەرگرتوە. روانگەی ھێز و الیەنە 
سیاسییەکان و تەنانەت خەڵک وەک جاران ناڕێکخراو 

واتایەکی  بە  نابیندرێ.  یەکالکەرەوە  ئیرادەیەکی  و 
دیکە، ئەوان لە سەر مانەوە و جیابوونەوە لە عێڕاق 
ھەنووکەیی  بارودۆخی  بە  درێــژە  بۆیە  نین،  ھــاوڕا 
دەدەن، کە بەرێگاچارە ناژمێردری. ئەوان چاوەڕوانن، 
کە دۆخەکە یەکالبێتەوە و دواتر داوای پشکی خۆیان 

بکەن، کە لە گەڵ کڕۆکیی سیاسەتی گەالن ناتەبایە.
سوریە لە چەند دەیەی رابردوودا بە ھەناردەکەری 
بەم   دەناسرا،  دەرەوەی سنوورەکان  بۆ  سیاسەت 
چەند ساڵی رابردووی بە دژوارترین قۆناخی ژیانی 
سیاسیی ئەو وتە ئەژمار دەکرێ. خاکی ئەو وتە 
کراوەتە مەیدانی زۆرانبازی  بەرەی سوننە،  شیعە، 
رۆژئاوا و رووسیە.  کوردەکان و ھێزە سیاسییەکانی 
قۆناغێکی  بە  ئاڵوگۆڕانەدا  ئەو  لە جەرگەی  رۆژئاوا 
دەگمەن و ھەستیاردا تێدەپەڕن.  ئەوان  لە رۆژانی 
سەرەتای راپەڕین و شەڕی نێوخۆیی لە سووریەدا 
نەبوونە  ئاکامدا  لە  ھــەڵــبــژارد.   سێھەمیان  رێگای 
دژبەری رێژیمی ئەسەد و تێکەڵ بە ھێزە نەیارەکانی 
ئەسەدیش نەبوون. ھێزە کوردە رۆژئاواییەکان وەک 
کوردستان  دیکەی  پارچەکانی  رێکخراوی  و  ھێز 
و  ناسیۆنالیزم  و  نین   ئامانج  یــەک  و  یــەکــدەنــگ 
فــرە رەھەند  پــارچــەیــەش  لــەو  کــوردایــەتــی  ھەستی 
ھێزە  کارتێکەری  ژێر  لە  ئــەوان  نەکردوە.  گەشەی 
دژواری  دۆخی  و  باشوور  و  باکوور  کوردییەکانی 
ناوچەکەیان خاوەنی سیاسەتێکی سەربەخۆ نەبوون.   
دەالقەی  داعش  ھێزەکانی  کە شەڕی  باسە،  شایانی 
ــاوا و بــاشــووردا  زۆرتـــری بە ســەر کــورد لە رۆژئـ
کردەوە وپاڵپشتی رۆژئاواییەکانی بۆ ئەوان تا ئیستا 

دەستەبەر کردووە .
جیاواز  ھۆکاری  بە  رۆژئــاوا  سیاسییەکانی  ھێزە 
بەع  رێژیمی  ئەسەد،  نەیارەکانی  ھێزە  الیــەن  لە 
ــی  لــە رەوت ــە کــاریــگــەرەکــان  ــەت لــە دەوڵ و بەشێک 
پەراوێز  ھتد  و  درێژخایەن  ئاگربەستی  بۆ  وتووێژ 
دەخرێن.  تورکیە بە سەرکەوتنی  کورد لە رۆژئاوا 
شــاد نییە، بــۆیــە تــێــکــۆشــاوە رۆژئــــاوا لــە بــازنــەی 
ستاتوسێکی  جیھانییەکاندا  و  ناوچەیی  دەســەتــە 
بە  ــاوا  لە رۆژئـ کــوردەکــان  ــەگــرێ.  وەرن سەربەخۆ 
ھێنانەگۆڕی درووشمی تازە و ھەڵبەزدابەز لە رێباز 
و ئامانجەکانیاندا وتار و روانگەی  تەم و مژاویان 
لە  و  دوارۆژی سووریەدا  لە  ئەوان  بوکردۆتەوە. 
ئەگەری ئاڵوگۆڕی گەورەشدا رەنگە پشکێکی زۆریان 
بەرنەکەوێ، چوونکە پێناسەی نەتەوەیی و سروشتی 
سیاسەتکردنیان درێژەی جوڵە و گەشەی بزووتنەوە 
ئەسەد  رێژیمی  کە  ئاشکرایە،  نییە.  نێوخۆییەکان 
وەرگــرێ  کــوردەکــان  لە  تاکتیکی  کەڵکی  تێکۆشاوە 
قبوڵ  نین ویست و داخــوازی کوردەکان  ئامادە  و  
بکەن. کوردەکانی رۆژئاوا لە ئەگەری پەراوێزخران 
دەتوانن لە بارودۆخی ناوچەکە سوود وەرگرن و بە 

پشت بەستن بە سنوورە ئازادەکان زیاتر لە جاران 
گەمەی  لە  و  بکەنەوە  چڕتر  مافخوازانەیان  خەباتی 
وشە و درووشمەکان رزگاریان بێ. ئەوان دەتوانن 
رەوتــی   لە  دیکە  پارچەکانی  لە  کــورد  مــێــژووی  لە 
بە چاوکراوەیی  و  ئاشتیدا سوود وەرگــرن  و  شەڕ 
ھەڵسوکەوت  ناوچە  بەھێزەکانی  ئەکتەرە  گەڵ  لە 
بکەن. کاتەکان بەپەلە تێدەپەڕن و دەرفەتەکان ئەگەر 

نەخوێندرێنەوە، بە ئاسانی دووپات نابنەوە. 
ــرە  ــان و بـــزووتـــنـــەوە ف ــتـ ــوردسـ ــووری کـ ــ ــاک ــ ب
تورکیە  تێپەڕدەکات.  دژوار  رۆژانێکی  رەھەندەکەی 
بۆ قەرەبووکردنەوەی  شکست و نائومێدیی بەرامبەر 
کودەتا  دەرکەوتنی  ئورووپا،  یەکێتی  سیاسەتی  بە 
بۆ  ھاوپەیمانەکانی  و  تورکیە  شکستی  ھەروەھا  و 
سیاسەتی  سووریە  لە  ئەسەد  رێژیمی  رووخاندنی 
لە  کــوردەکــان  گرتە پێش.  نێوخۆدا  لە  زەبروزەنگی 
و  پارلەمانیی  خەباتی  ــردوودا  ــ راب سانی  مــاوەی 
فرەڕەھەندیان بەشێوەیەکی گونجاو بەرەوپێش دەبرد. 
یەکێتی ئورووپا لە پێوەندی لە گەڵ تورکیەدا گرینگی 
شایانی  دەدا.  مافەکانی  و  کــورد  پرسی  بە  زۆری 
ھۆی سیاسەتی  بە  باکوور  لە  کوردەکان  کە  باسە، 
داپڵۆسین و تواندنەوە لە تورکییەی نوێدا، یەک پارچە 
ــەی  ــن ــاســی ــەڵ ن ــ ــە گـ ــ ل
خـــۆیـــان ئــاشــنــا نــیــن. 
ئـــەوان لــە دەنــگــدان و 
ھەڵبژاردنی  پڕۆسەی 
ــدا  ــانـ ــیـ ــانـ ــەرەکـ ــنـ ــوێـ نـ
پەرتەوازەن و لە سەر 
دیاریکردن و گەیشتن 
ــیــان  ــامــانــجــەکــان ــە ئ بـ

ھاودەنگ نین. 
دەسەتدارانی وت 
ــدەکــۆشــن پــڕۆســە  ــێ ت
چاکسازی  رەوتـــی  و 
پرسی کورد لە وتدا 
ئەوان   بــەرن.  بەالڕێدا 
ــکـــی  ــێـ ــەتـ دەوڵـ وەک 
خــاوەن بــەرژەوەنــدی، 
شارەزای  ھاوئاھەنگ 
ــک و  ــی ــت ــاک ــی ت ــ ــردن ــ ک
ســتــراتــیــژی خــۆیــانــن.  
وت   ــی  ــانـ ــرسـ ــەرپـ بـ
ــورد و  بــۆ ســەرکــەوتــن لــەو سیاسەتەدا لــە گــەڵ ک
ستایلی  بە  عێڕاق  و  سوریە  ئــێــران،  دەوڵەتەکانی 
ــەن.  تــورکــەکــان لە  ــ ــ ــســوکــەوت دەک جـــیـــاواز ھــەڵ
دیپلۆماسی خۆیاندا شارەزان و ئەگەر لە  ئەمریکا و 
وتانی رۆژئاوا تووڕە و جاڕز بوون بەرەو رووسیا 
دەکشێن. ئەوان لە رۆژانی  پێش دامەزراندنی کۆماری 
تورکیە سیاسەتی خۆیان لە سەر ھێڵی بەرژەوەندیی 
دەوڵەتەکەیان داڕشتوە و بەڕێوەبردوە. کوردەکان لە 
بەرامبەر تورکەکاندا بێجگە لە رەوایەتیی  خەباتەکەیان 
نییە. ئەگەرچی بە  زۆر کارتی کارایان لەبەردەستدا 
بەراورد لە گەڵ رابردوو بزوتنەوەیەکی بەربویان 
وەڕێخستوە، بەم بۆیان نەلواوە رەوتی خەبات بۆ 
ئەستاندنی مافەکانیان بەرین، قوڵ و یەکدەست بکەن. 
بزوتنەوەی  تەگەرانە،  و  کۆسپ  ئەو  تێپەڕاندنی  بۆ 
و  ھــاوتــا  سیاسەتێکی  پێویستە  بــاکــوور  لــە  کــورد 
بگرێتەبەر.  دەرەوەدا   و  تورکیە  گەڵ  لە  ھاوسەنگ 
لەوە  ناکرێ  ستراتیژی  و  تاکتیک  رۆژ،  سیاسەتی 
زیاتر لە گەڵ یەکتردا ناتەبا بن. باکووری کوردستان 
یەکێتی  لە  کوردستان  پارچەکانی  ھەموو  لە  زیاتر 
ناکرێ   و  کــراوە  لەسەر  سەرمایەگوزاری  ئورووپا 

سوود لەو دەرفەتانە وەرنەگیرێ. 
ئێران،  بە رێویە پیرەکەی ناوچە و پرسی کوردان 
دەناسرێ. ئەو دەوڵەتە  زیاتر لە ھەموو دەوڵەتەکانی 
زاڵ بــە ســەر کــوردســتــانــدا خــۆی لــە پرسی کــورد 
داد  لە کۆنەوە  ئەو وتــە   بەرپرسانی  دزیــوەتــەوە. 
و ھاواریانە، کە  کێشەیەک بە ناوی کورد و گەالنی 
دیکە لەو وتەدا بوونی نییە . کوردەکان لەو وتەدا 
وەک خزم و سنوورپارێز ناسێندراوان و ھەوڵدراوە، 
لە رێگای ئەو وشە و دەستەواژانە  سۆزی کوردی 
پارچەکانی دیکە بۆ الی خۆی راکێشن.  کوردەکان لەو 
وتەدا بە شێوازی جیاواز چەوساونەوە و سیاسەتی 
دوورمەودایە.  و  ترسناک  کورد  دژایەتی  بۆ  ئێران 
دوارۆژی  تەنانەت  و  ئەمڕۆ  رێژیمی  بەرپرسانی 
لە  کــوردیــان  پرسی  چارەسەرکردنی  بیری  ئێران، 
بەرنامەدا نییە. کولتووری سیاسەت و خوێندنەوەی 
نەتەوەی بادەست بە جۆرێک داڕێژراوە، کە توانای 
بە  ئەوان  نییە.  دیکەیان  نەتەوەکانی  و  کورد  دیتنی 
شیری چەوسانەوەی کورد و گەالنی دیکە فرچکیان 
سیاسەتە  ئەو  دەستبەرداری  ئاسانی  بە  و  گرتووە 

نابن. 
ــر رکێفی  ــەت کــەوتــوونــە ژێ ــ کــوردەکــانــی رۆژھ
کــولــتــووری  و  تـــاران  دەســـەتـــدارانـــی  سیاسەتی 
ئەوانیش  بەریندا  ئاستێکی  لە  سەردەست.  نەتەوەی 
و  نامۆن  خۆیان  ناسنامەی  و  دایک  زمانی  گەڵ  لە 
ئەوانی  و  خۆیان  نوێی  و  کۆن  مێژووی  شــارەزای 
دیکە نین. کوردایەتیی و خەبات بۆ دەستەبەرکردنی 
ئەرکە  ئەو  و  ــە  رۆژان کولتووری  نەبوەتە  مافەکان 

بە ھێز و رێکخراوە سیاسییەکان سپێردراوە. ھێزە 
خەڵکی  وەک  کوردستان  بەشەی  ئەو  سیاسییەکانی 
نێوخۆ دابڕاو و خاوەنی تاکتیک و ستراتیژی کاری 
ھاوبەش نین. لە نێوخۆدا جووڵە و تێکۆشان لە پێناو  
رێژەیەکی  و  کەمە  کولتوردا  و  زمــان  گەشەپێدانی 
کەم لە کوردەکان دەگرێتەوە. خۆ بە ئێرانی ناساندن 
نێو  لە  نەتەوەی سەردەست  زمانی  بە  و قسەکردن 
و  کولتوور  بۆتە  رۆژھــەتــدا  کــوردانــی  لە  بەشێک 
بەمجۆرە کوردایەتی و ناسنامەی خۆیان پوشبەسەر 
کوردستاندا  پــارچــەیــەی  لــەو  ــورد  ک تاکی  ــەن.  دەکـ
لە  ھەرچەندە  رێچکەی خۆناسین،  نەکەوتوەتە سەر 
ماوەی ١٠٠ ساڵی رابردوودا خوێن و قوربانییەکی 

زۆر دراوە.  
ئێران خاوەنی خەڵکێکی سەرکزە و بە ئاسانی دژ 
بە دەسەتدارە زاڵمەکان راناپەڕێ، بەم درەنگ یان 
زوو ئەو نیزامە دەکەوێ. کورد و ھێزە سیاسییەکانی 
بازنەی  لە  دەرچــوون  و  شکاندن  بۆ  پارچەیە  ئەو 
و  تــازە  نەخشەرێگای  بە  پێویستییان  شکستەکان 
ھەنگاوی کردەیی یە. شۆڕبوونەوە بە ناخی کولتوور، 
ھێ  ساغکردنەوەی  و  گەشەپێدان  و  مێژوو  زمان، 
پڕۆژەیەکی  نیشتمانییەکان  و  نەتەوەیی  رێبازە  و 
درێژخایەن و کراوەیە. چارەسەرکردنی پرسی کورد 
لە رۆژھەتی کوردستان و قسەکردن لە سەر ئەو 
بابەتە لە ھەموو گۆڕەپانەکاندا پێویستی بە پاشخانێکی 
و  ــازادی  ئ رێگای  کوردایەتییە.   و  شوناس  پتەوی 
گەیشتن بە ئامانجە مرۆیی و نەتەوەیی یەکان تەنیا بە 
ھێز و وزەی پارتە سیاسیی و رێکخراو و چاالکانی 
کەسایەتی  سەر  لە  کارکردن  ناکرێ.  کورد  خۆش 
ــەوەی شکۆ و  ــدن ــەڕان کـــورد و راســتــکــردنــەوە و گ
کەرامەت بۆ کۆمەڵگا بە ھەنگاوی یەکەم دەژمێردرێ. 
شەڕی کوردان لە دوارۆژی کوردستاندا پێویستی بە 
تاکی باوەڕدار و کۆی خاوەن ھەڵوێست و یەکدەنگە. 
بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  پارچەیەدا  لەو  کورد  گەلی 
تــەنــانــەت  و  رێـــژیـــم  نـــەرمـــی  و  رەق  ســیــاســەتــی 
دژوارییەکانی  گــەڵ  لــە  نــەرمــکــردن  دەست وپەنجە 
سبەینێ، پێویستی بە کولتوورێکی تۆکمە و داڕێژراو، 
دوارۆژ  دەســتــبــەرکــردنــی  بــۆ  ــە.  ــی شــارەزای و  ھێز 
و بــوونــی داھــاتــوویــەکــی بــەخــتــەوەر دەبــێ بــەرەی 
دیپلۆماسی، ئابوری، کولتوری، زمان و وێژە، زانست 
و راگەیاندن، خۆپاراستن و بەرنگاریی و بە تایبەت 

ناسنامەی سیاسی بەھێز بکرێن.
تەوژمی جوڵەی ناسیۆنالیزمی کوردان  ئەوەندە بە 
بڕشت و کارا نییە، کە کەند و کۆسپە نێوخۆییەکان 
ھێزە  بپەڕێتەوە.  داسەپاوەکان  سنوورە  لە  و  ببڕێ 
سیاسییەکان لە جاران زۆرترن و خاوەن بەرنامە و 
کۆنەکان  بەربەستە  بەم  دیاریکراوترن،  پڕۆگڕامی 
لە  کــردەوە  بە  کوردەکان  چاالکن.  گۆڕەپانەکەدا  لە 
دابڕاون  یەکتر  لە  کوردستاندا  پارچەکانی  نێوخۆی 
ھاوبەش  تێگەیشتنی  خاوەنی  گشتییدا  ئاستی  لە  و 
نین.   پرسەکەیان  چــارەســەرکــردنــی  بــۆ  راشــکــاو  و 
زۆر  و  کــورد  کەسایەتی  ژینگە،  کولتوور،  زمــان، 
ــردوودا  سەرمایەی کــوردان لە مــاوەی ســەدەی راب
قەرەبوو  ئاسانی  بە  و  لێدراوە  کاریگەریان  زەبری 
گۆڕەپانی  لە  جــاران  وەک  کــوردەکــان  ناکرێنەوە. 
شێوازی  بە  دیکە  گەالنی  وەک  الوازن  دیپلۆماسیدا 
مۆدێرن و ئەمڕۆیی کار ناکەن. ئەگەر کوردەکان و 
بزوتنەوە سیاسییەکانیان لە رابردوو وانە وەرنەگرن، 
و  بخرێن  پەراوێز  بەھێواشی  رابــردوو  وەک  رەنگە 
ئەکتەرە  و  ــادەســت  ب ھێزە  ویستی  گــوێــرەی  بــە 

بەھێزترەکان پشتگوێ بخرێن.
و  ــاراوە  ھێزێکی شـ و  خــاوەنــی وزە  کــوردەکــان 
نــاڕێــکــخــراون، کــە ئــەگــەر لــە رایــەڵــکــەی خۆناسین، 
یەکبگرنەوە   خۆشەویستیدا  نیشتمان  و  کوردایەتیی 
ــەالن لــە قەیرانە  چــارەنــووســی خــۆیــان دەگـــۆڕن. گ
لە  گشتیی  متمانەی  و  دەکرێنەوە  تاقی  گەورەکاندا 
پێویستییان  کــوردەکــان  دەدرێ.   مەحەک  سەنگی 
بــە ھـــزری خــۆئــیــدارەکــردنــە و ھــەمــوو ئــامــاژەکــان 
کوردەکان  الوازن.  پێوەندییەدا  لەو  کە  دەیسەلمێنن، 
بژاردەیەکی  بــەردەم  لە  یەکانیان  سیاسیی  ھێزە  و 
بە  گەمە  نــاکــرێ  جــیــاواز  بیانوی  بــە  و  دژواردان 
چارەنووسی خاک و خەڵک بکرێ.  ئەوان یان رێچکەی 
بە  یان ئەوەی  لە کۆتاییدا دەکــەون  کۆن دەپێون و 
ھەڵدەگرن.  ھەنگاو  دوارۆژ  بــەرەو  نوێ  شێوازێکی 
ئەگەر کوردەکان خۆیان نەبن، کەس و الیەنی دیکە 
بەرگری لە خاک و نەتەوەکەیان ناکا. کوردەکان ھەتا 
ئەوکاتە بە زمانی خۆیان ھەڵسەنگاندن بۆ  شکست 
و سەرکەوتن، ھزر و بیری ئازادیخوازی، ناسینەی 
بتوانن  ئەستەمە  زۆر  نەکەن  دیکە  ئــەوانــی  و  خۆ 
کە،  ــەوەی  ئ بکەن.   خۆیان  و  خــاک  خاوەنداریەتی 
کوردەکان لە نێوخۆدا کۆک نین و بەشێکی بەرچاو 
لە گەڵ کولتوور و  دەسەتی نەتەوەی سەردەستە، 
و  جیھانبینی  لە  گــەورە  دابڕانێکی  کە  دەیسەلمێنێ، 
ئازا  تێگەیشتنی تاک و کۆی کورداندا ھەیە. گەالنی 
لە  دانــادەن و  قەیرانەکاندا چۆک  لە  متمانەبەخۆ  و  
ئامادەی  سەربەستدا  ژینێکی  و  ئــازادژیــان  پێناوی 

فیداکاریی و خۆڕاگرین. 

دواڕۆژی کورد لە ھەناوی قەیرانەکانی ناوچەدا 

عه زیز شێخانی
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ەمی ا ە  ە

 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە 
بەشی پازدەیەم  گرینگەکانی لە ئێران دا

راپەڕین چەخماخەی 
 » سه ردێڕی  له ژێر  وتارێک  دا،  ئیتالعات  ڕۆژنامه ی  له    (١٩٧ )  ١٣٥٦ ساڵی  به فرانباری  له  
ئێران وئیستیعماری سوور و ڕه ش»  به  قه ڵه می که سێک به  ناوێکی خوازراوی «احمد ڕه شیدی  
» بوکرایه وه؛  که  ناڕه زایه تیی توند و خۆپێشاندانی حه وزەی عیلمییه ی له  قوم لێکه وته وه .        ل م
ژماره یه ک  و  کرده  سه ر خۆپێشانده ران  ھێرشیان  ڕێژیمی شا،  نیزامییه کانی  و  ئه منییه تی  ھێزه  
کوژران و بریندار کران و که سانێکێش  گیران. ٤٠ ڕۆژ دواتر له مانگی ڕێبه ندان دا، له   ته ورێز 
ناڕازیانی خۆپێشانده ری  تانکه کان  نیزامییه کان و زنجیری  خۆپێشاندانێکبەڕێوەچوو. سه رنێزه ی 
شه قامه کانی ناوه ندی شاریان به توندی سه رکوت کرد، که  ڕاده یه کی ئه وتۆی ڕووحانی(ئاخوند) 
له گه ڵ نه بوو. دواتر چله  گه یشته  تاران و شاره  گه وره کان. له  به ھار و ھاوینی ساڵی ١٣٥٧ دا، 
خۆپێشاندانه کان به شێوه یه کی چاوەڕوان نه کراو و به ربه رین  بوون و شه قامه کانیان داگیر کرد.
ئاراوه.  پتر ھاته   ئازاری  ئه شکه نجه  و  نیزامی و گرتن و زیندانی،  سه رکوت و حکوومه ت ی 
ناعه داڵه تی  و  شا  کوودێتایی  ده سه تی   له   ھاتوو  ــه   وه زاڵ خه ڵکانی  و  تــرازا  کارله کار  بــه م 
دروشمه کانی»  له ژێر  ڕێژیمه ،  ئه و  دزێوه کانی  وکرده وه   کاربه ده ستان  یه کانی  خۆبه زلزانی  و 
له خه ڵک  منه تی  بێ  و...دا،  شا»  فه رمانی  ــه زدان،   ی فه رمانی  چه    »  ، نیشتمان»  شا،  خــودا، 
دوای دامه زراندنی حیزبی ڕه ستاخیز له  ساڵی ١٣٥٥(١٩٧٦) دا، و ناڕه زایه تی په نگ خواردووی 

خه ڵکانی به رایی له  ئێران دا، ڕاپه ڕینێکی گه وره ی لێ دروست بوو.
  له  کوردستان خۆپێشاندان له  ١٥ ی جۆزه ردان دا، له کاتی  ناشتنی ته رمی عه زیز یۆسفی  
تێکۆشه ری دێموکڕات که  پاش ٢٥ ساڵ زیندان ماڵئاوایی له  ژیان کردبوو و به تایبه ت سێیه مین 
مامۆستا  گرته وه.  کوردستانیشی  دیکه ی  شاره کانی  پاشان  و  پێکرد  ده ستی  مه ھاباد  له   ڕۆژی 
 . شێ عێزه دین حوسێنی له سه ر قه بران قسه ی باشی کرد که  وزه ی زۆری دا به  خۆپێشانده ران
ئه و چه خماخه ی ناڕه زایه تییه   په نگ خواردوویه  به  دژی  ده سه تی سه ره ڕۆیانەی کوودێتایی،  
پتر له  ١٣مانگی خایاند و ده سه تی پاشایه تی به مێژوو سپێردرا. ئه و وتاره ی بوو به  ھۆی ئەو 

ناڕه زایه تی ده ربڕینە به  دژی ده سه تی سه ره ڕۆیی شا، به م شێوه یه  نووسرابوو:
ئێران و ئیستیعماری سوور و ڕه ش

    «ئه و ڕۆژانه  به  بۆنه ی مانگی محه ڕه م و عاشووڕای حوسێنی، جارێکی دیکه  فیکره کان 
ھه ستیان به  ئیستیعمار( داگیرکه ر) ی ڕه ش و سوور یا به  واتایه کی دیکه  یه کیه تیی ئیستیعماری 
کۆن و نوێ کردوه . ئیستیعماری سوور و ڕه شه  کۆنه  و نوێیه که ، ڕووحی ھێرش و ده سه ت و 
تانیان ھه یه  و به و ھۆیه ی که  نێوه رۆکی زاتییان وه ک یه که ، که م واھه بوه  ئه و  دوو ئیستیعماره   
له و  یه کێک  که   دا،  تایبه تی  بوارگه لی  له   مه گه ر  بکه ن،  ھاوکاری  یه ک  له گه ڵ  مێژوو  ناسراوەی 
ئێران  شۆڕشی  به رانبه ر  له   ئیستیعمار  ھــه ردوو  سادقانه یه  ی  و  سه میمانه   و  نزیک  ھاوکاری 
و  شا  شۆڕشی  سه ره تای  دایه .  ئێران  له   زه وی  دابه شینی  پێشکه وتوانه ی  به رنامه ی  به تایبه تی 
زایینی    (١٩٦١) و  ھه تاوی   (١٣٤٠) شاھنشایی   ٢٥٢٠ ڕێبه ندانی  شه شه می  ڕۆژی  که   میلله ت 
و  به رنامه   ئێمه   وتی  له   یه که ی  ھه ر  به ڕواڵه ت  که   ئێران  ڕه شی  و  ئیستیعماری سوور  ؛  بوو
گێره شێوینی  له   سه میمانه یه   ھاوکارییه   ئه و  کاکڵی  گرت.  یه کتریان  ھه بوو،  تایبه تییان  نه خشه ی 

، له  تارانێ ئاشکرا بوو. ڕۆژه کانی ١٥ و ١٦ ی جۆزه ردانی ٢٥٢٢ [(١٣٤٢) (١٩٦٣)
کردنی  ناکام  و  ڕاگــرتــن  مه به ستی  به   که   ــۆزره دان  جـ ی   ١٥ شوومی  گێره شێوێنی  دوای 
 شۆڕشی دره وشاوه ی شا و میلله ت داڕێژرابوو، سه ره تا که سانێک که  ئه و ڕووداوه یان موتا
و  ســوور  ئیستیعماری  په نجه ی  جێ  چونکه   ــوون.  ده ب سه یر  سه رئیشه یه کی  تووشی  ده کــرد، 
ڕه ش، ھه ریه که ی به شێوه یه ک، له و گێره شێوێنییه  دا، به  ئاشکرا ده بینرا . له  الیه ک که سانێک که  
به ئیجراکردنی به رنامه کانی چاکسازی زه وی، ھه موو ئۆمێده کانی خۆیان بۆ فریودانی وه رزێڕان 
له به رانبه ر شۆڕش  به  شکست خواردو ده زانی و  ئه نجومه نه کانی وه رزێڕان  و دروست کردنی 
بوو  که  سانێکی زۆر  گه وره کان  دیکه  خاوه ن زه وی یه    له الیه کی  دا.  گیره شێوێنیان  ھه وڵی  دا، 
چه ند میلیون جوتیاری ئێرانیان تان کردبوو و به ئومیدی شکاندنی ئه و به رنامه یه  و گێڕانه وه ی 
ھه لومه رجی پێشوو، پووڵیان دا به  به کرێ گیراوانی تووده یی و شکست خواردووەکانی دیکه ی 
و  ڕاگــرن  شــۆڕش  گــه ڕی  ده توانن،  که   وابــوو  باوڕیان  که سانه ی  ئه و  ئه وه یه   سه یر  سیاسی. 
بوون.  داوێنی ڕووحانییه ت  و  ده ست  ده رێنن،  ده ستیان  له   دراوه ،  وه رزێڕان  به   زه وی یه کانی   
چونکه  بیریان ده کرده وه  که  دژایه تی زانایانی ڕووحانی  که له  کۆمه ڵگای ئێران دا، حورمه تێکی 
، ده توانن نه  ته نیاسوو ڕی شۆڕش  تووشی گیروگرفت که ن، به ڵکوو وه کوو  تایبه تی یان ھه یه 
داگیرکراو  عه رزی  وه ک  زه وی یه کانیان  وه رزێره کان  کردبۆوه («  بیری  که   گه وره   مڵکدارێکی 
بده نه وه  به خاوه نه کانیان!») به م زانایانی ڕووحانی وشیارتر له وه ی بوون که  به دژی شۆڕشی 
له گه ڵ ئوسوول و فێرکاری ئیسالمی به  مه به ستی پێکھێنانی عه داڵه ت  شا و میلله ت ھه ستن که  
ئێران  له  الیه ن ڕێبه ری شۆڕشی  به ده ست که سێکی دیکه ، که   نه بوونی چه وساوەیی که سێک  و 

گه ڵه  کرابوو.
مڵکداره کان که  بۆ درێژه دانی ده سه تی خۆیان ھه میشه  له  ژاندرمه  ھه تا وه زیر، ره وزه  خوێن 
به رجه سته   ڕووحانییه تی  ھه ڵویستی   بێ  له گه ڵ  کاتێک  دابوو،  ئیختیار  له   یان  چه قۆکێش  ھه تا 
به روڕوو بوون،  له  ئاکام دا ھه وڵیان دا، گیروگرفت به دژی شۆڕش دروست که ن.  ڕووحانییه  
پله  به رزه کان ئاماده  نه بوون ھاوکارییان بکه ن، له  بیری دیتنه وه ی «ڕووحانی» یه ک که وتن  که  
ئامانجی  بتوانێ،  که   بێ  ئیستیعمار  ناوه ندگه لی  به کرێگیراوی  و  باوه ڕ  بێ  و  سه ربزێو  پیاوێکی 
نادیاری ھه بوو  پیاوێک که  ڕابردوویه کی  پیاوێکی وایان دیته وه .  به ھاسانی  ئه وان وه دیبێنێ که  
له الیه ن  چونکه   ئه و  بــوو.  ئیستیعمار  به کرێگیراوه کانی  کۆنه په رسته   و  ده مارگرژترین  له   و 
ڕووحانییه کانی پله به رزی وت به  ھه موو جۆر پشتیوانی لێنەکراو سه رکه وتوو نه بوو، به دوای 
و  ناو  و  سیاسییه کان  ڕووداوه   نێو  بخزێنێته   خۆی  بێ  ھه رجۆرێک  به   که   ده گــه ڕا  دا  ھه لێک 

ھه بێ. ناوبانگێکی 
و  سوور  کۆنه په رستانی  و  مه به سته   ئه و  بۆ  بوو  باش  به کرێگیراوێکی  خومه ینی   ڕووحوڵ
ڕه ش، ئه ویان پێ باشترین که س بوو بۆ دژایه تی شۆڕشی ئێران که  وه ک خوڵقێنه ری ڕووداوی 

قێزه ونی ١٥ ی جۆزه ردان ناسرابوو.
ڕووحوڵ خومه ینی که  به  «سه یدی ھیندی» ده ناسرا. له باره ی ھیندی بوونی دا، ھێشتا نزیک 
له وێ  و  ژیاوه   ھیندوستان  له   ماوه یه ک  بۆ  ئه و  وته یه ک  به   نه کردوه ،  باسیان  که سه کانی  ترین 
ی  سه ید  به   ھه ربۆیه   ھه بوو.  پێوه ندی   ، ئینگلی ی  (داگیرکه ر)  ئیستیعمار  ناوه نده کانی  له گه ڵ 
شێعری  دا،  الوی  له کاتی  ناوبراو  که   بوو  ئه وه   دیکه   بۆچوونێکی  ده رکــردوه .  ناوبانگی  ھیندی 
ده رکــردوه .  ناوبانگی  ھیندی  به   بۆیه   و  ھه ڵبژاردوه   بۆخۆی  ھیندی  ناوی  و  گوتوه   ئاشقانه ی 
که سانێکیش بڕوایان وایه  که  چونکه  فێرگه کانی ئه و ھیندوستان بووه  و ناوبانگی ھیندی له  وێڕا 
ھه ڵبژاردووه   که  له  منداڵییه وه  له ژێر فێرکاری مامۆستایه کی ھیندی دا بووه . ڕاستییه که ی ئه وه یه  
به دژی  که   که سێک  ماوه .  ھه مووان  له بیر  جــۆزه ردان  ی   ١٥ گێره شوێنی  له گه ڵ  ئه و  ناوبانگی 
به ده ستی  و  ھه ستاوه   ڕه ش  و  سوور  نه خشه ی  به ڕێوه بردنی  مه به ستی  به   و  ئێران  شۆڕشی 
جه نگه ڵه کان  کردنی  میللی  ژنان،  ئازادی  زه ویه کان،  دابه شینی  دژی  به   تایبه تی  به کرێگیراوانی 
سادقانه   که   ھه ن  که سانێک  ھێشتاش  دا،  نیشانی  و  ڕشت  تاوانه کانی  بێ  خوێنی  و  دا  ھه وڵی 

ئاماده ن خۆیان له  ئیختیاری پیالن گێڕان و که سانی دژی میللیدا دابنێن.

سیاسی

 

رۆژی ٢٦ی نوامبری ٢٠١٦ پارلمانی عێراقبە زۆرینە، 
دەنگی بە پرۆژەی بەیاسایی کردنی «حەشدی شەعبی»دا 
و دوای دووساڵ لە درووستبوونی، ئەم گرووپە  چەکدارە 
وەک ھێزێکی رەسمی لە ریزی ھێزە چەکدارەکانی عێراق 
و  تایبەت  بوودجەی  وەک؛  تایبەتیی  ئیمتیازی  بە  و 

پڕچەک کردن و راھێنانانەوە جێی گرت.
ئەم گرووپە لە ھاوینی ساڵی ١٠١٦ و دوای پاشەکشێ 
بە  بەرانبەر  عێراق  دەوڵەتی  ئەرتەشی  شکستەکانی  و 
ھێزەکانی داعش لە موس و ناوچەکانی دیکەی ئەم وتە، 
بە فتوای ئایەتوڵ سیستانی، مەرجەعی شیعەکانی عێرا 
ق و بە مەبەستی پاراستنی شوێنە پیرۆزەکانی شیعەکان 
پێک ھات. لە رۆژەکانی سەرەتای پێکھاتنی ئەم گرووپەدا 
پۆل پۆل لە الوان و خەڵکی دیکە بە شێوەی خۆڕسک بە 
دواتر  و  بوون  پەیوەست  پێیەوە  سەربازی  بێ راھێنانی 
ئێران دا سازماندران  پاسدارانی  چاودێری سپای  ژێر  لە 
پڕچەک کردنیان  و  عێراق  ئەرتەشی  بەھاوکارییەکانی  و 
موچەو  بڕینەوەی  ئەرتەشەو،  ئەم  چۆڵی  و  چەک  بە 
لە  رۆژ  و  بگرن  خۆ  توانیان  بۆیان،  تایبەت  بوودجەی 
دوای رۆژ بەھێزتر بن. بە شێوەیەک کە زۆر جار پێش 
ئەرتەشی عێراق دەکەوتن. ئەم گرووپە چەند جارێک لە 
مافی  داکۆکیکاری  نێونەتەوەییەکانی  دامەزراوە  الیەن 
ەوە بە تاوانی کوشتاری بێ بەزییانەی خەڵکی سڤیل  مرۆ

و مەدەنی تۆمەتبار کراوە.
دامەزرانی  وەک  زۆر  شەعبی  حەشدی  دامەزرانی 
سپای پاسداران لە ئێران دەچێ و تەنانەت چەند جارێک 
گرووپە  ئەم  کە  رایانگەیاندووە  عێراقی  بەرپرسانی 
ئێرانی  پاسدارانی  سپای  ئەزموونی  بنەمای  سەر  لە 
شەعبی  حەشدی  یارمەتیدانی  لە  جیا  ئێران  دامەزراوە. 
بوارەکانی  لە  ساختاری یەوە،  و  سازماندەیی  بواری  لە 
لوژێستیکی و چەک و چۆڵی سەربازی یەوە، یارمەتییەکی 
لە  زۆرێک  داوەوتەنانەت  بە حەشدی شەعبی  بەرچاوی 
ئەندامی  راستەوخۆ  یش  شەعبی  حەشدی  بەرپرسانی 

سپای پاسدارانی ئێرانن.
کە  ئەوەیە  دێتە گۆڕێ  پێوەندییەدا  لەم  کە  پرسیارێک 
بۆچی سپای پاسداران و حەشدی شەعبی بەش و لقێک 
لە ئەرتەشی وتەکانیان نین و وەک ھێزێکی سەربەخۆو 
ھاوتەری لە لەگەڵ ئەرتەش دەجووڵێنەوە و خۆ پێناسە 

دەکەن.
راگەیاندنی  و  «کودەتا»  رێگای  دوو  لە  ئەرتەشەکان 
«بێ الیەنی»یەوە رۆڵێکی بەرچاو لە شۆرشەکان و الدانی 
رێژیمەکان و رێبەران دا دەگێڕن. لە شۆرشی ساڵی ١٣٥٧ 
دا ئەرتەشی ئێران رێگای دووھەم( بێ الیەنی)ی ھەڵبژاردو 
خێرایی بە رووخانی دەسەتی پاشایەتی بەخشی. دوای 
شۆرشی ١٣٥٧ و بە دەسەتگەیشتنی ئایەتوڵ خومەینی، 
بەشێک لە ئەرتەش لێک ھەڵوەشابۆوە و لە ھێندێک شوێن 
و ناوچەی ئێران دا، بۆشایی ئەمنیەتی و نیزامی چێ ببوو.  
گرووپی جیاجیای وەک؛  «سازمانی مجاھدینی ئینقالبی 
زانکۆکان»  «گاردی  و   ئینقالب»  «گاردی  ئیسالمی»، 
بە شێوەی خۆبەخش و خۆڕسک بەناوی پارێزگاری لە 
خومەینی  بۆ  دەرفەتێکی  ئەمە  دامەزرابوون.  «انقالب» 
خولقاندبوو کە ھاوکات لە گەڵ ساغکردنەوەی ئەرتەشی 
لێکدانی ئەم گرووپە خۆرسک و  وت، بە تێکەڵکردن و 
خۆبەخشانە، سپایەکی نوێی ھاوتەری لە گەڵ ئەرتەش 
رووی  لە  زیاتر  سپایە  ئەم  ئەندامانی  کە  دابمەزرێنێ 

ئیدئۆلۆژی یەوە بەستراوە بە خودی خومەینی بن.
دامەزراند:  سپایەی  ئەم  ئامانج  دوو  بە  خومەینی 
لە  رووبەرووبوونەوەو  لە  بوو  بریتی  یەکەم  ئامانجی 
کۆتایی دا الدانی تاقم و گرووپەکانی رەقی و چەکدار کە 
ئەم  ھەرچەند  دامەزرابوون.  شۆرش  دا  سەرەتاکانی  لە 
گرووپە سەرەڕۆیانە لە الیەن خومەینی یەوە پشتیوانی یان 
لە  توانەوەیان  و  تێکەڵکردن  بە  ناوبراو  بەم  دەکرا،  لێ 
گەیشتن  بەدەسەت  رێگاکانی  دەیھەویست  سپایەک دا 
و بەھێزبوونیان لێ بگرێ. ئامانجی دووھەمی خومەینی 
بێ متمانەیی  و  بێ بڕوایی  پاسداران  سپای  دامەزرانی  لە 
رۆڵی  لە  خومەینی  کە  شارەزاییەک  بوو.  ئەرتەش  بە 
ئەرتەشەکان و الیەنگیرییەکانی ئەوان لە ئێران و زۆربەی 
کە  گەیاندبوو  ئاکامەی  بەو  ھەیبوو،  جیھان  وتانی 
ئەگەری دووبارەبوونەوەی سناریۆی ئەرتەشی ئێران لە 
داھاتوودا بە نیسبەت دەوڵەت و دەسەتی خۆیەوە ھەر 
سپای  دامەزراندنی  بە  وابوو  پێی  ناوبراو  دایە.  ئارا  لە 
پاسداران دەتوانێ پێش بەم ھەڕەشەیە بۆ سەر دەوڵەتێک 
کە لەوانەیە نەتوانێ وادەو بەڵێنی یەکانی بە جێ بگەیەنێ، 
بگرێت. ھەر بۆ ئەم مەبەستە ناوبراو بە دامەزرانی سپای 
بەڵکو وەک   ، ھاوتەری ھێزێکی  تەنیا وەک  نە  پاسداران 
لە  نەتەنیا  جێگرەوەیەکی ئەرتەش، ھێزێکی پێک ھێنا کە 
فکری  رووی  لە  بەڵکوو  یاسایی یەوە،  و  سیاسی  رووی 
رێبەری  بە  بەستراوە  بەتەواوەتی  ئیدئۆلۆژی یەوە  و 
رۆڵی  خومەینی  شێوەیە  بەم  بوو.  ئێران  مەزھەبیی 
ئەرتەشی لە داھاتوودا الواز کردو رۆڵی ئەم ھێزەی لە 

ھەر شێوە کودەتاو بێ الیەنییەک لە داھاتوودا لە نێوبرد.
شەڕی ئێران و عێراق بۆ سپای پاسداران دەرفەتێکی 
باش بوو بۆ ئەوەی ھێزێکی زۆر بگرێتە خۆ و بنەماکانی 
خۆی بەھێز بکات و تەنانەت ئەوالتریش بڕوات و پەل بۆ 
ئەمڕۆ  کە  بە شێوەیەک  بھاوێژێ.  دەوڵەتی یەکانی  بەشە 
سپای پاسداران ھەر تەنیا باڵێکی سەربازی نیە، بەڵکوو 
وەک باسکێکی بەھێزی سیاسی و ئابووریش لە معادلەکانی 
جاریش  زۆر  و  دەگێڕی  رۆڵ  دەرەکی دا  و  ناوخۆیی 
بەڵکوو  ئەرتەش،  رۆڵی  نەتەنیا  و  دەکات  یەکەم  قسەی 
رۆڵی دامودەزگا ئابووری و سیاسی و کۆمەیەتی یەکانی 
و  بەھێز  بڕیاردەرێکی  بۆتە  و  کردووە  سڕ  دەوڵەتی 

سەرەکی لە تەواوی کاروبارەکانی ناوخۆو دەرەکی دا.
باسکی  وەک  قودس  سپای  پێکھێنانی  و  دامەزران  بە 
دەرەوەی سنووری سپای پاسداران، رۆڵی ئەم دامەزراوە 
پڕرەنگتر  ئێران  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  سەربازی یە 
دەیەی  لە  لوبنان   ناوخۆیی  شەڕی  سەردەمی  لە  بوو. 
ھەشتای زایینی دا، باسکی دەرەوەی سنوورەکانی ئێرانی 
سپای پاسداران، بە شێوەی خۆی کۆمەڵێک ھێزو تاقمی 
لوبنان»ی  «حیزبوڵی  لێک داو  شیعەی  ئیسالمگەرای 
لە  چۆڵەوە  و  چەک  و  ماڵی  رووی  لە  و  لێ پێکھێنان 
جیا  سەربەخۆ  ھێزێکی  وەک  وتەی  ئەم  ئەرتەشی 
کردەوە. حیزبوڵی لوبنان ھەر وەک سپای پاسداران و، 
راست بە مەبەستی پاراستنی بەرژەوەندییەکانی کۆماری 
ئیسالمیی ئێران و لە ژێر چاودێری رێبەری ئێران دا بوو 
بە ھێزێکی بەتوانای سیاسی و چەکداری لە دوو وتی 

پێشووی  باڵوێزی  کە  شێوەیەک  بە  لوبنان.  سووریەو 
حیزبوڵی  رۆڵی  فۆرد،  رابێرت  سووریە،  لە  ئامریکا 
لوبنانی بۆ ئێران بە  ویستگەیەکی ئاسمانی شوبھاند لە 
رۆژھەتی مەدیتەرانەدا. لە راستی دا شەڕی ناوخۆیی لە 
لوبنان دەرفەتێکی گرینگ بوو بۆ سپای پاسدارانی ئێران 

بۆ ئەوەی خۆی بگەیەنێتە سنوورەکانی ئیسرائیل.
و  ساڵی٢٠١٤  لە  عێراق  سەر  بۆ  داعش  ھێرشی 
ئەرتەشی  یەکەکانی  لەدوای  یەک  شکستە  پاشەکشەو 
ببوەوە،  نزیک  یەکجاری  ھەڵوەشانەوەی  لە  کە  عێراق 
بەخشی  ئێران  پاسدارانی  سپای  بە  دیکەی  دەرفەتێکی 
ناوچەکەدا  لە  دیکەی  نوێی  پرۆژەیەکی  بتوانێ  کە 
لە  بوو  دیکە   ھێزێکی  دامەزرانی  ئەوەیش  بەڕێوەبەرێت. 
عیراق لە چوارچێوەی حەشدی شەعبی دا. لەوانەیە ئەگەر 
ھێرشی داعش بۆ سەر عێراق نەبا، دامەزراندنی ئەم ھێزە 
بۆ ئێران ھەروا ئاسان نەبا و،کاتی زۆر زیاتریشی ویستبا. 
پێش لە ھاتنی داعش بۆ عێراق، ھێزە چەکدارەکانی سەر بە 
ئێرانی ژێر چاوەدیڕی سپای پاسداران ، ئەوە نەبوون کە 
وەک ھێزێکی سەرانسەری و پۆشتە بێنە ئەژمار. بەڵکوو 
لە چوارچێوەی گروو و تاقمی چووکە و بەستراوە بە 
مەالیەکی شێعە دا  کۆمەڵە جموجۆڵێکیان ھەبوو. ھەرچەند 
شیعە  خەڵکی  لە  شەعبی  حەشدی  پێکھاتەی  زۆربەی 
لە  بەرچاویان  کەمینەیەکی  بەم  ھاتوون،  پێک  مەزھەب 
سوننی یەکان، مەسیحی یەکان، تورکەمەنەکان و ...ھتدی لە 
خۆ گرتووە. بەشێوەیەک کە لە رۆژی ٢٦ی نوامبری ساڵی 
٢٠١٦ دا زۆربەی نوێنەرانی شیعەو ھێندێک لە نوێنەرانی 
ئەم  پێدانیان،  دەنگ  بە  پارلمان  لە  دیکە  فراکسیۆنەکانی 
ئەمە  ناسی.  فەرمی  بە  عێراقی  ھێزێکی  وەک  ھێزەیان 
گرینگترین ھەنگاوی حەشدی شەعبی یان ھەمان سپای 
پاسدارانی ئێران لە عێراق بوو کە، سەرھەڵدانی دیاردەیەک 
کۆماری  ئامانجی  بەئاکام گەیاندنی  لە  داعش  ناوی  بە 
ھەنگاوی  ھەرچەند  بەخشی.  پێ  خێرایی  ئیسالمی دا 
بەرەو  نیە  دیار  عێراق  لە  شەعبی  حەشدی  داھاتووی 
کام ئاراستەیە، بەم بە پێی شارەزایی و ناسینێک کە لە 
کاروکردەوەو نیەتی سپای پاسدارانی ئێران لە بەردەست 
دایە، دەکرێ پێشبینی بکرێ کە ئەویش الوازکردنی رۆڵی 
ئەرتەشی عێراقە کە ئێستا لە ژێر چاودێری ئامریکا دایە. 
بە سەرنجدان بەوەیکە ئامانجی ئێران لە عێراق الوازکردنی 
حەشدی  بەھێزکردنی  ئەمریکایە،  رۆژاواو  بەرەی  رۆڵی 
بە  لە  دەتوانێ  عێراق  ئەرتەشی  الوازکردنی  و  شەعبی 

ئاکام گەیاندنی ئەم ئامانجە دا یارمەتی بە ئێران بگەیەنێ.
سپای  دواتری  وێستگەی  عێراق  و  لوبنان  دوای 
پاسدارانی ئێران لە ناوچەکەدا بە روونی دیار نیە کوێ 
دەبێ. بەم بە سەرنجدان بە حزووری ئێران لە دوو وتی 
سووریەو یەمەن و ئەو جموجۆنەی کە سپای پاسداران 
لە شەڕە ناوخۆییەکانی ئەم دوو وتە دا ھەیەتی، لەوانەیە 
پرۆژەی داھاتوو، پێکھێنانی سپایەکی نوێی دیکە بێت لەم 

دوو وتەدا. 

ای پاسداران لە  وێستگەکانی س
رۆژھەتی نێوەڕاست

ەکە ێ وو  رە ینی نوو
ی مای شەرە ا  ێ وەر

زۆر  شەعبی  حــەشــدی  ،،دامـــەزرانـــی 
وەک دامەزرانی سپای پاسداران لە ئێران 
دەچێ و تەنانەت چەند جارێک بەرپرسانی 
لە  عێراقی رایانگەیاندووە کە ئەم گرووپە 
پاسدارانی  ئەزموونی سپای  بنەمای  ئێرانی دامەزراوە،،سەر 
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ژینگە بریتیە لەو دەوروبەرەی كە مرۆ و جۆرەكانی تری زیندەوەر و رووەكی 
ەوە تا ئەمڕۆش كۆمەڵێ فاكتەر  تێدا دەژی. لە سەرەتای دروست بوونی مرۆ
و ھۆكار ھەبوون كە وایان لە مرۆ كردووە وابەستەی دەوروبەرێكی گونجاو 
بێت. سیستەمی سروشتی که  بنچینەکه ی لە ئاو و ھەوا و خاكه ، ناوەندێكی گونجاو 
و دوور لە كێشەی بۆ مرۆ و درەخت و ھەر چەشنە زیندەوه رێ دروست 
كردووە كە ئەو ناوەندە پێی دەگوترێ ژینگە. ئەگەر فۆكۆسی بابەتەكەمان بخەینە 
، دەبینین ئادەمیزاد بە درێژایی  سەر مرۆ زیاتر لە ھەر چەشنە زیندەوەرێ
ــەری  دەوروب فاكتەرەكانی  كە  گــەڕاوە  ناوەندێ دا  دوای  بە  ژیانی  چاخەكانی 
بێت و كەمترین گیروگرفت  بونیادی خۆی دا گونجاو  ئینیڕژی و  توانای  لەگەڵ 
و كێشەی لە ژیان دا بۆ دروست بكا. ئەوەندەی بۆی كرابێت لە ئاست پێشھاتە 
نەخوازراوەكان خۆی گونجاندوە و ئەگەر لە توانای دا نەبوبێ، رووی كردوەته  

ناوچەی خوازراوتر.
لە دێرزەمانەوە كۆمەڵێ فاكتەری نەخوازراو ھەبووە كە كاریگەریی نێگەتیڤی 
بەسەر بازنەی ژینگە ھەبووە. ھەموو ئەو ھۆكارە نەرێنیانەش زیاتر سروشتی 
بوون، وەك تەقینەوەی كانە گڕكانەكان و الفاو و دەرچوونی گازی ژەھراوی 
و بەركەوتنی نەیزەك و تەنی ئاسمانی، كە ئەمانە زۆر جار بوەتە ھۆی لەنێو 
بردنی تەواوی كۆمەڵگەیەكی مرۆیی و گیانلەبەری. بەم كاریگەریی ئەو دیاردە 
سروشتی یە نەخوازراوانە كاتی بوون، دواتر بازنەی ژینگەی سەرلەنوێ رێچكەی 
ئاسایی خۆی گرتوەتەوە بەر؛ واتە ژیان ئاسایی بوەتەوە. بەم ھەر ئەو ئەكتەرەی 
كە بەدوای ناوەندێكی ژینگەیی لەباردا دەگەڕا لە كۆتایی دا ھەر خۆی بووە ھۆی 
تێكدانی سیستمی رێ وپێكی ژینگە، كە ھەڵبەتە ئەم ئەكتەره ی نێو شانۆی ژیانیش 
بریتیە لە مرۆ خۆی... بۆیە لە سەدەی بیستەم بە دواوە بە ھۆی زۆر بوونی 
ایەتی و بەرەوپێشچوونی بەرچاوی الیەنی پیشەسازی لە بواری  چاالكیی مرۆ
ھۆكارەكانی  و  پیشەسازییەكان  ناوچە  و  كارگە  زۆربوونی  وەك  شارستانی 
و  خاوكراو  یۆرانیۆمی  و  پترۆكیمیاییەكان  كارھێنانی سەرچاوە  بە  و  ترانزێت 
دەیان که رسته ی تر و، ھەروەھا پێشكەوتنی پیشەسازی لە بواری سەربازی، وەك 
تاقیكردنەوە ئەتۆمی و چەكە دوورھاوێژەكان و چەكی شیمیایی و ھەزاران چەكی 
كوشندەتر، وایان كرد كە زەربەیەكی گەورە لە بازنەی بێخەوشی ژینگەیی بدرێ 
وایكرد درەنگ و  ئەمە  بەرن.  نایەكسانی  بەرەو  یەكسان  و ھەندێ ھاوكێشەی 
نەرێنییەکانی  فاكتەرە  كەمكردنەوەی  بۆ  پیشەسازییەكان  وتە  لە  ھەندێ  زوو 
سەر ژینگە و پاراستنی ژینگەی نێودەوڵەتی یان النیكەم پاراستنی ژینگەی وتی 
سەبارەت  ھەرچی  بكەن.  نێودەوڵەتی  رێکكەوتنی  و  كۆبوونەوە  چەند  خۆیان، 
تا سانی كۆتایی و پێش رووخانی دەوڵەتی عێراق و  بە ژینگەی كوردستانە 
و  پاك  و  بار  لە  زۆر  ژینگەیەكی  كوردستان  ناوچەكە،  ھاوسەنگیی  تێكچوونی 
خاوێنی ھەبوو؛ ئەمه ش بە ھۆی كەمیی ھۆكاری ترانزێت و ھه بوونی ژمارەیەكی 
كەم لە بیرە نەوتەكان و که میی كۆنكرێت و قیرتاو و، زۆری ناوچەی كشتوكاڵی بە 

بەراورد بە ئیستا. چەندین ھۆكاری تر لە ھەردوو سەردەمە جیاوازەكە كاریگەریی 
خراپیان كردوەته  سەر ژینگەی كوردستان و ھیچ ھه وڵێک بۆ چارەسەر كردنی 
ئەم گرفتە گەورەیە له  ئاردا نییه . چەند خاڵیكی نیگەتی لەجیھان و كوردستاندا 
وانەی  لە  دەتوانین  كە  ژینگە،  تێكدانی  بوونه  سەرچاوەی  كە  ده کــه ون  به رچاو 

خوارەوەدا پۆڵێنی بكەین:
یەكەم: پیسبوونی ھەوا: مەبەست لەمە واتە بوونی تەنۆلكەی زیانبەخش كە 
زیان بە مرۆ و ژینگەی دەوروبەری دەگەیەنێ. بە گوێرەی ھەندێک سەرچاوە 
سانە نزیكەی( ٥٠٠٠٠) كەس بە ھۆی تەنۆلكە پیسكەرەكانی ھەوا دەمرن كە 
.  ئەمە جگە لە  دەكاتە نزیكەی(٢  ) ی تێكڕای گشتیی مردنی سانەی مرۆ
دووكەڵی سیگار و توتن، که  سانە نزیكەی(٣ملیۆن) كەس دەكوژێ. پێش بینی 
دەكرێ ئەم رێژەیە بەرز بێتەوە بۆ (١٠ ملیۆن) كەس لە چەند ساڵی داھاتودا. 
پیسبوونی ھەوا ڕێژە و پێكھاته ی گازەكانی نێو ھەوا تێکده دا، كە رێژەی پێكھاتەی 
، گازی دووەم  ، گازی ئۆكسیجین٢١ ٧ بنچینەیی بەم جۆرەیە(گازی نایترۆجی
تایبەت چەند جۆرە  ناوچەی  ھەندێ  گوێرەی  بە  لەوانە  وە جگە   ( ٠ ئۆكسید٣
گازێكی تر بەشداری لە پیكھاتەی ھەوادا دەكەن وەك(ھیلیۆم، ئامۆنیا، میسان...
ھتد). بۆیە ھەر ھۆكارێ بۆ زیادو كەمكردنی ڕێژەی ئەو گازانەو تێكەڵبوونی 
تەنۆلكەو گازی تری نامۆ بۆ ناوئەو كۆمەڵە گازە دەبێتە ھۆی شێواندن و ناڕێ 
و پێكی لە بەرگە ھەوای گۆی زەوی، كە ھەڵبەتە ئەم دیاردەیەش بە پی بوونی 

ھەوا ناو دەبرێت. 
كە دەتوانین سەرچاوەی پی بوونی بەرگە ھەوا بە چەند ھۆكارێ دابنێین 
كە بریتین لە (تەنۆلكەو تەنی وردSuspended materials) كە ئەمانە چەند 
تەنێكی وردن كە قەبارەیان لە دەوری چەند (مایكرۆمەترێكە). ئەمانە زیاتر بریتین 
لە دەنكۆڵەكانی نێو خاك، كە بە ھۆی ڕەشەباو گەردەلولی بیایابنەوە ھەڵدەستن 
و تێكەڵ بە ھەوا دەبن، لەگەڵ خۆیاندا چەندین نەخۆشی دێنن وەك (شێرپەنجەی 
سیەكان و كۆكەو ھەمەت و ڕشانەوەو جیبووب و....ھتد). چارەسەكردنی ئەم 
گرفتەش بە ئاوڕێژكردن و زیادكردنی ڕێژەی سەوزایی لە شوێنی دیاریكراو و 
گەیاندنی چەند ل و پۆپێكی ڕووبارەكانە بۆ ناوچەی بیابان و وشكەكان.جگە لەوە 
سەرچاوەی تری پی بوونی ھەوابریتیە لە( گازەكان) كە ئەمانەش زیاتر لە سوتانی 
چەندین مەوادی زیانبەخش وەك پالستی و نایلۆن و دووكەڵ سەیارەكان یان 
ئەوەی لەم دوایەدا لە عێراق بەرچاو كەوت سوتانی بیرە نەوتەكان وداگیركردنی 
ڕووبەرێكی بەرفراوانی ئاسمان بە دووكەڵی سوتانی پترۆكیمایی.چارەسەكردنی 
ئەم كێشەیە بە دانانی فلتەرە بۆ ئۆتۆمبێلەكان ولولەی دووكەڵكێشی كارگەكان 
 population)ودوورخستەنەوەی ناوچە پیشە سازیەكان لە ناوچە نیشتەجێیەكان

area) و سەوزكردنی دەوروبەریان بە ڕێژەی سەوزایی ستاندارد.
مرۆ  لە سەر  كاریگەری  لێرەدا  زیاتر  كە  ئەوەی  ئاو):  (پیسبوونی  دووەم:
ھەیە بریتیە لە پی بوونی ئاوی شیرین . چونكە ئادەمی ڕاستەخۆ مامەڵە لەگەڵ 
ئاوی شیرین دەكات. پیسبوونی ئاوی شیرین ڕاستەوخۆ كاریگەری لەسەر ژیانی 

مرۆ دەبێت.بە چەند ھۆكاریكی نێگەتی ئاوی شیرین سروشتی بێخەوشی خۆی 
لەدەست دەدات و پی دەبێت. ئەو فاكتەرە نێگەتیڤانەش وەك(تێكەڵ بوونی ئاوی 
 mixing sewage water with drinking)(زیراب و پاشەڕۆ بە ئاوی خاوێن
water) ئەم دیاردەیەش بە زەقی لە كوردستان بەرچاو دەكەوێت. ڕاستەوخۆ 
ئاوی پی بەبێ ھیچ ناوەندێكی پاكەرەوە تێكەڵ بە ئاوی خاوێن دەكرێت، ئەمەش 
و  بۆ مرۆ  دەكات،  نێوئاوەكە دروست  تواوەی  ئۆكسجینی  ڕیژەی  لە  گۆڕان 
زیندەوەرە ئاویەكان كاریگەری خراپی دەبێت. زۆر جار دەبێتە ھۆی لە نێوبردنی 
بە  نەخۆشی  ،چەندین  مرۆ  بۆ  تێكەڵبوونەش  ئاوی.ئەم  گیانلەبەری  ھــەزاران 
دووای خۆیدا دێنێت وەك(كۆلێرا،ڕشانەوە،بەلھاریزیا، نەخۆشیەكانی جگەر،حاڵەتی 

ژەھراویبوون،مەالریا و چەندین نەخۆشی تر). 
ئەمە جگە لەوەی كەم و زۆر كاریگەری بەسەر كشتوكاڵەوە ھەیە.پیسبوونی 
لە  دەبێتە  كەشتیەكان  پاپۆڕو  سوتەمەنی  و  نــەوت  ھۆی  بە  گەورەكان  زەریــا 
دەستانی بڕێكی زۆری زیندەوری ئاوی و گواستنەوەی نەخۆشی پێست و ڕەوی 
باڵندەكان و ببوونەوەی مەالریا.ئەوەی كە جێگای تێڕامانە لە كوردستان چەند 
سەرچاوەیەكی تری پیسبوونی ئاوی شیرین ھەیە وەك بە كارھێنانی تۆڕی ئاوی 

ژەنگاویی و كۆن و بە كارنەھێنانی ڕیژەی پێویست لە كلۆر بۆ پاكژكردنەوە. 
خاوێن  دووجــار  ساڵی  پێوستە  كە  مــان  ئــاوی  تانكی  نەكردنەوەی  خاوین 
 Recycling)بكرێتەوە. چارەسەكردنی ئەم گرفتەش بەدانانی (ئاو پاک کەرەوە)بۆ
بە  تێكەڵكردنی  پاشان  پیسەكەو  ئاوە  لە  پێویست  ڕاددەی  water)پاكردنەوەی 
تایبەتیش ئەو كارگانەی كە مەوادی  ئاوی خاوێن و ناچاركردنی كارگەكان بە 
) بە فڕیدانی  كیمایی زۆر بە كاردێنن وەك(كارگەی بلۆك و چیمەنتۆ و پالستی
پاشماوەكانیان لە شوێنی دیاریكراو تێكەڵنەكردنی ئاوەڕۆكانیان بە ئاوی خاوێن. 
ھەروەھا لە ناوچە شارستانیەكان بۆری جۆری ( پۆلی ئەسیلین)بە كاربێت لە 
جیاتی بۆری كانزایی(گڵڤانایز)، بەمەش دەتوانرێ ڕێگری بكرێت لە ژەنگھێنان و 
داخورانی دیوی ناوەوەی بۆریەكە. بەكارنەھێنانی ڕاستەوخۆی ئاوی بیر بەبێ 
تاقیكردنەوەو بەكارھێنانی مەوادی پاقژكردنەوە، دوور كەوتنەوە لە ھەڵكەندنی بیر 
لە خوار ئەو ناوچانەی ڕووبەرێكی فراوان لە ئاوی زێراب و پاشەڕۆی نەخوازراوی 
 (Elevated Tank)لێیە.لە پڕۆژەكانی تۆڕی ئاو زیاتر پشت بە تانكی ھەڵواسراو
ببەسترێت باشترە نەك ڕاستەوخۆ ئاوی بیرەكان بۆ دانیشتوان بەڕێبكرێت، چونكە 
 (Reservoir)خــەزانــەكــان و  تانكی  بە  ئاو  كوالێتی  كۆنترۆڵكردنی  و زۆر  كەم 

ئاسانترە وەك لە بیر. 
سێیەم: ( پیسبوونی خاك)، خاك یەكێكە لە سەرچاوەكانی ژیان و كۆڵەكەی 
خۆراك و بژێوی مرۆ و بەشێ لە گیاخۆر و ملیۆنان مێرو و زیندەور بینراو و 
نە بینراوە. ئێستا ئەو خاكە بەرەو پی بوون و لە دەستدانی خاسیەتە بنچینەیەكانی 
h خۆیەتی و ڕووبەڕوی چەندان كێشە و پیسكەری نەخوازراو بوەتەوە لە ھۆكارە

ھۆکارە پیسكەرەكان وەك( سوێر بوونی خاك)
                                                                             ل١١

ھەندیک کەس پێیان وایە کە سوپای پاسداران بە ھۆی کۆنترۆل کردنی 
پاش  لە  ئەوە  ئابوورییە.  ئیمپراتۆرییەکی  وت،  ئابووری  ٢٥لەسەدی  
ھاتنە سەر کاری حەسەن رووحانی لە  ٢٠١٣  و سەرەڕای داواکاریی 
بازرگانیی  و  ئابووریی  چاالکی  کردنەوەی  کەم  بۆ  ناوبراو  پەیتاپەیتای 
سوپای پاسداران کە لە ماوەی  ساڵ سەرکۆماریی ئەحمەدی نەژاد    دا بە 

شێوەیەکی بەرچاو زیادی کرد، ئاڵوگۆڕی بەسەردا نەھاتووە.
سوپای  ئابووریی  جڵەوی  بەدەستەوەگرتنی  بۆ  روحانی  ھەوڵەکانی 
کە   ،٢٠١٥ لــە  بــەرجــام  رێککەوتننامەی  ــی  ــردن واژۆک دوای  ــاســداران  پ
بۆ  دەرەکیی  وەبەرھێنانی  راکێشانی  پێویستیی  بە  ھەستی  سەرکۆمار 
بەشە سەرکییەکانی ئابووری وت کرد، چڕتر بوەوە. توانایی روحانی بۆ 
بەستنەوە و ھاوئاھەنگ کردنی چاالکییە ئابوورییەکانی سوپای پاسداران، 
کردنی  ســووک  بە  و  حەیاتییە  وت  ئــابــووری  کــردنــەوەی  زیندوو  بۆ 
ئابلۆقەکان و وەبەرھێنانی راستەوخۆ کە لە بەرجام دا وەبەرچاوگیراون 
و بەتایبەت لە ئەگەری پەسەند کرانی لە الیەن رێبەری کۆماری ئیسالمی 

ئایەتوڵ خامنەیی یەوە، بە ھێزتریش دەبێ.
لەمەڕ  روحانی  ھەوڵەکانی  بۆ  تەواو  گوێڕایەڵیی  لە  پاسداران  سوپای 
کەم کردنەوەی دەوری ئابووریی ئەوان بەگومانە. بە لەبەر چاو گرتنی 
ئەو راستییە کە سوپا لە ژێر فەرمانی راستەوخۆی رێبەر دایە و بەرامبەر 
سەرکۆماری ھەڵبژێراو وەمدەر نیە، زۆر جاران گوێی پێنەداوە یا خود 
تێوەگالنیان  کردنی  ســنــووردار  بۆ  ــەت  دەوڵ ھەوڵەکانی  پێچەوانەی  بە 
کە  کاتێک  لەوەپێش،  مانگ  چەند  شتە  ئەو  جووەتەوە.  دا  ئابووری  لە 
دەوڵەتی روحانی رێککەوتننامەیەکی راگەیاند کە سوپای پاسداران دەوری 
سەرەکیی لە چاالکییەکانی گەشەساندنی ئابووری لە ناوچە سنوورەکانی 
ھەندێک  روانگەی  لە  بوو.  ئاشکرا  ئەسپێردراوە،  پێ  پاکستان  و  ئێراق 
پاسداران  سوپای  بۆ  سەرکەوتنێک  وەک  رێککەوتننامەیە  ئەو  الیەنەوە 
باسی لێوەکرابوو. بەم لەجیاتی ھەڵسەنگاندنی ئەو رێککەوتننامەیە وەک 
پاسداران،  سوپای  ئابووریی  رەھای  پەرەئەستاندنی  بۆ  رێخۆشکەریی 
پەرە  لــەو  پێشگرتن  بۆ  سەرکۆمار  بەرنامەی  لە  بەشێک  وەک  دەبــێ 

ئەستاندنە سەیر بکرێ.
بۆ  دەگــەڕێــتــەوە  ئــابــووریــی وت  لــە  ــاســداران  پ تێوەگالنی ســوپــای 
سەرەتاکانی دەیەی نەوەدی  زایینی. بەم لەوکاتەوە، سوپای پاسداران 
پێداگری لەسەر پرۆژەی زەبەالحی ئەندازیاریی، وەک قۆنتەراتچی و لەو 
دواییانەش دا لە بەشی دارایی کردووە. ئەو رێککەوتننامە چاالکیی وەک 
کردنەوە و پەرەپێدانی شیرکەتی ھەرەوەزیی ،دانی قەرزی وەبەرھێنانو 
ئابووریی  ژێرخانی  پرۆژەی  ھەروەھا  و  سنووریی  بازرگانیی  ناوەندی 
(وەک رێگا و بان، پرد و کارەبا)ئەویش بە شێوەی سەرکیی کۆمپانیای 
دەگــرێ.  لەخۆ  ئەلئەنبیا،  خاتەم  قــەرارگــای  سازیی  بینا  و  ئەندازیاری 
ئابووریی  چاالکیی  لە  نــوێ  سەردەمێکی  دەستپێکی  رێککەوتننامەکە 
سوپای پاسدارانە کە ڕێگە بە رێکخراوەکە دەدا کە چاالکییە ئابووری و 
ناوچەکانی  ناوچە سنوورییەکان، کە دواکەوتووترین  لە  ئەمنییەتییەکانی 

وتن،  لێک گرێ بدا. 
ئایدیۆلۆژیکی،  ھۆگریی  بە  پاسداران،  سوپای  پەرەگرتووی  دەوری 
کۆمەیەتیی  سامان و دەسەتی بەربو، دەتوانێ مەرجەکانی ئابووری
ئەو ناوچانە باشتر بکا. بە شێوەی گشتیی، گەشەسەندنێکی لەو چەشنە 
ناوچانە  ئەو  پەراوێزخراوەکانی  و  نائارام  ئەتنیکییە  دانیشتووە  دەتوانێ 
بێنێتە ژێر رکێ و بە تایبەتیی الوەکانیان لە پەیوەست بوون بە الیەنی 
بکاتەوە.  پاشگەز  بەلوچستان  و  کوردستان  لە  جەنگاوەر،  و  جیاییخواز 
ھەر  کە  پاسداران،  سوپای  بە  رێگا  دەتوانێ  رێککەوتننامەکە  ھەروەھا 
ناوچانەدا ھەیە  لەو  ئەمنییەتیی  بەرچاوی سەربازیی و  ئێستا حوزوری 
رایەڵەی ھۆگر و سیخوڕیی لە ناو دانیشتووانی ئەو ناوچانە کە  بدا کە 

قازانجی ئابووریان پێ دەگا بەرینتر بکا.
لە نیوەی یەکەمی ٢٠١٦، دەوڵەتی روحانی خۆی لە دانی ١٠ قۆنتەراتی 
دا  دواییانە  لەو  ھەر  بــواردووە.  ئەلئەنبیا  خاتەم  قەرارگای  بە  زەبــەال 
دەوڵەتی ناوبراو فرۆشتنی ٥٠لەسەدی پشکی شیرکەتی موخابەراتی ئێران 
بە کۆمپانیاکانی سەر بە سوپای پاسدارانی ھەڵوەشاندەوە.رێککەوتننامەی 
زیاد کردنی تێوەگالنی سوپای پاسداران لە گەشەسەندن و بەرێوەبەریی 
لە  کردنەوە  قەرەبوو  لە  جۆرێک  نموونەی  سەرسنوورەکان  بازرگانیی 

الیەن سەرکۆمارە ،کە پێشی بە ئەو قۆنتەرات و کڕینەوانە گرتووە.
گریمانەی دیکەش لە ئێران ھەیە کە دەڵێ، روحانی دەوری بەرچاوتر 
بەرپرسایەتیی  نەریت  بەپێی  کە  سنووریەکانی،  ناوچە  گەشەسەندنی  لە 
وەزارەتی کشتوکاڵ بووە، بۆیە داوە بە سوپا تا تێوەگالنی سوپا لە کەرتی 
پێترۆشیمی  سروشتیی،  گازی  نــەوت،  وەک  سوودھێنەرتر  و  گەورەتر 
وەبەرھێنانی  بە  بەپەلەیان  پێویستیی  کەرتانە  ئەو  بێ.  کەمتر  دارایــی  و 
دابن  پاساداران  کۆنترۆڵی سپای  لە  کەمتر  بێتو  ئەگەر  کە  ھەیە،  بیانیی 
درێژمەودا،  دانووستانی  پاش  رادەکێشرێن.  سەرکەتووتر  بەشیوەیەکی 
ئێران توانیویەتی رێککەوتننامەی چەندین میلیارد دۆالری لەگەڵ تۆتالی 

امبر و دێسامبر دا واژۆ بکا. فەرانسەیی و شێلی ھۆلەندی لە نو
گەشەسەندنی  رێککەوتننامەی  کــردنــی  واژۆ  دوای  رووداوەکـــانـــی 
گرژییە  ھــەروەھــا  و  رێککەوننامەکە  ناسکیی  نــاوچــەســنــووریــیــەکــان، 
بارەی  لە  پاسداران  سوپای  و  سەرکۆمار  نێوان  چارەسەرنەکراوەکانی 
بەرپرسی  ئۆکتۆبر  لە  دەدەن.  نیشان  ناوخۆ  ئابووری  لە  ئەو  دەوری 
بای سوپای پاسداران موحەممەد عەلی جەعفەری گومانی خستە سەر 
پێشکەوتنی جێبەجێ کردنی رێککەوتنەکە. بەبێ ناوبردن لە رێککەوتنەکە 
بکا، جەعفەری  دەوڵەت  لەگەڵ  ھاوئاھەنگیی  بە  ئاماژە  کە  ئەوەی  بێ  و 
سەرەکیی  بنکەی  بەتەمایە  پاسداران  سوپای  کە  رایگەیاند  تاک الیەنانە 
کە  بکاتەوە  دا  ناوچە سنوورییانە  ھەمان  لە  گەشەسەندن  و  پێشکەوتن 

رێککەوتنەکە ئامانجییەتی.
ــەوە بــە راگــەیــانــدنــەکــەی ســوپــای پـــاســـداران یا  ــدانـ لــە جیاتی وەمـ
روونکردنەوەی ئەوەی کە ئاخۆ بنکەی سەرەکیی پێشکەوتن وگەشەسە ندن 
تاک الیەنانەی خۆی  کرداری  بە  رێککەوتننامەکە، سەرکۆمار  لە  بەشیکن 
ــەی  رەوان بەپەلەی  یاسایەکی  ئــەو  امبر،  نۆ ٢٠ی  لە  ــەوە.  دایـ ــی  وەم

مەجلی کرد بۆ پەسەند کردنی بودجە بۆ پرۆژەی کارخولقێن لە ناوچە 
دواکەوتووەکانی سنووریی کە سوپای پاسداران بەتەمایە بنکەی سەرەکیی 
پێشکەوتن و گەشەسەندن دامەزرێنێ. راگەیاندنی یاسای پێشنیارکراو لە 
الی روحانی ئاماژەی بە دەستپێشخەرییەکەی بنکەی سەرەکیی پێشکەوتن 
نێوان  لە  ھاوئاھەنگیی  ناڕوونی  ھۆی  بووە  کە  نەکرد،  گەشەسەندن  و 

سەرکۆمار و سوپای پاسدارانی ئێران.
راگەیاندنە تاک الیەنەکان و کردارەکانی سوپای پاسداران و سەرۆک کۆمار 
بەدوای واژۆ کردنی رێککەوتننامەکە، دەکرێ وەک فەسڵێکیتر لە ملمالنێی 
سیاسی ئەوان لە سەر دەوڵەتداریی و سیاسەتی ئابووریی سەیر بکرێ. 
لە  پێشکەوتن و گەشەسەندن  بنکەی سەرەکیی  دامەزراندنی  راگەیاندنی 
الیەن سوپای پاسدارانەوە نیشانەی تووڕەیی ئەوان لە جێبەجێ کردنی 
خاو یا دواخستنی رێککەوتنەکە لە الیەن روحانییەوەیە. وێدەچێ روحانی 
لە ئاست ناوی حیزبەکەی  تا  ئەو پرۆژە یاسایەی بۆیە پێشنیار کردبێ 
واتە حیزبی میانڕەویی و گەشەسەندن دابێ بۆ ئەوەی کە لەو ناوچانە 
ھەڵبژاردنی  بەرەبەری  لە  ئــەوان  سیاسیی  پشتیوانیی  و  بمێنێ  بایەخی 

سەرکۆماریی لە ژووەنی ٢٠١٧ بپارێزێ.
لێبڕاوانەی  داوای  بەم  گرتووە  بە دوور  کێشانە  لەو  خامنەیی خۆی 
ناوبراو بۆ «ئابووریی خۆڕاگرانە» لە رووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ئابلۆقە 
بە  بەخشیوە  رەوایی  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  درێژکراوەکانی 
و  سازیی  بینا  دەرەوەی  بۆ  پاسداران  سوپای  پەرەئەستێنەری  دوەری 
جەعفەری  کە  کاتێک  سنووریەکان.  ناوچە  گەشەسەندنی  ناو  بۆ  دارایی 
بڕیاری دامەزراندنی بنکەی سەرەکیی پێشکەوتن و گەشەسەندنی راگەیاند، 
ناوبراو ئاماژەی بە داوای رێبەری مەزن لەمەڕ ئابووری خۆڕاگرانە وەک 
بەڵگەی لۆژیکیی بۆ ئەرکی نوێی سوپای پاسداران کرد، وەک نیشانەیەک 

لە بڕیاری ئەوان بۆ شوێندانەریی لەسەر ئابووری ناوخۆ.
بە پێی نۆرمی تا ئێستا، تەنانەت پێش سەرکۆماریی ئەحمەدینەژادیش، 
پەراویز  توانای  وێدەچێ  داھاتوو  سەرۆک کۆمارێکی  ھەر  یا  روحانی 
خستنی تەواوی سوپای پاسداران وەک یاریکەرێکی بەرچاوی ئابووری 
نا  ھەنگاوە  و  سنووریەکان  ناوچە  دواییانەی  ئــەو  رێککەوتنی  نەبێ. 
ھاوئاھەنگەکانی دوای ئەو، نیشان دەدەن کە چاوەڕوانییە سەرەتایی یەکانی 
سوپای  ئابوورییەکانی  چاالکییە  کردنی  ســنــووردار  لەبارەی  روحانی 

پاسداران دوور لە راستیی بوون.
بە بێ پشتیوانیی قورس و قایمی خامنەیی بۆ کورت کردنەوەی دەستی 
بیکا  بتوانێ  روحانی  کە  شت  باشترین  وێدەچی  ئابووریی،  لە  سوپا 
دانووستان و مامەڵە بێ لەگەڵ سوپای پاسداران بەو ھیوایە کە بتوانێ 
ببەستێتەوە.  دیاریکراوەوە  کەرتێکی  چەند  بە  ئەوان  ئابووریی  چاالکیی 
ترامپ  دۆنالد  سەرکۆماریی  مــاوەی  لە  بەرجام  ئەگەر  کاتدا،  ھەمان  لە 
وەبەرھێنانی  بەرچاوی  رێژەیەکی  بتوانێ  روحانی  و  ھەبێ  درێــژەی  دا 
چەنە  دەسەتی  دا  داھاتوو  لە  وێدەچێ  راکێشێ،  بیانیی  راستەوخۆی 
لێدانی ناوبراو لەبارەی چاالکییە ئابوورییەکانی سوپای پاسداران باشتر 

ببێ.

ی ەبی ی ل و نادر  واشی   ئێ
وور ەن ە ا  کەمال  ێ وەر

لە ئێران شەڕێ لە ئارا دایە،
راتۆریی ئابووریی سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی لەسەر ئیم

ئومێد محەمەد
ێشە و چارەسەری سەرەتایی... ە و ھەرێ و ھێندێ  پیس بوونی ژینگەی ناوچە ژینگە

روانینی دەرەکی
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«شام» جه مسه ری به  یه ک گه یشتنی «ئاو» و «خاک»ه . 
که  بوون  یه ک  ده سته مالنی  بەجۆرێک  وخاک  ئاو  له شامدا 
ئه و  وچانی  بێ  ھه وڵی  نه گونجه .   کــردنــه وه یــان  جیا   لێک 
ـــه ره ، شاکارێکی  دوو جــادووگــه ره ی ڕاگــری ژیــان لــه و ده 
ئه گه ر  بکا.  وه سفی  بتوانێ  خه یاڵ  مه گه ر  کــردوه   دروســت 
«شــاروێــران»ڕا  به ره که تی  وپڕ  به رین  و  ته خت  له ده شتی 
له «گۆلی ورمێ» بڕوانی، چاوت به جه گه نزار وقامیشه نێک 
ده که وێ که  وه ک فه ڕشێکی مه خمه ر ڕاخراوه . له و شوێنه دا  
و  کــردوه   یه ک  ده ملی  ده ستیان  به ئه سپایی  وخــاک  ئاو  که  
له ژێر فه ڕشی مه خمه ری دا خه ویان لێ که وتوه ، بێ ئه ژمار 
په له وه ر و ورده  گیانداری دیکه  خه ریکی ھه ڵفڕین وھاتوچۆن. 
ھێالنه   خه ریکی  ھه مه جۆر  باڵنده ی  لــه الیــه ک  ــه «شــام»دا  ل
دروست کردن وخۆساز کردن بۆ ھێلکه  کردن و په ره دان به  
نه سلی خۆیانن، له الیه ک ده ریای مێش و مێشووله  شه پۆالن 
ده ده ن و تۆفان وه ڕی ده خه ن و له الیه کیش ڕه وه ی گورگ 
و دڕنده ی دیکه  بۆ تێر کردنی زگی برسییان به دایم له گه ڕان 
دان. شام ئه گه ر له الیه ک ژینگه ی په له وه ر و دڕنده  وله شکری 
پێشمه رگه   پاڵپشتی  منه تترین  وبێ  ئه مینترین  مێشووالنه ، 
پێی  ھه رکه   کوردستانیشه .  ئازادیی  ڕێگای  وتێکۆشه رانی 
به حه وت  تــرس  ــای  ده رگ ئیتر  شــام،  گه یشته وه   پێشمه رگه  
له و  ده گاتێ.  گۆڵه ی  کردن  پێوه   زمانی  و  داده خــرێ  قفن 
تاقه تی  ده کا  حوکم  ئه وه ی  ھــه زاره دا  به   ھه زار  قامیشه نه  
مانه وه  و به ربه ره کانی ده گه ڵ ھێرشی بێ ئه مانی مێشووله یه  
که جاری وایه  له  گولله ی چه کی دوژمن پڕ ئێشتره . پێشمه رگه  
که  سه مبولی ڕاوه ستان و خۆڕاگرییه ، له ژیر ئه و تاقیکارییه ش 

دا سه ربه رز دێته  ده رێ.
 گوتیان له شوێنێک خه ڵکی فێری نه ته وه په ره ستی ده که ن. 
له  گه وره   له سه ر ڕێگام،  زانیم کوێیه  وخێرا خۆم گه یاندێ. 
پیر  و الو، ھه رچی  یان  له کچ وکوڕ،  له ژن وپیاو،  و چووک، 
دیتم نوێنگه ی بیری ئازاد و ھه ڵقووی ده ریای خۆ فیداکردن 
ــی کـــورد بــوون  ــه وان ھــه مــووی بــه پــانــه وه  ده رسـ ــوون. ئـ بـ
وکورد مانه وه یان ده گوته وه  و له و رێیه   دا بۆ یه ک چرکه ش 
لــه و ده شته   وا  لــه و شوێنه ،  ھــا  نــه ده نــاســی.  ڕاوه ســتــانــیــان 
که ده شتی شاری وێرانه  و «شاروێران»ی ناوە، فێری ئازاد 
ژیان و ئازایانه  خه بات کردن بووم. له وێ مانای پێشمه رگه  
بوون و پێشمه رگه  مانه وه  فێر بووم و بڕیارم دا وه ک داستانی 
نه بوو بۆ نه وه کانی دواتری بگێڕمه وه . «شام» و  قه ت ون 
«شاروێران» دوو ناوی ئاشنای خه باتی پێشمه رگه ن و له  

الپه ڕه کانی مێژوودا ده مێننه وه .
***

 پێشمه رگه ی ئه مجاره ی به شداری «مێژووی زیندوو» توند 
و تۆڵ، گور و گۆڵ، به  بڕشت و له سه رالقه . ئه و کاتانه ی 
ئه و ده گه ڵ پۆلی ھاوسه نگه رانی ده شت ودۆڵ وچیا وچۆڵی 
کوردستانی ده پێوا وبۆ له کار خستنی ماشێنی شه ڕی دوژمن 
مه ته رێزی ده گرت، به ھره مه ند بوون له و تایبه تمه ندییانه  زۆر 
نه ترس  چاو  ده بوایه   ته نگانه   ڕۆژی  ڕۆڵــه ی  بوو.  پێویست 
ولــه شــی ساغ  ــه رز  ب بــوو وره ی  پێویست  بــێ.  و خــۆڕاگــر 
وھه نگاوی سووک وده ستی تفه نگ گرتنی قورس و قایم بێ . 
ئه و ھه روه ھا له سه ری بوو ڕازدار و به ڵێنده ر وجێ بڕوا بێ. 
له سه ری بوو ھاوڕێ خۆشه ویست و خه ڵک په سه ند وله  الی 
حیزبیش په یامبه ری شۆڕش و خه بات بێ. ئه وه ی ھه مووی 
ئه و سفه تانه ی ھه بان پێشمه رگه ی مه یدانی پڕکاره ساتی ئه و 
ئه وه   ئه وه  بوو که  ھه بوو.  زه مانه  بوو. «خالید وه نه وشه » 

بوو که  پێویست بوو که  ھه بێ.
  تێکۆشه ر خالید وه نه وشه  که  له ڕاستیدا «ئه نوشه» یه  و 
١٣٤٢ی  گه الوێژی  ٢٥ی  ڕۆژی  به ره به یانیی  کوردێندراوه ، 
له ئاوایی  مه ھاباد  ناوچه ی  شاروێرانی  له ده شتی  ھه تاوی 
وانه کانی  و  ھه ڵێناوه   ڕوون  دنیای  به   چاوی  «قه ره شغ» 
و  الدێ  مندانی  له نێو  ژیــان  بــوه .  فێر  به یه ک  یــه ک  ژیــان 
ئامێزی  لــه   چــاوکــراوه یــی  و  نه ترسی  ده رســـی  فێربوونی 
بنه ماڵه یه کی کوردپه روه ردا ودواتر خوێندن له  قوتابخانه کانی 
خۆنه ویستی  به فه رھه نگی  بــوون  وئاشنا  مه ھاباد  شــاری 
شاره دا،  ئه و  نه ترسی  الوانی  له نێو  خۆشه ویستی  ونه ته وه  
و  ژیان  دواتری  وله ساڵه کانی  مایه   بوونه ته   بۆی  ھه مووی 
خه باتی دا که ڵکی لێ وه ر گرتوون. کاک خالید له  ده ورانی 
و  سه رکه وت  ئێران  گه النی  شۆرشی  که   دابوه   ده بیرستان 
کورد ده رفه تێکی زێڕینی بۆ وه دوا که وتنی ئاواته کانی وه گیر 
که وت. ھه ر بۆیه  ئیتر مه جالی زیاتری درێژه دان به خوێندنی 
نه ما ورێگایه کی گرته به ر که  ڕێبازی ھه ڵگه ڕان به ره و لووتکه  
بوو. له و ده ورانه  دا مه یدان بۆ وه دی ھاتنی خه ونه کانی که  
له دیتنی ته رمی مراد شیرێژ و پێشتر له ویش دیبوونی، وه دی 

ھات.
ھه ر وه ک گوترا خالید وه نه وشه  زاده ی بنه ماڵه یه کی کورد 
په روه ره  و گه وره  بووی ده شتی شاروێرانه . ده گه ڵ الوانی 
نه ناسانی  ماندوویی  کۆڕی  له نێو  خوێندوویه تی،  مه ھابادی 
ھێزی پێشه وا دا له دوژمن ڕاساوه  و سه رئه نجام له  گۆره پانی 
به رینی کوردستان دا درێژه ی به رێگا داوه . له و ده شته ی ئه و 
لێی گه وره  بووه  و فێری کوردایه تی کراوه  نموونه ی زۆری 
دیکه  ھه ن که قه ڵه م له  تاریفیان ده سته وه ستانه . خالید خۆی 

ناوی ئه و که سانه مان پێ ده ڵێ:
ــه وه  کــەزۆر زوو وەســەر       بــه و ئــه زمــوون وده رســان
زیندووی چوست  وه نه وشه ی الوی سه ر  خالید  نان،  یەکی 
نایه  مه یدانێک که «چوونه  پێشی ھه بوو، به م  وچاالک پێی 

ھه زاران  دا  ژیانه   و  مه رگ  به رکێی  کێ  له و  نا».  گه ڕانه وه  
خالید به شدار بوون، زۆریان له چوونه  پێشدا په یمانیان برده  
بوون  ون  به جه سته   ئــه وان  نه ناسی.  گه ڕانه وه یان  و  سه ر 
ڕێگادا  درێــژه ی  له   به شێکیان  چاوانن.  له به ر  ھــه روا  که چی 
که م توانا کران به م له پێ نه که وتن. دیاره  به شێکیش گرێوی 
چوونه  پێشیان دۆڕاند و سه لماندیان ناتوانن ئه سپی خۆیان 
له و مه یدانه دا لینگ بده ن. خالید له و که سانه بوو که   ئێستاش 
ھه روا به ڕێوه یه  و له چوونه  پیش ماندوو نه بوه . ئه و ھه رچه ند 
به جه سته ماندوویه ، که چی مێشک ودڵی بۆ چوونه  پێش ھانی 
فیداکاری،  و  خه بات  ساڵ   ٣٧ ده نێن.  وه بــه ر  وتینی  ده ده ن  
٣٧ ساڵ ڕێگا بڕین وله  کاروان به جێ نه مان، ٣٧ ساڵ ئه م 
تێکۆشه ره   به و   ئه زموونی  دنیایه ک  کردن  دۆڵ  وئه و  شاخ 
وخۆڕاگر  سه خت   پــۆ وه ک  کــردوه   لێ  وای  و  به خشیوه  
پڕکاره ساتانه ی خه باتی چه کداری  ئه و ساڵه   له  ھه موو  بێ. 
و سیاسی دا خالید وه نه وشه  ده گه ڵ بووه  و قه ت بۆ تاکه  
چرکه یه ک خۆی وه دوا نه داوه . ناوبراو ئه و کۆڵه ی له یه که م 

ڕۆژه وه  بۆ گه یاندنی کورد به ئاواته کانی به  کۆڵی داداوه  ھه تا 
له   النه بردوه .  له ژێر  شانی  و  گرتوه   ھه ڵی  ھــه روا  ئیستاش 
درێژه ی ئه و ٣٧ ساڵ خۆ ڕاگرییه دا تواناکانی کاک خالید باش 
ده رکه وتوون وڕاده ی لێھاتوویی ناوبراو خۆیان ده رخستوه . 
ئه و که  ھه موو کوردستانی کردوه  و ده گه ڵ زۆر پێشمه رگه  
دۆست و نیزیک بوه  و ھه یه  به م جۆره  له  به شداریی خۆی 

له و مه یدانی خۆ تاقی کردنه وه یه  ده دوێ: 
«دنیای پێشمەرگایەتیی من بۆ زۆر شتی سەیر و سەمەرە 
وەزیفەی  و  ئەرک  کوردستان  شوێنی  لەزۆر  دەگەڕێتەوە. 
و  لەمەھاباد  نموونە  بۆ  گەیاندوە.  بەجێ  پێشمەرگایەتیم 
تەواوی ناوچەکانی سەربەو شارستانە، لە بۆکان و زۆربەی 
ناوچەکانی،  و  شنۆ  ناوچەکانی،  و  لەنەغەدە  ناوچەکانی، 
پیرانشار و ناوچەکانی، بەشێک لەناوچەکانی سەردەشت و 
ڕەبەت. بۆ مەئموورەیەتی حیزبی چوومە ناوچەکانی سەقز، 
ڕۆیشتووم.  کامیاران  و  دیــوانــدەرە  سنە،  بانە،  مــەریــوان، 
لەزۆربەی ئەو شوێنانە جەولەی سیاسی و نیزامیم کردوە. 
لەو ماوەیەدا بەرپرسایەتیی جۆراوجۆری وەک سەرپەل و 
سەردەستە و فەرماندە لک، فەرماندە ھێز، کادری سیاسی، 
ماڵیی کۆمیتە شارستان،  بەرپرسی  ناوچە،  ئەندامی کۆمیتە 
بەرپرسی  پــێــوەنــدیــیــەکــان،  بــەرپــرســی  ــش  ــری کـــادر و دوات
گەلێک  و  ئەمنیەت  بەرپرسی  دەبیرخانە،  بەرپرسی  ناوەند، 
ھەتا  لــەبــاکــوورەوە  ھــەر  ھــەبــوون.  دیکەم  بەرپرسایەتیی 
خوارووی کوردستان ھەمووی گەڕوام و کاری حیزبیم لێ 

ئەنجام داوە. 
ــه وشــه  ئــه گــه ر بــۆخــۆی جــه ســوور وبــێ باک   خالید وه ن
ھاونشین  ناوبانگیش  به   سوارچاکانی  ده گه ڵ  بوو،  وچاالک 
و ھاوسه نگه ر و ھاوخه بات بوو. دیاره  ژیان له نێو کۆیه کی 
ئاوادا وره به خش و تواناھێنه ره . له و که سه  گیانبه خش وخۆ 
بوونیانی  ھاوسه نگه ر  شانازیی  خالید  کــاک  نه ویستانه ی 
ئاوی  به   دا  له  مێژووی خه باتی کوردایه تی  ھه بوه  وناویان 
زێڕ نووسراوه  ده توانین باسی که سانێکی وه ک: کاک ھه ژار، 
کاکه  شوان، خدره  سوور، خدر کیسه ، جه عفه ری گووشواره ، 
جۆکار،  تاھیر  میرزای،  بــارام  چرچه ی  گووگه ،  محه ممه د 
ته ھا  سه ید  ئه رسه نگ،  که ریم  رۆسته می،  مه البرایم  حاجی 
ئیسماعیلی، سمایلی دامه نگیر، عومه ر قه یته ران، عه لی پیرۆتی، 
باقی،  قاسم  کــووھــگــه رد،  ئه حمه د  وه ستا  شێخاڵی،  برایم 
نازم حیکمه ت، محه ممه د زه نگه نه ، و  ئه حمه د خزری، عه لی 
ده یان قاره مانی دیکه  بکه ین که  ھه رکامیان له  مه یدانی خه بات 
دا ناو و ناوبانگێکیان ھه بوو. ئه وانه  و زۆری دیکه ی وه ک 
ئه وانه ش په یمانی خۆیان برده سه ر وله  درێژه ی رێگادا قه ت 
ئاوڕیان له دواوه  نه دایه وه . خالید وه نه وشه ٣ جار له به ره کانی 
خه باتی چه کداریدا بریندار بوه  و به  خۆشییه وه  ئه و برینانه  

نه یان توانیوە چۆکی پێ دابده ن.
     تێکۆشه ری شاروێرانیی له درێژه ی رێگای خه باتکارانه ی 
خۆیدا ژیانی ھابه شی پێک ھێناوه  و خۆی گوته نی ئه ویشی به  
خۆیه وه  ده گژ ئه و خه باته  رۆکردوه . ھه ر به ڕاستییش مریه م 
خانمی ھاوسه ری کاک خالید له و ژنانه یه  که  له  پێناو ئازادیدا 
تێنه کردوه .  ڕووی  قه ت  دڵساردی  کێشاوه و  زۆری  ڕه نجی 
بۆ  که  چه ندجار  ژنه  چاونه ترسانه یه   له و  یه ک  مریه م خانم 
به چۆک داھێنانی ھاوسه ره که ی زیندانی کراوه  به م بۆ یه ک 

جاریش له  وره دان به  ھاوژیانی غاف نه بوه .

ەیا کارد

دەنگی  نووسین.  سەرقاڵی  و  دانیشتبووم  ئاشپەزخانە  ژووری  لە 
پەنجەرەکەم  بەر  داربەڕووی  لەسەر  دەھات.  قشقه ڵه   قاڕه قاڕی دوو 
شەڕیان بوو. پاش تاوێک بە سەرکەوتنی یەکیان کۆتایی ھات. قشقه ڵه ی 
بەرەو دارستانی  لەسەر دارەکە مایەوە و ئەوەی دیکە  سەرکەوتوو 

ئەوبەر جادە فڕی.
قشقه ڵه ی سه رکه وتوو ھه ر لەو ڕۆژەوە دەستی بە کۆکردنەوەی چینه  و پووشوپەش کرد. 
دیاربوو جووتی خۆیشی دۆزیوه ته وه .  دامــەزرا.  تێیدا  و  ئامادەبوو  دواتر ھێالنە  چەند ڕۆژ 
زۆری نەخایاند کورک بوو. دیسان قاڕه قاڕی ئه و سرنجی ڕاکێشام. یەک لە بێچووەکان کاتی 
فڕین کەوتبووە خواره وه . لە چیمەنی بەر پەنجەرە دەخوالیەوە. دایکی ھاواری لێ ھەستابوو 
ھاویشتە  بیسکویتم  یەکدوو  کردبێ.  دەوروبــەرە  لەو  پشیلە  بوونی  بە  ھەستی  وێدەچوو  و 
چیمەن  لەسەر  جاروبار  بوون.  خــواردن  خەریکی  و  بۆالی  ھات  دایکی  بــەردەم جوجکەکە. 
فێری فڕینی دەکرد. ھەرھەمووی ئەو دیمەنانە به المه وه  جوان بوون. سۆز، ترس و دڵەڕاوکە، 

بەرپرسیاریەتی و کۆڵێک ئەزموونی دایک بۆ بێچووەکە. 
دوو ساڵە لەگەڵ ئەو قشقه ڵه یه  دراوسێم. جاروبار دێتە سەر لێواری پەنجەرەی ماڵەکەم. 
دەزانم برسییەتی و بە یەکدوو لەتکە بیسکویت ڕازی دەبێ. یەکدوو مانگ لەوە پێش دیسان 
لەسەر دار شەڕە دەنووکی لەگەڵ قشقه ڵه یه کی  دیکە ھەبوو. ھەستم کرد ئەوەی تر دەخوازێ 
ھێالنەکەی داگیربکا. ئه وه ی دراوسێم، بێگانەی ئیزن نەدا و دار و ھێالنەی پاراست. ئەمڕۆ 
زۆر  بەفرێکی  دەکــرد.  دەرەوەم  سەیری  وێستابووم.  پەنجەرە  لەبەر  دووبــاره   بەھەڵکەوت 
کەوتبوو. قشقه ڵه ی ھاوڕێم، زۆر بە حەسڕەتەوە دەیڕوانییە ھێالنەکەی. بەفری لەسەر بوو 
ماڵت  ناخۆشە  چەند  ئاخ  دایگرتم.  خەفەت  نەبوو،  خۆم  بەدەست  نەدەبوو.  حەسانەوە  بۆ  و 
لەبەر  له  ھەیوان و پەسیوان،  یا بەفری قورس درگات لێ بگرێ. بژی  بیبا  داگیربکرێ، الفاو 
دوکان و سەرشەقام، له کۆن و نه دیوان، وەکوو کۆچەر، ئاوارە و ده ربه ده ر. تاراوگەنشین 
له ھەندەران بی، حەسڕەتباری مەوتەنی به ر تیغی خه نجه ران بی.به ڵێ ئاوا خۆم ھاتەبەرچاو، 
بیرەوەری ژیانی ٣٥ ساڵ دووری زیندوو بوونەوە، ئه وانه ی لە زه ینمدا قه تی مابوون چه شنی 

په نگاو. 
پارچە بیسکویتێکم ھەڵداشت و قشقه ڵه ی ھاوڕێم ھاتە بەر پەنجەرە. لەبەرخۆمەوە لەگەڵی 

کەوتمەڕاوێژ. 
لەسەر  تۆ  ھێالنەی  له چیدا؟  تۆ  و  من  جــیــاوازی  دەزانـــی  ھیچ  دراوســێــکــەم!  بگرە  گــوێ 
داربەڕوویە، لەسەر لێواری شەقام، لەتەنیشت وێستگەی پاس و لەبەر پەنجەرەی ماڵی من. نە 
کەس بەردێکت تێدەگرێ، نە کەس بە تفەنگ سێرەت لێ دەگرێ. نە فڕۆکە بۆمبارانت دەکا، نە 
دوژمن تۆپباران ونە کەس سەرت ده بڕێ. نە ناسنامەت پێویستە و نە پاسپۆرتت حەوجەیە، 
نە سنوورێک بەفەرمی دەناسی و نه  دژه  ئایین و ئایدیات ھه یه . له  دراوسێیه تی تۆ، منم خاکم 
ساڵه    ٣٥ ــه ده رم،  ده رب منم  ئه وه   لێ شێوێندراوه .  ماڵم  ڕاکێشراوه ،  بۆ  سنوورم  داگیرکراوه ، 
گیانی.کۆمه ڵگایه کی  و  ژیان  ئازادبێ  بۆوه ی   ئینسانی،  مافێکی  بۆ  بۆ؟  ده زانی  سه وداسه رم. 
دادپه روه رانه  بێ که  له ودا باڵنده ی ھاوڕه گه زی تۆیش خاوه ن دار و ھێالنه  بێ. ھه رچه ند ئه مڕۆ 
ماڵه که ت به  به فر داگیرکراوه ، به م له بیرت بێ ته نیا ڕۆژانێک بۆ به ھاری گه رم و گه ڕانه وه  
به فر  ئه وه نده  که   ھێلینی خۆت، ھه ر  تۆ ھه رکات حه زبکه ی ده گه ڕێیه وه   دامه زرانت ماوه .  و 
بتوێته وه . به م بۆ من چی؟ که ی وه رزی ئازادی ده گه ڕێته وه ؟ ھیچ ده زانی به ھار و پاییزه کان 
دێن و ده ڕۆن و له جیات به فر و به سته ڵه ک، ته مه نم به ده م زریانی زه مه ن کورت ده بێته وه  ؟به م 
مه لی دراوسێ، بۆوه ی ھومێد به رنه ده م، درگای ڕۆحم بۆ خۆزگه  دووره کان واکردووه  و 
به و پارچه  شێعره ی نیکۆسکاروزۆس که  له ڕاستیدا بۆ تۆ گوتراوه ، پاراوی کێڵگه ی تینووی 

ھه سته کانم ده که م. دراوسێ بچکۆالنه که م گوێ بگره !

ا وا اوی  ەی  ێ ا  ە باڵن

وەگەڕ
یزەیە. و گەڕانەوە 

بینت اوی تی وەگەڕ بە 
گرتووی  له  تینت ی گ ایین بە ال ەوژێر اگەڕانی بە ی  به 

یر وەگەڕ ڵ ەوتەنی  ب
ەی و ە انت  ەست بە ڕوو ەن ە

ا بووە ێ  ەننە ە
ە و ەن سینە  لە س ە

اتووە. ا انت ب  اوە ەن
بە

ستانە بەڕوویە بەو  ا
ستانە ا ێکی ئەو  ون لە 
انە. وە ئاوە بە بوونی ت

وو ەسرەتی ڕابر ەی  ەن ەوابوو بە 
نە و انییە ب ا گ ە ون لە گو 

وەگەڕ
یزەیە. و گەڕانەوە 

نی کاروز

حی ە عەلی 

ینی شێواو ھێ

ئاوڕێ لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر خالید وەنەوشە

ئه ده بی 
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رۆژھـــەتـــی کــوردســتــان، 
ــی  ــ ــەردەمـ ــ ــە سـ ــ تـــەنـــیـــا لـ
پاش  لە  و  سەفەوی یەکان 
شەڕی بەناوبانگی چاڵدێڕان 
لە ساڵی ١٥١٤ لە بەشەکە گەورەکەی کە کەوتە ژێر 
دەسەتی ئیمپڕاتۆری عوسمانی یەکانەوە دانەبڕاوە، 
بەشە  ئەو  پەھلەوی یەکانیش  سەردەمی  لە  بەڵکوو 
لە کوردستان لەنێوخۆدا بەسەر چەند پارێزگایەک دا 
ــای  ــزگـ ــارێـ ــەوان،پـ ــەکــێــک لـ دابـــــەش کـــــراوە کـــە ی
سیاسی  ئەدەبیاتی  لە  کە  رۆژئاوایە  ئازەربایجانی 
خەڵکی  نێو  لە  و  کوردستان   دێموکراتی  حیزبی 

کورددا بەپارێزگای ورمێ ناسراوە. 
ــاش تــێــک شــکــانــی شــۆڕشــی ســمــکــۆی شکاک  پـ
ھێزە  ــی  ــەدەســت ب ــەی  ــران ــمــێ ــاجــوان ن ــی  ــوژرانـ کـ و 
ــکــەرەکــانــی رەزاشـــــا لــە ٣٠پــووشــپــەڕی  ســرکــوت
«شێ  کوشتنی  ھەروەھا  و  شنۆ  شــاری  ــە  ١٣٠٩ل
خــەزعــل»، ســەرۆکــی عــەرەبــەکــانــی خــوزســتــان لە 
سەرکوتکردنی  بۆ  لەالیەک  رەزاشا  ١٣١٥دا،  ساڵی 
ــەری ســەرھــەڵــدانــی ھــەرچــەشــنــە راپـــەڕیـــن و  ــەگ ئ
شۆرشێکی دیکە و لەالیەکی دیکەش، بۆ داسەپاندنی 
ــدن  ــەزران ــەی خــۆی و دام ــان ــی ســەرەڕۆی دەســەت
«دەوڵــەت ــــ نــەتــەوە»و  تێئۆری  بەکردەوەکردنی  و 
سانترالیزە  و  نــاوەنــد  لە  دەســـەت  کــۆکــردنــەوەی 
کردنی وت، نەخشەی دابەش بوونی وت(تقسیمات 
ــنـــدکـــراوی١٦ی  ــێــی یـــاســـای پـــەسـ ــەپ ــوری) ب ــشـ کـ
گۆری  ئێرانی  ١٣١٦دابەش کردنەوەی  خەزەڵوەری 
وبەو پێ یە، شاری ورمێی(رەزایە) بوو بە یەکێک لە 
پاشان  رۆژئــاوا».  «باکووری  پارێزگای  شارەکانی 
ھەر لە سێی رێبەندانی ئەو ساڵەدا ئەو شارە لەگەڵ 
مەھاباد(ساوجوبغی موکری)،  خــۆی،  شارەکانی 
مەراغە و بیجاڕ(گەڕووس) وەک پارێزگای چوارەم 
لە  و  کران  دیــاری  وت  ئەوکاتی  پارێزگای  دە  لە 
لێدابڕا.  بیجاڕی  و  مراغە  دیکەدا  دابەشکردنێکی 
بە شێوەی  بــەم الوە  لە ساڵی ١٣٤٤  پارێزگایە  ئەو 
ــەوە بــە بێ  ــدی ی ــاوەن فــەرمــی لــەالیــەن دەســەتــی ن
پارێزگایە و  ئەو  لەبەرچاوگرتنی زۆرینەی کوردی 
ھەموو  کە  موکریان  مەڵبەندی  شارەکانی  تەنانەت 
«ئازەربایجانی  نێوی  بـــوون،  ــورد  ک دانیشتوانی 

رۆژئاوا»ی لێندرا. 
سەرەڕای ئەوەی ئێمەی کورد «ئینکار»ی بوونی 
ئازەری یەکانمان لەو پارێزگایەدا نەکردوە و ھەمیشە 
بە چاوی رێزەوە تەماشامان کردوون، بەم  وەک 
 « واق «ئەمری  وەک  و   مێژوویی  راستی یەکی 
سەرەڕای  کوردەکان  و  کوردستانە  پارێزگایە  ئەو 
زۆرینەی  بێالیەن،  و  فەرمیی  ئامارێکی  نەبوونی 
دانیشتوانی پێک دێنن و بەپێچەوانەی ئازەری یەکان، 
ھەزاران ساڵە لەسەر زێدی باب وباپیرانیان دەژین. 
ھەرئەوە کە لە موکریان و لەشارەکانی مەھاباد و 
بۆکان، سەردەشت، شنۆ، پیرانشار و رەبەت، تەنیا 
کورد دەژین و لە باقی شارەکانی پارێزگای ورمێ، 
 ،لە ماکۆ و بازرگانەوە بگرە ھەتا تکاب و سایین قە
ئەو  دەری  نیشان  زۆرینەیە،  بەشێکیان دا  لە  کورد 

راستی یەیە. 
ئێمە وەک کورد، لەگەڵ دۆستایەتی، پێکەوە ژیانی 
لەگەڵ  گرفتین  و  کێشە  لە  بـــەدوور  و  ئاشتی یانە 
ھــەروەک  لــەو سۆنگەیەوە  ئــازەری یــەکــانــمــان؛  بــرا 
ئازەربایجان  میللی  حکوومەتی  سەردەمی  لە  چۆن 
ــان دا(کــۆمــاری  و دەوڵـــەتـــی جــمــھــووری کــوردســت
بەرانبەر  لە  ھاوسەنگەر  و  ھاوشان  کوردستان) 
دەسەتی سەرکوتکەری تاران  لەبەرەیەک دا بووین 
خوازیارین  ئێستاش  بوون،  یەک  پەنای  و  پشت  و 
ــرا ئــازەری یــەکــان  ــەوەی کـــورد لــەگــەڵ ب ــەت وەک ن
لەچەپەرێک دا بین و بەگژ داپڵۆسێنەرانی دژی گەلی 
کۆماری ئیسالمی دا بچینەوە. بەم بەداخەوە ھەر لە 
کۆماری  گەلی  دژی  رێژیمی  ھاتنەسەرکاری  دوای 
ئیسالمی یەوە ھەتا ئێستاشی لەگەڵ بێ، ئازەری یەکان 
بەگشتی و بەتایبەتی رەوتی دەمارگرژی  ئازەری، 
کوردیان  بەکردەوە  و  دەســەت دان  لە  ئەوانەی   
سپای  ھێزەکانی  ــردوە(  کـ قــەچــۆ  ــەدا  ــاوەی م ــەو  ل
کەسانی  و  زیندانەکان  نێو  جەالدانی  و  پاسداران 
وەک حەسەنی و قەتاری و ...قوربان عەلی سەعادەت 
پارێزگاری ئێستا و علی رەزا رادفەر جێگرەکەی)،  
ئەوانەی لە دەرەوەی بازنەی دەسەت دان و بەناو 
تەنانەت  و  مەدەنی  چاالکی  و  نوخبە  رووناک بیرو 
کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی  بــەنــاو  لــە  زۆر  بەشێکی 
ئیسالمی و چاالکانی «فەزای مەجازی»، بەھەموو 
سەرکوتکەرانی  لــەگــەڵ  ھــاوتــەریــ  بــۆنــەیــەکــەوە، 
بەگشتی  کورد  نەتەوەی  بەدژی  ئیسالمی  کۆماری 
دەوەستنەوە  کوردستان  رۆژھەتی  بەتایبەتی  و 
ھاوبەشی  ــی  دووژمــن لەئاشی  ــاو  ئ لــەراســتــی دا  و 
لە  بیر  بەبێ ئەوەی  دەکــەن.  ئازەری یەکان  و  کورد 
داھاتووی دوای کۆماری ئیسالمی بکەنەوە و بزانن 
و  ئێران  وەک  وتانی»مورەکەب»ی  چارەنووسی 
ئاشتیانەی  چارەسەرنەکرانی  لەئەگەری  فرەنەتەوە، 
کێشەکان، لەکاتێک دا شوێنیزم بەسەر ھزر و لۆژیکی 
نەبوونی  لە  خۆیان  مافی  و  ببێ  زاڵ  نەتەوەکان دا 
کارەساتێکی  ببینن،   دیــکــەدا  نەتەوەیەکی  مافی 

مرۆیی لێدەکەوێتەوە!

و جل  کەلتوور  و  زمــان  بە  کــردن  بێ رێزی  ئایا 
و  ھــەوڵ  بەپێچەوانەی  کە  نــەتــەوەیــەک  بەرگی  و 
لەبەرانبەر  توانیویەتی  ــرکــەران  داگــی تێکۆشانی 
خــۆڕاگــرێ،  ئاسیمیالسیون دا  و  تــوانــەوە  تــەوژمــی 
انە و مەنتقی یە؟ البردنی ھەموو  کردەوەیەکی مرو
ئــەو  شــارەکــانــی  بــوونــی  کــوردســتــانــی  ھێماکانی 
موکریان،  مەڵبەندی  شارەکانی  تەنانەت  پارێزگایە، 
کوردستانیان  بەبەشێکی  تورکەکانیش  قەجەرە  کە 
دانیشتوانی  «مــوتــڵــەق»ی  ــەی  ــن زۆری و  دەنــاســی 
کوردن،  داھاتوویەک بۆ پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی 
دوو نەتەوەی کورد و ئازەری لەو پارێزگایە تەرسیم 
دەکات؟ لەدوای شەڕی نەخوازراوی شاری نەغەدە 
وەک  کەسانی  و  ئیسالمی  کــۆمــاری  فیتی   بە  کە 
گۆمی  ورمــی،  ئەوکاتی  جومعەی  ئیمام  حەسەنی، 
لێکەوتەوە و ھەتا ئێستاش بەشێکی زۆری  خوێنی 
راستەقینەی  جێی  نەیانتوانیوە  شارە،  ئەو  کوردی 
خویان بگرنەوە و وەک ئاوارە بوون، لە شارەکانی 
دیکەی پارێزگای ورمێ، بەناچاری نیشتەجێ بوون 
و تەنانەت ئەو کوردانەی ئێستا لە شاری نەغەدە، 
ھیچ  دەژیـــن ،  رەســەنــی خۆیان  و شــاری  لە وت 
مافێکیان لە بەڕێوەبەری شارەکەدا نی یە و پەڕاوێز 
خراون، ئەوە نیشاندەری چی یە؟ ئەوە لەحالێک دایە 
شارەدێی  و  شــارە  ئــەو  تورکە ئازەری یەکانی  کە 
موکریان  مەڵبەندی  الجانی  ناوچەی  و  محمەدیار 
دانیشتوانی  زۆرینەی  ئێستا  کە  (قەرەپەپاغەکان) 
ــەد ساڵە  ــ ــە دووسـ ــن! کــەمــتــر ل ــن نـــەغـــەدە پــێــک دێ
روویان لە کوردستان کردووە و لەالیەن کوردەوە 
«خــۆیــی» کـــراون. نــەتــەوەی کــورد خــاک و زێدی 

نیشانی   مێژوو  و  نەکردوە  داگیر  نەتەوەیەکی  ھیچ 
نەتەوەلێقەوماوەکانی  بۆ  باوەشی  تەنانەت  داوە 
پێشوازی  دڵفراوانی یەوە  بە  و  بووە   ئاوە دیکەش 
لێکردوون؛ بەم کاتێک خانەخوێ دەبێ بە بێگانە و 
میوان دەبێتە بریاردەر و دەسەت دار!،  ھەستێک 
لەالی تاکی کورد پێک دێ و  داھاتوویەک بۆ ئەو 

ناوچەیە پێش بینی دەکرێ؟
جــاران  زۆر  رابــــردوودا،  ساڵی  چەند  لــەمــاوەی 
کە  لەوشارانەی  و  ورمێ  پارێزگای  لە  دیتوومانە 
یەکەوە دەژین،  بە  ئــازەری  و  نەتەوەی کورد  دوو 

سووکایەتی بە کوردان کراوە. 
ئەو دیاردەیە تەنیا بە سووکایەتی کردن لە الیەن 
نەبەستراوەتەوە  رەگــەزپــەرســت  ئـــازەری  تاقمێک 
بەڵکوو  نییە؛   خــۆرســک  رەوتێکی  لــەڕاســتــی دا  و 
لەالیەن  ســازمــان دراو  و  ھەدەفمەند  بەشێوەیەکی 
دەزگا ئەمنی یەتیەکان، ئیمام جومعە ئازەری یەکان و 
ئازەری  نوێنەرانی  و  پارێزگا  بای  کاربەدەستانی 

زمانی مجلیسەوە دادەرێژرێ وبەڕێوەدەچێ.
ــە  لـــەســـەردەمـــی رێــژیــمــی  ــەک ــرای ــاشــک ــاروئ دی
کۆماری  ھاتنەسەرکاری  پــاش  و   پاشایەتی دا 
زەق تـــر) ئــاشــکــراو  (بــەشــێــوەیــەکــی  ئیسالمی یەوە 
ھەموو  لە  بەڕێوەبەری یەکان  دەسەتە  بەرەبەرە 
ئاستەکان دا لە پارێزگای ورمێ دراوە بە ئازەری یەکان 
و لەالیەن ئەوانەوە پاوانکراوە و کورد لە دارشتن 
و بــەڕێــوەبــردنــی کـــاروبـــارەکـــان دا، تــەنــانــەت لەو 
شارانەی کە دانیشتوانی سەرجەم کوردن کەمترین 
سیاسەتە  لە  یەکێک  ئەوە  ھەیەتی.  و  ھەبوە  رۆڵی 
دژی گەلی یەکانی کوماری ئیسالمی بە دژی نەتەوەی 
کوردە و کەم وزۆر لە گەڵ نەتەوەکانی دیکەش رەچاو 
کراوە. بەم زۆڵم و ستەم، سەرەڕای ئەوەی جێی 
رادەی  داگیرکەرانەیە،  ودیاردەیەکی  نی یە  قەبووڵ 
لەالیەن  ورمــێ  پارێزگای  لە  ئــەوەی  و  ھەیە  خۆی 
خانەی  لە  دەکــرێ  ئازەری یەکانەوە  دەســـەت دارە 

«ئینکار»ی نەتەوەی کورددا خۆی دەبینێتەوە.
ھەڵبژاردنەکانی  لــەبــەرەبــەری  و  ــەدا  مــاوەی لــەو 
گوندەکان   شــارو  شـــوورای  و  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ــەئــێــران دا، پــارێــزگــار و دەســت وپــێــوەنــدەکــانــی لە  ل
ــری  ــاودێ ــۆ چ ــای ورمــــێ، ١٠ کــەســیــان ب ــزگ ــارێ پ
ھەڵبژارد.  پارێزگایەدا  لەو  ھەڵبژاردنەکان  رەوتــی 
نیوەی  لە  زیاتر  کە  پارێزگایەک  لە  ئەوەیە  سەیر 
حەشیمەتەکەی لە نەتەوەی کوردن و لە شارستانی 
ورمێ دا شیمانە دەکرێ کورد زۆرینە بێ، تەنانەت 

کەسێکی کورد لەالیەن پارێزگاوە بۆ چاودێری ئەو 
بەناو ھەڵبژاردنانە، دەس نیشان نەکراوە و ھەمووی 

چاودێرەکان لە ئازەری یەکانن!
دیاری نەکردنی تەنانەت کەسێک لە کوردەکان لەو 
ھەڵگری   و  بێ  مەبەستێک  بە   دەبێ  لێژنەیەدا 
پەیامێکە بۆ گەلی کورد لەو پارێزگایە و لەداھاتوودا؟ 
ئایا لەئەگەری نەمانی کۆماری ئیسالمی دا، نەتەوەی 
کورد دەبێ دیسان شاھیدی تراژیدی وەک کوشتاری 
بەکۆمەڵی نەغەدە و گوندەکانی قارنێ و قەتان و 
سەرچنار وسەوزی و ئیندرقاش و دەیان کوشتاری 
بەکۆمەڵی دیکە، ئەویش لە قەبارەیەکی گەورەتر و 
و  «معبودی»  وەک  کەسانی  بەدەست  سامناکتردا 
«مراد قەتاری» و... بێ؟ نەتەوەیەک کە بێ دەنگ و 
سیاسەتی  بەگژ  ولەسەرەتاوە  نەبوە  ھەڵوێست  بێ 
ســەرکــوتــکــەرانــەی رژێــمــی دژی گــەلــی کــۆمــاری 
لە  گەشاوەی  کارنامەیەکی  و  چۆتەوە  ئیسالمی دا 
ئەو  دەسەتدارێتی  مــاوەی  لە  ــازادی  ئ بۆ  خەبات 
رێژیمەدا تۆمار کردوە و لە راستی دا، لەبری ھەموو 
نەتەوەکانی دیکەی ئێران، خەباتی کردوە و خوێنی 

رژاوە.
ــان مــەبــەســتــی ســـەرەکـــی قــوربــان عــلــی  ــوم ــی گ ب
سەعادت، پارێزگارو جێگرەکەی عەلی رەزا رادفەر و 
ھاوکارەکانیان لە بەناو لێژنەی ئەمنی یەتی پارێزگادا، 
ــێــوەردان لــە دەنــگــی دەنــگــدەران و  لــەالیــەک دەســت
دەنگەکان  لە  تەڵەکە  و  فێل  «موھەندیسی»کردنی 
لەو دوو ھەڵبژاردنەیە و بەتەمان لە ھەڵبژاردنەکانی 
ــەر دووک نــەتــەوە  ــەی ھ ــەو شــاران شـــووڕاکـــان، ل
لەپاوانی  بەیەکەوە دەژین، ئەنجوومەنی شووڕاکان 
خۆیان دا بێ و لەالیەکی دیکەش دەیانەوێ بە ھەموو 
ئێران و کوردستان بسەلمێنن کە  ناوچە و  خەڵکی 
ئەوە  و  کەمینەیەکە  پارێزگایە  لەو  کورد  نەتەوەی 
ئەو  سەلمێنەری  ئازەری یەکان  نوێنەرە  ھەڵبژێرانی 
ھەرە  زۆربــەی  لە  ھــەم   کە  بەتایبەت  راستی یەیە! 
زۆری ھەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی دا ،رێژەی 
دەنگدەری کورد قەت لەگەڵ رێژەی دانیشتوانەکەی 
لێژنە  ئــەو  لــەبــەرئــەوەی  ھــەم  نەبوە و  یــەک  وەک 
ھەمووی  و  تێدانی یە  کوردی  نوێنەری  دەکەسی یە 
ئـــازەریـــن و تــــەواوی جــومــگــەکــانــی دەســــەت و 
بەڕێوەبەری پارێزگایان لەدەست دایە، ئەگەری سەر 

گرتنی ئەو پیالنە زۆرە.
ئیسالمی،  کۆماری  دەسەتی  لەوەدانی یە  شک 
وەزاڵــەھــاتــووی  کۆمەنی  و  دەڕوا  نەمان  ــەرەو  ب
بەم    دەکــەن.  ــاری  دی چارەنووسی  ئێران  خەڵکی 
ئەوەی لەپاش کۆماری ئیسالمی لە ئێران دا دەسەت 
بەدەستەوە دەگرێ، کێیە و  رەوت و جەرەیانێکە 
روونی  داھاتوو  دەبێ،  سیاسەتێکی  و  برنامە  و  
ھەر  ــەوەی  ئ بــەم  ناکرێ؛  پێش بینی  و  دەکــاتــەوە 
یەکەم:  گرینگە،  پرسیی  دوو  ــارە،  دیـ لەئێستاوە 
دەسەتی  بێتەسەرکار  ئێران دا  لە  دەسەتێک  ھەر 
دەســەتــی  چەشنی  لــە  توتالیتێر  و  ئیدئۆلۆژیک 
ئێران  خەڵکی  کۆمەنی  و  نابێ  ئیسالمی  کۆماری 
ھاوشێوەی  دەســەتــی  ھاتنەسەرکاری  بــە  ئیزن 
ــەم:  ــەوە. دووھ ــادەن و رەتــی دەکــەن ئــەو رێژیمە ن
ئــازەری ،  و  کــورد  دوونــەتــەوەی  حاڵەتێک دا  لەھەر 
بە  ساڵە  ســەدان  مێژووی  درێژایی  بە  چۆن  وەک 
یەک  جیرانی  و  دراوســێ  ناخۆشی یەوە  و  خۆشی 
بوون، لەداھاتووش دا ھەر لەگەڵ یەک و لەسەر ئەو 
خاکەی لەسەری دەژین، تەنانەت لە مان و نەمانی 
و  جیران  وەک  ئێرانیش دا،  سیاسیی  جوغرافیای 
دراوسێ دەمێننەوە؛ ھەربۆیەش تەنیا رێگای ژیر و 
لۆژیک و سەردەمیانە و شارستانیانە، ئەوەیە کە لە 
بیری رەگەز پەرستی و دەمارگرژیی ومەزنخوازی 
و بەھێندنەگرتنی کوردەکان و سووکایەتی کردن بە 
پیرۆزی یەکانیان خۆبپارێزن و بۆ بەچۆک داھێنانی 
ئەو رێژیمە سەرکۆتکەرە کە نەک ھەر نەتەوەی کورد 
بەڵکوو ئازەری یەکانیشی لە مافەرەواکانیان بێ بەش 
کردووە، ھاورێ و پشت و پەنای نەتەوەکانی دیکە، 

بەتایبەت نەتەوەی کوردبن. 
گەلی  دژی  دەسەتی  لەماوەی  لەوەدانی یە  شک 
بەکەڵک وەرگرتن  ئەو رێژیمە  کۆماری ئیسالمی دا، 
بەگژ  ئەوانی  ئێران،  خەڵکی  مەزھەبی  ھەستی  لە 
ــورددا کــردووەتــەوە و  نــەتــەوەی ئــازادیــخــوازی کـ
سەرکوت  پێ  گەلەکەمانیان  رەوای  جــوونــەوەی 
ە بێ تاوانەکانی کوردیان بە  کردوون و خوێنی مرۆ
ئازەری یەکان،  بەداخەوە  رشتووە.  منداڵەوە  و  ژن 
بەحوکمی دراوسێتی، نەک ھەر پشکی زۆریان لەو 
سەرکوت و کوشت و بڕەدا ھەبوە، بەڵکوو ئێستاش 
سیاسەتێک  و  رێــڕەو  دەڕۆن.  رێڕە  ھەمان  لەسەر 
بەرھەمەکەی  ئیسالمی  کــۆمــاری  ئێستادا  لــە  کــە 
دەچنێتەوە و لە داھاتووش دا جگە لە پەرەپێدانی رق 
دەمارگرژی  تۆی  چاندنی  و  نەتەوەیی  نەفرەتی  و 
ئاڵوگۆرێکی  ھەر  لەئەگەری  کە  رەگەزپەرستی  و 
ــاوان و  ــێ تـ ــاســی دا رژانــــی خــوێــنــی خــەڵــکــی بـ ســی
بێ دەرەتانی لێدەکەوێتەوە، ھیچ سوودێکی بۆ کورد 
و ئازەری یەکان نی یە. ئەوەش لەقازانجی بەیەکەوە 
کورد  نــەتــەوەی  دوو  برایانەی  و  ئاشتیانە  ژیانی 
وئازەری دا نی یە کە لە ماکۆ را بگرە ھەتا سونقوری 

کولیایی و ھەمەدان بەیەکەوە دەژین.

تەشەنەسەندنی رەگەزپەرستیی لەپارێزگای ورمێ!

رەزا محەممەدئەمینی

ــەڵ  ــەگـ لـ کــــــــورد،  وەک  ،،ئـــێـــمـــە 
ئاشتی یانە  ژیانی  پێکەوە  دۆستایەتی، 
لەگەڵ  گرفتین  و  کێشە  لە  بـــەدوور  و 
سۆنگەیەوە  لەو  ئازەری یەکانمان؛  برا 
ھەروەک چۆن لە سەردەمی حکوومەتی 
ــی  ــەتـ ــان و دەوڵـ ــجـ ــایـ ــازەربـ ئـ مــیــلــلــی 
ــووری کـــوردســـتـــان دا(کـــۆمـــاری  ــھ ــم ج
لە  ھاوسەنگەر  و  ھاوشان  کوردستان) 
لەبەرەیەک دا بووین،،بەرانبەر دەسەتی سەرکوتکەری تاران  

كە ھەڵبەتە ئەمەش بەھۆی ئاودێر كردنی كشتوكاڵ بە ئاوی 
بەم  كەمە  كوردستاندا  لە  دیاردەیەش  ئەم  شیاوە،  نە  سوێرو 
لە باشوری عێراق و بە شێ لە ئێران بە ڕوونی بەرچاوە.بەم 
ئاوی  بەكارھینانی  ترسناكترە  زیاتر  كوردستاندا  لە  كە  ئــەوەی 
زێراب و ئاوەڕۆی ناوچە پیشە سازییەكانە. لە گەڵ ئاوەڕۆكاندا 
دەیان مەوادی ترسناكی وەك(جیوەو گۆگرد و ڕۆنی مەكاینەكان 
و تێزاب وچەندین مەوادی تری تێدایە) كە ھەریەكەیان بۆماوەی 
بوونی  دێنێت.پی  خۆیدا  دوای  بە  خرا  كاریگەری  سانێکی 
، چونكە پیسی و نەخۆشیەكە بۆ  خاك واتە نەخۆشكەوتنی مرۆ
گیانلەبەر. ئادەمی و  بۆ  لە ڕووەكیشەوە  ڕووەك دەگوازرێتەوە 
بەكارھێنانی ئاوی پی لە الیەن جوتیارەكانەوە بۆ كەمی جۆگە 
دەگەڕێتەوە.  بوارەدا  لەو  حکومەت  بێمشووری  و  ئاودێرییەكان 
پێویستە ڕێڕەوی ئاوی خاوێن و پی بۆ بواری كشتوكاڵ لەیەكتر 
جیا بكرێتەوە و چەندین جۆگەی خاوێن(channel) ببرێتە ناوچە 
كشتوكاڵیەكان. سەرچاوەیەكی تری پی بوون بریتیە لە (مەوادە 
 Uتیشكدەرەكان)، توخمە تیشكدەرەكان لە كانزای وەك(یۆرانیۆم
وسۆریمTH)كە لە كوورەی ئەتۆمی  بەرھەم دێن.بو بوونەوەی 
ئەو مەوادانە لە ئەنجامی داڕووخانی كوورە  ئەتۆمیەكان بە ھۆی 
لە وتی ژاپۆن  ــەدا  لەم دووای ئــەوەی  الفاو و بومەلەرزە وەك 
و  ئەتۆمیەكان  بۆمبە  تەقینەوەی  لە  یــان  ڕوویـــدا.  فكۆشیما  لە 
بەكارھێنانی یۆرانیۆمی خاوكراو وەك ئەوەی ئەمریكا بەسەر گەلی 
ڕەش و ڕووتی عێراقدا بەكاریھێنا كە بووە ھۆی بوبوونەوەی 
ھەزاران پارچە یۆرانێوم  كە بە چاو نابینرێن و لە گەڵ خۆشیاندا 
خاك  لەسەر  دەبێ  كاریگەرییان  خۆیان  دوای  سەدە  بۆچەندین 
یش كاریگەری تۆقێنەری دەبێت.  ،ئاو و ھەوا و تەنانەت بۆ مرۆ
وەك بو بوونەوەی شێرپەنجە وتێكدانی ڕێكخستەی جینات و 
.سەرچاوەیەكی  ی ناكام كڕۆمۆسۆمەكان و لە دای بوونی مرۆ
تری پی بوونی خاك فڕێدانی بتڵی پالستیكییە، ئەمەش تا نزیكەی 
٣٠٠ ساڵ كاریگەری دەبێت و ناتوێتەوە لە خاكدا، چارەسەركرنی 
ئەم گرفتەش بە دووبارە بە كارھێنانەوەی بتڵەكان دەبێت و فەرز 
گونجاو. شوێنی  بەرنەوە  بتڵەكان  كە  ھاوتی  سەر  لە  بكرێت 
((بە بڕوای من دەكرێت لە وتدا بیرۆكەیەك دابنرێت كە ئەگەر 
نرخی بنچینەیی بتڵێكی پالستێ بە(یەك دۆالر) بێت فرۆشیار بە 
(دوو دۆالر) بە كڕیاری بفرۆشێت بەم پێی بڵێت ھەر كاتێ بتڵە 
پالستیكیەكەت ھێنایەوە من دۆالرە زیادەكەت بۆ ئەگەڕێنەمەوە، 
ئەدرێن و زیاتریش بۆ  بتڵەكان زۆر بەكەمی فڕێ  بەم شێوەیە 
نرخێكی  بە  ئەتوانرێت  لەویشەوە  ئەگەڕێندرێنەوە  فرۆشیار  الی 
لە  كارگە  بەمەش  خاڵی سەرەتا(كارگە)،  بۆ  بگەڕێندرێنەوە  كەم 
جیاتی ئەوەی بتڵی تازە بە كولفەیەكی زۆر بەرھەم بھێنێ ئەتوانێت 
بێنێتەوە.  بــەكــاری  بكاتەوەو  خاوێن  نــوێ  لە  ســەر  بتنە  ئــەم 
بەوھۆیەوە كولفەیەكی زۆر ئەگەڕێندرێتەوەو فڕێدانی بتڵەكانیش 
كەم دەبێتەوە)).فڕیدانی پاشماوە ڕقەكانی ناوچەی دانیشتوان و 
ئەم  ھەڵبەتە  ژینگەی خاك.  پیسكردنی  دەبێتە ھۆی  پیشەسازی 
وتە  ھــەر  بــوون  پی  تــری  فاكەتەرەكانی  تــەواوی  فاكتەرەو 
پێشكەوتوو پیشەسازیەكانن، وتانی ھەژار كاریگەری ئەوتۆیان 
نەبووە.زۆر جار زیاد بوونی پاشەڕۆ دەبێتە ھۆی تێكدانی سیمای 
جوانی و ڕازاوەیی شار.زۆر بوونی پاشەڕۆكان لە وتی لوبنان 
و بەیروتی پایتەخت بووە ھۆی لە كەداركردنی سیمای شارستانی 
و گەشتیاری شارەكەو بە خرا بەسەر حكومەتی ئەو وتەدا 
شكایەوە. بە جۆری زب  و خاشاك تەواوی شاری تەنیبوو بووە 

سەرھەڵدانی ناڕەزایی ھاوتیان.
دەنگە  بە  بوون  ژاوەژاو):پی  بیستن  بوونی  (پی  چوارەم:
پیشەسازییەكاندا  و  شــاری  ناوچە  لە  زیاتر  ژاوەژاو  و  دەنــگ 

ڕوودەدات.
ئەم جۆرەی پیسبوون زیاتر پەیوەندی بەپیشكەوتنی سەردەم 
بەكارھێنانی  و  دانیشتوان  زیادبوونی  شــارو  بوونی  ــراوان  ف و 
ئامێرو كەرەستەی تەكنەلۆژی نوێ ھەیە.زۆرترین بڕی ژاوەژاو 
گواستنەوەیە. ھێڵەكانی  ھۆكارو  و زۆری  ،لە چڕی شەقامەكان 
دەروونییە  بەرجەستەو  نەخۆشی  چەندین  سەرچاوەی  ژاوەژاو 
خەمۆكی،  تەنگەنەفەسی،   ، مێش شەكەتبوونی  لەوانە(كەڕبوون، 
كەمبوونەوەی حەزی خواردن، كەمبوونەوەی توانای بیركردنەوە).
چارەسەركردنی ئەم گرفتەش لە ھەر شوێنێ بە كەمكردنەوەی 
ھۆكاری گواستنەوەی تاكی و زیادكردنی ھۆكاری گواستنەوەی 
گشتی، زیادكرنی پارك و شوێنی گەشتیاری كە ئارام بەخشن، 
زیادكردنی با و كەم کردنەوەی ڕێژەی ھاوردەكردنی ئۆتۆمبێل و 
دەست بەسەر داگرتنی ئامێرەكانی بێزاركردن بەكارھێنانی جۆرە 
قیڕێكی(pavement) تایبەتی لە ھێڵەكانی گواستنەوە كە دەنگە 
.( بەرزەكان ھەڵدەمژێت ونزمیان دەكاتەوە بۆ نزیكەی(٥ دێسیبێ

تر  پیسبوونی  سەرچاوەی  جــۆرو  چەندین  لەوانە  جگە  ئەمە 
ھەیە كە ھەر یەكەیان بە جۆرێ وبە گوێرەی ناوچەكانی جیھان 
لە  بگرە  و  بەریان  لــەســەردەورو  كاریگەریان  بــەم  دەگــۆڕێــت. 
سەر تەواوی جیھان دەبێت. وەك دیاردەی قەتیسبوونی گەرماو 
) كە دەوری بەرگە ھەوای داوەو  ئــۆزۆن(٣ كونبوونی بەرگی 
ڕێگرە لە تێپەڕبوونی تیشكە زیان بە خشەكان بۆ زەوی، كە دەبێتە 
ھۆی نەخۆشی شێرپەنجەو نەخۆشی كوشندەتر. بۆیە پێویستە 
توانای خۆی  ئاست  لە   ، ھەر الیەن و ڕێكخراوێ ھەر كەسێ
پاریزگاری لە ژینگە بكات و بۆئەوەی سیستەمی ژینگەیی پارێزراو 
بێت و لە ژیانێكی تەندروستدا بێت. پێویستە ڕێكارەكانی پاراستنی 
ژینگە بخرێتە پڕۆگرامی خوێندن و ئاستی ڕۆشنبیری تاكی كوردی 
كوردستان  ژینگەی  فریای  زووە  بكرێتەوە.تا  بەرز  بــوارەدا  لەو 
بكەون چونكە ژینگەی كوردستان لە ئاستێكی ترسناكی وەھا دایە 

كە پێی بوترێ ئیتر بەسەو لەمە زیاتر ھێلی سورە!

درێژەی

ە و  پیس بوونی ژینگەی ناوچە
ێشە و ھەرێ و ھێندێ 
 چارەسەری سەرەتایی...
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به ر له  ماوایی سڕینەوەی ناوی گرووپی دایراک خاتوون لە فستیڤاڵی 
نێونەتەوەیی موسیقی لە کرماشان

رەخنەی توندی شارام نازری لە دەنگ و رەنگی کۆماری ئیسالمیی ئێران

سەرەتای ئەم حەوتوویە ١٢ کۆڵبەری کورد لە ناوچە شاخاوییەکانی سەردەشت 
کە بەھۆی ترس لە ڕاوەدوونانی ھێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی ناچار بە 
ڕێبڕین لە کوێرەڕێیەکانی کوێستانەکانی پشتی گوندی «بێوران» بوون، بەفر و 

باڕن و بەستەڵەکیان بەسەردا ھات و ٤ کەسیان بەو ھۆیە گیانیان لە دەست دا.
ئەمە یەکەم جار نییە کۆڵبەرانی کورد کە گیانیان بۆ پارووە نانێک لەسەر لەپی 
دەستیان داناوە دەکەونە ژێر ڕنوو و تێدا دەچن، ئەوان پێیان وابوو لەوانەیە ڕقی 
سروشت لەو فیشەکانە بەبەزەییتر بێ کە لەالیەن ھێزە چەکدارەکانی ڕێژیمەوە 
پێیانەوە دەنــرێ. بەم نە فیشەکی گــەرم، نە ڕنــووی ســارد، نە گرمەی مین و 
ئەوان  لێگەڕێن  نین  باوەش گەرم  ھیندە  کامیان  ھیچ  بەربوونەوە  و  ھەڵدێران  نە 

جارێکی دی ڕسقی ڕۆژانەیان بەرنەوە سەر سفرەی ھەژارانەی ماڵەکانیان.
ئێستا بەر لەوەی بپرسین کێ لە ھاوار و زریکە و فرمێسکی ئەو باوک و برا 
گیانبەختکردووانە دەپرسێتەوە، بەر لەوەی بڵێین سووچی چییە و کێیە کە دەبێ 
ئەوە بەشێک لە چارەنووسی کورد بێ؛ دەپرسین قەرارە تاکەی ئەم تڕاژیدییانە 
دووپات ببنەوە و بۆ دەبێ ڕوو بدەن؟ سووچی چییە پەیداکردنی پارووە نانێک بۆ 

کۆڵبەری کورد چۆتە سەر پشتی ئەژدیھا و گەرووی شێرەوە؟
چۆن دەکرێ کۆڵبەرێک کە بار و کۆڵەکەی نە ئی خۆیەتی و نە بە پێخۆشبوونی 
خۆی لە کۆڵی ناوە و ڕووی لەو کارە مەترسیدارە کردوە پێی بڵێی قاچاغچی، ھەتا 

بتوانی کەوکوژی سیلەی لێ بگری و خەڵتانی خوێنی خۆی بکەی؟
کۆڵبەری کورد لە وتێکدا لە سەرمان ڕەق ھەڵدێ کە سامانی خامنەیی، کەسی 
میلیون  و  میلیاردی  سامانی  و  دۆالرە  ٩٢میلیارد  نەبێ  ھەر  وتــە  ئە  یەکەمی 

دۆالرییکاربەدەستانی ورد و درشتی دیکەی حکومەتیش با لەوال بوەستێ. 
لە  و  دەگیرێ  لێ  سیلەی  وتێکدا  لە  کورد  ئەنوای  بێ  کاروانچیی  و  کۆڵبەر 
ساڵدا  لە  کە  دەستێندرێ،  لێ  گیانی  تمەنی  ھەزار  سەد  چەند  کۆڵەبارێکی  سەر 
و  فڕۆکه خانه   و  به نده ر  لە  قاچاغ   مانا  تــەواو  بە  کای  دۆالر  لە٣٦میلیارد  پتر 
ئێسه که له  و ده روازه  سنوورییه  ڕه سمییه کانەوە دێتە نێوخۆی وتەوە و دەرکی 
ئەو دەروازە و شوێنانە بۆ ناوه نده  ئه منیه تی  و نیزامییه کانی کۆماری ئیسالمی کە 

گەورەترین کارتێلی قاچاغی کا لە وتن، ئاوەیە.
بێکاری  کاسبکارانی  و  کۆڵبەران   لە  کاتێکدا  لە  ڕه سمییه کانی سنوور  ده روازه  
ئاگاھیی  پۆلیسی   سه رۆكی   موقیمی ،  محه ممه د  قسەی  بە  کە  دادەخـــرێ  کــورد 
ئەمنیەتی  سیاسی،  ناوەندە  کە  قاچاغ  مافیای  و  گەندەڵی  ئێران  ئینتزامیی  ھێزی  
کە  داکــوتــاوە  ڕیشەی  سیستم دا  نێو  لە  ھیندە  پشتە،  لە  وتــی  نیزامییەکانی  و 
تەنانەت ماشێنه  قورس و نیوه  قورسه كانی  ده وڵه ت کاری قاچاخیان پێ ده كرێ و 

کاربەدەستانی سەرووی ڕێژیم بۆ قاچاخكردنی  شتومه ك و کا به کاریان دێنن.
کۆڵبەری کورد لە کاتێکدا نان بڕاو دەکرێن کە ڕۆژ نییە گەندەڵییەکی چەند ھەزار 
میلیارد تمەنی لەو وتە ئاشکرا نەکرێن کە ھەر ھەموویان دەستی کاربەدەستانی 
ھەرە سەرووی ڕێژیمیان لە پشتە، بێ ئەوەی نە مەرگ و کوشتنی کۆڵبەران و نە 
لەقاودرانی گەندەڵییە میلیاردییەکان ھیچیان گنجێک بخەنە نێوچاوانی بەڕێوەبەرانی 

وتەوە.
کۆڵبەری کورد قوربانیی سیاسەتی پەرەنەسەندنی ئابووریی کوردستانە لە ئێران 
کە بە درێژایی چەند دەیەیە بە ڕوانینی ئەمنیەتییەوە سەیری دەکرێ. ناوچەیەک 
کە بەشێوەی سیستماتیک لە دواکەوتوویی دا ڕادەگیرێ، سەرچاوە سروشتییەکان 

 و کانزاکانی بە تان دەبرێ و توندترین شێوەی سەرکوتی تێدا ڕەچاو دەکرێ.
نییە کاتێک ئەحمەدی نژاد، سەرۆک کۆماری پێشووی ڕێژیم بە ئاشکرا  سەیر 
 باس لە بوونی دەیان ئیسکەلە و بەندەری سەر بە سپای پاسداران بۆ قاچاغی کا
لە ئێران دا دەکا بەم کەس لێی ناپرسێتەوە، بەم زۆرترین فشار دەخرێتە سەر 
کۆڵبەرێک کە بارەکەی سەر پشتی ئی خۆیشی نییە. ئەوە پێمان دەڵێ کە سیستمی 
سەرکوتی کۆماری ئیسالمی الوازترین ئاڵقەی سەرکوت و لێدان و بڕینی خۆی لە 
کوردستاندا دیتۆتەوە. ھێزە چەکدارەکان لە کوردستان ھیندە دەست ئاوە کراون 
کە لە ژێر ناوی بەربەرەکانی لەگەڵ کای قاچاغ دا لە ھیچ جینایەتێک ناپرینگێنەوە.
کوشتن و قڕکردنی سەدان سەر ئەسپ و ئێستری کاروانچییان لە مانگدا تەنیا 

گۆشەیەک لەو جینایەتە پیشان دەدەن کە تێکەڵ بە چێژی ئینسانکوژییانبووە.
لە  ماف  و  عەداڵەت  لە  کــورد  بەشی  ئێستاش  کاتێکدا  لە  ئەوەیە:  قسە  ئێستا 
لە  لەوان قڕکردنی کۆڵبەرانە،  کۆماری ئیسالمی کوشت  وبڕ و سەرکوت و یەک 
و  پشتگوێ خراوە  ھەمیسان  کوردستان  ئابووری  بووژاندنەوەی  پرسی  کاتێکدا 
ھەناسەی کۆڵبەران ھەروا سوارە، با بە ھاناوەچوونی کۆڵبەران خەمی گشتی و 

ئەرکی ھەموو الیەک بێ. 
کۆمەڵگا  گشتیی  پرسێکی  بە  کردنی  و  کۆڵبەران  لە  تەقەکردن  لە  وەدەنگھاتن 
دەتوانێ فشارێک بێ کە رێگە نەدا ھێزە چەکدارەکان بێ سڵکردنەوە و تەنانەت 
بدەن.  کۆڵبەران  کوشتاری  بە  درێژە  بەکارھێنانی چەک  قانوونەکانی  بە  گوێدان 
و  ڕەسمییەکان  سنوورییە  دەروازە  بە  پەرەپێدان  و  کردنەوە  داوای  ھەرووەھا 
کارئاسانی بۆ ھاتوچۆی کۆڵبەران دەتوانێ کەمێک لە قورسایی خەمەکانیان کەم 

کاتەوە.

دارێژراوی  لەپێشدا  بەرنامەی  پێی  بە  کاتێکدا  لە 
بوو  بڕیار  کرماشان  لە  گەالن  نیونەتەوەیی  فیستیڤاڵی 

بەڕێوە  کۆنسێرتێک  خاتوون  دایراک  موسیقیی  گرووپی 
ببا، کەچی بە بیانووی ھەبوونی ژەنیار و گۆڕانیبێژی ژن، 

رێگەیان پێنەدرا بەشداری فستیڤاڵەکە بن.
گرووپی  چاالکیی  لە  ئەمنیەتییەکان  ناوەندە  ڕێگریی 
ئەو  کە  بوو  حاڵێکدا  لە  خاتوون  دایراک  موسیقی 
گرووپە چەند رۆژ پێشتر لە ھوتیل پارسیانی کرماشان 
کۆنسێرتێکیان بەڕێوەبرد کە ھەڵویستی توندی ماڵپەڕی 
«مرساد» ماڵپەڕیک نزیک بە سپای پاسدارانی لێکەوتەوە
گرووپی دایراک خاتوون لە چەند ژنی تەمبوورژەن و 
جار  چەندین  پێشوو  سانی  لە  و،  پێکھاتوە  گۆرانی چڕ 
کۆنسێرتیان بەڕێوە بردوە و لە الیەن خەڵکەوە بە گەرمی 

پێشوازییان لێکراوە.

کورد  گۆرانیی  ھونەری  شۆرەسواری  نازاری،  شارام 
کرماشان  شاری  لە  کە  گەالن  نێونەتەوەیی  فستیڤاڵی  لە 
بەڕێوەچوو، لە لێدوانێک دا بە توندی رەخنەی لە سیاسەتەکانی 
«ئەگەر  ڕایگەیاند  و  گرت  ئیسالمی  کۆماری  ورەنگی  دەنگ 

دەنگ و ڕەنگی ئێران گۆرانیم بو بکاتەوە، گۆرانی ناڵێم».
شارام نازری لە کاتێکدا کە تەندیسی فەرھەنگ و ھونەری 
ھەڵسوکەوتی  لە  رەخنەی  ڕاشکاوانە  دەکرا،  پێشکێش 
کاربەدەستانی دەنگ و رەنگی کۆماری ئیسالمیی ئێران گرت 
و گوتی: «ماوەی ٣٧ ساڵە ئیدارەی دەنگ و ڕەنگ بەبێ ئیزنی 
من لە گۆرانییەکانم  ھەڵدەگرێتەوە و، بێ لە بەرچاوگرتنی ھیچ 
مافێک بۆ من و بەبێ ئیزنی خۆم گۆرانییەکانم بو دەکەنەوە. 
ئەو گوتی دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسالمی زۆرجار ئاواز و 
گۆرانی ئەمنیان بە مەبەستی سیاسی و بانگەشە بۆ نیزام بو 

کردۆتەوە کە من بە توندی ڕەخنەم لێ ھەی و ئەگەر بمزانیبا 
دەنگ ورەنگی کۆماری ئیسالمیی ئیران ئەو کۆبوونەوەیە بو 

دەکاتەوە، بەشداریم تێدا نەدەکرد.

خه می نان له  نێوان په الپیتکه ی 
چەک و رقی سروشت دا

یادی شەھیدانی شەوی یەڵدا، لە بەردەم قەی دێموکرات دا کرایەوە
کارەساتی  لە  مانگێک  لە  زیاتر  تێپەربوونی  دوای 
تیرۆریستی دا  ھێرشێکی  لە  کە  یەڵدا  شەوی  دڵتەزێنی 
 ٢ و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەی   ٥
پێشمەرگەی ئاسایشی شاری کۆیە شەھید کران، یادی 

ئەو شەھیدانە  لە شوێنی رووداوەکە کرایەوە.
پێشنیوەڕۆی ١٠ی ڕێبەندان ٩٥ی ھەتاویی یەکیەتیی 
قوربانیانی  یادی  بۆ  کوردستان   دێموکراتی  ژنانی 
شەوی یەڵدا بە ئامادەبوونی بەشێکی بەرچاو لە کادر 
و پێشمەرگەکانی حیزب و ھەروەھا بنەماڵەی شەھیدان  

رێوروەسمێکی بەڕێوە برد.
پێشمەرگە  الوانی  لە  پۆلێک  ڕیورەسمە سەرەتا  لەو 

سروودی ئەی شەھیدان یان خوێند
دەفتەری  ئەندامی  کەریمی  کەمال  ھاوڕی  پاشان 
باسێکی  کوردستان   دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی 
بە الیەنە جۆراجۆرەکانی کارەساتی  کورتی سەبارەت 

شەوی یەڵدای پێشکەش بە ئامادەبووان کرد
لە  ئاوردانەوەیەک  بە  کەریمی  کەماڵ  بەرێز 
خەڵکی  بە  بەرانبەر  ئیسالمی  کۆماری  ھەڵسوکەوتی 
کە  رایگەیاند  دێموکرات،  رۆڵەکانی  کوردو  مافخوازی 
بۆ  ئێمەی  ئیرادەی  تیرۆریستییەکان  کردەوە  ھیچکات 
درێژەدان بە خەبات و تێکۆشانمان لە پێناوی ئازادی لە 
بەڵکوو خوێنی شەھیدانی سوورخەت  لەبردووە،  ناو 

سوورترمان دەکا بۆ گەیشتن بە مافە رەواکانمان.
لە  ھاوخەمییەکان  شەپۆلی  کەریمی  کەماڵی  ھاورێ 
گەڵ بنەماڵەی گەورەی دێموکرات لە ھەر چوارپارچەی 
کوردستان، بە تایبەتی لە نێو خۆی وت  بۆ پاڵپشتی 
و پشتیوانی خەڵکی کورد لە حیزبی دێموکرات زانی و 
دوورە  بە  کە  تێرۆریستی،  کردەوەی  مەحکومکردنی  
و  مرۆیی  و  دێموکراسی  پرنسیپەکانی  ھەموو  گەڵ  لە 
حیزبی دێموکرات سەرەڕای ئەوەی کە قوربانی زۆری 

داوە ھەمووکات ئیدانەی کردوە.
قەی  بەردەم  تەقینەوەکانی  دوای  باسە  شایانی 
لە  پۆلێک  وبرینداربوونی  شەھید  و  دێموکرات 
ھاوخەمیی  شەپۆلێکی  دێموکرات،   پێشمەرگەکانی 
گەڵ  لە  کوردستان   جیاجیاکانی  شارە  لە  بەتایبەتی 
حیزبی دێموکرات وەڕێ کەوت و بۆ ھۆی دەنگدانەوەی 

لە میدیاکان.
پارچە  چەند  کەریمی  کەماڵ  بەڕێز  وتەکانی  دوای 
ئەو  کۆتایی  لە  ھەروەھا  خوێندرایەوەو  شیعرێک 
یەڵدای  شەھیدانی  وێنەی  دانانی  بە  رێورەسمەدا 
گوڵینە،  تاجە  کردنی  پێشکەش  و  دێموکرات  خۆێناویی 
پێشمەرگانە  رێبازی  گەڵ  لە  ئامادەبووان  سەرجەم 

پەیمانی وەفایان نوێ کردەوە.

عه لی بداغی




