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حیزبەکانی  هاوهەڵوێستیی 
لە  کوردستان،  رۆژهەاڵتی 

گرەوی واڵمی خەڵک دا

سمایل شەرەفی
پرسی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
لە چەند روویەکەوەو بە چەند هۆکارێکی 
تێ دەپەڕێ.  جیاواز دا  قۆناغێکی  بە  دیار، 
و  ئاڵۆزی  ئەو  هەموو  بە  بە سەرنجدان 
ناوچەکەدا  لە  کە  ئاڵۆگۆڕانەی  و  قەیران 
ــنــەوەی  ــە، دیــســانــیــش بــزووت ــارا دایـ ــە ئـ ل
نیشتمان،  لــە  بــەشــە  ــەم  ئ نــەتــەواویــەتــی 
تەنانەت لە چاو هەرسێ پارچەکەی دیکە، 
دیــارە.  پێوە  »کــپ بــوون«ی  لە  جۆرێک 
ئــەم کــپ بــوون و  نیە کە  لـــەوەدا  گومان 
نەبوونە کۆمەڵێک هۆکاری  لە رۆژەڤ دا 
ناوخۆیی)کۆمەڵگاو  و  ئێرانی  ناوچەیی، 
ئاماژە  کە،  هەیە  سیاسی یەکان(  حیزبە 
وردی  خــوێــنــدنــەوەیــەکــی  ــیــان  پــێ کــردن
سیاسی، کۆمەاڵیەتی، کلتووری دەوێ کە 

ئامانجی ئەم وتارە نیە.
ئەوەی لەم وتارەدا ئاماژەی پێ دەدەین 
پێشەکی یە  بەم  راستەوخۆی  پێوەندی  و 
کورتەوە هەیە، قسەکردن لە یەکێک لەو 
هۆکارانەیە کە ئەم دۆخە تایبەتی یەی بە 
رۆژهەاڵتی کوردستان بەخشیوە. ئەویش 
پرسی »هاوهەڵوێستی« و »یەکڕیزی«ی 
رۆژهەاڵتی  سیاسی یەکانی  هێزە  نێوان 

کوردستانە.
بــاس  ــی دا زۆر  ــ ــ ــەم ســـااڵنـــەی دوای لـ
و بــابــەت لــەم پــێــوەنــدی یــەدا کـــراون و 
لە  قسە  هەموویان  هەر  کە  نــووســراون 
و  هاوهەڵوێستی  نەبوونی  کەمایەسیی 
گوتاری  نەبوونی  و،  یەکریزی  نەبوونی 
سیاسی یەکان  هــێــزە  نــێــوان  هــاوبــەشــی 
چەند  مــاوەی  لە  هەر  هەروەها  ــەن.  دەک
ــردوودا کــۆمــەاڵنــی خــەڵــک لە  ــ ســاڵــی رابـ
ناوخۆی واڵت لە هەر دەفەتێک دا کە بۆیان 
هەڵکەوتبێ داوایان لە هێزە سیاسی یەکان 
بن.  هاوهەڵوێست  و  یەکگرتوو  کــردوە 
تەنانەت زۆربەی نزیک بە تەواوی حیزب 
و رێکخراوە سیاسی یەکانیش، دان بەوەدا 
دەنێن کە؛ یەکڕیزو هاوهەڵوێست نین و 
نەبوونەیشیان  هاوهەڵوێست  ئــەم  هــەر 
بــاردووخــە  ئــەم  هــۆکــاری سەرەکیی  بە 

هەنووکی یەی رۆژهەاڵت دەزانن.
***

تــێــرۆریــســتــی یــەکــەی  کــــردەوە  دوای 
ــردوو لە  ـــ ــ ــدای ســاڵــی راب ــەڵـ شــــەوی یـ
ــکــەی ســـەرەکـــیـــی حــیــزبــی  ــن بــــــەردەم ب
شەهیدبوونی  کە  کوردستان  دێموکراتی 
دوو  و  دێــمــوکــرات  پێشمەرکەی  پێنج 
ئاسایشی  دەزگــای  سەربە  پێشمەرگەی 
هەرێمی کوردستانی لێ کەوتەوە و، دوای 
سی  بە  نزیک  بەرینی  کۆبوونەوەیەکی 
بۆ  کوردستان  هەرچوارپارچەی  حیزبی 
گەڵ حیزبی  لە  هاوخەمی  و  هــاودەردی 
دێــمــوکــرات، شــەش الیــەنــی رۆژهــەاڵتــی 
کـــوردســـتـــان لـــە مـــەجـــال و دەرفـــەتـــی 
جۆراوجۆردا پێکەوە دادەنیشن و تاوتوێی 

پرسە سیاسی یەکان دەکەن.
               

   ل2        
                             

ــدراوی  ــ ــەنـ ــ ــەیـ ــ دەقــــــی راگـ
ــەی  ــ ــەکـ ــ ــزبـ ــ ــیـ ــ شــــــــــەش حـ
ــان بۆ  ــەاڵتـــی کــوردســت رۆژهـ
هــەڵــبــژاردنــەکــانــی  بایکۆتی 
ــەر ــەمـ ــانـ بـ ــی  ــگـ ــانـ مـ ٢٩ی 

ــەاڵنـــی تـــێـــکـــۆشـــەری خــەڵــکــی  ــۆمـ کـ
کوردستان!

رۆژی  ئــێــران،  ئیسالمی  کــۆمــاری 
هەڵبژاردنی  ئەمساڵ  بانەمەڕی  29ی 
ســەرۆکــکــۆمــاری و شــوراکــانــی شــار 
بەناوی  ئــەوەی  بــەڕێــوەدەبــات.  دێ  و 
هەڵبژاردن لەو رۆژەدا لەژێر دەسەاڵتی 
ــوە  ــەڕێ ــاری ئــیــســالمــی ئـــێـــران ب ــۆمـ کـ
دەچێت، بە هیچ پێوەرێکی دێموکراتیکی 
هەڵبژاردنی  ناوی  ناتوانرێت  ئەوڕۆیی 
بارودۆخێک دا  لە  بێت.  لەسەر  ئــازادی 
کە حیزبە سیاسی یەکانی نەیاری رێژیم 
ئازاد  رای  دەربڕینی  ــراون،  ک قەدەخە 
کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی  تاوانەو 
و  نەتەوایەتی  مافی  سەرەتایی ترین  لە 
ئەو  کــراون،  بێ بەش  خۆیان  ئینسانی 
بەناو هەڵبژاردنە بە واتای بێ مافکردنی 
ــی  ــردن ــک ــاری کــۆمــەاڵنــی خــەڵــک لـــە دی
ــووســی خــۆیــانــە و، یــەکــێــک لە  چــارەن
تەمەنی  درێــژکــردنــەوەی  هۆکارەکانی 
کۆماری ئیسالمی و نیزامی سەرەڕۆ و 

داپڵۆسێنەرە لە ئێران دا.
خەڵکی  هەموو  لە  داوا  بۆنەوە  بــەم 
وەکو  دەکەین  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
بەو  بەرنبەر  لێبڕاوانە،  کاردانەوەیەکی 
هەڵبژاردنەکانی  لە  مافی یە،  بێ  هەموو 
بــەشــداری  بـــانـــەمـــەڕدا  29ی  رۆژی 
خۆتان  نەکردنی  بەشداری  بە  نەکەن. 
لە  روون  پەیامێکی  شانۆگەری یە  لەم 

ئیرادەو یەکدەنگی خۆتان بەرانبەر...
                                    ل3

2٠ ی  نیوه ڕۆی رۆژی  پاش 
ئاوریلی 2٠١٧ دوکتور مه حمود 
سیاسیی  که سایه تیی  عوسمان 
کورد  به ڕابردووی  و  ناودار 
حیزبی  سکرتاریای  سه ردانی 
کرد  کوردستانی  دێموکراتی 
گشتیی  سکرتێری  له الیه  ن  و 

حیزبه وه پێشوازیی لێ  کرا.
کردنه وه ی  نوێ  به مه به ستی 
بیروڕا  ئاڵوگۆڕی  و  دیدار 
بابه ته  و  پرس  به  سه باره ت 
د.  به ڕێز  رۆژ،  سیاسی یه كانی 
که سایه تیی  عوسمان  مه حمود 
باشووری  له  کورد  سیاسیی 

یەکێک  هەتاوی  9٦ی  بانەمەڕی  ١3ی  ١2لەسەر  شەوی 
دێموکراتی  حیزبی  وەفادارەکانی  خۆڕاگرو  پێشمەرگە  لە 
کوردستان بە ناوی عەلی سولێمانپوور، ناسراو بە “عەلیشا 
لە  ئاواتەکەی  پر  دڵە  ژیانی شۆرشگێرانە،  تەمەنێک  دوای   ”

لێدان  ڕاوەستا.
عەلی  مام 
 ، ت ا کر ێمو د
یەکێک بوو لەو 
نە  ا ر شە تێکۆ
کە هاتا دوایین 
ی  سە نا هە
لە  ژیانی، 
ی  ر نگە سە
ت  با خە
ن  شا تێکۆ و
و  ئازادی  بۆ 
خستنی  ر سە
،لە  گەلەکەی 

تەنانەت  مایەوەو،  دێموکرات  حیزبی  پێشمەرگەکانی  ریزی 
چەند ساڵ کە بە هۆی نەخۆشییەوە لە جێ دا کەوتبوو بەاڵم 

هەردەم ورەبەخش و هاندەرێکی بە بیر و بڕوا بوو.
                                                      ل2

پێش نیوەڕۆی رۆژی ٤ی بانەمەڕی 9٦ی هەتاوی ، لە یەکێک 
دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  بنکەی  سالۆنەکانی  لە 
کوردستان کۆبوونەوەیەکی پێوەندی دار سەبارەت بە چەند پرسی 
گرینگی نێوخۆی واڵت و، هەروەها دۆخی نێوخۆی حیزب ، بە 
دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەکانی  کادرو  لە  بەشێک  بەشداریی 

کوردستان پێک هات.
و  کردن  باس  بۆ  تەشکیالتی یە  و  سیاسی  کۆبوونەوە  ئەو 
2٦ی  ناوەندی   کومیتە  کۆبوونەوەی  باسەکانی  شیکردنەوەی 
خاکەلێوە گیرا، کە بەمەبەستی تاوتوێ کردنی چەند پرسی گرینگ 
وەکوو هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و چەند پرسی 

تەشکیالتی وئورگانی نێو حیزب بەڕێوەچوو..
 لە کۆبوونەوەدا مستەفا مەولوودی سکرتیری گشتیی حیزبی 
دیموکراتی کوردستان بە ئاوردانەوەیەک لە هەلومەرجی سیاسیی 
ئێران بە گشتی و بەتایبەتی دۆخی رۆژهەاڵتی کوردستان، چەند 
29ی  هەڵبژاردنەکانی  سەروبەندی  لە  سەرنجی  جێگای  خاڵێکی 

بانەمەڕی ئەمساڵ ، بۆکادرو پێشمەرگەکان خستە ڕوو.
خۆڕاگری  بۆ  وپێزانین  سپاس  وێڕای  ناوبراو 

کادروپێشمەرگەکانی حیزب 
ناوەندی  کۆمیتەی  دانیشتنی  تەوەرەکانی  لە  کردن  باس  بە 
بەڕێوەچوو، کۆمەڵێک باسی پێوەندیداری لەوبارەوە پێشکەش کرد 
سەرۆک کۆماری  هەڵبژاردنەکانی  هەلومەرجی  لە  کورتەیەک  و، 

وشووڕای گوند و شارەکانی خستە بەرباس                ل2

بانەمەڕی ئەمساڵ نیو سەدە بەسەر رووداوێکی مێژوویی لە بزووتنەوەی کوردی رۆژهەاڵتی کوردستان دا تێدەپەڕێ. 
بانەمەڕی ١3٤٦ کۆمەڵێک لە رێبەرانی لە خۆبوردووی حیزبی دێموکراتی کوردستان، بە کردەوە بیرکردنەوەی خۆیان 
سەبارەت بە هەاڵیسانی شۆڕشێکی چەکداری بۆ رزگاری کوردستان و لە نێو خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان دا هێنایە 

ئاراوەو، بە دەنگی چەخماخەی تفەنگەکانیان خەوی ئارامی یان لە دەوڵەتی حەمەڕەزاشا تێک دا.
١3٤2ی  و   ١33٨ هێرشەکانی  بەدوای  حیزب  رێکخراوەکانی  هەڵوەشانی  لەبەریەک  و  کۆمار  تێک شکانی  دوای  لە 
بەو  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  دیکە  جارێکی  کە  نەبوو  کەس دا  باوەڕی  لە  ساواکەوە،  پەالماری  بەهۆی  هەتاوی 
جۆرە سەرهەڵبداتەوە، جگە باوەڕی بەهێز و شۆڕشگێڕانەی ئەو پۆلە الوە رووناکبیر و بە ئومێد و فیداکارە نەبێ کە 
بۆ سەلماندنی حەقانییەتی خۆیان، بە ورە و ئیرادەیەکی خەباتگێڕانەوە هاتنەوە مەیدانی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هێزی 
زۆر و زەوەن و پۆشتە و پەرداخی رێژیمی شا. ئەوان پشت بەستوو بە ئیرادەی خۆیان و پشتگیری خەڵکی هیواخوازی 
ئەم جوواڵنەوە شەهیدبوون و  رێبەرانی  بەشی زۆری  ئەگەر  مانگ  لەدوای ١٨  کارەیان دەست پێکرد.  ئەم  کوردستان 
شکستیان هێنا، بەاڵم مێژوویەکیان بۆ نەتەوە و حیزبەکەیان تۆمار کرد کە دوای ٥٠ ساڵیش هەر سەرمەشقی الوانی 

بەهەست و شۆڕشگێڕن.

شەهیدانی 46 ــ 47 لە دوای نیوسەدە، سەرمەشقی الوانی شۆرشگێڕن

شورای نیگەهبان و هەڵبژاردنەکان

 لە کۆماری ئیسالمی دا

تێکۆشەرێکی دێرینی نێوسەنگەری حیزبی دێموکراتی 
کوردستان، مااڵوایی لە ژیان کرد

پێکهاتنی کۆبوونەوەیەکی سیاسی / تەشکیالتی بۆ بەشێک 
لە کادرو پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

سامانی رۆژنامەنووسیی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان

هەر چوار ساڵ جارێک لە ئێرانی ژێر 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی دا هەڵبژاردن 

بەرێوە دەچێ...

لە  کــوردســتــان  دیــمــوکــراتــی  حیزبی 
کــاروانــی ڕۆژنــامــەنــووســیــی کـــوردی دا 
پێگەیەکی   و  جــێــگــە  و  ڕۆڵ  خــــاوەن 

تایبەتە. ...

سەروتار

عومەر باڵەکی ل 3

قادر وریا/ ل4

داخــراوەکــانــی  کۆاڵنە  لە  ــوون  دەرچـ
سیاسەت لە رۆژهەاڵتی کوردستان

پرسی کوردان لە سەردەمی ئەمڕۆدا 
بە رێژەیەکی گونجاو لە ئاستی ناوچە و 

جیهاندا ناسراو...
عەزیز شێخانی/ ل 5

سه ردانی دوکتور مه حمود عوسمان له سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

کوردستان سه ردانی ده فته ری سیاسیی 
کرد  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
مه ولودی  مسته فا  هاوڕێ  له الیه ن  و 
سکرتێری گشتیی حیزب و چه ند که س 
رێبه ریی  ئه ندامانی  و  که سایه تی  له 

حیزبه وه به گه رمی پێشوازیی لێ کرا.
سه ره تا  دۆستانه یه دا،  دیداره  له و 
پیرۆزبایی  عوسمان  مه حمود  دوکتور 
وه رگرتنی  به  سه باره ت  خۆی 
به رپرسایه تیی سکرتێری به کاک مسته  فا 
مه ولودی راگه یاند و هیوای خواست که 
ئه رکی نوێی دا سه رکه وتوو  له  ناوبراو 
و  مه ولودی  مستەفا  هاوڕێ  دواتر  بێ. 
هاوڕێیانی وێڕای به خێرهێنانی د. مه حمود 

ئه مه گناسیی  و  سوپاس  عوسمان 
برایانه  هه ڵوێستی  به  خۆیان سه باره ت 
کوردی  له گه ڵ  ناوبراو  هاوپێوه ندیی  و 
رۆژهه اڵت به گشتی و حیزبی دێموکرات 

به تایبه تی ده ربڕیه وه. 
کۆمه ڵێک  له سه ر  هه ردووال  دواتر 
ئاینده ی  و  ئێستا  به  پێوه ندیدار  پرسی 
به تایبه تی  کوردستان  باشووری 
ریفراندۆمی  پرسی  له گه ڵ  له پێوه ندی 
گشتیی  بارودۆخی  سه ربه خۆیی دا، 
کورد  بزوتنه وه ی  و  ئێران  و  ناوچه 
ئاڵوگۆڕی  کوردستان  رۆژهه اڵتی  له 

بیروڕایان کرد.



٢
ژماره :  ٧٠٣ 

١٥ی بانەمەر ١٣٩٦  _  ٥ی مای ٢٠١٧

تەنانەت لە دوایین دانیشتن و کۆبوونەوەیان  
ــی  ــژاردەکــان ــب ــەڵ ھــەڵ ــدی لــە گـ ــوەن ــێ لــە پ
ســەرکــۆمــاری و شـــووراکـــان دا کــە ٢٩ی 
دەچێت،  بەڕێوە  ئەمساڵ  بانەمەڕی  مانگی 
بە ھەڵوێستێکی ھاوبەش لە سەر بایکۆتی 
ھەڵبژاردنەکانی ٢٩ی بانەمەڕ  گەیشتوون. 
ئەم شەش الیەنە لە بەیاننامەیەکی ھاوبەش دا 
کوردستان  خەڵکی  تێکڕای  لــە  ــان  ــ داوای
ــو کـــاردانـــەوەیـــەکـــی  ــ ــردوە کـــە، «وەکـ ــ کـ
لێبڕاوانە، بەرانبەر بەو ھەموو بێ مافی یە، 
بانەمەڕدا  ٢٩ی  رۆژی  ھەڵبژاردنەکانی  لە 
بەشداری نەکەن و بە بەشداری نەکردنی 
پەیامێکی روون  لەم شانۆگەری یە  خۆتان 
بە  بەرانبەر  خۆتان  ئیرادەویەکدەنگی  لە 
رژێمێک کە مافە ئینسانی و رەواکانی ئێوە 

پێشێل دەکات،بە جیھان رابگەیەنن».
با ھەر لە سەر ئەم ھەڵوێستە ھاوبەشەی 
ــەر تــەحــریــمــی  ــە ســ ــەش الیـــەنـــەکـــە لـ شــ
بە  بـــانـــەمـــەڕ،  ٢٩ی  ھــەڵــبــژاردنــەکــانــی 
ھێنانەگۆڕی پرسیارێک قسە لە «پێویستیی 
ھاوھەڵوێستی»  جۆری  و  ھاوھەڵوێستی 
ــە کــە؛ئــەگــەر  ــەوەی بــکــەیــن. پــرســیــارەکــە ئ
ــەرچــاوی خــەڵــک بــەشــداری  رێــژەیــەکــی ب
ــەڕ دا  ــەم ــان ب ٢٩ی  ــی  ــان ــەک ــژاردن ــب ھــەڵ لــە 
ئەم  ســەر  لــە  پرسیار  دەکـــرێ  ئایا  ــرد،  ک
ھاوھەڵوێستی یە، کە ھەمووالیەک بە باشی 

دەزانن، درووست بێ!؟
ئازایانەو  وایــە  حــەق  حاڵەتێک دا  وەھــا  لە 
لە  پرسیار  کۆمەڵێک  ومــی  بەرپرسانە 
ھێزە  خوێندنەوەی  نێوان  جیاوازیی  سەر 
سیاسی یەکان و جۆری رەفتاری خەڵک بە 
لێرەدایە  بدرێتەوە.  پرسە جۆراوجۆرەکان 
ــەر جـــۆر و  ــە سـ ــــێ ھــەڵــوێــســتــە ل ــە دەب ک

ناوەرۆکی «ھاوھەڵوێستی» بکرێ. 
سیاسی یەکان  ھێزە  ھاوبەشی  ھەڵوێستی 
ھــاوبــەش  تێگەیشتنی  بــەرھــەمــی  ئــەگــەر 
وت  نــاوخــۆی  کۆمەڵگای  واقعەکانی  لە 
کۆمەڵگەو  پتانسێلەکانی  لە  و،تێگەێشتن 
لێک نزیک  خوێدنەوەی ھاوبەش و النیکەم 
کۆمەڵگە  توێژەکانی  و  چین  رەفتاری  لە 
خۆی  رەسالەتی  و  ئامانج  ناتوانێ  نەبێت، 

بپێکێ. بە مانایەکی زۆر سادەو سەرەتایی، 
کە  بــدەیــن  نیشان  ئـــەوەی  بــۆ  تەنیا  نابێ 

ھاوھەڵوێستین، ھاوھەڵوێستی پێک بێنین.
کاتە  ئـــەو  یــەکــڕیــزی  و  ھــاوھــەڵــوێــســتــی 
خەڵک  لە  خۆی  دڵخوازی  ومی  دەتوانێ 
ئەکتەرەکانی  کە،  وەربگرێت  کۆمەڵگە  و 
ــەم «ھــاوڵــوێــســتــی «یــە تــوانــیــبــێــتــیــان  ــ ئ
ــت و  ــەرداشـ ــەوە، بـ ــک ــێ پ چ بــە جــیــا و چ 
لە  یەکیان  خوێندنەوەیەکی دروستی وەک 
واقعەکانی کۆمەڵگەو ئەو ژینگە سیاسی و 
بەم  دەیانھەوێ  کە  ھەبێت  کۆمەیەتی یە 
ئاراستەیەکی  کردەوەیە(ھاوھەڵوێستی)، 
دیاری پێ بدەن. لە ئەگەری پێچەوانەی ئەم 
نەتەنیا  «ھاوھەڵوێستی»  کە  دایە  حاڵەتە 
لێ بکەوێتەوە،  دڵــخــوازی  ئاکامی  ناتوانێ 
جۆرێک  تــووشــی  حیزبەکانیش  بــەڵــکــوو 
ئیبتکارو  لە  بەتاڵبوونەوە  و  بێ ھیوایی  لە 

خەالقییەت دەکات.
دەیەی  دوو  النیکەم  مــاوەی  لە  بەداخەوە 
خوێندنەوەکانی  و  ھەڵوێست  ــردوودا  رابـ
زۆربەی حیزبە سیاسی یەکانی رۆژھەتی 
رەفتاری  و  ھەڵوێست  گەڵ  لە  کوردستان 
لە  النیکەم  کوردستان  خەڵکی  کۆمەنی 
رووی سیاسەتی رۆژ و تاکتیکەوە، ئەگەر 
نەڵێین لێک دوور بوون، زۆر ناھەماھەنگ 
پرسی  کۆمەڵێک  نیسبەت  بە  ھەر  بــوون. 
سیاسیی لە ناوخۆی وت زۆر جار شاھیدی 
ھەڵوێستێکیان  حیزبەکان  کە  بووین  ئەوە 
تــەواو  ھەڵوێستێکی  خەڵکیش  ھــەبــووەو 
جیاوازی لە دەرکی حیزبەکان ھەبووە. بۆ 
نموونە سەبارەت بە پرسی ھەڵبژاردنەکان 
خەڵک  رەفتاری  بەرچاوە،  دیارو  زۆر  کە 
زۆر جیاواز بووە لەو ھەڵوێست و داوایەی 
کە لە الیەن حیزبەکانەوە داوایان لێ کراوە. 
ئاماژە  پێوەندی یەدا  لەم  کە جێی خۆیەتی 
بــە خــوێــنــدنــەوەی رەخــنــەگــرانــەی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان و رویکەردی نێوی 
ئەم حیزبە بۆ رەفتاری خەڵکی کوردستان 
ــی جـــۆراوجـــۆر دا  ــەتـ لــە مــەجــال و دەرفـ
روانینە  ئــەم  تــارادەیــەک  توانی  کە  بکرێ 
و  روانین  بە  بگۆڕێ  چەقبەستووە  و  باو 

خوێدنەوەیەکی سەردەمیانە.
ھەرچەند لە سانی رابردوو دا بە شێوەی 
یان  بەیانییە،  چوارچێوەی  لە  و  ھاوبەش 
ــەم لە  داوایــەکــی ھــاوبــەش دا نــەبــووە، ب
بــابــەت  دا  و  پــرس  زۆر  گــەڵ  لــە  پێوەندی 
وایش  جــاری  و  حیزبەکان  زۆری  بەشی 
ھەڵوێستی  ــان»،  ــووی ــەم «ھ کــە  ــووە  ھــەب
وەک یەکیان ھەبووەو داوای وەک یەکیان 
ومــی  نەتەنیا  کەچی  ــردوە.  کـ خەڵک  لــە 
رەفتاری  بەڵکوو  نەدراوەتەوە،  دڵخوازیان 
داوای  و  ھەڵوێست  پــێــچــەوانــەی  ــەواو  تـ
لە خۆ نیشان داوە. کەوابوو  حیزبەکانیان 
«ھاوھەڵوێستی»یەکی  ھەموو  نیە  شەرت 
ــە الیــەن  ــی دڵــخــوازی ل حــیــزبــەکــان، ومـ

خەڵکەوە لێ بکەوەێتەوە.
رۆژھەتی  حیزبەکانی  «ھاوھەڵوێستی» 
ــەن  ــە الی ــە بــێ گــومــان چ ل ــان ک ــوردســت ک
ــەن  ــە الی ــان و چ ل ــوردســت کــۆمــەڵــگــای ک
زەروورەت  بە  ھەست  خۆیانەوە  خــودی 
و پــێــویــســت بــوونــی کـــــراوە، ئـــەوەنـــدەی 
لەوە  زۆر  ھەیە،  خۆیانەوە  بە  پێوەندی 
ــک لە  ــودی خــەڵ ــ ــدی بـــە خ ــوەن ــێ زیـــاتـــر پ
دیکە  واتایەکی  بە  ھەیە.  ناوخۆی وتەوە 
خوێندنەوەی  ھاوھەڵوێستیانەدا  لە  دەبێ 
کۆمەڵگا(خەڵک) و، جۆری مودیرییەت کردنی 
بێت  سەرەکی  ــەوەری  خەڵک،  ت رەفــتــاری 
نە  ھاوھەڵوێستی  کــۆتــایــی  ئامانجی  و، 
لە سەر مەوزعی حیزب، بەڵکوو  پێداگری 
و  خەڵک  بەرژەوەندی یەکانی  دابینکردنی 
گشتی یەکە  بزووتنەوە  بەرەوپێشبردنی 

بێت لە ھەموو رەھەند و مەیدانەکان دا.
وردبوونەوە  بە  دەکــرێ  کورتخایەن دا  لە 
خەڵکی  کۆمەنی  ھەڵوێستی  رەفتارو  لە 
ھەڵبژاردنەکانی  بە  بەرانبەر  کوردستان 
ــاردەی  دی ھەڵسەنگاندنی  بانەمەڕ،  ٢٩ی 
الیەنی  شەش  نێوان  «ھاوھەڵوێستی»ی 
لەم  و،  بکەین  کــوردســتــان  رۆژھـــەتـــی 
پێناوەدا قسە لە نەخشە رێگایەکی ومدەر 

بکرێ.

درێژەی:

ھاوھەڵوێستیی حیزبەکانی رۆژھەتی کوردستان، لە گرەوی ومی خەڵک دا

رۆژی سێ شه ممه  ٥ی بانه مه ری ٩٦ ( ٢٥ی ئاوریلی ٢٠١٧ ) شاندێکی حیزبی 
زه حمه تکێشانی کوردستان پێکھاتوو له  به رێزان به ھمه ن حسێن ئه ندامی ده سته ی 
حیزبی  پێوه ندییه کانی  به رپرسی  سه لیم  سه ید  ھیوا  دوکتۆر  و  سه رۆکایه تی 
دێموکراتی  نوێنه رایه تیی حیزبی  ده فته ری  ،سه ردانی  زه حمه تکێشانی کوردستان 
حیزبه وه   نوێنه ری  زێوه یی  ئیبراھیم  الیه ن  له   و  کرد  ھه ولێریان  له   کوردستان 

پێشوازییان لێ کرا.
لەم دانیشتنە دوستانەدا، سەرەتا بە گرینگی یەوە باس لە پێوەندی ھەردووالیەن 
کرا و جەخت کرایەوە لەسەر بەھێزترکردنی پێوەندییەکانیان و، دواتر کۆمەڵێک 
بابەتی گرینگی گرێدراو بە مەسەلەی کورد بە گشتی و باروودۆخی ھەستیاری 
رۆژھەتی کوردستان وھەڵبژاردنەکانی ئێران و ھەڵوێستی حیزبەکانی رۆژھەت 

کەوتنە بەرباس و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر کرا.
پرسی  تایبه ت  به   و  کوردستان  ھه رێمی  دۆخی  میوانانەوە،  الیەن  لە  پاشان 
ــاشــووری کــوردســتــان ھــاتــه  گـــۆڕێ و الیه نه   ــی رێــفــرانــدۆمــی ب ــوون ــاراداب لــه  ئ
گه یاندنی  ئاکام  به   و  ته عامول  چۆنیه تی  و،  درانـــه وه   لێک  جۆراوجۆره کانی 
رێکاره کانی ئیراده ی کۆمه نی خه ڵک ، قسه وباسی له  سه رکرا و لەوبارەوەش، 
کۆده نگی و ھاوکاری و یه کریزی حیزبه کانی باشووری کوردستان به  فاکته ری 

سه ره کی له  قه ڵه م درا.
دواتر برایم زێوەیی نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان، لە گەڵ دەربڕینی 
پشتیوانی  و  ھاوسۆزی  زەحمەتکێشان،  بۆ سەردانەکەی شاندی حیزبی  سپاس 
مافە  دەستەبەرکردنی  پێناو  لە  ھەوڵەکانیان  مــوو  ھە  بۆ  دیموکراتی  حیزبی 

ڕەواکانی خەڵک لە باشووری کوردستان بە میوانەکان راگەیاند.

بانەمەڕ  ١٣ی  چوارشه ممه  رۆژی  بۆ سکاندیناڤی،  په راوێزی سه ردانێکیدا  له 
د. ئاسۆ حه سه ن زاده جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لێپرسراو و داموده زگای سوئێدی دیدار و چاوپێکه وتنی کرد.  له گه ڵ کۆمه ڵێک 
. سەعات ١٠ی بەیانی ئه و رۆژه،  بەڕێز ئاسۆ حەسەن زادە جێگری سکرتیری 
گشتی حدک بە ھاوڕێیەتی  به ڕێزان کەماڵ گروێسی بەرپرسی کۆمیتەی سوئێد 
له  سوئێد،  کۆمیتەی  سوئێدییەکانی  پێوەندییە  بەرپرسی  رەمەزانی  ئارێز  و  
پارلمانی سوئێد دەگەڵ ئه ندام پارلمان و بەرپرسی پێوەندییە نێونەتەوەییەکانی 
حیزبی سوسیال دێموکراتی سوئێد خاتوو “ ئاندرینێ وینتێر“ و خاتوو “ ئەوین 
پاڵمه دیداری کرد.  ئۆلۆف  ناوه ندی  پێوەندییە دەرەکییەکانی  بەرپرسی  ئینچیر“ 
لەسەر  تێروتەسەلی  باسێکی  حیزب  گشتیی  سکرتێری  جێگری  ــدارەدا  دی لەو 
کوردەکان  دۆخــی  و  گشتی  بە  نــاوەڕاســت  رۆژھــەتــی  ناوچەی  ھەلومەرجی 
ئێران  ئیسالمیی  رژێمی  زەنگی  و  زەبــر  و  ھـــه واردن  سیاسه تی  و  ئێران  لە 
ئینجا ومی پرسیاره کانی ھه یئه تی  ئێران کرد.  باقی نەتەوەکانی  دژی کورد و 
حیزبی  و  کورد  خه باتی  و  ئێران  ئێستای  دۆخی  له گه ڵ  له پێوه ندی  خانه خوێی 
زاده  حه سه ن  ئاسۆ  د.  دانیشتنه دا،  ئه م  دیکه ی  به شێکی  له  دایــه وه.  دێموکرات 
ئورووپا  سیاسه تی  گشتی  به  و  ئێران  و  سوئێد  نێوان  پێوه ندیی  به  سه باره ت 
له گه ڵ کۆماری ئیسالمی تێبینی یه کانی خۆی خسته  ڕوو. له کۆتاییدا ھه ردووال 
دواتر سه باره ت به پێوه ندیی و ھاوکاریی نێوان حیزبی دێموکراتی کوردستان 
و سۆسیال دێموکراته کانی سوئێد و ناوه ندی ئۆالف پاڵمه ئاڵوگۆڕی بیروڕایان 

کرد.
سوئێد  پارلمانی  لە  و  رۆژ  ھەمان  ١١ی   سه عات  کە  دیکەدا  دیدارێکی  لە 
بەرپرسی  و  لیبڕاڵەکان  حیزبی  لە  پارلمان  ئەندام  مالم  فرێدریک  بەڕێز  دەگەڵ 
پارلمانی ئەو وتە به ڕێوه چوو، جێگری سکرتێری گشتیی  لە  رایەڵکەی کورد 
ئێستای  تــا  ھه ڵوێسته کانی  و  ــه وڵ  ھ لــه  رێزلێنان  و  ســوپــاس  وێـــڕای  حیزب 
پارچه کانی  له گه ڵ دۆخی کورد و خه باتی رزگاریخوازانه ی  له پێوه ندی  ناوبراو 
لە  کوردەکان  ئەستەمی  و  دژوار  ھەلومەرجی  باسی  وردی  بە  کوردستاندا،  
دێموکرات  حیزبی  خه باتی  ئێستای  ھه لومه رجی  به  سه باره ت  و  کرد  ئێرانی 
ئێران  داھاتووی  ھه لبژاردنه کانی  ھه روه ھا  و  رۆژھــه ت  دیکه ی  ھێزه کانی  و 
ئەمساڵ  که  کرد  ھۆکارانه  به و  ئاماژه ی  و  مالم  فرێدریک  دایه  به رچاوروونی 
له  که  ئــه وه  ســه ر  ھێناوه ته  کوردستان  رۆژھــەتــی  سه ره کیی  الیه نی  شــەش 
ھه ڵبژاردنه کانی  که  بکه ن  کوردستان  خه ڵکی  له  داوا  ھاوبه ش دا  ھه ڵوێستێکی 
ئێران بایکۆت بکه ن. پاشان ھه ردووال سه باره ت به سیاسه تی ده ره وه ی ده وڵه تی 
سوئێد له  مامه ڵه له گه ڵ کۆماری ئیسالمیدا گفتگۆیان کرد. له و به شه دا  فردریک 
بۆ  پایەبەرزی حکوومەتی سوئێد  لە چوونی شاندێکی  ماڵم ویڕای رەخنەگرتن 
ئێران له م دوایی یانه دا و پشتگوێ خستنی گلەیی و گازندەی خەڵک لە شێوازی 
ھەڵسوکەوتی شاندەکەی سوئێد لە ئێران، جه ختی له سه ر ناکارامه یی ئه م جۆره 
سیاسه ت و مامه نه له گه ڵ رێژیم گه لی وه ک کۆماری ئیسالمی کرد. له کۆتایی 
ئه م دیداره دا، ھه ردووال سه باره ت به ھێندێک کار و پڕۆژه ی ھاوبه ش که ده کرێ 

له ئاینده دا به ھاوکاریی ھه ردووال به ڕێوه بچن، ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد.
لەدرێژەی دیدارەکانی جێگری سکرتێری گشتیی حیزبدا له سوئێد، سه عات ١ی 
به رپرسی  به ھاوڕێیه تی  زاده  ئاسۆ حه سه ن  به ڕێز  دوانیوه ڕۆی ھه مان رۆژ،  
سوئێد  له  حیزب  نێونه ته وه ییه کانی  پێوه ندییه  به رپرسی  و  سوئێد  کۆمیته ی 
(لێبوردنی  ئه نترناسیۆناڵ  ئامنێستی  رێکخراوی  سه ره کیی  باره گای  سه ردانی 
نێونه ته وه یی) له سوئێد کرد و دەگەڵ بەرپرسی رێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی 
ناوبراو  دانیشتنه دا   له و  کۆبوەوه.  بــوودەکــول“   ئاندرییا   “ خاتوو  سوئێد  لە 
باسی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ له رۆژھه تی کوردستانی کرد و ھەروەھا 
باسی ھەلومەرجی نالەباری زیندانیانی سیاسی و ژیانی کۆڵەمەرگیی کۆڵبەرانی 
کوردی کرد کە ھێزە چەکدارەکانی رێژێم جارناجارێک دەیاندەنە بەر دەسڕێژی 
گوللە و شەھیدیان دەکەن.  له و به شه دا ھه یئه تی حیزب ھێندێك داتا و زانیاریی 
نوێی له پێوه ندی له گه ڵ پێشێلکاریی توندی مافه کانی مرۆڤی کورد له ئێران دایه 
به رپرسی ئه منێستی له سوئێد و خاتوو ئاندرییاش  بەڵێنی دا کە کاکڵی ئەو قسە 
و باسانە بۆ دەفتەری ناوەندیی رێکخراوەکەیان لە لەندەن و به گشتی رایه ڵکه ی 
به  ھه ردووال سه باره ت  دانیشتنه دا  ئه م  کۆتایی  له  بگوازێته وه.  رێکخراوه که یان 
پێشێلکردنی مافی  به داتای زانیارییه کانی  شێوازی ریپۆرت کردنی رێک وپێك و 
ئاڵوگۆڕی  و  گفتگۆ  ئۆرژانسه کان  که یسه   به دواداچوونی  کاناڵه کانی  و  مرۆڤ 

بیروڕایان کرد.

سەردانی شاندێکی حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
 لە دەفتەری نوێنەرایەتی حیزب لە ھەولێر

دیدار و چاوپێکەوتنەکانی جێکری سکرتێری گشتیی حدک لە سوئێد

چەند چاالکییەکی حیزب

ناوبراو کە خەڵکی گوندی بنوخەڵەفی ناوچەی سەردەشت بوو، 
ساڵە  سیاسی  ھەلومەرجی  ھۆی  بە  الویەتی دا  ھەڕەتی  لە  ھەر 
کانی ٤٦ و ٤٧و ناسینی شۆڕشگێرانی دێموکراتی ئەو سەردەمە  
ھۆگری تێکۆشانی سیاسی دەبێ و، دواتر بە ھۆی پێوەندی لەگەڵ 
تێکۆشەرانی حیزبەوە لە ساڵی ١٣٤٩ی ھەتاوی لە الیەن رێژیمی 

پاشایەتی بۆ ماوەی چوارمانگ دەسبەسەر دەکرێ.
دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران ، لە ساڵی ٥٧ی ھەتاوی 
مام عەلی و چەند کەس لە ھاوڕێیانی بە چەک کردنی پایگایەکی 
سەر بە رێژیم لە بنوخەڵەف  سەرلە نوێ سەنگەری دێموکرات لە 

ناوچەیە دا، ئاوەدان دەکەنەوە.

عەلی  ونیشماندۆستی  ــەروەری  ــوردپ ک ھەستی  باسە   شایانی 
کــوڕە  لــێ کــەوتــوتــەوەو،  خەباتکاری  بنەماڵەیەکی  سولیمانپوور، 
گەورەی ناوبراو بە ناوی سولێمان سوڵێمانپوور دوای لەبەر کردنی 
جلی پیرۆزی پێشمەرگانە لە ساڵی ٧٣ی ھەتاوی لە ناوچەی مەھاباد 

بە دەستی پیسی خەیانەت شەھید کرا.
شایانی باسە پێش نیوەڕۆی رۆژی ١٣ی بانەمەڕ تەرمی کوچکردوو 

بەشداریی  بە  دێموکرات  تێکۆشەرانی  مــەزارگــەی  لە  عەلی،  مــام 
بەشێکی بەرچاو لە ھاوڕێیان و ھاوسەنگەرانی  بە خاک سپێردرا و، 
ھەروەھا لە یەکێک لە سالۆنەکانی بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
تێکۆشەر  سەرەخۆشی  پرسەو  رێورەسمی  کوردستان  دێموکراتی 

عەلی سولێمانپوور بەڕێوەچوو.
لەو رێورەسمە دا ،ھاوڕێ عومەر باڵەکی ئەندامی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە نوێنەرایەتی  دەفتەری سیاسییەوە، 
کەسوکارو  لەسەرجەم  کــردن  سەرەخۆشی  وێــڕای  پەیامێک دا  لە 
مام  وخەباتی  ژیان  لەسەر  وتەیەکی  چەند  بنەماڵەی سوڵیمانپوور، 

عەلی پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.
بەڕێزیان بە خستنەڕووی کورتەیەک لە  ژیان وبەسەرھاتی عەلی 
ئەو  بەنرخی  تایبەتمەندیی  کۆمەڵێک  پێوەندییە دا،  لەو  سوڵیمانپوور 

شۆڕشگێرە وەفادارەی بۆ ئامادەبووان باس کرد.
لە کۆتایی ئەو رێورەسمەدا  عومەر سێونەیی ئەندامی بنەماڵەی 
ئامادەبووانی  سپاسی  بنەماڵەکەیەوە  بەنوێنەرایەتی  سوڵیمانپوور، 

کرد.

ھەروەھا لە پێوەندی لەگەڵ ھەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری لە ئێراندا 
گوتی؛ بەداخەوە لە ماوەی تەمەنی کۆماری ئیسالمی ئێراندا، ھیچ کام 
لە سەرۆ کۆمارە بەربژێرو سەرکوتوو لە ھەڵبژاردنەکاندا ،بەرنامەو 
ئەمەش حیزبی  گەلی کوردو، سەرەڕای  بۆ  نەبووە  وایان  پرۆژەی 
دیموکرات ھەمووکات ھەوڵی داوە کە خوێندنەوەی سیاسی و واقع 
بینانەی ھەبێ و، لە ھاتنە ئارای ھەرچەشنە دەرفەتێکی سیاسی و 
پرسی  و چارەسەری  بەئامانجەکانی حیزب  گەیشتن  بۆ  فەرھەنگی 

کورد لە ئێران پێشوازی کردووە.
مستەفامەولوودی ئاماژەی دا بە کارنامەی چوارساڵەی حەسەن 
روحانی کە زیاترین وادە و بەڵێنی دابوو بە خەڵکی ئێران و بەتایبەتی 
سەبارەت بەپرسی نەتەوەکان لەو وتەدا ، بەم کەمیشی جێبەجێ 
وکوردستانی  ئێران  خەڵکی  ودڵساردی  نیگەرانی  ئەمەش  نەکردوە، 

لێکەوتوەتەوە.
سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە جیاکردنەوەی 
خەڵکی  کە  ئەوەبوو  داواکاری  گوندو شارەکان  پرسی شووڕاکانی 
خۆشناو  و  متمانەو  جێ  و  باش  کەسانی  بدەن  ھەوڵ  کوردستان 
ئیدارەی  بۆ  ھەڵبژێرن   ، بکەن  کاندید  خۆیان  پێدرا  ڕێگەیان  ئەگەر 
گوندوشارەکانی خۆیان و لەھەمبەر کۆدەنگی حیزبە رۆژھەتیەکانیش 
ھەڵبژاردنەکانی  لەگەڵ  بوونەوە  ڕووبەروو  چۆنیەتی  بە  سەبارەت 
٢٩ی بانەمەڕ گوتی؛ حیزبی دێموکراتی کوردستان وەکوو پاڵپشت و 

دەسپێشخەری ھاوکاری وکۆدەنگی ڕێکخراوە سیاسییەکانی کورد، 
پرسە  بە  سەبارەت  وھاوڵوێستییە  ھاوکاری  ھەرچەشنە  ئامادەی 

سیاسییەکانی نێوخۆی ئێران وکوردستان بەتایبەتی.
دوای باس کردن لە سەر ھەلومەرجی ھەڵبژاردنەکان لە بەشێکی 
پرسی  چەند  لەسەر  مەولوودی  مستەفا  کۆبوونەوەدا  ئەو  دیکەی 
یەکەم  دا،  قسەکانی  بە  دڕیژەی  حیزب  نێوخۆیی  و  تەشکیالتی 
مەبەستی  بە  ئورگانەکان،  بەڕێوەبەرانی  ئاڵۆگۆڕی  لە  باس کردن 
یەکگرتنەوەی  پرسی  دوویەم  و  حیزب  بەڕێوەبردنی  باشتر 

دیموکراتەکان بوو.
بەڕێزیان لە پێوەندی لەگەڵ یەکگرتنەوەی بنەماڵەی تێکۆشەرانی 
دیموکرات وتی: ھەمووان دەبێ ھەوڵی ئەوە بدەین کە بەھاوکاری 
دیموکراتەکان  یەکگرتنەوەی  گرینگی  پرسی   ، وھاوخەمییەوە 
بۆ  ھەمیشە  کوردستان وەک  دیموکراتی  و، حیزبی  ببێ  چارەسەر 

ئەو مەبەستەش بە تەواویی ئامادەگی خۆی دەربڕیوە.
لە کۆتایی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
، لە گفتوگۆیەکی کراوەدا، بەشێکی بەرچاو لە کادر و پێشمەرگەکان، 
و  کرد  باس  خۆیانیان  رەخنەی  پرسیارو  و  تێبینی  گەرمییەوە  بە 
ئەندامی  قادروریا  و،  حیزب  گشتیی  سکرتێری  الیەن  لە  ،پاشان 

دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان وەم درانەوە.

پێکھاتنی کۆبوونەوەیەکی سیاسی / تەشکیالتی بۆ بەشێک لە کادرو پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
درێژەی: 

درێژەی: 
تێکۆشەرێکی دێرینی نێوسەنگەری حیزبی دێموکراتی کوردستان، ماوایی لە ژیان کرد
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رۆژی ٦ی بانەمەڕ مەزارگەی شەھید پێشەوا قازی محەممەدو ھاورێیانی لە شاری 
مەھاباد لە الیەن ھێزەکانی ئیتالعات وسپای پاسدارانی ئەوشارە قفڵ دەدرێ و بە 

کامێراش جموجۆڵی خەڵکیان خستوەتە ژێر چاوەدێرییەوە.
کردنی  کونترۆڵ  و  ئەمنیەکان  ناوەندە  ترسی  دەکــەن  لــەوە  باس  زانیارییەکان 
مەزارگەی نەمران پێشەواو یارانی وەفاداری پێوەندی ھەیە بە نزیک بوونی ١١٥ساڵەی 
لەگەڵ  ڕێکەوتە  ئەم  بوونی  ھاوکات  و  محەممەد  قازی  پێشەوا  لەدایکبوونی  یادی 
فەزای بانگەشەی ھەڵبژرادنەکانی شووڕای شارو گوندەکان کە رەنگە کەسانێک لە 

بەربژێران بیانھەوێت لەو شوێنە حەماسییە متینگ وگردبوونەوە بەڕێوە ببەن.
شیاوی باسە مەزارگەی پێشەوا قازی محەممەد و ھەڤانی لە مێژە بوەتە شوێنی 
کۆبوونەوەی کوردپەروەران و سانە لە سەرانسەر ی کوردستان ، چین وتوێژەکان 
بەرێزو  و  دەکەن  پیرۆزە  شوینە  ئەو  سەردانی  والوان  خوێندکار  چینی  بەتایبەتی 

حورمەتەوە گڵکۆی پێشەوای مەزن لە ئامێز دەگرن.
بە شێوەی جۆڕاوجۆڕ  و  ئەمنییەکان  ناوەندە  نێگەرانی  جێی  بوەتە  ئەمەش  ھەر 

کونترۆڵی جموجۆڵی خەڵک دەکەن لەو شوێنە پیرۆزە.

تلویزیۆنی  ئه لعه ره بیه  له  ڕاپۆرتێكدا بوی كرده وه  كه  ڕێژیمی  كۆماری  ئیسالمیی 
ئێران به  نانه وه ی  ئاژاوه  له  نێو الیه نه  سیاسییه كان له  ھه رێمی  كوردستان، كۆسپ و 
ته گه ره  ده خاته  سه ر ڕێ به ڕێوه چوونی  ڕاپرسیی بۆ سه ربه خۆیی ھه رێمی  كوردستان.
ئیسالمیی  كــۆمــاری   قــودســی  سپای   فه رمانده کانی  لــە  یەکێک  سلێمانی ،  قاسم 
ئێران، ماوه یه ك له وه پێش لە  سه ردانێك بۆ ھه رێمی  كوردستان ھه ڕه شه ی  له الیه نه  
سیاسی یه كان كرد كه  له  به ڕێوه چوونی  ڕاپرسیی سه ربه خۆیی ھه رێمی  كوردستان 

خۆبپارێزن و ھه روه ھا گوتی  ئێمه  عێراقێكی  یه كپارچه مان ده وێ.
له   له  ڕێگه ی  میلیشیا چه كداره كانی  حه شدی  شه عبی یەوە،  ناوبراو به  فشارھێنان 
ھه وڵی  ئه وه  دایه  كه  ھه رێمی  كوردستان له  به ڕێوه چوونی  ڕاپرسیی بۆ سه ربه خۆیی 

دوور بخاته وه. 
فشاره كانی  تاران ته نیا ڕێگریكردن له  ڕاپرسیی سه ربه خۆیی  ھه رێمی  كوردستان 
نییه  به ڵكوو ئه و وته  به  بیانووی  بوون و چاالكی كردنی  حیزبه  كوردی یه كانی  نه یاری  
ئه و  كاروباری   له   ده ست  نیزامییه وه   ڕێگه ی   له   كوردستان  ھه رێمی   له   وته   ئه و 

ھه رێمه ش وه رده دا.
تاوانباره  كه  چه ندین جار ھێرشی كردوەته  سه ر  به وه   ئێران  كۆماری  ئیسالمیی 
له   له وه پێش  مانگ  چه ند  كوردستان،  ھه رێمی   له   ــه ری   دژب كوردی یه كانی   حیزبه  
ڕێگه ی  دانانه وه ی بۆمب له  نزیك مه قه ری  سه ره كیی حیزبی دێموكراتی  كوردستان 
چه ندین كادرو پێشمه رگه ی  ئه و حیزبه  و ته نانه ت پێشمه رگه كانی  ئاسایشی ھه رێمی  

كوردستانیش شه ھید بوون.
ئه گه ر  كه   ده كــه ن  لــه وه   باس  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   ڕاگه یه نه كانی   جار  زۆر 
 ، پێداگربێ  سه ربه خۆیی  بۆ  ریفراندۆم  به ڕێوه چوونی   له سه ر  كوردستان  ھه رێمی  
له وانه یه  ھاوكاریی و پێوه ندی یه  ئابووریی و سیاسی یه كانیان لەگەڵ ئەوان بپچڕێنین 

یان كه میان بكه ینه وه 

فڕۆكه  شه ڕكه ره كانی  توركیه  ڕۆژی  ڕابردوو ناوه ندی  ھێزه  كوردییه كانی  له  عیراق 
له الیه ن  لە ٢٠شه ڕكه ری  كورد كه   زیاتر  ئاكامدا   له   بۆردومان كرد و  و سووریه  
ئەمریكاوه  له  شه ڕی  به ره نگاربوونه وه  له گه ڵ داعش پشتیوانی یان لێدەکرێ گیانیان 

له  ده ستدا
ئاسمانیی  ھێرشێكی   له   ســووریــه ،  له   مــرۆڤ  مافی  چاودێرانی   ڕاپــۆرتــی   به پێی  
له   كه س   ١٥ توركیه ،  سنووره كانی   نزیك  له   ماكیكیه ی  سووریه   شاری   له   توركیه  
ئه و  له ده ستدا.  گیانیان  پزیشكیش  پارێزگاریی گه ل و ٣ كه س پرسنێلی   یه كینه كانی  
ڕۆژ  یه ك  بووه   كوردی یه كانی  سووریه   ھێزه   دژی   ھێرش  كه خوێناویترین  ھێرشه  
دوای  ئه وه بوو كه  به ره ی  كورد و عه ره ب «ھێزە  ھێزه  دێموكراتیكه كانی  سووریه “ 

گه یشتبوونه  شاری  ”ته به قه ی  ئه و وته .  
چاودێرانی  مافی مرۆڤ له  سووریه  ده ڵێن، پاش ئه وه ی  كه  توركیه  له  مانگی  مارس 
جاره   یه كه م  ئه وه   ڕاگرتووه ،  سووریه دا  له   خۆی   نیزامی   عه مه لیاتی   كه   ڕایگه یاند 

ھێزه كانی  توركیه  ھێرش ده كه نه سه ر خاكی  سووریه. 
بۆردومانكردنی   ھه وڵی   له   توركیه   شه ڕكه ره كانی   فڕۆكه   عێراق،  له   ھه روه ھا 
ھێزه كانی  حیزبی كرێكارانی  كوردستان له  شه نگاڵ ٦ پێشمه رگه ی  ھه رێمی  كوردستان 

بوونه  ئامانج و شەھیدبوون.
مه حكوم  توركیه یان  ئاسمانییه ی   ھێرشه   ئه و  كوردستان  ھه رێمی   كاربه ده ستانی  
كرد، به م توركیه  گوتبووی ، ئه و ھێرشانه  دژی  ئه و تیرۆریستانەیە  كه  مه ترسی و 

ھه ڕه شه ن بۆسه ر خاكی  وته كه یان و به رده وامیش ده بین.
پارێزگای   ئاواییه كی  سه ربه   ئاسمانی بۆسه ر  له  ھێرشێكی   له  حاڵێكدایه  كه   ئه وه  
ئه دلیب كه  ده وترێ كه  له الیه ن ڕووسیه وه  ئەنجام دراوە النیکەم ١٢ كه س كوژران و 

له  ھێرشێكی  دیكه دا ناوه ندێكی  ده رمانیی له  ئاواییه كی  ته نیشتی  كاول كرا.
ھه رێمی   كوردانی   بۆسه ر  توركیه   ھێرشانەی   ئەم  ئەمریكا  ده ره وه ی   وه زاره تــی  

كوردستان و سووریھی  مه حكوم كرد و به  جێی  نیگه رانیی زانی. 

ھێزە ئەمنیەکانی  پارێزگای سنە ڕیگەیان نەدا رێورەسمێکی ژینگەپارێزی لە گوندی 
نزاز سەر بەناوچەی ژاوەرۆ بەڕێوە بچێ.

بە پێی ھەواڵی گەیشتوو لە پارێزگای سنە رۆژی ھەینی ٨ی بانەمەڕ کە ژینگەپارێزان 
و چاالکانی مەدەنی ناوچەی ژاوەرۆ،  سەرەڕای ئامادەکاری و بانگھێشتی خەڵک بۆ 
گوندی نزاز بە مەبەستی بەڕێوەبردنی رێورەسمێکی ژێنگەپارێزی  و پێشوازی کردنی 
بەرفراوانی خەڵک لەو رێورەسمە، بەم  ناوەندە ئەمنیەکان بەدەستێوردان و رێگری 
کردن لە خەڵک رێگەیان نەدا کە ئەو رێورەسمە بەو چەشنە کە ئامادەکاری بۆ کرابوو 

بەڕێوەبچێت.
پێش دەسپێکی ڕێورەسمەکە ھێزێکی چەند سەدکەسی سەرجەم ڕیگاکانی گوندی 

نزاز تا سەر جادەی سنە یان ، تەنی بوو.
بەڵگەنامەی  بە ڕاگرتنی خەڵک و وەرگرتنی  ئینتیزامی یەکانی رێژیم  ئەمنی و  ھێزە 

خۆیان و ماشینەکانیان  رێگەیان نەداوە خەڵک بچنە گوندی نزاز.

ھێزەئەمنییەکانی شاری مەھاباد مەزارگەی رێبەرانی
 کۆماری کوردستانیان داخست

ئێران، كۆسپ و ته گه ره  ده خاته  به رده م
 راپرسیی سه ربه خۆیی ھه رێمی  كوردستان

توركیه و بەردەوامی بوردومانی ھێزە کوردی یەکان

پێشگرتن لە بەڕێوەچوونی رێورەسمێکی ژینگەپارێزی لە ناوچەی ژاوەرۆی سنە

چەند ھەواڵی کوردستانی

 بە رژێمێک کە مافە ئینسانی و رەواکانی ئێوە پێشێل دەکات، بە 
جیھان رابگەیەنن.

ھەمانکات دا  لە  ھەڵبژاردنە،  بەناو  ئــەو  بایکۆتکردنی  یەکدەنگ 
رێگایەکە بۆ پێشگرتن لە داسەپاندنی ھەر چەشنە فشارو سەرکوتێک 

بەبۆنەی ھەڵبژاردنەوە.
مەدەنی،  و  کۆمەیەتی  خەباتی  بواری  چاالکانی  ھەموو  لە  داوا 
تێکۆشەرانی سیاسی، الیەن و کەسایەتی یە سیاسی یەکان دەکەین، کە 
لە پێناوی بەجێ ھێنای ئەرکی ئازادیخوازانەی خۆیان، ھەڵسوڕاوانە 
بەھێزتر  یەکدەنگی یە  ئەم  ریزەکانی  و  بێن  بانگەوازەوە  ئەم  بەدەم 

بکەن.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران

کۆمەڵە (رێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران)
٧ی بانەمەڕی ١٣٩٦

٢٧-٤-٢٠١٧ل٢

شورای نیگەھبان و ھەڵبژاردنەکان لە کۆماری ئیسالمی دا

ھـــەر چــوار 
جارێک  ســاڵ 
لە ئێرانی ژێر 
دەســـــەتـــــی 
کــــــــــۆمــــــــــاری 
جا  دەچــێ  بــەرێــوە  ھــەڵــبــژاردن  ئیسالمی دا 
کۆماری  سەرکۆماریی  بۆ  ھەڵبژاردنە  ئەو 
ئیسالمی بێت یا نوێنەرانی مەجلیس و..ھتد.

ھەر کاتێک باسی ھەڵبژاردن لە ئێران گەرم 
دەبێ ناوی ئۆرگانێکی کۆماری ئیسالمی لە 
زەقتر  نیزامە  ئەو  دام ودەزگــاکــانــی  ھەموو 
و بــەرچــاوتــر دەبــێ کــە ئــەویــش شــوورای 
نیگەھبانە، کە بە پێی قانوونی ئەساسی ئێران 
دەسەتێکی رەھای ھەیە لە دانان و البردنی 
لە  کە  ھەڵبژاردنێک  ھەر  بۆ  بەربژێرەکان 
ئێران بە ڕێوە بچی. لەو وتارەدا ئاوڕێک لە 
پرۆسەی ھەڵبژاردن و شورای نیگەھبان و 

دەسەتەکانی ئەو ئۆرگانە دەدەینەوە.
پــرۆســەی ھــەڵــبــژاردن و ھــەڵــبــژاردن لە 
 ، فورسەتە  و  ھەل  دێموکراتێک  دا  وتانی 
بەربژێر  خۆیان  کە  کەسانەی  ئەو  بۆ  ھەم 
کردوە و ھەم بۆ خەڵک کە دەتوانن ئازادانە 
دەنگ بدەن و نوێنەری دڵخوازی خۆیان لە 
نێو بەربژێرەکان ھەڵبژێرن. کە دەگوترێ بۆ 
خەڵک و بەربژێرەکان فورسەتە بەو مانایە کە 
ھەر کاندیدایەک لە ماوەی یاسایی دا پرۆژە 
بە کۆمەڵگە  پێشکەش  بەرنامەکانی خۆی  و 
دەکا و لە کاتی دەنگ دان دا خەڵک دەستی 
ئاواڵەیە کە بە کام کاندیدا و بەرنامە دەنگ 
قورسایی  و  سەنگ  کە  لێرەدایە  واتە  دەدا. 
سیستمی  لە  و  ــەوێ  دەردەکـ بەربژێرەکان 
ئاوادا ئەوە خەڵکە بڕیار لەسەر چارەنووسی 
وت  فەرھەنگی  و  ــووری  ــاب ئ و  سیاسی 
کە  دەزگــایــەک  ــان  ی ئۆرگانێک  ــەک  ن دەدا 
بەو شێوە کە لە کۆماری ئیسالمی دا ھەیە، 
نوێنەری  لە سیستمی دێموکراتیک دا  چونکە 
ھەڵبژێردراو چ سەر کۆمار بێت  یا نوینەری 
مەجلیس یا ھەر ئۆرگانێکی کە بە ھەڵبژاردن 
خەڵکدا  بەرامبەر  لە  ھەڵبژاردن  دوای  بێت 
بەرپرسیارە وچونکە خەڵک دەسەتی پێداوە 
دەتوانێ  قانوون  پێی  بە  خەڵکیشە  ھــەر  و 
لەو  بۆیە  ھەر  وەربگرێتەوە.  لێ  دەسەتی 
زۆر  دەسەت  ئاڵوگۆڕی  سیستمەدا  جۆرە 
سەھل و ئاسانە، بەم لە سیستمی کۆماری 
ئــاڵــوگــۆڕەی  ــەو  ئ ھــاوشــیــوەی  و  ئیسالمی 
بەڵکوو  نەک زەحمەت و دژوارە  دەســەت 
سیستمی  لــە  مــەحــاڵ.  دەبێتە  وایــە  جــاری 
ھەڵبژاردن  دوای  کە  دیموکراتیک دا کەسێک 
یان  سەرکۆمار  بە  بوو  خەڵکەوە  الیەن  لە 
ئەندام پارلەمان... و لە ھەڵبژاردنی دوایی دا 
یا مافی نەبوو خۆی بەربژێر بکا یا دەنگی 
نــادرێ  فــرێ  نــەھــیــنــاوە  خەڵکی  متمانەی 
دیکە  شوێنێکی  لــە  دەدرێ  ھــەوڵ  بەڵکوو 
کەسە  ئــەو  تــوانــای  و  وزە  و  تەجروبە  لە 
وەربگیرێ.  لــێ  کەڵکی  وت  قازانجی  بــە 
ــیــزامــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی و  ــەم لــە ن ــ ب
ھاوشێوەکانی ئەو نیزامە ھەر ئەوەندە بەسە 
بە چاو  بدا و  لە دەست  کەسەکە پۆستەکە 
بخرێ.  پــەراوێــز  لە  رێبەر  ھەڵتەکاندنێکی 
چونکە لە کاتی وەرگرتنی بەرپرسایەتیش دا 
پۆستە  ئەو  رێبەر  چاوھەڵتەکاندنی  بە  ھەر 
لە  وخەڵک  وەرگرتووە  بەرپرسایەتییەی  و 
نەخشیان  و  رۆڵ  کردنی  دیــاری  و  دانانی 
نەبووە. لە نیزامی کۆماری ئیسالمی و ئەو 
و  سەرکۆمار  پاوتنی  بۆ  کە  مەرجانەی 
ئەندامانی مەجلیس و...ھتد لە نەزەر گیراون 
و  نیە  نموونەیان  دنیادا  جێگایەکی  ھیچ  لە 
ــەســاس دا رەچــاوکــردنــیــان بــە ئاشکرا  لــە ئ
کەمینە  مافی  و  مافی مرۆڤ  کردنی  پێشێل 
نەتەوەیی و مەزھەبی و ئایینەکانە  لە وتی 

عومەر باڵەکی

رەنگە  نووسینەدا  لەو  ئێران.  فرەنەتەوەیی 
مەجال نەبێ یەک بە یەک باسی ئەو مەرجانە 
دەست  ئەساسی دا  قانوونی  لە  کە  بکەین 
بۆیەکێک  بەربژێربوون  بۆ  کــراون  نیشان 
دەسەتدارێتی  ســەرەوەی  پۆستەکانی  لە 
تەنیا  ــاســەدا  ب لـــەو  و  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
بەسەندە  بە یەک مەرج دەکەین کە پایە و 
بناخەی ھەموو نەشیاوبوونی بەربژێرەکانە 

لە روانگەی شوورای نیگەھبانەوە.
ئیسالمی دا  کۆماری  میژووی  بە  ئەگەر 
ــۆمــان  ــەوە بـــە بــاشــی و روونـــــی ب ــن ــچــی ب
لە  کە  ملمالنێیەک  و  کە شەڕ  دەردەکـــەوێ 
پاشایەتی  رێژیمی  رووخانی  دوای  رۆژی 
کە  جیاوازەکان  بۆچوونە  و  بیر  نێوان  لە 

خۆیان بە میراتگری ئینقالب دەزانی دەستی 
روانگەیە  ئەو  دیتمان  ئاکام دا   لە  کردو  پی 
پابەندی  لەسەر  پێداگربوو  کە  سەرکەوت 
«تعھد» بەسەر روانگەی لێزانی و کارزانی 
ــخــصــص»دا. ھــەر بــۆیــە دەســت کــرا بە  «ت
پاکسازی و ھێزێکی زۆری لێزان و شارەزا لە 
بەڕێوەبردن و ئیدارە کردنی وت لە ھەموو 
بەشەکانی دەوڵەت، لە ژێر ناوی ئەوەی کە 
و  الدران  کار  لە  نییە  نیزام  بە  «تعھد»یان 
بە  ــاوەردار  ب و  مەکتەبی  بە جێگای خەڵکی 
نیزامی کۆماری ئیسالمی یان دانا کە ھیچیان 
لە بەرێوەبەری و ئیدارەدان نەدەزانی و ئەو 
و  ھەمیشەیی  سیاسەتی  بە  بوو  فەرھەنگە 
ھات  ئیسالمی  کۆماری  تەمەنی  بەپێی  پێ 
دەزگایەک دا  لە  قانوونی خۆی  بەشێوەی  و 
دیــتــەوە و  نیگەھبان دا  ــاوی شـــوورای  ن بــە 
ــەری کــۆمــاری  ــب بــوو بــە چــاو و گــوێــی رێ
بەسەندە  بــەوەنــدە  ھــەر  تەنانەت  ئیسالمی 
بە  بــەوالوە   ١٣٧٤ ساڵی  لە  بەڵکوو  نەکرا 
شوورای  مەجلیس  لە  قانوونێک  پەسەندی 
نیگەھبان  ــوورای  شـ چــاوەدێــری  ئیسالمی 
بوو بە چاوەدێریی «استصوابی»بەو مانایە 
شوورای  لە  کە  بۆچوونێک  و  روانگە  ھەر 
دەربچێ  ھەڵبژاردنەکان  لەسەر  نیگەھبان 
حوکمی قانوونی ھەیە و ھیچ ئۆرگانێک بۆی 
نییە کە بتوانێ ئەو قانوونە ھەڵبوەشێنێتەوە.
یەکێک لە مەرجە سەرەکی یەکانی سیستمی 
دێموکراتیک ئەویە کە دابەشکردنی دەسەتی 
بەشەکانی  لــە  ھــەرکــام  بــۆ  ــە  وات بێت.  تێدا 
دادوەری»   ، بەرێوەبەری  دانــان،  «قانوون 
بە پێی قانوون ئەرک و سەحیەتیان دیاری 
یەکتر  لە  سەربەخۆ  شێوەی  بە  و  کرابێ 
تەواوکەری  حــاڵ دا  ھەمان  لە  و  بکەن  کار 
وت دا  ئیدارەدانی  سیستمی  لە  بن  یەکتر 
ھۆی  دەبێتە  بەڕێوەبەری یە  شێوە  ئەو  کە 
سەقامگیری سیاسی لە وت دا و دەسەتی 
لە  خەڵک بە باشی خۆی دەردەخــا و پێش 
وسەرەڕۆیی  ڕەوی  تەک  بوونی  دروســت 
بیانھەوێ  کە  دەگــرێ  تاقمێک  یا  کەسێک  

دەسەتی وت قۆرغ بکەن .
لە نیزامی کۆماری ئیسالمی دا لەگەڵ ئەوەدا 
یەکتر  لە  دەســەتــەکــان  بێت  زاھیریش  بە 
جیاوازن ھەر سێ دەزگای «قانوون دانان، 

بەڕێوەبەری ودادوەری» ھەیە، بەم بوونی 
دەزگایەکی دیکە بە ناوی شوورای نیگەھبان 
ھەم  راستی دا  لە  جیاواز  وەزیفەی  دوو  بە 
دیکەی  دەزگــاکــەی  سێ  ھــەر  سەالحییەتی 
ھێناوەتە ژێر پرسیار وھەم  بوەتە نوێنگەی 
ھەموو  ســـەرەوەی  لە  واتــە  قانوونی،  فــەرا 
وەک  ھــەر   ، گــرتــووە  قـــەراری  قانوونەکان 
دەزگایەک  ھیچ  بەرامبەر  لە  گوترا  پێشتر 

بەرپرسیار نییە، تەنیا رێبەر نەبێ.
قــانــوون دانــەرە  ھــەم  نیگەھبان  شـــوورای 
ــاوەدێـــری بــەســەر  ــەزاوەت و چـ ــ و ھـــەم قـ
بەرێوەچوونی ئەسڵەکانی قانوونی ئەساسی 
ئەسڵی  پێێ  بە  دەکــا.  ھــەڵــبــژاردنــەکــان دا  و 
نیگەھبان  قانوونی ئەساسی شوورای  ٩٤ی 

ئەو مافەی پێی دەدرا کە پەسەند کراوەکانی 
یا  بکا  پەسەند  ئیسالمی  شــورای  مەجلیس 
لە  قانوونێک  ھــەر  واتــا  بکاتەوە.  رەدەیـــان 
مەجلیس  دەربچێ بە پێی ئەو ئەسڵە دەبێ 
دەربچێ  نیگەھبان  شـــوورای  پاوتنی  لــە 
ئەوکات دەبێتە قانوون و لەوەش بەوالوەتر، 
بە پێی ئەسڵی ٩٣ی قانوونی ئەساسی کاتێک 
ئیستالح  بــە  ئیسالمی  ــوورای  شـ مەجلیس 
پەیدا  شەرعییەت  خەڵک  ھــەڵــبــژاێــردراوی 
ھەبێ  بوونی  نیگەھبان  شــوورای  کە  دەکــا 
ناتوانێ  ھــەڵــبــژاردن  و  خەڵک  دەنگی  ــە  وات
بەڵگە بیت بۆ قانوونیبوونی مەجلیس و ئەوە 
بە  بەربژێرەکان  ھەموو  کە  حاڵێک دایە  لە 
پیش  سەرکۆماری  و  مەجلیس  نوێنەرایەتی 
ئەوەی پرۆژە و بەرنامەی خۆیان بۆ خەڵک 
رابگەیەنن و تەبلیغ بۆخۆیان بکەن دەبێ لە 

پاڵوێنەی شوورای نیگەھبان دەرچووبن.
ھەروەک باسمان کرد شوورای نیگەھبان 
قــانــوون دانــەر  ئۆرگانی  وەک  ــەوە  ل بێجگە 
ــەزاوەت و چــاوەدێــری  ــا ئــەرکــی قـ کــار دەک
ئەستۆیەو،  لە  ئەساسیشی  قانوونی  بەسەر 
ئەساسی،  قانوونی  لە   ٩٩ ئەسڵی  پێی  بە 
بــەســەر  چـــاوەدێـــری  نیگەھبان  ــوورای  شــ
ھەموو ھەڵبژاردەکان دا دەکا کە لە سیستمی 
ئەوەی  دەچن.  بەرێوە  ئیسالمی دا  کۆماری 
ئەو  کــە  ــە  ــەوەی ئ ــرەدا جێگای ســەرنــجــە  ــێ ل
بەڵکوو  نییە  ھەڵبژێردراو  خــۆی  ئۆرگانە 
ھەر ١٢ ئەندامەکەی بە شێوەی راستەوخۆ 
دەکرێن.  نیشان  دەست  رێبەرەوە  الیەن  لە 
ئەساسی  قانوونی  لــە   ٩١ ئەسڵی  پێی  بــە 
لە  راســتــەوخــۆ  کەسیان   ٦ کەسە   ١٢ لــەو 
ــەن رێــبــەرەوە دســت نیشان دەکــرێــن و  الی
سەرۆکی  ــەن  الی لــە  دیــکــەش  کەسەکەی   ٦
نیشاندەی  دەســت  خــۆی  کــە  داد  ــای  دەزگـ
ئیسالمی  شـــوورای  مەجلیسی  بە  رێــبــەرە، 
ــەو ٦  دەنــاســێــنــدرێــن بــە مــانــایــەکــی دیــکــە ئ

کەسەش ھەر بە تەئیدی رێبەر گەیشتوون.
ئاکامە بگەین  لە کۆتایی دا دەتوانین بەو 
بە  ھەڵبژاردن  پرۆسەی  نیزامێک دا  وەھا  لە 
داخەوە ناتوانێ ببێتە فورسەت بۆ خەڵک و 
بەربژێرەکان و ھەر ھەڵبژاردنێک ھەرچەند 
خەلکیش تێیدا بەشدار بن بەالڕێدا دەڕوا و 

دەنگی خەڵک دەفەوتێ.   

درێژەی:

دەقی راگەیەندراوی شەش حیزبەکەی رۆژھەتی کوردستان بۆ بایکۆتی ھەڵبژاردنەکانی ٢٩ی مانگی بانەمەر
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سامانی رۆژنامەنووسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان
(ئەزموونەکان و پەیامەکان ، ئەرکی ھەنووکەیی)

حــــــیــــــزبــــــی 
دیـــمـــوکـــراتـــی 
کــوردســتــان لە 
کاروانی ڕۆژنامەنووسیی کوردی دا خاوەن 
ڕۆڵ و جێگە و پێگەیەکی تایبەتە. ئەم حیزبە 
ھەر وا کە لە ڕووی سیاسییەوە شوێنی دیاری 
خەباتگێڕانەی  و  سیاسی  ژیانی  لە  ھەبووە 
نــەتــەوەکــەی لە ڕۆژھــەتــی کــوردســتــان دا، 
و  ڕۆڵ  ڕۆژنامەنووسییشەوە،  ڕووی  لە 
ــووە. دیـــارە  ئەم  کاریگەریی بــەرچــاوی  ب
ــووســیــی  ــامــەن ، ڕۆژن ــە  ــی ــووســی ــامــەن ڕۆژن
ــدا  ئەم  ــە ھــەر حــاڵ ل ــەم  بـ ــووە  بـ حیزبی 
لە  بەشێکە  حیزبییەش  ڕۆژنامەنووسییە 

کاروانی ڕۆژنامەنووسیی کوردی.
١- قۆناغی دەسپێک:

ڕۆژنــامــەنــووســیــی حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی 
ــاغ دەگــرێــتــە خــۆ.  ــۆن ــان، چــەنــد ق ــوردســت ک
ــەم حیزبە  ئ کــە  کاتەیە  ــەو  ئ قــۆنــاغ  یــەکــەم 
دادەمەزرێ و دوایەش کۆماری کوردستان 
کاروانی  یەکەمی  قۆناغی  ئەمە  دێنێ.  پێک 
ڕۆژنامەنووسیی حیزبی دیموکراتە کە وەک 
قۆناغی دەسپێک ناوی دەبەین. دیارە بەر لە 
ژیانەوەی  کۆمەڵەی  حیزبە،  ئەو  دامەزرانی 
کوردستان ھەبووە و کۆمەڵەی ناوبراویش، 
کــردوەتــەوە.  بــو  نیشتمان»ی  گــۆڤــاری» 
بەم بە دامەزرانی ئەم حیزبە و چەند مانگ 
دواتریش بە دامەزرانی کۆماری کوردستان، 
قۆناغێکی زێڕێن لە مێژووی ڕۆژنامەنوسیی 
کوردی لە ڕۆژھەتی کوردستان دەست پی 

دەکا.
ئەم  دەسپێکی  قۆناغی  تایبەتمەندییەکانی 

کاروانە بریتین لە:
و   دایە  لە دەسەت  دیموکرات  - حیزبی 
بۆ یەکەم جار بە ئاشکرا و بە زمانی کوردی 
ئیمکاناتی  ــا.  دەکـ ڕۆژنــامــەنــووســی  کـــاری 
حکوومەتییش لە خزمەت ڕۆژنامەنووسییەکە 

دایە.
ــگــاوە  - جــــۆراوجــــۆری لـــە کــــارو ھــەن
الیەکەوە  لە  ھەیە.  ڕۆژنامەنووسییەکان دا 
ــد ڕۆژ جــارێــک  ــە کــە چــەن ــە ھــەی ــامـ ڕۆژنـ
ــەدا گــۆڤــاری  ــاتـ دەرچـــــــووە، ھـــەر لـــەو کـ
توێژی  و  بوونەتەوە  بــو  جۆراوجۆریش 

جیاوازی کۆمەڵ، بەردەنگیان بوون.
ســەردەمــە  ئــەو  چاپەمەنیی  لــە  ھێندێک   
«کوردستان»،  ڕۆژنامەی  لە:  بوون  بریتی 
«ھەڵە»  گۆڤاری  «کوردستان»،  گۆڤاری 
کە لە بۆکان دەرچووە، «گڕوگاڵی مندانی 
کورد»، گۆڤاری «ئاوات»، گۆڤاری «ھاواری 
لەو سەردەمەش دا، حیزبی  ھەر  نیشتمان». 
ــان، بــوکــردنــەوەی  دیــمــوکــراتــی کــوردســت
لە  کــوردی  زمانی  بە  رادیــۆیــی  بەرنامەی 
دەکا.  ئەزموون  کۆماردا،  پێتەختی  ئاستی 
ئەم قۆناغە بە ڕووخانی کۆماری کوردستان 

لە کۆتایی پاییزی ١٣٢٥، کۆتایی پێ دێ.
خــەرمــانــی  ھـــەژاریـــی  قــۆنــاغــی   -٢

ڕۆژنامەنووسیی حیزبی دیموکرات:
لە دوای ڕووخانی کۆماری کوردستانەوە 
ھەتا  سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە 
ڕێبەندانی ١٣٥٧، خەرمانی ڕۆژنامەنووسیی 
نەخوازراو  ھەژارییەکی  دیموکرات  حیزبی 
ئەم ھەژارییە،  بە خۆیەوە دەبینێ. ھۆکاری 
ــی کــۆمــار،  گــیــران و شــەھــیــدکــرانــی ســەران
ــران و  ــیـ ــا گـ ڕاکــــــردن و دەربـــــــــەدەری یـ
تێکۆشەرانی  و  بەڕێوەبەران  دەسبەسەریی 
تێکۆشانی  بوونی  قەدەغە  کۆمار،  و  حیزب 
حیزب و بەرەوڕووبوونی ناوەندی ڕێبەریی 
لە وت و  ــی  گــەڵ دوورخــراوەی لە  حیزب 
ناکۆکیی نێوخۆیی بووە.   تایبەتمەندییەکانی 
ئەم قۆناغە کە زیاتر لە ٣٠ ساڵی خایاندوە 

بریتییە لە:
ــە  ھــەوڵ ــەو  ــ ئ ــی،  ــت ــدێ چــەن ڕووی  لـــە   -
دراون،  قۆناغەدا  لەو  ڕۆژنامەنووسیانەی 

کەم بوون.
 جگە لە ڕۆژنــامــەی «کــوردســتــان»  کە 
ئۆرگانی حیزب بووە و  چەند جار ھەوڵی 
ــارە بــوبــوونــەوەی  ــ ــەردەوامــیــی و دووب ب
دراوە، دوو ناوی دیکە لە ڕیزی چاپەمەنیی 
حیزب دا دەبیندرێن. یەکەمیان بوکراوەیەکی 
کە  بــووە   » «تیشک  نــاوی  بە  دەستنووس 
کاک سمایل شەریفزادە و ھاوڕێیانی دوو- 
بنکە  نێو  لە  دەستنووسیان  نوسخەی  سێ 
حیزبییەکان دا  لێ ئامادە کردوە و  ھەر لە نێو 
ھاوڕێیانی حیزبیی دانیشتووی ئەو بنکانەدا 
بوونەتەوە. دووھەمیان بوبوونەوەی  بو 
دوای  لە  تێکۆشەر»   » نێوخۆیی  نامیلکەی 

قادر وریا

کۆنگرەی سێھەمی حیزبەوە بووە.
-  ھەوڵە ڕۆژنامەنووسییەکان  بە نھێنی 
ــی دا بـــوون و، پــچــڕان و  ــ ــ یــا لــە دوورەوالت
نارێکوپێکی  و وەستان لە بوبوونەوەیان دا 

ھەبووە.
قۆناغی سێھەم:

دەست  و  شایەتی  ڕێژیمی  ڕووخانی  بە 
حیزبی  ئاشکرای  تێکۆشانی  پێکردنەوەی 
لە  نوێ  قۆناغێکی  کوردستان،  دیموکراتی 
حیزبەدا  ــەم  ئ ڕۆژنــامــەنــووســیــی  ــی  کــاروان
ئەو  ھەتا  قۆناغە  ئەم  پێ دەکاتەوە.  دەســت 
و  تەلەڤیزیۆنی  ئاسمانیی  کاناڵی  کــاتــەی 
ئەنترنێت دێنە نیو راگەیەنی کوردییەوە، واتە 
٩٠ی  دەیەی  ناوەندیەکانی  و  سەرەتا  ھەتا 
زایینی، (دەیەی حەفتای ھەتاوی) دەخایەنێ. 
 لە بەرەکەتی کەشوھەوای سیاسیی دوای 
سەرکەوتنی  و  شایەتی  ڕێژیمی  ڕووخانی 
لە  ڕۆژنامەنووسی  ئێران،  گەالنی  شۆڕشی 
گەشەیەکی  و  ئــازادی  ئێران،  سەرانسەری 
ــۆوە دەبــیــنــێ.  لە  ــی بــە خــ ــات ســیــاســیــی ک
ــیــش، حــیــزبــی دیـــمـــوکـــرات کە  ــان کــوردســت
ھەیە،  پێشووی  قۆناغی  دوو  ئــەزمــوونــی 
ــومــەرجــی ســیــاســیــی نــوێ  ــوود لــە ھــەل ســ

وەردەگــرێ و  گەشە بە  چاپەمەنیی خۆی 
ڕۆژنامەنووسیی  تایبەتمەندییەکانی  دەدا. 

حیزب لەم دەورەیە دا ئەمانەن:
زیاتریش،  و  کۆمار  ســەردەمــی  وەک   -
ــاوە  ــگ ــەن جـــــۆراوجـــــۆری لـــە ھـــــەوڵ و ھ
دەداتەوە.   ڕۆژنامەنووسییەکان دا سەر ھەڵ 
ــارە بە  ــ ــەی «کــوردســتــان» دووبـ ــامـ ڕۆژنـ
ئاشکراو لە زیدی خۆی کە مەھاباد پێتەختی 
کۆماری کوردستانە، بۆ ماوەیەک  لە الپەڕەی  
گەورە دا بو دەبێتەوە.  کۆمەڵێک گۆڤار و 
جیاوازەوە  بەردەنگی  بە  نوێ،  بوکراوەی 
ئەو  رێکخراوەکانی  و  دامـــەزراوە  الیــەن  لە 

حیزبە بو دەبنەوە.
- نەک ھەر ناوەندی حیزب و ڕێکخراوە 
ــزب بــەڵــکــوو   ســیــنــفــیــیــەکــانــی ســـەر بـــە حــی
ژمارەیەکی بەرچاو لە کۆمیتە شارستانەکان 
بە  دەبــن  ناوچەیەکانیش،  بەڕێوەبەرییە  و 
کە  بە خۆیان(  تایبەت  بوکراوەی  خاوەنی 

مانگانە یا چەند مانگ جارێک دەردەچوون).
ھێندێکیان  ــاوی   نـ وەبــیــرھــێــنــانــەوە  بــۆ   
کۆمیتەی  لە  کە  بوون:»خەبەرنامە»  ئەمانە 
کۆمیتە  ــە  ل زۆر  و  مــەھــابــاد  شــارســتــانــی 
شارستانەکانی دیکەش شتی لەم چەشنەیان 
ــو دەکــردەوە،»گــەالوێــژ»(یــەکــیــەتــیــی  بـ
ــاد)، «دەنــگــی  ــاب ــەھ ــرات- م ــوک ــم ــی دی ــ الوان
ــیـــی الوانـــــی مـــەھـــابـــاد»،  ــیـــەتـ الوان»(یـــەکـ
بوەوە  بو  لێ  ژمــارەی   ٢٦ کە  «پێشەوا» 
مەھاباد  شارستانی  کۆمیتەی  الیــەن  لە  و 
بــوکــراوەی  ــوو. «دەنگی کــورد»  دەردەچـ
ــاران،  ــە تـ ــمــوکــرات ل کــۆمــیــتــەی حــیــزبــی دی
شنۆ)،  شارستانی  «کێلەشین»(کۆمیتەی 
نەغەدە)،  شارستانی  «یەکێتی»(کۆمیتەی 
شارستانی  کــۆمــیــتــەی  پــڵــێــنــگ(ھــەاڵــنــامــەی 
پیرانشار)، «دەنگی ژنان» لە الیەن یەکیەتیی 
«شەھید»(کۆمیتەی  ــمــوکــرات،  دی ــانــی  ژن
«نەکەرۆز»(کۆمیتەی  بــانــە)،  شارستانی 
ــی ســـــەقـــــز)، «زانــــیــــاریــــی  ــ ــان ــ ــت ــارســ شــ
سنە)،  شارستانی  پێشمەرگە»(کۆمیتەی 
بــوکــراوەی «ئـــاوارە» لە الیــەن کۆمیتەی 
ــتـــەوە، «ڕوانـــگـــەی  شــارســتــانــی ســـەردەشـ
الوان»(ئۆرگانی یەکیەتیی الوانی دیموکرات 

لە بانە)، گۆڤاری «الوان» ئۆرگانی ناوەندیی 
ئێستاش  تا  کە  دیموکرات  الوانی  یەکیەتیی 
ــە. گــۆڤــاری ٢٦»ی ســەرمــاوەز»  ــەردەوام ب
کە لە الیەن کۆمیسیۆنی سیاسی - نیزامی 
ــراوەی «کــۆمــەڵ»  ــوکـ بـــو دەبـــــوەوە. بـ
بو  کۆمەیەتی  کۆمیسیۆنی  الیەن  لە  کە 
کۆمیتەی  بوکراوەی   دەبوەوە،»ئارارات» 
لەو  ھێندێک  دیــمــوکــرات.  حیزبی  ئــاراراتــی 
ــەی «کــوردســتــان»،  ــام ــە( ڕۆژن ــوکــراوان ب
ــگــەی  گــۆڤــاری ٢٦ی ســەرمــاوەز و «روان
دیموکراتی  حیزبی  الیەن  لە  دواتــر  الوان» 
کوردستانی ئێران- ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ، 

دەورەیەکی نوێیان لێ بو دەکرێتەوە.
-  زۆربەی بوکراوەکانی ئەم قۆناغە بە 
شارستانەکان  کۆمیتە  لە  ئەوانەی  تایبەتی 
و بــەڕیــوەبــەریــی شــار و نــاوچــەکــان دەر 
دەچوون، بە ھۆی داسەپانی شەڕ بە سەر 
ناوچەکان  گیرانەوەی  و  کوردستان  خەڵکی 

ئیسالمی،  ــاری  ــۆم ک ھــێــزەکــانــی  ــەن  الیـ ــە  ل
تەمەنێکی کورتیان ھەیە.

ئێران)  کوردستانی  دەنــگــی  ڕادیـــۆ(ی   -
ڕۆژنــامــەنــووســیــی  تێکۆشانی  نــێــو   دێــتــە 
ڕۆڵێکی  بڵێین  دەکرێ  و  دیموکرات  حیزبی 
و  ــەواڵ  ھـ گەیاندنی  لــە  دەبینێ  ســەرەکــی 
پەیامی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە و خەباتی 
حیزبی دیموکرات بە کۆمەنی خەڵک. ڕادیۆ 
سەرەرای پارازێتی بە ھێز و بەردەوام کە لە 
الیەن دەزگاکانی کۆماری ئیسالمی دەخرایە 
ســـەری، دەیــتــوانــی ســەر بــە ھــەر ماڵێک و 
ھــەر شوێنێکی  لــە  مـــەزرایـــەک  و  مــووچــە 

کوردستان دا بکا.
قۆناغی چوارەم:

ئەم قۆناغە لە  دەیەی ٩٠ی زایینی(٧٠ی 
ــە ھــاتــنــی کــانــاڵــی مــاھــوارەیــی  ھـــەتـــاوی) ب
کار  نیو  بۆ  ئەنترنێت  ھاتنی  و  تەلەڤیزیۆنی 
دەست  کوردی  ڕۆژنامەنووسی  چاالکیی  و 
نێو  پێشکەوتنەی  گــۆڕان و  ئەم  پێ دەکــا.  
ڕۆژنامەنووسیی  ڕۆژنامەنووسی،  دنیای 
ــش- ئـــەگـــەر چـــی بە  ــی ــرات ــوک ــم حــیــزبــی دی
درەنــگــەوە-  دەگــرێــتــەوە. دەتــوانــیــن بڵێین 
ھەیە.   درێــژەی  ئێستاش  ھەتا  قۆناغە  ئــەم 

ھێندێک لە تایبەتمەندییەکانی ئەم  قۆناغەی 
بریتین  دیموکرات  حیزبی  ڕۆژنامەنووسیی 

لە:
بوکراوەی  قۆناغەکەدا،  سەرەتای  لە   -
پاراستوە. ھەر  بایەخی خۆی ھەر  کاغەزی 
بۆیە کۆمەڵێک بوکراوەی نوێ دێنە ڕیزی 
چاپەمەنیی حیزب. بوبوونەوەی دووبارەی 
گۆڤاری  دایکبوونی  لە  «الوان»،  گۆڤاری 
«ژنان»، لە دایکبوونی «دنیای منداالن»وەک 
ــان»،  ــوردســت ــەی « ک ــامـ ــاشــکــۆی  ڕۆژنـ پ
ــی گـــۆڤـــاری تــیــشــک» وەک  ــوون ــب ــک لــە دای
کۆمیسیۆنی  فکریی  و  سیاسی  بوکراوەی 
ئەم  ــی  ــانـ ڕووداوەکـ لــە  حــیــزب،  فێرکردنی 

قۆناغەن.
- ژمارەیەک ماڵپەڕی ئەنترنێتیی سەر بە 
و  دەکەن  کار  بە  دەست  دیموکرات  حیزبی 
بەم جۆرە چاپەمەنیی حیزبی دیموکراتیش لە 
تۆڕی جیھانیی ئەنترنێت سوود وەردەگرن.

- ڕادیۆ بەرەبەرە لە بایەخی کەم دەبێتەوە 
ئاسمانی  کەناڵی  ــاری  خــوازی دێ  ھــەتــا  و 
کە حیزبی  دایە  قۆناغە  لەم  دەستێنێ.  پەرە 
دیموکراتی کوردستانی ئێران دەبێتە خاوەنی 
«تیشک»لە  تەلەڤیزیۆنی  و  ئاسمانی  کاناڵی 
ئاسمانیی «کورد  کاناڵی  دایک دەبێ. دواتر 
دیموکراتی  حیزبی  پشتیوانیی  بە  کــانــاڵ» 
کوردستان، پەخشی بەرنامەکانی دەست پێ 

دەکا.
- لە گەڵ ئەوەی بەربەست و کۆسپەکانی 
سەر ڕێگای ڕۆژنامەنووسیی ئازاد لە الیەن 
درێــژەیــان  وا  ھــەر  ئیسالمییەوە  کــۆمــاری 
ھەیە، بەم بە ھۆی پێشکەوتنی ئامێرەکانی 
میدیاکانمان  رەنــگــی  و  دەنـــگ  پــێــوەنــدی،  
ھاسانتر لە پێشوو دەگەنە بەردەنگی خۆیان. 
ھەوڵێشمان ئەوە بووە کە پێوەندییەکە یەک 
و  ڕەخنە  ئێمەش  بەردەنگی  و  نەبێ،  الیەنە 
چاوەروانیی خۆی بگەیەنێتە ئێمە و تەنانەت 

بۆشی بو بکەینەوە.
- تۆڕە کۆمەیەتییەکان تا دێ پتر گەشە 
بەر  وەک  ڕۆژھــەتــیــش  خەڵکی  و  ــەن  دەک
دەنگی ئەم حیزبە لەو تۆڕانەدا چاالکتر دەبن.
ڕۆژنامەنووسیی  پەیامی  نیوەرۆکی 

حیزبی دیموکرات:.
ــی  ــان ــەک ــام ــەی پ بـــابـــەت و  ــی  ــ ــاوەرۆکـ ــ نـ
ــرات،  ــوک ــم ڕۆژنــامــەنــووســیــی حــیــزبــی دی
بندەستیی  و  مافی  بێ  سەر  خستنە  تیشک 
ڕۆژھەتی  لە  تایبەتی  بە  کــورد  نەتەوەی 
کوردستان بووە، ھاندانی خەڵکی ڕۆژھەت 
بۆ نەھێشتنی ژێردەستی و بێ مافی بووە.  
وەخەبەرھێنانی ھەست و بیری نەتەوەیی و 
بەرزکردنەوەی ئاستی وشیاریی سیاسییان 
لە  بووە، ڕێنوێنی کردنیان بووە بۆ خەبات 
ئازادی و دیموکراسی و ھەر وەھا  پێناوی 
ڕووی  لە  زۆرلــێــکــراوی  بە  ھێنان  کۆتایی 

نەتەوەییەوە.

ئەرکە ھەنووکەییەکانمان:
ــۆڕ و کـــۆبـــوونـــەوە بۆ  ــەک کـ ــرەی ــجــی زن
کەموکورتییەکانی  و  الوازی  خەسارناسیی 
حیزبی  ڕۆژنامەنووسیی  و  میدیایی  کاری 
ئێستادا  قۆناغی  لە  کوردستان  دیموکراتی 
رووناکایی  بــەر  لــە  ئـــەوەی  بــۆ  بێنین  پێک 
داھاتووی  بۆ  بەرنامە  و  پالن  باسەکان دا، 
تــێــکــۆشــانــی ڕۆژنـــامـــەنـــووســـیـــی حــیــزبــی 

دیموکراتی کوردستان دابنێین.
- ھەتا دێ، بەردەوامبوونمان لە ڕۆژنامەی 
کاغەزی دا  بە ھۆی تێچووی ماڵیی ئەم جۆرە 
بۆیە  ھەر  دەبێ،  دژوارتر  ڕۆژنامەنووسییە 
جۆرە  ئەو  کەمکردنەوەی  وێــڕای  پێویستە 
تێکۆشانە لە  ڕووی چەندایەتییەوە، گرنگی 
ڕاکێشەربوونی  و  چۆنایەتی  و  جــۆر  بــە 
میدیای ئەم سەردەمە و گەیاندنی پەیامەکەی 

بە بەردەنگی خۆی بدەین.
تەلەڤیزیۆنی دا  بەرنامەی  پەخشی  لە    -
ھەیە.   ــەوە  ــەخــۆداچــوون ب ــە   ب پێویستمان 
کە  ئاسمانی،  کەناڵی  راگرتنی  ــەردەوام  ــ ب
تێچوویەکی بەرچاو لە ئێمە دەخوازێ، ئەو 
باشترین  کە  بــێ،  ســوود  بە  دەتــوانــێ  کاتە 
کەلکی لێ وەربگرین. پێویستە الوازییەکانمان 
لە ڕووی بەرھەمھێنانی بەرنامە، چارەسەر 

بکەین.  
ــای مــەعــنــەوی(ھــێــزی مــرۆیــی) و  ــوان - ت
توانای ماددیی خۆمان لەو میدیا و بوارانەدا 
چڕ بکەینەوە  کە  بەردەنگی زیاتریان  ھەیە. 
تەلەڤیزیۆن و چاالکتربوونمان   بە  گرنگیدان 
ئەو  تایبەتی  بە  کۆمەیەتییەکان  تــۆڕە  لە 
خەڵک  و  پێدراون  ڕێگە  ئێران  لە  تۆڕانەی 

سوودیان لێ وەدەگرن، زۆر پێویستە.
ــە  ــی ــووســی ــەن ــام ــەو ســامــانــە ڕۆژن ــ ئ   -
بۆمان  پێشوو  قۆناغەکانی  لە  دەوڵەمەندەی 
سەر  لە  کاریان  بــارەوە  دوو  لە  ماوەتەوە، 
بکەین. لە الیەکەوە گۆڤار و بوکراوەکانی 
پێشوو کە لەوانەیە لە ئارشیوی حیزبیش دا 
بە ناتەواوی ھەمان بن، سکان بکەین و بیان 
کەینە فایلی» پی. دی. ئێف» و لە ماڵپەڕی 
تایبەت دا،  شوێنی  لە  یا  و  حیزب  ناوەندیی 
لە تۆڕی جیھانیی ئەنترنێت دا دایان بنێین بۆ 
ئەوەی ھەم لە مەترسیی فەوتان رزگاریان 
ھۆگران  بەرچاوی  بیانخەینە  ھەم  و  بکەین 
و خوازیاران.  ھەر لەو کاتەدا توێژەران بە 
دیموکرات  ئەوانەی ھۆگری حیزبی  تایبەتی 
ــۆ ئـــەوەی  ــن ب ــدەی و مــێــژووەکــەیــن ھـــان ب
لە  بوکراوە   و  گۆڤار  لە سەر  توێژینەوە 

بیرچۆوەکان بکەن.



ژماره :  ٧٠٣ ٥
١٥ی بانەمەڕی ١٣٩٦  _ ٥ی مای ٢٠١٧

دەرچوون لە کۆنە داخراوەکانی سیاسەت لە رۆژھەتی کوردستان

بەرێوەچوونی سیمینارێک بە بۆنەی ساڵیادی رۆژنامەگەری کوردی لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

ــوردان لــە ســەردەمــی ئــەمــڕۆدا  پرسی کـ
ناوچە  ئاستی  لــە  گــونــجــاو  رێــژەیــەکــی  بــە 
بــاشــوور و  بــاکــوور،  ــاســراوە.  ن و جیھاندا 
گــۆڕەپــانــەدا و  لــەو  رۆژئـــاوای کوردستان 
ناوچەیی  ئــاڵــوگــۆڕە  کــارتــێــکــەری  ژێــر  لــە 
رۆژھــەتــی  لــە  زیــاتــر  نێوخۆیی یەکاندا  و 
دەنگ  و  دەرکــەوتــن  دەرفــەتــی  کوردستان 
پارچەکانی  زۆربــەی  لە  ھەیە.  ھەڵبڕینیان 
و  دیــالــۆگ  نیوەچڵی  رەوتـــی   کوردستاندا 
وتــووێــژ لە ســەر چــارەســەرکــردنــی پرسی 
کــورد بــەڕێــوەچــووە. لە رۆژئـــاوا و لە نێو 
نەوەی تازەی سیاسەتکارە رۆژئاوایی یەکان 
پرسی کورد لە باکوور، باشوور و رۆژئاوا 
و  ــەت  ــ رۆژھـ ــەم  بـ ئــاشــنــایــە،  بابەتێکی 
نییە.  ناسراو  پێویست  وەک  خەباتەکەیان 
نیزامی  سێبەری  ژێــر  لە  و  ــەت  رۆژھـ لە 
و  دژوار  ــکــی  ــارودۆخــێ ب ــدا،  ــان ــدەک ــاخــون ئ
ژینگەیەکی رەقن و پڕ لە مەترسی باڵی بە 
لەو  کێشاوە.  ئێراندا  گەالنی  و  وت  سەر 
دروان  لە شەتەک  ئــازادی یــەکــان  ــەدا   وتـ
خستنەڕووی  و  خۆرێکخستن  دەرفەتی  و  
خەباتی  کەمن.  زۆر  داخوازەکان  و  ویست 
کۆمەنی خەڵک و  جیابیرە نێوخۆیی یەکان 
سارد و سڕە و ھەڵسووڕانی تاک و  ھێزە 
و  سیاسەت  گــۆڕەپــانــی  لــە  سیاسی یەکان 

مافخوازانەدا یاساغ و قەدەغە کراون.
رۆژگارێکی  ئێران   چــەوســاوەی  گەالنی 
دژوار تێپەڕ دەکەن و لە ژێر باری قورس و 
مێژوویی سەرکوت و توندوتیژی دەوڵەتی دا 
یەک سەدەی  ماوەی  لە  ئەوان  چەماونەوە. 
رابردوودا، لە چاک کردنی پڕۆسەی سیاسی 
نــەبــوون.  کولتوری  ــدا ســەرکــەوتــوو  وتـ
شا  سەردەمی  لە  دیکتاتۆری   و  داپڵۆسین 
رێــکــاری  وەک  ئیسالمی دا  حکوومەتی  و 
ئیدارەی وت و پاراستنی کورسی دەسەت 
کەڵکیان لێوەرگیراوە. نەبوونی ئازادی یەکان 
تاک،  پــەروەردەی  کولتوری  الوازبوونی  و 
خۆھاوڕەنگ کردنی  و  بێدەنگی  زیــاتــر  کــە 
بــارودۆخ  گەڵ  لە  درۆزنین  یان  زۆرەملی  
رەوتــی  و  بەرگریی  کولتوری  پــەرەپــێــدەدا، 
خەباتی ئازادیخوازانەی الواز کردوە. خەڵک 
دەستەبەرکردنی  بۆ  گشتی  رێژەیەکی  بە 
و  نێوخۆ  ھێزی  بە  بــاوەڕیــان  مافەکانیان 
بڕیوەتە  چاویان  بــەردەوام  و  نییە  خۆماڵی 

عەزیز شێخانی

ھێزی دەرەکـــی یــان مــۆرکــی چــارەنــووس. 
بادەستی کولتور، زمان، مەزھەبی شیعەی 
چەوسانەوە  و  سەرکوت  ئیمامی،  دوازدە 
ــابــووری،  ــیــدارە،ئ ــەروەردە، ئ ــ ــازنــەی پـ لــە ب
مێدیا، مێژوو و ھتد، کەشێکی نەخوازراوی 
پارتە  داتاشیوە.  دیکە  گەالنی  و  کــورد  بۆ 
چاالکان  ســەرتــاســەری یــەکــان،   سیاسی یە 
نێوخۆ  و  دەرەوە  لە  کۆمەڵگە  بــژاردەی  و 
کولتوری  بەرھەمھێنەرەوەی  و  درێــژەدەر 
ئازایەتی  و  بادەستن  دەسەتی  و  نەتەوە 
و  کێشە  بناوانی  و  بنج  دەست نیشانکردنی 
قەیرانەکانی وتیان نییە. ئەوان لە باشترین 
فۆڕم و شێوەدا وێنەیەکی بچووکی سیستمی 
کولتوری  پــەرەپــێــدەری  و  وتــن  سیاسی 

درێژەدان بە رەوتی سەرکوت و سێدارەن.
گەلی کورد لەو مەیدانەدا زیاتر لە گەالنی 
دیکەی ئێران بۆ پرسی ئاڵوگۆڕ و داخوازە 
داوە.   قوربانی  چینایەتی یەکان  و  نەتەوەیی 
رۆڵی  پێشمەرگانەدا  خەباتی  لە  گوندەکان 
بەم  گــێــڕاوە،  شــارەکــان  لە  بەرچاوتریان 
و  گوند  پێشمەرگانەدا  خەباتی  نەبوونی  لە 
شار لە خەباتی دژ بە رێژیمدا زۆر چاالک 
نەبوون.  سانێکی زۆرە کە خەباتی ھێزە 
کوردستان،  رۆژھــەتــی  لە  سیاسی یەکان 
بەرچاو  بەشێکی  نەماوە.   جارانی  تەوژمی 
لە ھێزە رۆژھەتی یەکان  وزەو تواناکانیان 
جیابوونەوەکان  و  لــەتــبــوون  شـــەڕی  ــۆ   ب
نەتەنیا  یەکتردا  لەگەڵ  ئــەوان  تەرخانکرد. 
بۆیان  بەڵکوو  سازنەکرا،  بۆ  بەرەیەکیان 
شکڵیدا  زۆر  چــوارچــێــوەیــەکــی  ــە  ل ــوا  ــەل ن
ھەڵسەنگاندن بۆ خۆیان و دواڕۆژی پرسی 
ــەت بــکــەن.  گــەورەتــریــن  ــ کــورد لــە رۆژھ
بــاشــووردا  پێناوی  لــە  ھــێــزی رۆژھــــەت، 
راگــرت  چــەکــداری  و  پێشمەرگانە  خەباتی 
کە  چارەنووسێک،  دەستی  دایە  خۆیان   و 
حاشا  راستی یەکی  ھەیە.   درێــژەی  ھێشتا 
ھەڵنەگرە، کە ھێزە کوردی یەکان ومدەری 
بارودۆخی ئەمڕۆی رۆژھەت و ئێران نین. 
لە الیەکی دیکە، خەڵکی رۆژھەت ھێشتا لە 
ئاستی ئەو خەباتەدا نین  و چاوەڕوانن ماف 
دیاری سەری ساڵ  وەک  داخوازەکانیان  و 
کوردانی  وەرگــرن.  ئاسانی  بە  جێژنانە  یان 
مەیدانێکی  ھیچ  لە  کوردستان،  رۆژھەتی 
خەباتدا (تەنانەت وەک کوردانی پارچەکانی 
خاکەکیان  و  خۆیان  لە  کوردستان)  دیکەی 
بــە خـــاوەن دەرنـــەکـــەتـــوون. بــە واتــایــەکــی 
دیــکــە،  ئـــەوان ئــامــادە نــەبــوون لــە خەباتی 
تەنانەت  و  بن  ئەکتیڤ  و  چــاالک  نێوخۆدا 
یارمەتیدانی  و  پێشمەرگانە  خــەبــاتــی  لــە 
دەرکەوتوون.  پاسیڤ  کوردی یەکاندا  پارتە 
بایکۆتی  وەک  ساکاری  پرسێکی  لە  ئــەوان 

سیاسەتەکانی رێژیم و ھەڵبژاردنەکاندا کارا 
نەبوون و بۆیان نەلواوە بزووتنەوەی کورد 
لە نێوخۆدا تێکەڵ بە جووڵەی رۆژانە بکەن.

دوای   لە  پارتە سیاسی یەکان  و  رێکخراو 
جیابوونەوە و لەتبوونەکان کولتوری خۆیان 
نەگۆڕیوە.  ئەو حیزب و رێکخراوانە ئامادە 
لە  حیزبایەتی  کاری  کە سروشتی  نەبوون، 
ئێراندا  و  کوردستان  ئەمڕۆی  ژینگەی  گەڵ 
لە  ئــاڵــوگــۆڕەکــان  بــکــەن.  ھاوبەند  و  ھــاوتــا 
و  ئەرێنی  ستایلی  بــە  و  جیھاندا  ھــەمــوو 
پارتە  بــەم  گۆڕیوە،  دۆخەکانیان  نەرێنی 
تەنانەت  و  رۆژھــــەت  لــە  ــان  ــەک کــوردی ی
تێکۆشاون  کوردستاندا  دیکەی  پارچەکانی 
ــاڵــوگــۆڕەکــان  ــە شـــوێـــنـــەواری  ئ ــان ل خــۆی
لە دەالقــەی خۆیانەوە  دوور راگــرن. ئەوان 
تەوژمی  و  کــردوە  تەتەڵە  رووداوەکــانــیــان 
راســتــەقــیــنــەی ئــاڵــوگــۆڕەکــانــیــان و رەوتــی 
ــان ھــەلــالجــی نـــەکـــردوە.   تــێــکــۆشــانــی خــۆی
ــتــورە  ــاســەت و کــول درێـــــــژەدان بـــەو ســی
پەرتەوازەیی درێژخایەنی خوڵقاندوە و خەڵکی 
کوردستان و تەنانەت  بەشێک لە ئەندام و 
سەرسووڕمان  تووشی  خۆیانی  الیەنگرانی 
کردوە. لەو دۆخەدا،  کوردەکانی دەرەوەی 
بازنەی حیزبایەتی و ئەوانەی، کە بە بژاردە 
و چاالک خۆیان پێناسە دەکەن وەک پارتە 
سیاسی یەکان پەرتەوازەن.  بەشێکی بەرچاو 
کوردستانیان  ــی  ــەت رۆژھ ــە  ــژاردەی ب ــەو  ل
لەبیرکردوە و شەن وکەوی پارچەکانی دیکە 
دەکەن و لە پێدەشتەکانی ئیمپراتۆری مێدیا 
خۆیان  خەیاڵی  ئەسپی  کۆمەیەتی یەکاندا 
تاودەدەن. کۆنە داخراوەکانی سیاسەت لە 
رۆژھەت ئەوەندە درێژبوونەوە، کە کوردە 
پەڕیوەکانی دەرەوەی وتی  لەوزە خستوە. 
شایانی باسە، کە  وزە و ھێزی ئەوانیش لە 
کێشە نێوخۆیی یەکانی ھێزە سیاسی یەکان و 

ھتددا، بەفیڕۆ دراوە.
و  دژوارە  ــە  دۆخــ ــەو  لـ ــوون  ــ ــ دەرچ بــۆ 
بژاردەکان  قەیرانەکان،  دایکی  تێپەڕکردنی 
ــی کـــات و  ئـــەگـــەر چــــاوەڕوانــ ــن.  ــی ن زۆر 
لەمڕۆ  دواڕۆژ  رەنگە  بکرێ،  دەرفەتەکان 
باشتر نەبێ و  دواڕۆژی رۆژھەت لەژێر 
زەبری  جیاوازەکاندا  ئەکتەرە  پاڵەپەستۆی 
ئاشکرایە،  بــەربــکــەوێ.  قــەرەبــونــەکــراوەی 
و   تەنیایە  ــەدا  ــدان مــەی ــەو  ل کــە رۆژھــــەت 
و  پــالن  غەیب،  دەستێکی  و  دادڕەس  ھیچ 
بەرنامەی دەربازبوون لەو قەیرانە داناڕێژێ.  
بەخۆداچوونەوە  و  مەودای جوون  ھێشتا 
بکرێنە  مــەتــرســی یــەکــان  دەکــــرێ  مــــاوەو 
ــەدا  ــان ــۆڕەپ ــەو گ ــن لـ ــەوت دەرفـــــەت. ســەرک
پێوستی بە نەخشە رێگا،  کەرەستە و ھێزە. 
کایەی  کۆی  بە  رەخنەگرانە  چاوخشاندنی 

بە  زیاتر  وزەی  کوردستان،  لە  سیاسەت 
جووڵەی خەباتی تێکڕایی خەڵک دەبەخشێ. 
گەیشتنی  بەئاکام  و  ــەالن  گ سەرکەوتنی 
خوڵقاندنی  بە  تەنیا  ئازادیخوازانە  خەباتی 
دروشم و دووپاتکردنەوەیان دەستەبەر نابن. 
ھەیکەلی  داڕشتنەوەی  و  خۆساغ کردنەوە 
ئەرکە  لە  رۆژھــەت  لە  کورد  بزوتنەوەی 
پاراوکردنی  ئەمڕۆیە.  بەپەلەکانی  و  گرینگ 
تاکتیک  داڕشتنەوەی  و  ژینگەی حیزبایەتی 
ــە نــێــوان  ــەش ل ــاوب ــاری ھ و ســتــراتــیــژی کـ
بەشێکە  بەرپرسەکان  رێکخراوە  و  حیزب 
و   پڕوپاگەندە  وەرزەدا  لەو  چارەسەر.   لە 
ونبوون لە رابردوودا دەرمان و چارەسەر 
ھەیە  وەک  بارودۆخەکە  گونجاوە   نییە.  
ھێزی  بە  ئەکتەرەکان  و  پرس  و  ببیندرێ 

لۆژیک تەتەڵە بکرێن.
و  کــاریــگــەر  خەباتێکی  بــە  ــژەدان  ــ درێـ  
ھەمووان  ھێزی  بە  پێویستی  ھەمەالیەنە  
پارتە  کۆمەڵگە،  لە  رەخنەگرتن  لۆژیکی  و 
سیاسی یەکان و بژاردەی کۆمەڵگەیە. کاتی 
سەرنەکەوتنی   ھۆکارەکانی  ھــاتــوە،  ئــەوە 
لە  زیاتر  لە رۆژھــەت  بزووتنەوەی کورد 
رابردوو ھەلالجی بکەین. حیزب و پارتەکان  
سەر  لە  گەورەیان  ئەرکی  گۆڕەپانەدا  لەو 
شانە و ناکرێ لە زۆنی رابــردوودا قەتیس 
ئاماژەکان دەری دەخــەن، کە  بمێنن. ھەموو 
سیاسەت  کایەی  بۆ  حیزبایەتی  و  حیزب 
بەم حیزب  پێویستە،  لە جیھانی مۆدێرندا 
پێویستی یان  کوردستاندا  لە  حیزبایەتی  و 
دەتوانن  چۆن  و  چەندە  ئــەوان  گۆڕانە.  بە 
ھاوکێشەی دروشم و کردار چارەسەرکەن؟ 
و  مکانیزم  چ  بــە  ــە  ــان کــوردی ی ھــێــزە  ــەو  ئ
گەڵ  لە  پێش و چۆن  دەچنە  کەرەستەیەک 
وانە مێژوویی یەکان دەگونجێن؟ سیاسەتکار 
سیاسی یەکان  ھــێــزە  رێــبــەریــی  ــادری  کـ و 
ــامــادەن خــۆیــان لــە گــەڵ رۆژگــار  چــەنــدە ئ
بەرۆژ بکەنەوە و لە تانوپۆی کولتوری رەگ  
داکوتاوی حیزبایەتی نەرێنی رزگاریان بێ؟ 
ئەو حیزب و رێکخراوانە چۆن لە گەڵ کەوتن 
و شکانەکان ھەڵسوکەوت دەکەن و چەندە 
قاوغی کۆنی خۆیان دەرچن و  لە  ئامادەن 
الق لە سەر زەوی، تەتەڵەی دوێنێ، ئەمڕۆ و 
سبەینێی چارەنووسی کورد لەو پارچەیەی 
رێکخراوانە  ــەو  ئ ــکــەن؟    ب ــان دا  کــوردســت
و  سیاسەت  بــۆ  خــۆیــان  تێروانینی  چــۆن 
بۆ  ئامادەن  چەندە  و  دەگــۆڕن  حیزبایەتی 
حیزبایەتی  نەرێنی یەکانی  الیەنە  لە  رەخنە 
ئەو حیزب و رێکخراوانە  لە کوردستان دا؟ 
چۆن دەڕواننە دواڕۆژی تێکۆشانی خۆیان 
سیاسەتی  لە  ماڵئاوایی  ئامادەن  چەندە  و 
سیاسەتی  بە  درێــژەدان  بکەن.  چاوەڕوانی 

چاوەڕوانی لە سەر پرس و رووداوەکان بە 
رۆژھەتی  لە  کورد  بزوتنەوەی  دینەمۆی 

کوردستان پێناسە ناکرێ.
ئیسالمی  کۆماری  کە  تاڵە،  راستی یەکی 
ــران و  ــێـ ــە ئـ ــەی ســیــاســەت لـ ــایـ ــران کـ ــێـ ئـ
پارتە  و  دەکات  دەست نیشان  کوردستان دا 
کوردی یەکان تەنیا لە بەستێنی دژکردەوەدا 
جووڵەکانیان رێک دەخەن. رێژیمی تاران، لە 
وزە  لە  خەڵکی  سەرکوت دا  سیاسەتی  ژێر 
خستوە و ھێزە سیاسی یەکانی لە دەرەوەی 
لە  پاڵەپەستۆ.   ژێر  خستوەتە  سنوورەکان 
سەدەی ٢١دا ھێزە کوردی یەکان  لە  جیاتی 
و  درێژخایەن  سیاسەتی  لە سەر  کارکردن 
تاکتیکی کارا لە سەر چەند پرسێکی الوەکی 
نەکردن  قبووڵ  یەکتر  و  ناوگۆڕین  وەک 
خەباتی  دمەتەقەیانە.  خۆپێناسەکردن  و 
کوردان لە رۆژھــەت  بۆ رزگاربوون لەو 
دۆخە دژوارە پێویستی بە کاری پێکەوەیی 
شێوازی  گۆڕینی  ھەروەھا  و  حیزبایەتی  و 
حیزبایەتی و خەباتە. دەرچوون لەو کۆنە 
داخراوانەی سیاسەت، ھێز و توانای خەڵکی 
دەوێ. خەباتی نێوخۆ فاکتەری کارا و گرینگە 
و بە جووڵەی کوردان لە دەرەوە قەرەبوو 
خەباتە  ئەو  سەرەکی  گۆڕەپانی  ناکرێتەوە. 
کۆمەڵگە  بـــژاردەی  و  و خەڵک  رۆژھــەتــە 
و  رێک نەخرێن  ــەوەدا  ــن ــزووت ب ــەو  ل ئــەگــەر 
خۆیان نەبنە ئەکتەری سەرەکی جووڵەکان، 
ھاوسەنگی بزووتنەوەی کورد لەو پارچەیەی 

کوردستان دا بە السەنگی دەمێنێتەوە.
سازدانی  بەستێنەدا  لەو  سەرکەوتن  بۆ   
ــژەدان بە  نێوان کۆن و نوێ و درێ شەڕی 
لەو  نییە.  کــارســاز  حیزبایەتی   کولتوری 
بەینەدا رێزگرتن لە خاڵە ئەرێنیی و ھەروەھا 
بنەما و بایەخە رەواکان و ھەروەھا مێژووی 
ئەرێنی بزوتنەوە سیاسی یەکان وزەی زیاتر 
پەرتەوازەکان   وزە  و  ھێز  و   دەخوڵقێنێ 
لەو  کە  ئەوانەن،  پێشڕەوەکان  کۆدەکاتەوە. 
قۆناخە دژوارەدا لۆژیک و مەنتقی سیاسەت 
ھێزەکان  ــەوەی  ــردن ــۆک ک ــە  ل و  ــنــن  ــادۆڕێ ن
کەندوکۆسپە  تــێــپــەڕکــردنــی  ھـــەروەھـــا  و 
دەست پێشخەرن.  و  کـــراوە  الوەکــی یــەکــان 
دەرچوون لە کۆنە داخراوەکانی سیاسەت 
بە گۆڕینی ستایل و شێوەی  لە رۆژھەت 
ــەوە بۆ  ــ ــەڕان ــ ــا گ ــەروەھـ حــیــزبــایــەتــی و ھـ
کردەوە،  و  دروشم  ھاوتاکردنی  سروشتی 
تاکتیک و ستراتیژی، باوەڕ و وتە دەستەبەر 
دەبێت. خەڵکی رۆژھەت دەبێ خۆیان لەو 
مەیدانەدا  لــەو  و  ببینەوە  بــزووتــنــەوەیــەدا 
لە  ماڵئاوایی  و  بــن  پێشڕەو  و  خوڵقێنەر 
سیاسەتی چاولێکردن لە رووداوەکان بکەن.

بە  بــانــەمــەڕ  ٢ی  رۆژی  پێشنیوەڕۆی  
بۆنەی ١١٩ھەمین  ساڵرۆژی رۆژنامەگەری 
کوردی  سیمینارێک لە یەکێک لە سالۆنەکانی 
دیــمــوکــراتــی  حــیــزبــی  سیاسیی  دەفـــتـــەری 

کوردستان بەڕێوەچوو.
  ئەو سمینارە کە لە سێ پانێلی جیاجیادا 
بۆ ھاوڕێیان قادر وریا، ئاسۆ حەسەن زادە 
کۆمەڵێک  پێک ھاتبوو  مروەتی  مەنسوور  و 
باسی پێوەندی دار بە رۆژنامەگەری کوردی 
و  باس  کوردستان  رۆژنامەی  بەتایبەتی  و 

شرۆڤەی لەسەر کرا
ئەندامی  ــا  وری قــادر  دا  یەکەم  پانێلی  لە 
کــردن  ــاس  ب ــەری سیاسیی حــدک،بــە  ــت دەف
ــوردی لە  ــ ــە مــێــژووی رۆژنـــامـــەگـــەری ک ل
دەسپێکەوە تا ئێستا کۆمەڵێک خاڵی جێگای 
سەرنجی سەبارەت بە رۆژنامەگەری کوردی 
و بە ئاوردانەوەیەک لە کۆی بوکراوەکانی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان ،  بە تایبەتی 
کۆماری  بەرھەمی  کوردستان  رۆژنامەی  
ــە  ــەن ــاس و الی ــەربـ کـــوردســـتـــان خــســتــە بـ
ــۆ بـــەشـــداربـــووان شی  ــی ب ــان جــۆراجــۆرەک

کردەوە.
ــەی دا پـــەڕژایـــە  ــ ــەک ــاســ ــ نــــاوبــــراو لـــە ب
ــی دەرچـــــوون  ــەت ــی ــۆن ــەر گــریــنــگــی وچ ســ
کوردستان  ــامــەی  رۆژن ــی  ــوون ــەردەوام ب وب
ــدەوە خــزمــەتــی بە  ــ ــەن ــ ــد رەھ ــە  لــە چــەن کـ
بردنە  لە  و  کــردوە  کــوردی  رۆژنامەگەری 
سەری ئاستی وشیاری کۆمەڵگەو بایەخ دان  
ئازادیخوازی  پرسی  و  نەتەوەیی  پرسی  بە 
گەلی کورد لە رۆژھەتی کوردستان نەخش 

و کاریگەریی بەرچاو و ئەرێنی ھەبووە.
ــەی دا  ــاســەک ــا لـــە درێـــــژەی ب ــ ــادر وری ــ ق
دیموکرات  حیزبی  بــوکــراوەکــانــی  وتـــی، 
دوای  بەتایبەتی  کــۆمــارەوە  ســەردەمــی  لە 
پێگەیاندن  لەسەر  ئێران   گەالنی  شۆرشی 

ــادرو  ــ ک لـــە  زۆر  بــەشــێــکــی  ــی  ــان ــن ــێ ڕاھ و 
پێشمەرگەکان لە بواری ڕاگەیاندندا،  دەوری 

ھەبووە و
لەگەڵ  ھاوکاتە  کە  دیکەی   قوناخێکی  لە 
ئاراستەیەکی  کــە  ئینیڕنیت  ــارای  ئـ ھاتنە 
 ، بەخشیوە  حیزبی  بکراوەکانی  بە  نوێی 
ڕاگەیاندنی حیزب دیموکرات ھەوڵی داوە بە 

باشی لە ئەم قوناخەش کەڵک وەربگرێ.
حیزبی  گوتی،  پێوەندییە دا  لــەو  نــاوبــراو 

داوە  ھـــەوڵـــی  کـــوردســـتـــان  دیــمــوکــراتــی 
بە  درێــژە  گرفتەکان  و  کۆسپ  ــەرەڕای  سـ
دەرکردن و بوکردنی چاپکراوەکانی خۆی 
بدا و سەرەڕای بێ ئیمکاناتی وھەلومەرجی 
بە  تایبەتی  گرینگی  حیزب،  سیاسیی  ژیانی 

بەشی راگەیاندن وچاپەمەنی کوردی داوە.
ئاسۆحەسەن زادە  دووھـــەم دا  پانێلی  لە 
باسێکی  حــدک،  گشتیی  سکرتیری  جێگری 
سیاسیی  بــیــبــلــیــۆگــرافــیــی  بـــە  ســـەبـــارەت 

رۆژنامەی کوردستان پێشکەش کرد.
پیرۆزبایی  وێـــڕای  ــا  ســەرەت بــەڕێــزیــان 
کردنی ســاڵــرۆژی رۆژنــامــەگــەری کــوردی  
لــەســەجــەرم قــەڵــەمــبــەدەســتــان وچــاالکــانــی 
بیبلیۆگرافیی  لەسەر   ، ڕاگــەیــانــدن  بــواری 

رۆژنامە کوردستان بۆ ئامادەبووان دوا.
سادە  زمانی  بە  لەوپێوەندییە دا  ناوبراو 
بیبلیۆگرافیی سیاسیی رۆژنامەی کوردستان 
ــۆ بــەشــێــک لە  ــە وەکــــوو نــامــیــلــکــەیــەک ب ک
ئامادەکراوە،   رۆژنامەیە   ئەو  ژمارەکانی 
ــدن و  ــاســان ــەر ن خــســتــەبــەربــاس و لــە سـ
ناوەڕۆکی بیبلیۆگرافیی سیاسیی رۆژنامەی 
و  ھەلومەرج  لە  ئەلبۆمێکە  کە  کوردستان 
ھەڵوێست و قوناخە سیاسییەکانی حیزب بۆ 

بەشداران شیکردەوە.
  لە بەرەبەری دەرچوونی ٧٠٠مین ژمارەی 
کــوردســتــانــدا دکــتــور ئــاســۆ حــەســەن زادە 
و مــەنــســوور مــروەتــی بــە ھــەوڵــی خۆیان 
بیبلیۆگرافیی  ژێــرنــاوی  لە  نامیلکەیەکیان 
بەشێک  بۆ  کوردستان  رۆژنامەی  سیاسیی 

لە ژمارەکانی ئەو رۆژنامەیە ئامادە    کە
بەر  کــەوتــە  سیمینارەدا  لــەو  کــە  کـــردوە 

دیدی خوێنەران
ئاسۆحەسەن زادە لە درێژەی باسەکەی دا 
لەسەر چۆنیەتی و شێوەی ئامادەکردنی ئەو 

نامیلکەیە چەند وتەیەکی باس کرد
تایبەتمەندی یەکانی  لــە  یەکێک  نــاوبــراو 
تازە  کە  کوردستان  رۆژنامەی  بیبلۆگرافیی 

دەرچووە، بە بابەتی بوون و شرۆڤەی
  خەبات  ناساند و لەو بارەوە  وتی:  کە 
رووداوی  و  حیزبی  ھەڵویستی  کۆمەڵێک 
ــزب لــە قــۆنــاغــە  ــی حــی ــژووی ــێ گــریــنــگ و م

جیاجیاکان دا لەو 
نامیلکە دا پۆلێنبەندی کراوە.

دواتر لە پانێلی سێیەمی ئەو سیمینارەدا، 

ئامادەکارانی  لە  یەکێک  مروەتی  مەنسوور 
نامیلکەی تایبەت بە رۆژنامەی کوردستان لە 
روانگەیەکی ترەوە باسێکی کورتی پێشکەش 

بە ئامادەبووان کرد.
ناوبراو باسەکەی تایبەت بوو بە وێژمانی 
ســیــاســی و گــوتــاری حــیــزبــی دیــمــوکــرات 
بەتایبەتی  لە سەروبەندی شۆرشی گەالنی 
کۆماری  سەرکاری  ھاتنە  دوای  و  ئێران  

ئیسالمیی ئێران.
مەنسوور مروەتی لە درێژەی باسەکەی دا، 
بە سەرنجدان بە دەسپێکی شۆڕشی گەالن 
لــە ئــێــران و کــاریــگــەریــی بــەســەر فیکر و 
ھەڵوێستی حیزب ، ئاماژەی دا بە وێکچوون 
و ھاوشێوە بوونی سیاسەتەکانی حیزب لە 
سانی رابردوو لەگەڵ ئێستاکە کە بە پێی 

ھەلومەرج گٶڕانی بەسەردا ھاتووە.
رادیۆ  رۆڵــی  دەورو  کۆتایی دا  لە  ناوبرا 
بوکردنەوەی  لە سەر  کوردستانی  دەنگی 
ــان  ــوردســت ــی رۆژنــــامــــەی  ک ــان ــەک ــەت ــاب ب

بەرزنرخاند.
دوای پانێلی سێیەمی سیمیناری  تایبەت 
ــامــەگــەری کـــوردی و رۆژنــامــەی  بــە رۆژن
ــمــی ئــەنــدامــی  کـــوردســـتـــان، کــەمــاڵ کــەری
بــەرپــرســی  و  حـــدک  سیاسیی  دەفـــتـــەری 
دیموکراتی  حیزبی  ڕاگەیاندنی  کۆمیسیۆنی 
رۆژە  ئەو  پیرۆزبایی  وێــڕای  کوردستان  
دەستخۆشی  کــورد  رۆژنامەنووسانی  لە 
بیبلۆگرافیای   نامیلکەی  ئــامــادەکــارانــی  لــە 

رۆژنامەی کوردستان کرد.  
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ــوســەدە بــەســەر  ــی ــەمــســاڵ ن بــانــەمــەڕی ئ
بڕگەیەکی گرینگی مێژووی حیزبی دێموکڕاتی 
لە  کـــورد  ڕاپــەڕیــنــی سیاسیی  کــوردســتــان و 
١٣٤٦ی  ساڵی  بانەمەڕی  لە  ڕادەبــڕێ.  ئێران 
ــاردو  ــە گـــەرمـــەی شــــەڕی سـ ــاوی داو ل ــ ــەت ــ ھ
بۆ  پەھلەوی  حــەمــەڕەزاشــای  کە  ھێمنی یەک 
چەخماغەی  دانــابــوو،  دەسەتەکەی  خــۆی و 
ڕێژیمی  دژی  ــە  ب چـــەکـــداری  ڕاپــەڕیــنــێــکــی 
ــە ئـــەو گــۆمــە مــەنــدەی  ــێ درا ک ــ پــاشــایــەتــی ل
ورەی  ــاوەڕو  ب کە  جوونەوەیەک  شڵەقاند. 
تێکۆشەرانی  کــوردو  خەباتگێریی  ڕوحــی  بە 

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دا کردەوە.
 ١٨ تــەنــیــا  ئــەگــەرچــی   ٤٦-٤٧ ــی  ــن ــەڕی ڕاپ
سەختی  ھەلومەرجی  بەھۆی  کێشاو  مانگی 
ناھاوسەنگیی  کاتداو  لەو  چەکداری  خەباتی 
ئەو  کاریگەری یەکانی  ــەم  ب تێک شکا،  ھێز 
ــە تــا ئــێــســتــاش لــەســەر بیرو  ــەوەیـ جـــوونـ
کــورد  سیاسیی  خــەبــاتــکــارانــی  ئــەنــدێــشــەی 

درێژەی ھەیە.
«کوردستان» لە وتووێژێک دا لەگەڵ سمایل 
کۆیەو  زانکۆی  لە  مێژوو  مامۆستای  بازیار، 
حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  پێشووی  ئەندامی 
ئەو  ڕەھەندێکی  چەند  لە  باسی  دێموکرات 

ڕاپەڕینە کردوە:
٥٠ ساڵ دوای ئەو ڕاپەڕینەی سانی ٤٦-
حیزبی  تێکۆشەرانی  لەالیەن  ھەتاوی  ٤٧ی 
پاشایەتی  ڕێژیمی  دژی  لە  دێموکڕاتەوە 
چۆن  مێژوویی  ڕوانینی  بە  وەڕێ خـــرا، 
پێناسەی ئەو ڕووداوە دەکرێ؟ ئەوە ڕاپەڕین 
حەڕەکەتێکی  یان  بوو؟  جوونەوە  بوو؟ 

سنوورداری نیزامی؟
جێگاو  زۆر  لــە  دەکــــەی  ــاســی  ب ئــــەوەی 
سەرچاوەدا پێناسەی جۆراوجۆری بۆ کراوە، 
تەنانەت لە ھەندێ جێ ناوی «شۆڕش»یشی 
لێ نراوە. چونکی شۆڕش بریتییە لە ئاڵوگۆرێکی 
قووڵ و بنەڕەتی لە ھەموو بوارەکانی سیاسی، 
ئابووری و کلتووری و کۆمەیەتی لە کۆمەڵگادا. 
دیتوومە  ئاکادمیکیش دا  نووسراوەی  لە  ئەمن 
ناتوانێ  ئەوە  کە  ناوبردوە  شۆڕشیان  بە  کە 
بەرامبەر بەوەش  لەجێی خۆی دا بێ.  دەقیق و 
ھەیە کە دەیانەوێ زۆر بچووکی بکەنەوە، یانی 
دەبــەن.  ناو  سەربزێویی  ماجەراجوویی و  بە 
ھەڵبەت وەک گوتم ڕوانگەی جۆراوجۆر ھەیە 
لێ دەکا  عاتفی چاوی  واھەیە  ئی  بارەوە.  لەو 
و زۆری گەورە دەکاتەوە، ئی واشە دەیەوێ 
بچووکی بکاتەوە. بەم دەکرێ بڵێین ڕاپەڕین 
لەگەڵ  ڕاســتــەوخــۆ  ڕاپــەڕیــن  چونکی  بـــووە، 
عەزم و ئیڕادە پێوەندیی ھەیەو پشت ئەستووت 
بۆ  بنەماکەی  ڕاپەڕین  ڕێکخستنە.  فیکرو  بە 
لە  الوەکــان  دەگەڕێتەوەو  تێفکرین  ئاگاھی و 
چونکە  دەبینن؛  سەرەکی  دەوری  ڕاپەڕین دا 
ستەم و  زوڵم و  گژ  بە  رادیکاڵن و  ئاڕمانگەراو 

چەوسانەوەدا دەچنەوە.
ئەم تایبەتمەندی یانە بە تەواوی لە ڕاپەڕینی 
چەکدارانەی ٤٦-٤٧دا دەبیندرێ. بە تایبەتیش 
پــەرە  زۆری  خــەڵــك دا  کۆمەنی  نێو  لــە  کــە 
بە  بۆیە  جەماوەری.  نەبووە  تــەواو  نەگرت و 
لە  دەکرێ  ئەو حەڕەکەتە  ناوھێنانی  ڕاپەڕین 
شــۆڕش،  وەک  دیکەی  زاراوەکــانــی  چەمک و 

ڕاپەڕینو ... دەقیق تر بێ.
سەر  بوون؟  کێ  ڕاپەڕینە  ئەو  ڕێبەرانی 
بەکام ڕەوتی فیکریی حیزبی دێموکڕات لەو 

کاتەدا بوون؟
ڕاپەڕینەیان کرد  ئەو  ڕێبەرایەتیی  ئەوانەی 
تەرکیبێکن لە کۆمەڵێک خوێندکارو ڕووناکبیری 
شاری، وەک سولەیمان موعینی کە ساڵێکی لە 
زانکۆی تاران خوێندبوو، سمایل شەریف زادە 
کە دواساڵی خوێندنی لە بەشی ئەلەکترۆنیک 
زانکۆی تاران بوو، حەمەدەمینی سیراجی کە 
تەواو  تــاران  زانکۆی  لە  «حقوق»ی  ڕشتەی 
بوو  خوێندکار  کە  حەیدەری  ساالر  کردبوو، 
لەگەڵ  جــوونــەوەدا  سەرەتاکانی  لە  ئەویش 
بوو. کاک عەبدوڵال موعینی ڕێبەرێکی دیکەی 
جوونەوەکەیە کە دیپڵۆمی بووە و بێ ئەوەی 
بیەوێ بچێتە زانکۆ دێتە ڕیزی جوونەوەکە. 

بە گشتی ئەوان رێبەرانی ئەو ڕاپەڕینەن.
ئەدی مەالئاوارە؟

لــە ڕێــبــەرانــی ئەو  ــاوارەش یەکێک  ــ ئ مــەال 
ھەبوو،  ئایینی  پێگەیەکی  کە  بــوو  ڕاپەڕینە 
مەالیەکی ناوچەی سەردەشت کە لە حوجرەدا 
نییە کە  ئەو بەو مانایە  پێگەیشتووە، ھەڵبەت 
سیاسیی  تێگەیشتنی  نەچووە  زانکۆ  چونکی 
وشیاری  کەسایەتییەکی  پێچەوانە  نەبووبێ، 
ھەبوو.  ئەدەبیی  بەھێزی  مایەی  سیاسی و 
شێعری «توتنەوان»ی ئەو جوانترین تەعبیرە 
جووتیارانی  نەھامەتی یەکانی  مەینەتی و  لە 

رێبەرانی جوونەوەی ٤٦-٤٧ کوردستان یان تێکەڵ بەو روحی خەباتگێڕی یە کرد کە 
ــن بــڵــێــیــن کە  ــیـ ــوانـ ــەم دەتـ ــ چــــەوســــاوە. بـ
توێژی  جوونەوەیە  ئەو  ڕێبەرانی  زۆرینەی 
خوێندکاران و ڕووناکبیرانی شار بوون. بەم 
زۆرینەی ھێزەکەیان و بەدەنەیان لە جوتیاران، 
خەڵکی ئاسایی و گوندنشینەکان پێک ھاتبوون.

ئەو کەسانەی ناوت ھێنان یەکیان ئەندامی 
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکڕات بووە 
سولەیمان  کــاک  مەبەستم  کــاتــەدا،  لــەو 
ڕاپەڕینە  ئەو  بپرسم  دەمەوێ  موعینی یە. 
چەندە وەمدانەوە بە زەروورەتێکی تاریخی  
و  گونجاو  سیاسیی  بەستێنێکی  سەر  لە 
چەندە دەراوێشتەی قەیرانێکی تەشکیالتیی 

حیزبی دێموکڕات بوو؟
ناکرێ  دەکەین  دیاردەیەک  لە  باس  کاتێک 
فاکتەرێک  «تەک سەبەبی» بۆی بچین و ھەر 
بەبەڵگە بێنینەوە. بۆ خوڵقانی ھەر ڕووداو و 
دەست  فاکتەرێکن  کۆمەڵە  ئــەوە  دیــاردەیــەک 
دەدەنە دەستی یەکتر، بەم گرینگ ئەوەیە کە 
ئەوە  دەکەین.  ئەولەوییت بەندی  چۆنیان  ئێمە 
ھەموو  ســەرەکــی یــە؟  فاکتەری  کامەیان  کــە 
ئەوانە دەتوانن کاریگەرییان لەسەر ئەو ڕەوتە 
قورسایی و  بێ گومان ھۆکارێک  بەم  بووبێ؛ 

وەزنی زۆرترە لەوانی دیکە.
لە ڕاســتــی دا لە ڕوانــگــەی جــۆراوجــۆرەوە 
ــەو جـــــوونـــــەوەیـــــە کـــــــراوەو  ــ ــ ــی ئ ــاســ ــ ب
لەو  بــۆچــوونــەکــان  جــیــاوازیــی  ــان  ی کێشەکە 
ئــەولــەویــیــەت بــەنــدیــیــەڕا ســەرچــاوە دەگـــرێ. 
باشووری  ھەلومەرجی  ئەوە  دەڵێن  وایە  ئی 
ئەیلوولە  شۆڕشی  بــارودۆخــی  کوردستان و 
 ٤٦-٤٧ جــوونــەوەی  لەسەر  شوێنکاری  کە 
ڕاپەڕینی  فشارانەی  ئەو  واھەیە  ئی  ــاوە.  دان
سیاسی لە باشووری کوردستان خستوویەتە 
سەر چاالکانی سیاسیی ڕۆژھەت و دەرەتانی 
ھۆی  بــووەتــە  ئـــەوە  پـــێ نـــەداون،  تێکۆشانی 
نێوخۆی  لە  جوونەوەیە  ئــەو  ھەڵگیرسانی 
دیکەش  ھیندێکی  کــوردســتــان.  ــی  ــەت ڕۆژھ
کێشە  نێوخۆیی و  قەیرانی  بە  دەیبەستنەوە 
نێوخۆیی یەکانی نێو حیزبی دێموکڕات. تەنانەت 
ئی واھەیە کە دەڵێ ئەوانە لە حەیفان خۆیان بە 
کوشتن داوە کە ئەمە ئیدی سەرسووڕھێنەرە 

بۆچوونی لەم چەشنە.

بەم ئەو کێشە و ناکۆکی یانە بووە، تەنانەت 
لە پێش کۆنگرەی ٢ی حیزبەوە بووە، کۆمیتەی 
ساغکەرەوەی لێ کەوتۆتەوەو درێژەی بووە.

وایە، ئەوە دەزانم، بەم ھیندێک کەس دەڵێن 
ئەوەیان بەسەردا سەپاوە، کە دیارە ناکۆکی و 
خــاڵــەیــە.  ئـــەو  ــەســەر  ل تــایــبــەت  مــن  تێبینیی 
زۆر  کەم و  پێکردن  ئاماژەم  ئەوانەی  ڕاستە 
کاریگەری یان لەسەر بووە.  بەم ئەوەی دەڵێ 
ئەوە غەدرە، چونکی  ئەوەیان بەسەردا سەپا 
فاکتەڕی گرینگی باوەڕو ئیڕادەیان لێ زەوت 
کاتەدا  لەو  ھەر  دەبینین  ئێمە  چونکی  دەکــا. 
بەشێکی زۆری ڕێبەری و کادرو پێشمەرگەی 
کێشەو  ماونەتەوەو  باشوور  لە  ھەر  حیزب 

گرفتیشیان نەبووە.
بەشە  ئەو  کە  نەبووە  ئەو  ئی  ئەمەیان 
لە بنەڕەت دا کێشەیەکیان دروست نەکردوە 

بۆیە کێشەشیان نەبووە؟
بەڵێ وایە، ئەوانەی جوونەوەی  ٤٦-٤٧یان 
ئەوان  وەک  دەیانتوانی  ئەوانیش  وەرێخست 
آھستە   » گوتەنی  فــارس  دانیشن و  بێ کێشە 
بیا، آھستە برو». بەم ئەوان نەیانتوانی بەو 
شێوەیە دابنیشن و ھیچ نەکەن. دیارە ئەوانیش 
بـــەم وانـــەبـــووە کە  بـــووە  کێشەی خــۆیــان 
ئەوەیان بەسەردا سەپابێ. ھۆکاری سەرەکیی 
ئــەوە دەبــێ لە کــەش و ھــەوای سیاسیی ئەو 
لە  دیاردەیە  ئەو  ناکرێ  بگەڕێی.  بۆی  کات دا 
دۆخی ئێستادا ھەڵسەنگاندنی بۆ بکەی، دەبێ 
چ  لە  بزانی  ــان و  ــ ڕووداوەک کاتی  بگەڕێیەوە 

ھەلومەرجێک دا سەری ھەڵداوە.
ــە پــێــش دا بــا ســەیــری ڕەوتــی  ــا ل ــارێ ب جـ
با  بکەین،  ــێــران دا  ئ کاتی  ــەو  ل ــان  ــ ڕووداوەکـ
بزانین لە ئێران دەرەتانی چاالکی یەکی ئاسایی 
کرانەوەیەکی  ئەوەی  دوای  تایبەت  بە  ھەیە؟ 
سیاسی لە ساڵەکانی ١٣٣٩ تا ١٣٤٢ بەھۆی 
بە  ئێران  ناچارکردنی  بۆ  ئەمریکا  فشاری 
ــوو. عەلی  ــب ــت ب ــدێ چــاکــســازی دروســ ــەن ھ
ھەندێ  کات  ئەو  ــری  وەزی ســەرۆک  ئەمینی، 
کە  کــردبــۆوە  خەڵک  بــۆ  سیاسی  ــی  ــان دەرەت
بە  دەستیان  ئەوانە  نیشتمانی و  بــەرەی  تێیدا 
-٤٦ جونەوەی  کاتی  لە  کردبۆوە.  چاالکی 
٤٧دا ئەو قۆناغە کۆتایی ھاتبوو، ئەو دەرەتانە 
بچووکەش نەمابوو، بەتایبەت دوای ئەوەی لە 
ھەرای خومەینی یان  ١٥ی جۆزەردانی ١٣٤٢ 
مەجالێک  ئــەوە  دوای  ئیدی  کــرد.  ســەرکــوت 
بازرگان  بۆ چاالکیی سیاسی نەما. مھەندیس 

کە  ئــەو  کــاتــدا.  ــەو  ل ھەیە  جــوانــی  قسەیەکی 
لە  بــوو  ئـــازادی  نێھزەتی  ڕێبەریی  ئەندامی 
دەڵێ:  دادستانەکەی  بە  دادگایی کردنیدا  کاتی 
لە  دەمانەوێ  کە  کەسانێکین  ئاخرین  «ئێمە 
خەبات و  بــنــەڕەتــی   دا  قانوونی  چــوارچــێــوەی 
نێو  لە  بۆخۆی  کە  ئەو  ھەبێ.»  تێکۆشانمان 
بــووە،  ــان دا  ــ ڕووداوەک ھەناوی  لە  کۆمەڵگاو 
پێشبینیی ئەوە دەکاو دەڵێ ئێمە ئاخر نەسڵین. 
لە  ــاو  دەب چــەک  بۆ  دەســت  دیکە  نەسڵەکەی 
رێگەی  لە  واتە  دەکا،  خەبات  دیکەوە  رێگەی 

توندوتیژی یەوە.
ئەو  سیاسیی  دۆخــی  دەفــەرمــووی  یانی 
یان  سەپاندن  بەسەردا  شێوازەی  ئەو  کات 

ئیلھامیان لە شتێکی دی وەردەگرت؟
و  ئاسایی  ھەلومەرجێکی  بڵێم  ــەوێ  دەمـ
نەبووە،  لەبەردەست دا  تێکۆشان  بۆ  یاسایی 
ــا ســەیــرێــکــی ڕەوتـــی  ــر ب ــ ــەم. دوات ــەک ــەوە ی ئـ
ڕووداوەکان لە ناوچەو جیھان بکەین. دەیەی 
٦٠ی زایینی کە ئەو جوونەوەیەی تێدا کراوە 
دەیەیەکی زۆر تایبەتی یە لە سەدەی بیستەم دا. 
ئیریک ھابزباوم بە دەیەی ڕادیکالیزم و شۆڕش 
لە زۆر شوێنی  لە دەیــەی ٦٠دا  ــا.  دەب نــاوی 
دەستی  ڕاپەڕین  شۆڕش و  رادیکالیسم و  دنیا 
پێکردوە. چاو لێکە تەنانەت لە ئەمریکا لە دەیەی 
ڕێبەرایەتیی  بە  ڕەشپێستەکان  کە  دایــە   ٦٠
مارتین لوترکینگ بۆ مافە مەدەنییەکانیان ئاوا 
ئورووپا  وەرە  ئەوجار  پێشێ.  دێنە  چاالکانە 
و سەیری بزاوتە خوێندکارییەکان لە پێتەختی 
وتانی ئورووپایی بکە، بزانە چۆن لە پاریس 
پاشەکشە بە «دوگول» دەکا. لە جیھانی سێیەم 
بگرە  ڤیتنام ڕا  لە  بەرچاوترە.  ئەوە  تایبەت  بە 
تا دێتە فەلەستین  لە ڕۆژھەتی نێوەڕاست تا 
دەچێتە ئەفریقاو تەنانەت ئەمریکای التین. بە 
دەیان وت لەو دەیەدا زنجیری کۆلۆنیالیسم و 
ــەر نــەخــشــەی  ــان پــســانــدو ھــاتــنــە سـ ــی ی ــل دی
دەیـــەدا  ــەو  ل ــان.  ــ وت جــوغــرافــیــای سیاسیی 
لوتکەی خۆی.  دەگاتە  خەباتی ڕزگاریخوازی 
ھەروەھا  الیەنگران و  ئــەوەی  جالبە،  ئــەوەی 
ــەی  ــان ــزاوت ــەوەو ب ــ ــوون ــەو جــ دژبـــەرانـــی ئـ
ــدەی  ــەوەن ــە کــە ئ ــەوەی ــوو ئ ــردب ســەرســام ک
بە  نیزیک  دراوەتــێ  ئاماژەی  ــراوەو  ک تۆمار 
چەکداری  بزاوتی  جــوونــەوەو  حاڵەت  و   ٣٢
کە  ڤیتنامی یەکان  مەسەلەن  دنیادا.  لە  ھەیە 
لەو  تێکشاندبوو،  فەڕانسەوی یەکانیان  پێشتر 
«چالش»  بە  تــەواوی  بە  ئەمریکایان  دەیــەدا 
کێشابوو. فەلەستینی یەکان ھەروەھا. سەیر کە 
رێگای  لە  ھەر  ئەلجەزایری یەکان  چۆن  بزانە 
فەڕانسەوی یەکانیان  چەکداری یەوە  خەباتی 
سەرکەوتنی  دەرکــــرد،  خــۆیــان  ــی  ــان وت لــە 
شۆڕشی کوبا، شۆڕشی چین ھەر لە رێگای 
خەباتی چەکداری یەوە بوو، گۆڕانکارییەکان لە 
ئەمریکای التین. ئەو رادیکالیسمەو ئەو پەنا بۆ 
چەک بردنە کاریگەریی زۆری لە سەر ڕێبەرانی 
لە کوردستانی  ڕاپەڕینی ٤٦- ٤٧ بووە. ھەر 
ئەوکات  کوردستان  باشووری  لە  خۆشمان، 
ھەموو  ھەیەو  بەھێز  چەکدارانەی  خەباتێکی 
جا  ــووە.  ب ــەوان  ئ لەسەر  کاریگەریی  ئەوانە 
ڕێبەرانی  زۆربــەی  دەبینی  دەکــەی  کە سەیر 
پێشینەیان  الون،  کەسانێکی  جــوونــەوەکــە 
لەو  ئێران  خوێندکاریی  بزاوتی  خەبات و  لە 
کاریگەرییان  ھەموو  ئەوانە  ھەیە،  سانە دا 
لەسەر بیرکردنەوەو بڕیارەکانی ڕێبەرانی ئەو 

جوونەوەیەدا ھەبووە.
بەشی ھەرە زۆری ئەو بزاوتانەی جەنابت 
لە  ئەلجەزایر،  لە  لەچین،  کــرد  باست 
ڤیتنام و لە ئەمریکاش سەرکەوتن بە تایبەت 
لە کوبا؛ بەم لە کوردستان نا. ھۆکارەکەی 
 ٤٦-٤٧ جوونەوەی  رێبەرانی  ئایا  چییە؟ 
لە لێکدانەوەکانیان دا بەھەڵەچوبوون؟ ئایا 

ئیحساسی بڕیاریان دابوو؟
ئێمە بۆ قسەکردن لەسەر ئەو بابەتە دەبێ 
دەیــەی  سیاسیی  کــەشــوھــەوای  بگەڕێینەوە 
لە ڕوحی خەباتگێڕی  ھەموو  ٦٠ کە جۆرێک 
جیھانی گرتبۆوە،  لە ئورووپا، لە جیھانی سێیەم 
خەباتگێڕییە  ڕوحــە  ئــەو  ئەمریکاشەوە.  بــە 
داناوە.  جێ یەک  ھەموو  لە  خۆی  کاریگەریی 
لە ڕاستیدا سەرکەوتنی کوبایی یەکان لە کوبا 
ئەو  بــوو.  چــەکــداری یــەوە  خەباتی  رێگای  لە 
ئیلھامدەری  بە  بوو  ئولگوو،  بوو  سەرکەوتنە 
ڕادیکاڵەکان  الوە  لە  لە شۆڕشگێڕەکان،  زۆر 
لە  ئەفریقاو  لە  ئاسیا،  لە  جا  وتــان  زۆر  لە 

ئەمریکای التین و شوێنەکانی دیکەش.
ھەلومەرجی کوبا جۆرێک بوو زۆر ڕاحەت 
بە دەستیانەوە ھات. ئەوان ١٩٥٧ لە چیاکانی 
لە  کـــردو  پــێ  دەســتــیــان  مائێسترا»  «ســیــرا 
ــەو ســەرکــەوتــنــەوە و  ١٩٥٩ ســەرکــەوتــن. ئ
زۆر  ئیلھامدەری  بــووە  بەدەستەوەھاتنەوە 

جێ یان  زۆر  لــە  کەچی  دیکە  ڕاپەڕینەکانی 
ھەر  نەھێنا.  ــت  وەدەســ ســەرکــەوتــنــی  ئــەمــە 
یەکێک لە رێبەرانی ئەو جوونەوەی کوبا کە 
چێگوارا.  دەیناسین،  ھەموومان  بەناوبانگەو 
بۆلیوی  لە  شێوازە  ئــەو  عەینی  ویستی  ئــەو 
لەوێ  خۆیشی  بۆ  نەیتوانی،  بەم  بکا  کۆپی 

کوژرا.
ــەوە کــاریــگــەریــی  ــ جــا بــێ ئـــەمـــالوئـــەوال ئ
زۆری ھەبوو لەسەر بیرکردنەوەی ڕێبەرانی 
ئێرانێش دا  لە  تەنانەت   .٤٦-٤٧ جوونەوەی 
ئەم کۆپی کردنە لە شۆڕشی کوبا کرا، ئەوەی 
سازمانی چریکەکان لە سیاھکەل لە ساڵی ١٣٤٩ 
سەرکەوتوو  تێیدا  ئەوانیش  ــارە  دی کــردیــان، 
ئیحساسی  ئــەوان  ناڵێم  ئەمن  بۆیە  نەبوون. 
جووونەتەوە، بەم لە لێکدانەوەکانیان دا ئەو 
دەمــەوێ  نەکردبوو.  پێویستەیان  وردبینییە 
بڵێم عونسوری ئیحساس لە وەرێخستنی ئەو 
جوونەوەیەدا زۆر الوازەو ئەوەی پتر تۆخ و 
دیارە باوەڕبەخۆبوون و ئیڕادەخوازیی ئەوانە.

لەو  بەڵگەیەک  نموونە  وەک  ــرێ  دەک
پێوەندییەدا باس بکەی؟

بەڵگە زۆرن. تۆ کە نامەیەکی کاک سولەیمان 
ــەوە کـــە دێــکــۆمــێــنــتــەو  ــی ــی ــن مــوعــیــنــی دەخــوێ
لێکدانەوەی  لە  کە  دەردەکـــەوێ  بــۆت  ھەیە، 
تەواویان  دیققەتی  کوردستان دا  ھەلومەرجی 
نەکردوە. چونکی لە نامەکەدا وا باس دەکا کە 
ھەلومەرج لەبارە، خەڵک پێیان پێوەست دەبێ 
ئیحساسی  ئەوە  سەردەکەون.  تێیدا  ئەوان  و 
بوون نییە، بەم دەکرێ بڵێین لێکدانەوەکانیان 

ورد نەبووە، لە سەر بارودۆخی کوردستان.
ئەو  دەبینی  چونکی  ئــەوەیــان.  بۆ  لەگەڵتم 
گوندنشینەکانی  بــەشــی  ــە  ل جـــوونـــەوەیـــە 
چەند  کە  شوێنێک  لە  ــرێ،  دەک کوردستان دا 
شا  فەرمانی  بە  ــەرزی  ئ ئیسالحاتی  ساڵێکە 
بــوونــەتــە خــاوەنــی  گــونــدی  ــراوەو خەڵکی  ــ ک
مەزراو مووچە. سروشتییە لەو ھەلومەرجەدا 
دژوار  ســەخــت و  شۆڕشگێڕانە  ئــەو  بــۆ  کــار 

دەبێ.
ھۆکارەکانی  لە  باس  ئەگەر   وایــە.  ڕاســت 
ھۆکارەکانی  لە  یەکێک  بکەین،  سەرنەکەوتنی 

دەتوانێ ئەوە بێ.
دوایە وردتر دێینە سەر باسی ھۆکارەکانی 
پرسیارێک  لێرە  ڕاپەڕینەکە،  تێکشکانی 
دێتە گۆرێ ئەویش ئەوەیە کە ئەو ڕاپەڕینە 
بوو؟  گوفتومانێک  و  گوتار  چ  ھەڵگری 
تیوریزە  جوونەوەیە  ئەو  بنەڕەت دا  لە 

کرابوو، گوتاری تایبەت بە خۆی ھەبوو؟
تایبەتییان  گوفتومانێکی  ئەوان  ڕاستیدا  لە 
کەوتنە  بەپەلە  خێراو  بە  زۆر  ئــەوان  نەبوو. 
ئەو  بکە  سەیر  تۆ  ڕاپەڕینەکە.  ڕێکخستنی 
ڕاپەڕینەکە  بە  دەستیان  ئــەوان  کە  ساڵەی 
تاجی  شا  حەمەڕەزا  کە  بوو  ساڵە  ئەو  کرد، 
ساڵی  لە  حەمەڕەشا  دانــا.  لەسەر  پاشایەتیی 
تەخت  لەسەر  ئێرانێ و  شــای  دەبێتە   ١٣٢٠
ساڵی  لە  ســاڵ و   ٢٦ دوای  ــەم  ب دادەنیشێ 
ھەست  کە  کاتێک  کرد.  تاجگوزاریی  ١٣٤٦دا 
بە سەقامگیری دەکا. ئەو کات ئیدی ژاندارمی 
ناوچەکە بوو، ئەمریکا ئەو نەخشەی پێدابوو، 
یانی نەک خۆی ھەستی تەواوی بە ئەمنیەتی 
پێناو  لــە  بەڵکوو  دەکـــرد،  خــۆی و وتــەکــەی 
ئامانجی بەرەی ڕۆژاوادا خۆی بە پارێزەری 
دەبــێ  ئێمە  ــی.  ــ دەزان نــاوچــەکــەش  ئەمنیەتی 
چ  لە  جوونەوەکە  کە  بکەینەوە  لەوەش  بیر 
کاتێک دایە، لە کاتی شەڕی سارددا. مەبەستم 
ئاوا  ئەوەیە کە تۆ بتەوێ بە گژی رێژیمێکی 
بەو ئیمکاناتەو بەو جێگەو پێگەیە ڕاچی، دەبێ 
زۆرتــرو  وردبینیی  بە  زیــاتــر،   ئیمکاناتی  بە 
پێ بکەی.  دەســت  بــاشــتــرەوە  دووربینیی  بــە 
ــی زیـــاتـــری دەویـــســـت ھــەم  ــادەکــردن ــام خــۆئ
مــاددی و  لەبواری  ھەم  فیکری یەوە،  لەباری 
بوو،  کتوپڕ  زۆر  کارەکەیان  لۆجستیکی یەوە 
جا  دەگیرێ،  ڕاپەڕینە  لەو  رەخنەیەکە  ئــەوە 
ڕەنگبێ ھەلومەرجی باشووری کوردستانیش 

وای لێکردبن کە پەلە بکەن و دەست ببزوێن.
لــە ســەر رێبەریی  دیــکــەش  یــەک شتی  بــا 
نامەکانیان  لە  چاو  کە  تۆ  بڵێم.  جوونەوەکە 
بیری  کاریگەریی  زۆریـــان  بەشی  دەکـــەی، 
جۆرە  چ  ئەویش  بــوو،  بــەســەرەوە  چەپ یان 
سەرسامن  ئەوان  مائوییستی.  چەپی  چەپێک، 
ــن لە  ــرت ــام وەرگ ــھ ــل ــی ــن و ئ ــی بـــە شـــۆڕشـــی چ
ئەزموونەکانی شۆڕشی چین و بە تیۆرییەکانی 
نـــەخـــش و دەوری  لـــەســـەر  ــێــی  پ مــائــۆ کـــە 
کە  ئــەوەی  دادەگـــرت.  جوتیاران  گوندەکان و 
لــە گوندەکان  ــاوردووی شــۆڕش  ــ ئ دەیــگــوت 
گــەمــارۆدانــی شــارەکــان  ــێ و  باشتر دەســووت
بە  چین  شۆڕشی  دێھاتەکانەوە.  رێگای  لە 
سەرکەوت،  رێگایەوە  لەو  مائۆ  رێبەرایەتیی 

ــان گـــونـــدەکـــان بـــوون،  ــی یـ ــەرەکـ ــێــگــەی سـ پ
ئەرتەشی سووری مائۆ زۆرینەی ھەرە زۆری 
زۆری  کاریگەریی  ئەوە  بــوون،  جوتیارەکان 
بەسەر بیرکردنەوەی زۆربەی رێبەرانی ٤٦-

ناکرێ  لەوە  ھەڵبەت حاشاش  ھەبوو،  ٤٧ەوە 
ئاوێتەی  نەتەوایەتیش  بیری  کاریگەریی  کە 

ڕاپەڕینەکەیان بووە.
باشە بۆ ئەوان کەوتبوونە ژێر کاریگەریی 
بیری چەپ ئەویش لەو جۆرەی؟ بەڵگەی بۆ 

ئەوە چییە؟
جــیــا لـــە تــایــبــەتــمــەنــدیــی ڕێـــبـــەرانـــی ئــەو 
بەشێکی  کـــرد  بــاســمــان  ــە  ک جـــوونـــەوەیـــە 
ئەو  بۆ  ــەوە دەگــەڕێــتــەوە  ئ ھــۆکــاری  دیکەی 
ــوان ئــــەوان و ســازمــانــی  ــێ ــە ن پــێــوەنــدیــیــەی ل
سازمانی  ھەبوو.  ــوودەدا  ت حیزبی  ئینقالبیی 
ڕێــکــخــراوەیــە  ــەم  ئ تـــوودە  حیزبی  ئیقالبیی 
لە  بەشێک  ئورووپا  لە   ١٣٤٣ ساڵی  کە  بوو 
دیارە  ھێنابوو.  پێکیان  حیزبە  ئەو  جوانەکانی 
حیزبی  نــاوەنــدی  کۆمیتەی  ئەندامی  ھەندێ 
قاسمی و سەغایی  و  فرووتن  تــوودەش وەک 
لەگەڵیان کەوتبوون، بەم زیاتر کەسانی وەک 
تێھرانی و  خانبابا  مێھدی  ڕیزوانی،  موحسین 
لە حیزبی  کەسانە  تیپە  ئەو  کورش الشایی  و 
شۆڕشگێڕی  سازمانی  جیابوونەوەو  تــوودە 
حیزبی توودەیان پێک  ھێنا. ئەوانیش تەواو لە 
بوون،  مائۆدا  بۆچوونەکانی  کاریگەریی  ژێر 
دنیادا  لە  سۆسیالیستی   ــەرەی  ب کاتەی  ئــەو 
ئینشعابی تێکەوت، یانی یەکیەتیی سۆڤییەت و 
چین ڕیزی خۆیان لە یەکتر جیاکردەوە، لە ژێر 
کاریگەریی ئەم ئینشعابە لە زۆربەی وتانی 
ئەو  کۆمۆنیستی یەکان دا  حیزبە  نێو  لە  دنیا دا 
ڕێکخراوەیەی  ئەم  دا.  ڕوویان  جیابوونەوەیە 
ئینقالبیی حیزبی توودەش لەو چوارچێوەیەدا 
بە  یەکیەتیی سۆڤیەتیان  ئەوان  بوو.  دروست 
دەیانگوت  ــردو  دەک تاوانبار  ریویزیونیسیت 
ــەوان پـــیـــداچـــوونـــەوەیـــان بـــە بــنــەمــاکــانــی  ــ ئـ
ئــەو  جــا  کــــردوە.  لێنینیسم دا  مــارکــســیــزم و 
چەکداری   خەباتی  بە  بــاوەڕیــان  ڕێکخراوانە 
ھەبوو و کاریگەریی مائۆییسم یان بەسەرەوە 
ئەوانە  ٤٦-٤٧ و  جوونەوەی  ڕێبەرانی  بوو. 

پێکەوە پێوەندی یان ھەبوو.
ــەی  ــ ــکــە بــۆ ئــــەوەی زۆرب بــەڵــگــەیــەکــی دی
 ٤٦-٤٧ جــوونــەوەی  خەباتکاری  ڕێبەرانی 
بیرەوەرییەکانی  بـــوون  مائوییستی  چــەپــی 
یەکێک لە رێبەرانی سازمانی ئینقالبیی حیزبی 
تـــوودە کـــورش الشــایــی یــە. کـــورش الشایی 
ــەڕاوە، ھــاتــەوە بــاشــووری  ــ لــە ئـــورووپـــاڕا گ
لەگەڵ  مانگیان  دوو  تەقریبەن  کوردستان و 
بووە. لەگەڵ کاک سمایل شەریف زادەو کاک 
دوو  لە  زیاتر  ئــەوان  سیڕاجی و  حەمەدەمین 

مانگ لە ناوچەدا جەولەی کردوە.
ــەوە ئـــوڕووپـــا کــە دێــتــەوە  ــ ــ ــە دەڕوات ــ دوای
ئیدی  بــەم  دێنێ،  خــۆی  لەگەڵ  دیکەش  ئی 
بــووەو  تــەواو  پێ ھاتوە،  کۆتایی  ڕاپەڕینەکە 
بەشێک لە ڕێبەرەکانی شەھید بوون . لە البەالی 
تێڕوانینی  الشایی دا  کورش  بیرەوەری یەکانی 
 –  ٤٦ ڕاپەڕینی  ڕێبەرانی  مائۆئیستیی  چەپی 
٤٧ دەبیندرێ و بە تایبەتی لە نامەکانیان دا کە 
بۆ د. قاسملوو و کەریم حیسامی یان نووسیوە 
خەباتی  پێویستیی  لەسەر  پێداگری  تێیدا  کە 
لە  گوندەکان  جوتیاران و  دەوری  چەکداری و 

بەرپاکردنی شۆڕش دا دەبینین.
پێشتریش  ســـاڵ  چــەنــد  بڵێم  ــەوەش  ــ ئ ــا  ب
لە  ویستی  توودە  حیزبی  ئینقالبیی  سازمانی 
نێو ئێلی قەشقایی لە باشووری ئێران  لە خان و 
بابەت  لە  شا  ڕێفۆرمەکانی  بە  دەرەبەگەکان 
زەوی و زار ناڕازی بوون کار بکەن و ئاراستەی 
ــوو نــەبــوون. دیــارە  ــدەن کــە ســەرکــەوت ــێ ب پ
مل بادان  و سەربزێویی  قەشقایی یەکان  ئەوەی 
خان و دەرەبەگەکان بوو بە ڕێفۆرمەکانی شا 
فیکرو  چون  ڕاپەڕین،  چوارچێوەی  ناچێتە  و 

رێکخستن و ئیڕادەی تێدا نەدەبینرا.
باشە پێوەندیی نێوان سازمانی ئینقالبیی 
حیزبی توودەو خەباتکارانی ڕاپەڕینی ٤٦-
وتانی  لە  ئەوان  بووە؟  دروست  چۆن   ٤٧
ئورووپایی، ئەمان لە باشووری کوردستان و 

چیاکانی ڕۆژھەتی کوردستان؟
رێگای «مام جەالل» ەوە  لە  پێوەندییە  ئەو 
کێشەو  دروستبوونی  دوای  بــووە.  دروســت 
ئەیلوول   شۆڕشی  ڕێبەری  نێوان  لە  ناکۆکی 
کە باڵی مەکتەبی سیاسیی پارتی جیابوونەوە ، 
مام جەالل یەکەم کەس لە رێبەرانی کوردە کە 
بوو.  لەسەر  مائۆی  ئەندێشەکانی  کاریگەریی 
یانی دەتوانم بڵێم مام جەالل زووتر لەو کات و 
لە نیوەی پەنجاکانی زاینینییەوە کەوتبووە ژێر 
بۆ  ئەو  مائۆ.  ئەندێشەکانی  بیرو  کاریگەریی 
فستیڤاڵێکی  لە  بەشداری  بۆ  کات  ئەو  خۆی 
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دەکــاو  چین  ســەردانــی  جیھان  خوێندکارانی 
ژێر  دەکــەوێــتــە  ــەواوی  تـ بــە  دەبینێ و  ئــەوێ 
ئەمانە،  مائۆ.  ئەندێشەکانی  بیرو  کاریگەریی 
واتە باڵی مەکتەبی سیاسی لە دەرەوەی وت، 
ڕێبەرانی  لەگەڵ  ھەیەو  نەفەریان  بێرلین  لە 
جۆرە  بەو  دەبینن و  یەکتر  ئینقالبی  سازمانی 
ڕۆژھەت  خەباتکارانی  لەگەڵ  پێوەندییەکان 
کــورش  وەک  کەسانێکی  ــەن و  دەکـ دروســـت 
ــنــەوە بــەکــرەجــۆ و لـــەوێ لەگەڵ  الشــایــی دێ
دەگرن و  یەکتر  ئــەوان  شــەریــف زادەو  سمایل 
دێنەوە ڕۆژھەتی کوردستان. واتە لە رێگای 

مام جەاللەوە ئەم پێوەندی یە دروست بوو.
ئەگەر  تێبینی یانە  سەرنج و  ئەو  ھەموو  بە 
 ٤٦-٤٧ ڕاپەڕینی  گرینگیی  لە  باس  بمانەوێ 
ئێوە  دابنێین؟  لەسەر چی  قامک  دەبێ  بکەین 

گرینگیی ئەو جووالنەوەیە لە چیدا دەبینن؟
با لە پێش دا و سەرەتا بزانین ئەو ڕاپەڕینە 
لەبەرچی بۆ حیزبی دێموکرات گرینگە. حیزبی 
رووخانی  دوای  لە  کوردستان  دێموکڕاتی 
تێکۆشانی  ئــەگــەرچــی  کــوردســتــان  کــۆمــاری 
بووەو خەباتەکەی ھەورازو نشیوی زۆری بە 
ئاشکرابوونەوەی  ھەتا  بەم  بینیوە.  خۆیەوە 
شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوای  لــە  تێکۆشانی 
میتینگەکەی  لــە  و  ڕەشــەمــەدا  ١١ی  لــە   ٥٧
دیارترین و   ٤٦-٤٧ جــوونــەوەی  مەھاباد دا؛ 
بەرجەستەترین قۆناغی چاالکی و فەعالیەتێتی.

بــووە، چاالکی  ماوەیەدا خەبات  لەو  دیــارە 
کەوتوونەتە  حیزبە  ــەو  ئ ئــەنــدامــانــی  ــووە،  بـ
زیندانەوە، بەم ڕاپەڕینی ٤٦-٤٧ گرینگترینی 
ــە دوای کــۆمــاری  ل ــە  ــ مـــێـــژووەیـــە. وات ــەو  ئـ
ئەمە   ١٣٥٧ شــۆڕشــی  ھــەتــا  کــوردســتــانــەوە 
لوتکەی چاالکی و تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی 
١١ی  میتینگی  لە  دەبینی  ئەگەر  کوردستانە. 
حیزبی  لە  بەرین  پێشوازی یەکی  ڕەشەممەدا 
دێموکڕاتی کوردستان کرا بەشێکی کاریگەریی 
ــەم ڕاپــەڕیــنــەیــە. ڕاســتــە بــیــرەوەری یــەکــانــی  ئ
کۆمار، نۆستالیژیای کۆمار ئێستاش لە بیری 
بەشێکی خەڵک دا ھەر مابوو، بەم کۆمەنی 
خەڵک کە ڕوو لە حیزب دەکەن، حیزبێک کە 
ساڵەھایە دوورە لە خەڵک و چاالکیی ئاشکرای 
چۆنە  ئــەدی  ــووە،  ب کز  خەباتەکەی  نــەبــووە، 
لـــێ دەکـــرێ؟ ڕاستە  ئـــاوای  پــێــشــوازی یــەکــی 
بەم  گرینگن،  حیزب  شوعارەکانی  بەرنامەو 
فاکتەرەکانی  لــە  یەکێک  ئــەمــالوئــەوال  بەبێ 
ڕاپــەڕیــنــی ٤٦-٤٧و  لــە  ــە  ــێــشــوازی ی پ ــەو  ئـ
بوو  ســاڵ  دە  ھــەر  چونکی  ئاکامەکانیەتی. 
کەسایەتی یەکانی  تێک شکابوو.  ڕاپەڕینە  ئەو 
ئەو جوونەوەیە لە یادەوەریی خەڵک دا ھەر 
مابوون. کەوابوو ئەمە خاڵێکی گرینگە. دواتر 
ڕێکخراوێک  کە  یەکەمجارە  ئەمە  ئێران دا  لە 
دەکاو  لە خەباتی چەکداری  کــردەوە ڕوو  بە 
لــە دژی حکومەت  ئــەو شــێــوازە بــۆ خــەبــات 
ھەڵدەبژیرێ. ڕەنگە وەک فیکر ھەبووبێ، بەم 
بە  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  عەمەلی  بە 
جوونەوەی ٤٦-٤٧ یەکەم ڕێکخراوە کە پەنا 
بۆ ئەو شێوازە لە خەبات دەبا. بە ڕوویەکی 
بووە  کاریگەریی  جــوونــەوەیــە  ئــەو  دیکەدا 
ئەو  کە  ئێران  لە  دیکە  ڕێکخراوەکانی  لەسەر 
ئەوەی  دیــارە  بەر.  بگرنە  خەبات  لە  شێوازە 
دوای  لە  کــرد،  باسم  کە  بــازرگــان  مھەندیس 
خەباتی  گەراکانی  و  بیر  یەکەم   ١٣٤٣ سالی 
چەکداری بە دژی ڕێژیمی پاشایەتی لە ئێران دا 
جەزەنی «،  «بیژەنی  بەھۆی  دەبــێ  دروســت 
ــان و مــەســعــوودی  ــوویـ ــزی پـ ــەرویـ ئــەمــیــر پـ
ــە لە ساڵی  ئــەحــمــەدزادەو ئــەوانــەوە کە دوای
١٣٤٩ رێکخراوی فیداییانی لێ کەوتەوە،  ساڵی 
دواتر سازمانی مجاھیدنی خەلق کە ئەوانیش 
لە بیری خەباتی چەکداری دا بوون؛ لە کاتێک دا 
کە ئەو ڕێکخراوانە ھەر لە فیکری ئامادەکاری  
چەخماغەی  کە  کوردستانە  لە  ئــەو  دابــوون 
ئەم شێوازە لە خەبات لێ دەردێ. ئەمن گوتم 
لە  فیداییەکان  چریکە  ھەستەکانی  یەکەم  کە 
ساڵی ١٣٤٣ دروست دەبێ، بەم یەکەم کاری 
بەکردەوەیان ڕووداوەکەی سیاھکەل لە ساڵی 
جووالنەوەی  ئەمالوئەوال  بەبێ  بــوو.   ١٣٤٩
رێکخراوانە  ئەو  لەسەر  کاریگەریی   ٤٦-٤٧
لە  شەریف زادە  سمایلی  کاک  تەنانەت  بووە. 
لە  ھیندێک  لەگەڵ  خوێندکاریش دا  سەردەمی 
خوێندکاران کە دواتر لەگەڵ چریکەکان کەوتن 
لە  نامەگۆڕینەوەیان  نامەو  بــووە،  پێوەندیی 
نێوان دا بووە، وەک  عەلیڕەزا نابدل، بێھرووز 
دواتر  کە  دێھقانی  ئەشرەف  بــرای  دێھقانی، 
نەچێ  لەبیر  ئەوەمان  کــوژران.  ھەردووکیان 
کە چۆن ئەو ڕاپەڕینە ھێمنی و ئارامیی ئێرانی 
ئارام  جەزیرەی  بە  ئێرانی  کە  شا  شڵەژاند. 
نێوەڕاست  ڕۆژھــەتــی  تۆفانیی  دەریـــای  لە 
لێ شلەقاند.  مەندەیان  گۆمە  ئەو  دەشوبھاند، 

ئەوانە گرینگن.
باشە ھەر گرینگە یان دەسکەوتیشی بووە؟

ــوو دەســکــەوتــی  ــەمـ ــە ھـ ــان ــگــی ی ــن ــەو گــری ــ ئ
مەعنەوین. یەکێک لە دەسکەوتە مەعنەوی یەکان 
ــە ســەر  ــاتــەو کــاریــگــەریــی ل درێـــژەدانـــی خــەب
پاش  نەسڵی  ــاوە.  ــ دان تێکۆشان  بــەردەوامــیــی 
لەوانم  یەکێک  من  کە  دواتــر  نەسڵی  ئـــەوان و 
بــەم  بـــووە.  ــەســەرەوە  ب ئــەوانــی  کاریگەریی 
کاریگەریی  ــەوان دا  ئ ــەدوای  ب کە  نەسلەی  ئەو 
بــوون  الو  کۆمەڵێک  ــوو  ــەســەرەوەب ب ئــەوانــی 
دواتر  دەیانخوێند و  ئێران دا  زانکۆکانی  لە  کە 
ئەوەی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان یان 
دروست کرد، ئەوە بەرھەمی کاریگەریی ئەوان 
ڕێبەرانی  بوونە  دوایە  نەسڵەی  ئەو  یانی  بوو. 
بوو.  بەسەرەوە  ئەوانیان  کاریگەریی  کۆمەڵە، 
نەسڵی دواتر کە ئەمن بۆ خۆم یەک لەوانم، لە 
ساڵەکانی ١٣٥٥-١٣٥٦ کە دەچووینە شاخەوانی 
پیرانشارو  شارەکانی  مەھابادو  نــاوچــەی  لە 
سەردەشت، لەھەر مووچەیەک، لەھەر کانێاوێک 
کاک  باسی  مووچەکە  خــاوەن  دەدا،  المــان  کە 
دەناسرا،  فایق  بە کاک  کە  سولەیمانی موعینی 
باسی ئەوانیان بۆ دەکردین، ئێمەش کاریگەریی 
ــەســەرەوە بــوو. الم وایــە لــە کەم  ئــەوانــمــان ب
حوجرەی فەقێ یان باسی مەال ئاوارە نەکرابێ، 
ئــەوان  نــاوی  بە  منداڵەکانی  نــاوی  کــەس  زۆر 
دەکرد. ھەروەھا مینەشەم لە ناوچەی ڕەبەت و 
تۆ  دیسان  ھەبوو.  ناوبانگی  ناوو  سەردەشت  
شارێکی  کە  بکە  کــات  ئــەو  مەھابادی  لە  چــاو 
بچووک بوو. لەو شارەدا کە چەند کەسی جوان 
ئەو شارەی  بەناوبانگەکانی  بنەماڵە  لە  ئەویش 
لێ بکوژرێ، بزانە چ کاریگەری یەکی بووە. بۆ 
خۆت دەزانی کە باوکی کاک سولەیمان موعینی 
وەزیر بووە لە کۆماری کوردستان دا، بنەماڵەی 
شارەکە  گەورەی  بازرگانێکی  کە  شەریف زادە 
بوون، لەو شارە بچووکەدا کە دوو برای وەک 
کاک عەبدوڵال و کاک سولەیمان موعینی، کاک 
نیزامی  فەتاح  سەید  کاک  شەریف زادە،  سمایل 
شەھید دەبن چ کاریگەریی سایکۆلۆژیی قووڵی 
بەسەر شارەکەوە دەبێ. ئەو کاریگەرییە کاتی 
ئێمە  گوتم  وەک  مابوو،  ھەر  ٥٧یش  شۆڕشی 
ئەم  بــوویــن.  ئـــەوان  دوای  دووھــەمــی  نەسڵی 
شەھیدانە بۆ ئێمە ئیلھام بەخش و ئۆلگوو بوون؛ 
چۆن «خوسرەو ڕەزبە»و «بیژەن جەزەن»ی و 
«حەمید ئەشرەف» بۆ الوانی ئێران سەمبوول و 
ئۆلگووی موبارزاتی بوون، ئەوانیش بۆ ئێمەی 

الوی کورد وابوون.
ڕەفتاری  لەسەر  شوێنکارێکی  چ  ئــەدی 
حکومەتی ناوەندی  دانا. حکومەتی پاشایەتیی 

تووشی چ کاردانەوەیەک کرد؟
پاشایەتیی  حــکــومــەتــی   ٤٦-٤٧ ــنــی  ــەڕی ڕاپ
کــرد.  ــەورە  گـ راچلەکانێکی  شـــۆک و  تــووشــی 
ئــەوەی  چــاوەڕوانــیــی  قــەت  پاشایەتی  ڕێژیمی 
ــاوەڕی نەبوو کە ڕووداوێــکــی لەو  نــەدەکــرد، ب
ــێ تــێــک بــدا،  ــارامـــەی! ل ــە ئـ ــ چــەشــنــە ئـــەو دوڕگ
ساڵێک پێش ئەم ڕاپەڕینە شا لە وتووێژ لەگەڵ 
پرسی  لەسەر  کە  بیانی دا  ڕۆژنامەنووسێکی 
کورد پرسیاری لێ دەکا، دەڵێ ئێمە کێشەیەکمان 
بە ناوی کێشەی کورد نییە، ھەموو لە نیژادی 
لەگەڵ  بۆیە  نییە.  نــاوە  بەو  باسێک  ئاریایین و 
زۆر  ــەوەی  ــاردانـ کـ ــە  ــەوەک جــوون دەسپێکی 
ئەفسەرێکی  دەسبەجێ  ئەوان  ھەبوو.  خێرایان 
بەناوبانگی ئەڕتەشی شاھەنشاھی، «ئەڕتەشبود 
ئۆوەیسی»ی ڕاسپارد کە ڕاپەڕینەکە سەرکوت 
بکا. ئەو ھات لە جەڵدیان ستادێکی فەرماندەیی 
پێک ھێنا. ئەوان زۆریان گرینگی بەوەدا کە نەھێلن 
ڕاپەڕینەکە بۆ ناوچەکانی دیکە پەرەبستێنێ. با 
ئەوەش بڵێم کە حکومەتی ناوەندی لە ئێران لەو 
ڕووداوەدا بوو کە یەکەمجار چەکداری کوردی 
ڕاپەڕینی  سەرکوتی  بۆ  ڕێکخراو  بەشێوەی 
کوردی بەکارھێنا. بۆیە سەرکوتی ئەو ڕاپەڕینیە 
لە  ئەگەر چاو  پــێ درا.  یەکجار زۆری  گرینگیی 
کتێبی «چپ بە روایت اسناد ساواک» دەکەی، 
ئەو کات دەزانی کە ئەو جوونەوەیە چەندەی 
ھەراسان کردوون و چەندە نیگەرانن لە نفووزی 
تەنانەت  نێو خەڵک دا.   لە  ڕێبەرانی ڕاپەڕینەکە 
بۆ  خەڵک  کە  ھاتووە  بەڵگەکان دا  لە  یەکێک  لە 
ئیدارەو  ناکەنە  ڕوو  کێشەکانیان  چارەسەری 
ڕوو  بەڵکوو  حکومەییەکان،  دەوڵەتی و  شوێنە 
بــۆیــان چــارەســەر بکەن.  ئـــەوان ھەتا  دەکــەنــە 
ساواک  بەڵگەنامەکانی  لە  چاو  کە  کاتێک  یانی 
دەکــەی ئەو کات بۆت دەردەکــەوێ کە چەندە 
بەالی  سەرکوت کردنەکەی  جوونەوەیەو  ئەو 
بۆیە  ــووە،  ب گرینگ  پاشایەتی یەوە  حکومەتی 
جیا  ئــەوان  کرد.  سەرکوتی  تواناوە  ھەموو  بە 
لە کۆک و پۆشتەی سەربازی ھێزی ئاسمانی  و 
تێکشکانی  دوای  لە  ھێنا.  بەکار  ھێلی کۆپتێریان 
ڕاپەڕینەکەش خەڵکێکی یەکجار زۆریان گرت و 

ژمارەیەکیان ئێعدام کرد.
جوغرافیای تێکۆشانی ئەو ڕاپەڕینە بۆ 
ھەر لەو بەشە لە موکریان دا مایەوە کە 

باسمان کرد؟
بوو،  کتوپڕ  جــوونــەوەکــە  گوتم  وەک 
دیارە  نەدرایە.  دەرەتانیان  مــەوداو  دوایــە 
ئەوەش بڵێم ئەم ڕاپەڕینە تیمێکی لە ناوچەی 
ورمێ  ش بووە، بەم زور زوو تیمەکەیان 
نحۆ،  تیمەی  ئەو  دەچــێ،  لەنێو  بــەداخــەوە 
فەرماندەیی  شــکــاک  باپیر  بــە  ــاســراوی  ن
پەرەپێدان  بۆ  بەرنامەش  بۆیە  دەکـــردن. 
ئەگەر  بە جوغرافیای چاالکی یەکان ھەبوو 
پێگەی  بەھۆی  مەجالیان درابایە. ھەروەھا 
ناوچەی  لە  دێموکرات  حیزبی  سوننەتی 
دواتر  کەمایسی یە  ئەم  دیارە  کە  موکریان 
ــە بــەرگــریــی چـــەکـــدارانـــەی گــەلــەکــەمــان  ل
چــارەســەر  ئیسالمی  کــۆمــاری  دژی  ــە  ل
لە  سیاسی  تێکۆشانی  جوغرافیای  کــراو 
کرماشانەوە تا ورمێ و سەڵماسی گرتەوە.

بەر لەوەی وردتر باس لە ھۆکارەکانی 
بکەین،  جوونەوەیە  ئەم  تێکشکانی 
لە  کەم  زۆر  کەمایەتی یەکی  بۆ  دەپرسم 
کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  رێبەریی 

بەشداری جوونەوەکە بوون؟ 
نا، ئەمن پێم وانییە کە بەشی زۆرینەی 
حیزبی دێموکڕات لەگەڵ ئەو جوونەوەیە 

نەبووبێ.
ئەندامانی  ھــەمــوو  لــە  نییە  ئـــەوە  ــەی  ئ
کۆمیتەی ناوەندی تەنیا یەک کەس، ئەویش 
ــە ڕێــبــەریــی  کـــاک ســولــەیــمــان مــوعــیــنــی ل

جوونەوەکەدا بووە.
لەگەڵ  بەشی زۆری حیزب  بڵێم  ناتوانم 
نەکەوتوە، النیکەم نیوەی ئەندامانی حیزبی 
دێموکڕات لەگەڵ جوونەوەکە بووە. دیارە 
ئەمن ئاماری وردم لەسەر ئەو ئەندامانەی 
کوردستان  بــاشــووری  لە  کە  نییە  حیزب 
مانەوە، بەم وایە ھەندێ سیمای ناسراوی 
حیزب ھەبوون کە لەگەڵ نەکەوتن. ڕەنگبێ 
ھۆکارەکەی بۆ ئەوە بگەڕێتەوە ئەو بڕیارە 
ڕیسکێکی گەورە بوو. ئەتۆ دەست بۆ کارێک 
دەبەی کە ئیحتمالی ئەوەی تێدابچی یەکجار 
بۆ  ئەمە  سەرەکیی  ھۆکاری  ئەمن  زۆرە، 
بەشدارییان  بۆ  دەگەرێنمەوە.  خاڵە  ئــەو 
ھەلومەرج و  بەپێی  ئەگەر  ڕەنگبێ  نەکرد، 
مەنتیقیی  لێکدانەوەی  ئێستا  تێگەیشتنی 
ھەلومەرجەکە  بڵین  مەسەلەن  بکەن،  بۆ 
لە  لەوان  یەکێک  تەنانەت  نەبووە.  گونجاو 
«ماجەراجوویی»  بە  بیرەوەرییەکانی دا 
بەشدار  تێیدا  چونکی  خۆی  بۆ  ــا،  دەب ناو 
نەبووە دەڵێ ماجەراجوویی بووە. دەتوانم 
ڕاپەڕینەکە  ڕیسکی  زەریبی  چونکی  بڵێم 
لێ  خۆیان  بۆیە  ــووە،  ب لەسەرێ  یەکجار 
نەداوە. ئەوانەی لەم ڕاپەڕینەدا بەشدارییان 
کرد دەستیان لە گیانی خۆیان شوشتبووە. 
ڕێبەرانی  لە  یەکێک  تەنیا  مانی  ژیــان دا  لە 
ــە (حــەمــەدەمــیــن ســیــڕاجــی)  ــن ــەڕی ئـــەم ڕاپ

سەلمێنەری ئەم ئیدیعایەیە.
کێ  جوونەوەیە  ئەو  پشتیوانەکانی 

بوون؟ دژبەرانی کێ بوون؟
زۆر لەمێژە دەگوترێ، دەڵێن کوردەکان 
جیا لە شاخەکان دۆستی دیکەیان نییە، ئەو 
لە  قۆناغە  ئەو  لەگەڵ  پێوەندی  لە  قسەیە 
تێکۆشانی خەباتگێڕانی کورددا قەت ئەوەندە 
ــووە. بــەڕاســتــی پــڕ بــە پێستی  ــەب ڕاســـت ن
بــووەو  شاخەکانیان  ــووە.  ب ڕاپەڕینە  ئــەو 
تیربار و  دوو  کشینکۆف و  پێنج  چــوار_ 
چەند تفەنگی کۆنی بڕنوو. کەس یارمەتیی 
نەداون، تەنانەت پشتی جیبھەشیان نەبووە، 
ئەویش لە کاتێک دا کە بۆ خەباتی چەکداری 
ستراتیژی و  ئەسڵێکی  جیبھە  پشتی  بوونی 

بنەڕەتی یە. ئەوان ئەوەشیان نەبوو.
ــان لــە بــیــرنــەچــێ لــە دیــوی  ــەوەمـ بــا ئـ
لە  شیوعی  حیزبی  عــێــڕاق دا  کوردستانی 
زۆر  خــۆی دا  دەســەتــی  توانایی و  ڕادەی 

جار فریایان کەوتوە.
لە  کە جیا  ــووی  ــەرم دەف ــەوە  ئ ھــەر 
نیوەسووک  ســووک و  چەکی  کۆمەڵێک 
نەبوە،  دیکەیان  لۆجستیکیی  ئیمکاناتی 
ئایا ئەوە خاڵی الوازی ڕاپەڕینەکە نییە 
کە بە کەیفییەتەوە بەرەنگاری ڕێژیمێکی 

زەبەالح بۆتەوە؟
ــەوان بە  ئـ پــێ کــرد کــە  ــاژەم  ــام ئ پێشتر 
خێرایی و پەلە دەستیان دایە کارێکی گەورە. 
دەستیان  سفرەوە  لە  ــەوان  ئ ڕاســتــی دا  لە 
پێ کردو بێجگە لە ئیمان و ورە ھیچیان شک 

نەدەبرد.
گوتت کە جیا لە شاخەکان پشتیوانیان 

نەبووە، ئەدی دژبەرانیان؟
دژبەرانی دیارە کە بەپلەی یەکەم رێژیمی 
پاشایەتی بوو، وەک پێشتریش باسم کرد بۆ 
یەکەم جار بوو لە ڕۆژھەتی کوردستان کە 
کورد  چەکداری  ھێزی  ناوەندی  حکومەتی 
بەشێوەیەکی ڕێکخراو بە گژی جوونەوەی 
کورددا بکا. ئەوە زیانێکی گەورە بوو. لەگەڵ 
ئەوەش دا بەداخەوە ئاغاوەت و دەرەبەگەکانیی 
کوردیش بە تایبەت لە ناوچەی بانە دەوری 
خراپیان گێڕا. ئەو ھێزە ٤٠٠- ٥٠٠ کەسەی 
جــوونــەوەیــە  ئــەم  تێکۆشەرانی  وەدووی 
کەوتووە دەبینی بە چاوساغیی ئاغاوەتەکانی 

ئەو ناوچەیە بووە.  
دەنگدانەوەی  ئێران دا  ئاستی  لە  ئەدی 
خۆی  بۆ  پشتیوانێک  توانی  بوو،  چۆن 

ببینێتەوە؟
لە  ســەرتــاســەری  حیزبی  تاکی  ئەوکاتە 
ئێران حیزبی توودە بوو، بەم حیزبی توودە 
مــەوزووعــەوە. حیزبی  ئــەو  نێو  چــۆن ھاتە 
توودە کە زانی ڕێکخراوی ئینقالبیی حیزبی 
توودە پێوەندییان لەگەڵ ڕاپەڕینەکە گرتوە، 
ــەوەی ڕێــبــەرانــی ڕاپــەڕیــنــەکــە بــە الی  بــۆ ئـ
خۆیان  بۆ  نەکەون و  ئینقالبی دا  ڕێکخراوی 
جڵەوی ڕاپەڕینەکە لە دەست نەدەن، چونکی 
وەکــوو  ئینقالبی یان  ڕێــکــخــراوی  کــات  ئــەو 
بە  ئەوانیش  دەکــرد،  سەیر  خۆیان  دوژمنی 
نێوەدا  لەو  ھەڵبەت  کەوتن.  وەخۆ  پەلەپەل 
بۆ  حیسامی  کــەریــم  و  قاسملوو  دوکــتــور 
ئەوەیان زۆر ھاندەر بوون کە حیزبی توودە 
پاڵپشتیان بن. بۆیە دەبینین  پشتیان بگری و 
ــش،  ــەن رادم ڕەزا  ــدا،  ــەغ ب ــە  ل  ١٣٤٦ ســاڵــی 
کەریم  لــەگــەڵ  تـــوودە؛  حیزبی  سکرتێری 
حیسامی کە لە بوڵغارستان لە ڕادیۆ پەیک دا 
کاری دەکرد، لەگەڵ دوکتور عەبدوڕەحمان 
بەغدا.  دێــنــەوە  بــوو  ــڕاگ  پ لە  کە  قاسملوو 
ئەوان لەوێ لەگەڵ کاک سولەیمان موعینی و 
ئەوە  دادەنیشن.  سیڕاجی  حەمەدەمین  کاک 
دەری دەخا کە دوکتور قاسملوو لە بەرامبەر 
کاک  نــەبــووە.  بێ تەفاوت  حەڕەکەتەدا  ئــەو 
ــف زادەو کـــاک ســولــەیــمــان  ــ ــەری ســمــایــل شــ
قاسملوو  دوکتور  لەگەڵ  بــەردەوام  موعینی 
لــە پــێــوەنــدی دا بـــوون، لــەگــەڵ کــاک کەریم 
حیسامی ش. نامەکان ماون. ئەوان بەردەوام 
بــووە.  یەکتر  لەگەڵ  بیروڕایان  ئاڵوگۆڕی 
کەریم  کە  دەڵێن  ئێمە  بە  ھەن و  نامانە  ئەو 
ــەردەوام  ــ ب قاسملوو  ــور  ــت دوک حیسامی و 
ھەر  بـــووە.  جــوونــەوەکــە  بــە  پێوەندییان 
دەدەن و  ــان  ھـ تــــوودە  حــیــزبــی  ــش  ــی ــەوان ئ
تـــوودەش لە  فــشــاریــان بــۆ دێــنــن و حیزبی 
ژێر  نەکەوێتە  ڕاپەڕینەکە  ئـــەوەی  ترسی 
کاریگەریی رێکخراوی شۆڕشگێڕیی حیزبی 
توودەوە، بۆیە دانیشتنێکیان لەگەڵ ڕێبەرانی 
تــوودە  لـــەوێ  حیزبی  بـــووە.  ڕاپــەڕیــنــەکــە 
دیکەیان  شتی  یارمەتی و  بەڵێنیی  ھیندێک 
پێ دەدا؛ بەم ھیچ شتێک لەو وادەو بەڵێن و 
نەکرد،  شتێکیان  ھیچ  نــەبــوو.  شین  قسانە 
دادەنــان،  بۆ  شەرتیشیان  ھەندێک  تەنانەت 
باڵی  واتە  چەپەکان،  ڕاپەڕینە  ئەو  دەبێ  کە 
ئەوان  بکاو  رێبەریی  پێشکەوتنخواز  چەپ و 

بادەست بن تێیدا. 
قاسملوو  دوکتور  ڕۆڵی  باسی  تۆخی  بە 
قاسملووش  دوکتور  بڵێی  دەتــەوێ  دەکــەی، 

یەکێک لە ڕێبەرانی ئەو جوونەوەیە بوو؟
دوکتور قاسملوو و کاک کەریم حیسامی 
لە  ڕاپەڕینەکە  رێبەرانی  لەگەڵ  ــەردەوام  بـ
کە  دیکە  دانیشتنێکی  لە  بــوون.  پێوەندی دا 
کـــاک ســولــەیــمــان مــوعــیــنــی و کـــاک سمایل 
بەرینکردنەوەی  مەبەستی  بە  شەریف زادە 
کادری ڕێبەریی ڕاپەڕینەکە دەیکەن، دوکتور 
کاندید  حیسامی  کــەریــم  کــاک  و  قاسملوو 
قاسملوو  دوکــتــور  دەدەن  ــەرار  قـ دەکـــەن. 
فیکری و  بــواری  لە  کوردستان و  بگەڕێتەوە 
پەروەردەیی و فێرکاری دا یارمەتی یان بدا بۆ 

ڕێبەریی کۆمیتەی شۆڕشگێڕی.
ڕاپەڕینێک کە دەیەوێ پەل و پۆ باوێ، 
رێبەرییەکەی  دەیـــەوێ  کە  ڕاپەڕینێک 
بۆ  تێک شکا؟  بۆ  ئەدی  بکاتەوە؛  بەرینتر 

شکستی خوارد؟
لە ڕاستیدا زۆر ھۆکارن دەستیان داوەتە 
ــە  ــەوەی ــی یــەکــتــر ھــەتــا ئـــەو جــوون دەســت
بەھیچ  عەینی   ھــەلــومــەرجــی  تێک بشکێ.  
جۆر ئامادە نەبوو، وە تەنانەت ھەلومەرجە 
عەینی  ھەلومەرجی  ــەم  ب زێھنی یەکەش. 
تێکۆشانی  چەقی  پێگەو  نەبوو؟  ئامادە  بۆ 
ــە گــونــدەکــان  ــن ــەڕی خــەبــاتــگــێــڕانــی ئـــەو ڕاپ
لـــە زۆر جــێــگــادا  ــوو، ڕاســـتـــە دەبــیــنــیــن  ــ ب
بوون.  پێوەست  پێیان  کە  بوون  خەڵکانێک 

ھــەر لــە بــیــرەوەری یــەکــانــی کــورش الشــایــی دا 
خۆشەوە  ڕووی  بــە  خەڵک  کــە  دەردەکــــەوێ 
داون،  نیشان  بــۆ  عەتفیان  ــوون،  ــرت گ وەری 
بــەم  داون؛  پەنایان  کـــردوون،  یــارمــەتــی یــان 
ئەمە ھەموو شتێک نییە. ڕێفۆرمەکانی زەوی و 
بە جۆرێک جوتیارەکانی بێ تفاوت کردوە،  زار 
پوختی  کورتی و  بە  نییەو  دەورێکی  ھیچ  شار 
ئامادە  لەبارو  ڕاپەڕین  شۆڕش و  ھەلومەرجی 
ئــەوەی  بــووە.  سەخت  ھەلومەرجەکەش  نییە. 
وای کردبوو کە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر فشاریان 
بخرێتە سەرو بازنە تێکۆشان و چاالکی یەکانیان 
ــارەی  ــە ژمـ تــەنــگــەبــەرتــر بــێــتــەوە. ھــەروەھــا ل
ھێزەکانیان کەم دەبۆوە، بۆیە دەبینین کە کاک 
سمایل شەریف زادە شەھید دەبێ خۆی و چوار 
کەس لەگەڵی مابوونەوە کە تەنیا یەک لەوان لەو 
شەڕەدا بە برینداری ڕزگاری بوو و ئێستاش بە 

خۆشی یەوە لە ژیان دا ماوە. 
ئامادە  عەینی یەکە  ھەلومەرجە  بڵێم  دەمەوێ 
نییە، بارودۆخەکە سەختە؛ لە باری زێھنی شەوە 
کــە چی یە،  نییە  دیـــار  ڕاپــەڕیــنــەکــە  دروشــمــی 
رێکخستنەکانیان  نییە،  ڕوونی  ستراتیژی یەکی 
الوازن، لەوە بترازێ حیزب بۆ خۆی لەو کاتەدا 
کێ  ڕەسمی  بە  کە  نییە  دیــار  تەنانەت  الوازە، 
کە  مەعلوومە  ڕاپەڕینەکەیە.  یەکەمی  کەسی 
کاک سولەیمانی موعینی دەبێ کەسی یەکەمی 
تەنیا  ئەو  چونکی  بووبێ،  بەرپرسایەتی یەکان 
بە  بــەم  حیزبە،  ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی 
ــەوە نــەگــوتــراوە. یان  رەســمــی لــە ھیچ کــوێ ئ
وتەبێژەکەی کێ بووە. دەڵێن کاک حەمەدەمین 
خۆیان دا  نێو  لە  دەبینی  بەم  بــووە،  سیڕاجی 
گوتم  وەک  نــەکــردۆتــەوە.  ســاغ  شتانەیان  ئــەو 
خستوە.  وەڕێ  ڕاپــەڕیــنــەکــەیــان  بەپەلە  زۆر 
سەرباقی ئەوە پێشتریش باسمان کرد، لەباری 
بــوون.  تەنگانەدا  لــە  تەقەمەنی شەوە   چــەک و 
نەبوو،  جیبھەشیان  پشتی  کە  گوت  ئەوەشمان 
دواتر یەک ڕادیۆ و چاپەمەنی نییە کە باسیان 
ڕادیۆیەک  بە  دەستیان  نە  بڵێم  ــەوێ  دەم بکا، 
ڕادەگا قسەی تێدا بکەن، نە ڕۆژنامەیەک ھەیە 
دوای  بکاتەوە.  بــو  چاالکی یەکانیان  ھەواڵی 
ڕۆژنامەکانی  لە  ھیندێک  کە  شەھیدبوونیانە 
ڕادیــۆ  مەسەلەن  کۆمۆنیستی یەکان  و  حیزبە 
ــاک کــەریــم  پـــەیـــک، ئـــەویـــش بـــە ھــیــمــمــەتــی کـ
حیسامی باسیان دەکەن، ئەویش دوای شکان و 

تەواوبوونی.
ئەم  تێکشکانی  بۆ  ھــۆکــارن  ھەموو  ئــەوانــە 
ڕاپەڕینە. دیارە وەک گوتم ڕێژیمیش زۆری پێ 
حەسساس بوو، بۆیە فشارێکی یەکجار زۆریان 

لەسەر بوو.
مێژووییە،  ڕووداوە  لەو  نیوسەدە  دوای 
ئەگەر بە کورتی ھەستی خۆت، خوێندنەوەو 
ڕامانی خۆت لە ڕاپەڕینی ٤٦-٤٧ باس بکەی 

دەڵێی چی؟
ــووردووی  ــەخــوب ل نەسڵێکی  ئـــەوان  ــێــم  دەڵ
ئەو  بۆ  منە  پێناسەی  ئــەوە  بــوون،  عەمەلگەرا 
بەبیرو  ئاڕمانخوازو  کە  ئەوان  بۆ  خەباتکارانە، 
بۆ  ئیلھامدەرن  ئێستاش  ــەوان  ئ ــوون.  ب ــاوەڕ  ب
ئاڕمانگەرا  خوێندکارانی  تایبەت  بە  کەس  زۆر 
ئولگوو  وەک  ھەر  ئێستاش  ئــەوان  ڕادیکاڵ،  و 

سەیریان دەکرێ.
ئەو  دەبێتە  چێگوارا  وەک  کەسێکی  ئەگەر 
زۆربــەی  بۆ  ئولگویەک  دەبێتە  کەسایەتی یە، 
دنیا،  ئــاڕمــانــخــوازەکــانــی  گەنجەکانی  زۆری 
چیاکانی  لە  کە  ئاڕژانتینی یە  پزیشکێکی  ئــەو 
بۆلیوی دەکوژرێ؛ کاک سمایل شەریف زادەش 
مھەندیسێکی جەوانە کە ساڵێک دوای وی شەھید 
شەھید  بۆلیەوی  دارستانەکانی  لە  ئەو  دەبــێ. 
دەبێ، ئەمیش لە شاخەکانی کوردستان، دەبینین 
ھەر  ئاڕمانەکەیان  زۆرە،  ھاوبەشیان  خاڵی  کە 
پێشەکانیان و  لە  دەســت  دووکــیــان  ھــەر  یەکە، 
وەدووی  ھـــەڵـــدەگـــرن و  ــان  ــی ی ــاســای ئ ژیــانــی 
ئاڕمانەکانیان دەکەون. چێگوارا دەیتوانی وەک 
پزیشکێک ژیانی ئاسایی خۆی لە ئاڕژانتین بکا، 
مھەندیسێک  وەک  شەریف زادەش  سمایل  کاک 
درێژە بە ژیانی خۆی بدا. شتێکی لەوە گرینگتر، 
کوردستان یان  کورد  خەباتکارانی  لە  پۆلە  ئەو 
ئەو  کە  کرد  خەباتگێڕی یە  ڕوحــی  بەو  تێکەڵ 
کات لە دەیەی ٦٠ی دا لەسەرتاسەری جیھان لە 
کەف و کوڵ دا بوو. لە ھانۆی لە ویتنام، لە ھاوانا 
لە کوبا، لە ئەلجەزایر، لە غەنا، لە پاریس، ئەوان 
خەباتگێڕی یە  ڕوحە  بەو  تێکەڵ  کوردستان یان 
نەما.  بەجێ  رەوتــە  لەو  کوردستان  یانی  کرد، 
یانی کە باس لە دەیەی ٦٠ دەکەین، کوردستان 
غایب نییە، ون نییەو جێگەی خۆی  لەم قۆناغە 

تاریخ سازەی سەدەی بیستەم دا ھەیە.

 

کەوتبوو وەڕێ  جیھان  لەسەرتاسەری  شەستەکان دا  لە 
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حەسەن حاتەمی                                 ( بەشی بیست ویەکەم )

 رەوتی ئیسالمی سیاسی
و رێکخراوە گرینگەکانی لە ئێران دا

پاشماوەی حیزبی جمھووری ئیسالمی  
دوای دامه زرانی حجا، د. به ھێشتی کتێبێکی به ناوی «مواضع ما» (روانگه کانی ئێمه ) نووسی که  
بۆچوونه کانی حیزبی ناوبراوی تێدا باس کردوە. باشتر وایه  بڵێین ئه و کتێبه  بۆچوونه کانی حجا 
بوو، له  ده ورانی سکرتێری ناوبراودا. چونکه  به ھۆی چه ند بۆچوونیی له و  حیزب دا،  پاشان ده رکه وت 
جیاوازی بیروڕایان زۆر بوو. یا بەواتایەکی دیکە، ئەو حیزبە لە کۆی جیاوازییەکان و بە پەلە و 
کەم تێ بینی دامەزرا. پێکھاتەی نێو ئەو حیزبە لە نێو خۆی دا، زوو تووشی کێشە و گیروگرفت بوو.

له و کتێبه  دا چه ند خاڵی له سه ر حکوومه ت و ئازادی ئێدایه  که  جێی سه رنجه . بۆ وێنە: 
١- ھەست وئیحساس، ئه زموون، بیرو ھزر، وه حی و زاڵ بوون به سه ر رێگاکانی ناسین، ئی 
مرۆڤن و مرۆڤ گیانله به رێکی زانایه ، ھه ڵده بژێرێ، خۆی و ده ورووبه ری درو ست ده کا و له گه یشتن 
به  تێگه یشتوویی ته واو له  رێنوێنی ده روونی و پێغه مبه ران و ئیمامان که ڵک وه رده گرێ و ژیانی وی 
به ته مای خودا مانا په یدا ده کا.  به  پێی نووسراوه کانی ئه و کتێبه  کۆمه ڵگەی ئیسالمی، ئه و گۆمه ڵگەیه   
که  به ھا ئیسالمی یه کان، له ھه موو پێوه ندی یه کان دا حاکم بن و بۆ گه یشتن به و ئامانجه،  «فقیھان»  

دوو به رپرسایه تیی گه وره یان له  ئه ستۆته . 
«حکم  و  نیزام  به رژه وه ندییه کانی  پاشان  [که  نوێیه کان.  ومه   دۆزینه وه ی  بۆ  «تفقه «  ئه لف: 
حکومتی» لێکه وته وه  ]  بێ:  ویالیه تی فه قیه  و حزووری رێبه ری کردنی ئه و له  ئیجرای یاساکان 
دا. ھه ر وه ھا نووسراوه  که : له و بوارانه ی که  داخوازه کانی خه ڵک به  پێچه وانه ی به ھا ئیسالمی یه کان 

بێ، به رپرسان ھیچ کات ناتوانن مل بۆ ئه و داخوازیانه  رابکێشن.
له بواری ئازادی به یان و ئه حزاب دا ده نووسێ: ڕاده ی ئازادی، یاسا دیاری ده کا. بوکردنه وه ی 
یه ک الیه نه ی بیروبۆچوونی دژی ئیسالمی له  کۆمه ڵگەی ئیسالمی قه ده غه یه  و   بوبوونه وه ی کتێبی 
«ضاله « و بوکراوه ی الڕێ، پێشی ده گیرێ... ئه حزاب و کۆڕوکۆمه ڵه  ئیسالمی یه کان به شێوه یه کی 
دژی  کۆڕوکۆمه ڵه   و  ئه حزاب  وه رگــرن.  که ڵک  تلویزیۆن  و  رادیــۆ  ئیمکاناتی  له   ده توانن  عادنه  
نه بێ و  تێکدان  له  مه وزعی  ئه گه ر  ئه وان ئیسالم ڕه د ده کاته وه ،  ئیدئۆلۆژی  ئیسالمی یه کانیش که  
ته نیا ته بلیغات بێ، به  پێی وه زعییه تی به شی ته بلیغ، ده توانن ئازاد بن. به م ئه گه ر ره فتاری خراپیان 

ھه بێ ده بێ پێشیان پێ بگیرێ.
ھەروەھا بەھێشتی لە یەکەمین  کۆبونەوەی ئاشکرای حجادا، دەڵێ:  «ئێمە لە دروستکردنی ئەو 
حیزبەدا، بیر لە دامەزراندنی جمھووری ئیسالمی دەکەینەوە، نە بۆ گەیشتن بە پلە و پایە. بیروفیکری 
ئێمە کۆماری ئیسالمی یە و دروشمی ئێمەش سەربەخۆیی، ئازادی و جمھووری ئیسالمی یە. کەوابوو 

ھەموومان دەبێ بۆ بەکردەوەکردنی ئەو دروشمە ھەوڵ بدین.» (١)
لە چوارچێوەی ئەو دروشمەدایە کە، ئوسوول و ڕێبازی حیزبی جمھووری ئیسالمی له  چوار 

خاڵ دا دیاری کرابوو.
١- پێداگریی به رده وامی شۆڕش و پێشگرتنی له ھه ر چه شنه  دواکه تن و راوه ستانێک. 

٢- ئیلتزام به  ھاوپێوه ندیی قووڵ له  نێوان ھه موو ئه و ھێزه  ئیسالمی یانه ی ئامانجیان دامه زرانی 
ماف و عه داڵه تیی ئیسالمی بوو. 

٣- خۆ دوور راگرتن له ھه ر چه شنه  به ستراوه یی یه ک به  گرووپ و ھێزه کانی موخالیفی ئیسالم. 
٤- که ڵک وه رگرتن له ھه موو شێوه کانی تێکۆشان و ئاوه دانی که  له گه ڵ پێوه ره کانی ئیسالمی یه ک 

بگرێته وه .   (٢)
    بەرپرسانی حجا جۆرێکیان حیزبایه تی ده کرد که  له گه ڵ پێوانه  و بنه ماکانی حیزب،  به  مانای 
ئێران، واتا فره  گه لی، فره   به رایی  به رنامه یه کی ھه مه  الیه نه ی کۆمه ڵگەی  پێی  به   مۆدێڕن بوون، 

فه رھه نگی – مه زھه بی و یه کسانی ژن و پیاو و رێزدانان بۆ مافی مرۆڤ نه ده ھاته وه. 
ئه و حیزبه  ھه وڵی دا، خه ڵک به  مه کته بی بوون واتا بناژۆیی له  ژێر چه تری ویالیه تی فه قیه پێناسه  
بکا و ھه رچی له و جه غزه دا، ھه ڵسوکه وتی نه کردبا، به دژبه ر له  قه ڵه م ده درا؟! واتا خۆیی و  غه یره  

خۆیی.
له بواری ئابووری ڕێزیان بۆ به شی دەستمایەی تایبه تی ( سرمایه ی خصوصی) دانه ده نا و نه ته نیا 
بۆ گه شه کردنی ئه وبه شه به رنامه یه کیان نه بوو؛ به ڵکوو پێیان وابوو ده بێ ئیمکاناتی ده وڵه مه ندان 

ده ستی به سه ردابگیرێ و ھه موو داھات و ئیمکاناتێک له  ژێر ده سه تی ده وڵه تی مه کته بی دابێ؟!
سه باره ت به  سیاسه تی ده ره وه ییش، ئەو  حیزبه  له ژێر دروشمی « نه  رۆژھه ت، نه  رۆژئاوا» 
به  قه ولی خۆی ده جویه وه  و خوازیاریی پێوه ندی برایانه  له گه ڵ موسڵمانانی جیھان بوو. ئه وان 
خوازیاری  و  ده زانــی  زلھێزه کان دا،  له ده ست  که ره سه یه ک  وه ک  نێونه ته وه ییان،  ڕێکخراوه کانی 
زلھێزه کان،  پیالنه کانی  له قاودانی  حیزبه   ئه و  بوون.  ده ره وە دا،   وه زاره تــی  لە  بنه ڕه تی  ئاڵوگؤڕی 
به تایبه تی ئه مریکای « دنیا خۆر» یان له سه روه یی ئامانجه کانیان دانابوو. ھه روه ھا، بۆ ناردنه ده ره وه ی 

شۆڕشی ئیسالمی و یارمه تیی به  ڕێکخراوه  ڕزگاریخوازه کانی ئیسالمی ھه وڵیان ده دا.
کاربه ده ستانی حیزبی جمھووری ئیسالمی پێداگر بوون، له  سه قامگیریی کۆماری ئیسالمی به ھه ر 
شێوه یه کی بۆیان بلوێ و کاریگه ری ھەمەالیەنەیانان ھه بێ. بۆ ئه ومه به سته  بۆ به ده سته وه گرتنی 
یاسای  خیبره گانی(خۆبره گان)  مه جلیسی  ھه ڵبژاردنی  له   ده دا.  ھه وڵیان  سه ره یه کییه کان  پۆسته  
بنه ڕه تی- که  به  جێگەی مه جلیسی موئه سیسان ده نرا-  که  یه که م ھه ڵبژادنی ده سه تی نوێ بوو؛ 
میللی  و  ئازادی، موجاھدینی خه ڵق، چه پ   نیھزه تی  له گه ڵ  ئیسالمی  ملمالنێی حیزبی جمھووری 
گه راکانی نا مه زھه بی له  تاران و شاره گه وره کان  ده ستی پێکرد.  ھه رچه ند له  یه که م کێشه ی ئه و 
حیزبه  له  گه ڵ ده وڵه تی کاتی م. بازرگان له سه ر ده سه ت له  ئارادا بوو. به م  چونکه  ئا. خومه ینی 
ئاشکرا  به  شێوه ی  ناکۆکی یه کانی  ئه و حیزبه   بکرێ،  کاتی  ده وڵه تی  له   پشتیوانی  دەبێ  کوتبووی 
باس نه کرد. جه الل ا لدین فارسی له و پێوه ندی یه  دا ده ڵێ: له  کابینه ی بازرگان دا، ڕاده ی ئه ندامانی 
حیزب زۆر که م ره نگه  و ته نیا له  وه زاره ته کانی نێوخۆ- ھاشمی ره فسه نجانی-، دیفاع - سه ید عه لی 

خامنه یی- و په روه رده وفێرکردن – محه ممه د جه واد باھونه ر-، پله ی جێگریان ھه بوو. (٣)
ڕێفڕاندۆم (ڕاپرسی) 

له  ڕۆژانی ١٠ و ١١ ی خاکه لێوه ی ١٣٥٨ (١٩٧٩) دا، بۆ سیستێمی ده سه تی نۆێ له  ئێران دا، 
ڕاپرسێک ئه نجام درا. ئا. خومه ینی و ھاوبیرانی «کۆماری ئیسالمی نه  یه ک وشه  زیاد و نه  یه ک 
وشه  که م»یان کرده  ڕۆژه ڤی ڕێفڕاندۆم. چونکه  مه سه له که  جۆرێک ڕێکخرابوو که  له نێوان کۆماری 
ئیسالمی و ڕێژیمی پاشایه تی ده بوو، یه کیان ھه ڵبژێردرێ. زۆربه ی خه ڵکانی ئێران ده نگی ئه رێنی 

یان دا، به و ڕاپرسی یه .
 به م له  کوردستان خه ڵکێکی که م به شدارای یان تێدا کرد. له به ر ئه وه ی مامۆستا شێخ عێزه دین 
حوسێنی - یه کێک له  ڕێبه ر به رجه سته کانی میللی – ئیسالمی ئه و کات-، حیزبی دێموکراتی کوردستان 
شوڕشگێڕی  کۆمه ڵه ی  به   بوو  پاشان  که   زه حمه تکێشان-  رزگــاری  رێگای  کۆمه له ی  (ئــێــران)، 
زه حمه تکێشانی کوردستانی ئێران- و زۆربه ی  خەڵک له  کوردستان ده نگیان به  کۆماری ئیسمی- 

نێوه رۆک ناڕوون- نه دا.
رەوتی  لە  ئیسالمی  کۆماری  نوێی  نیزامی  بە  سەبارەت  کــورد  خەڵکی  ھەڵوێستەی  ئەو      
بەرەوپێشچوون و ئیدارکردن دا، زوو خۆی دەرخست. کەمتر لە دوو ساڵ دواتر، یەکەم سەرکۆماری 
بەدەنگی  و  بوو  نیزام  بەشی جمھووریەتی  گرینگی  زۆر  ھێمایەکی  کە  پێدراو،  رێگە  ھەڵبژیراوی 
میلیونی خەڵکانی بەرایی لە ئێران دا ھەڵبژێردرابوو، لەسەر دەسەت الدرا و بوونیشی قبووڵ نەکرا. 

بنی سەدری ناچار بوو، ئێران بە جێ بێڵێ و نیشتەجێی فەڕانسە بێ.
سەرچاوەکان 

١- سایت شھدای ھفتم تیر
٢- محمد علی زندی، حزب جمھوری اسالمی؛  مواضع ما، تھران   ١٣٦٠، صفحات٨٦- ٨١

٣- وتاری «مقدمات تشکیل حزب» 

 ،٢٠١٤ لـــە  ــدوان دا  ــ ــێ ــ ل دوو  لـــە 
ــ حــەســەن  ــوڵ ــزب ســـەرۆکـــی حــی
نەسروڵ، ئیددیعای کرد کە داعش 
ھەڕەشەیەکە بۆ سەر ناوچە. ئەو 
ناداتە  گــوێ  مەترسییەکە  گوتی: 
دروز،  کریستیان،  سوننی،  شیعە، 
ئێزدی، عەرەب یا کورد. ئەو دەعبایە گەشە دەکا و گەورەتر 

دەبێ.» 
لە شانشینە  ھــەڕەشــە  داعــش  کە  گوتی  ھــەروەھــا  ئــەو 
ئامانجە  ئەو  پاشان  دەکا.  تا کەنداو  ئوردن  لە  عەرەبەکان 
الیــەن  لــە  کــە  حیزبوڵی،  ــەوەی  جــوون راستەقینەکەی 
ناو  «چوونە  کــرد.  ئاشکرا  دەکــرێ،  پشتگیریی  ئێرانەوە 
لە  کــردن  بەرگریی  بۆ  یەکەم،  پلەی  لە  سورییە،  شــەڕی 

لوبنان، خۆڕاگریی لە لوبنان و گشت لوبنانیەکە.»
 لە دەستپێکی شەڕی ناوخۆی سورییەوە، ئێران، حیزبوڵ
و میلیشیا جۆراجۆرە شیعەکانی عێراق کە حەشدی شەعبی 
پێک دێنن گەلێک سەرکەوتنیان وەدەست ھێناون. ھەرگێز 
ھێندە  تــوونــدڕەوەکــان،  میلیشیا  ئێران،  بەکرێگیراوەکانی 
نەبوون،  ناوچەدا  ھەندێک  لە  دەسەت  و  رەوایی  خاوەن 
ھۆی  بوونە  تر  شوێنی  ھەندێک  لە  کە  کاتێکدایە  لە  ئەوە 

چەند جەمسەریی.
بۆ بەرەبەرەکانی لەگەڵ نفوزی ئێران، ھەندێک گوتوویانە 
کە داعش و جیھادییەکانی تر دەبێ ھان بدرێن کە لە گەڵ 
رۆژنامەنووس  بکەن.  شەڕ  ھاوپەیمانەکانی  و   حیزبوڵ
تــومــاس فــریــدمــەن لــە ١٢ی ئــاپــریــل لــە نــیــویــۆرک تایمز 
ببێتە  داعــش  بھێڵێ  سورییە  لە  دەبــێ  «ترامپ  نووسی  دا 
ھەمان  بە  روسیا،  و   حیزبوڵ ئێران،  ئەسەد،  سەرئێشەی 
ئەفغانستان  لە  موجاھیدینمان  شەڕکەرانی  ئێمە  کە  شێوە 
روسیا»  رۆیشتنی  لــەبــەر  خوێن  ھــۆی  ببنە  تــا  ــان دان  ھـ
.فریدمەن ١٩٨٢ بەرپرسی دەفتەری تایمز لە بەیروت بوو 
ئاگایلە  ئەو  نێردرا.  ئورشەلیم  بۆ  ھەشتاکان  لە  دواتــر  و 
ویالیەتە  سیاسەتی  و   حیزبوڵ سەرھەڵدانی  دەستپێکی 
ئەمریکا  کە  شوێنەی  ئەو  ئەفغانستان،  لە  یەکگرتووەکان 
سەدان میلیۆن دۆالری بۆ پشتیوانیی لە شەڕکەرانی دژی 

یەکیەتیی سۆڤیەت خەرج کرد، ھەیە. 
ئێفرایم ئینبار لە ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتێژیکی بێگین-
«لەناو  کە  دەھێنانەوە  بەڵگەی   ٢٠١٦ ئاگوستی  لە  سادات 
ئەو  ستراتێژیکە.»  ھەڵەیەکی  ئیسالمیی  دەوڵەتی  بردنی 
دەیگوت «باشترین شت ئەوەیە کە لە الیەنەکان بگەڕێین کە 
لەجیاتی ئامانجە خۆرئاواییەکان،  شەڕ لەگەڵ یەکتر بکەن 
و پێش بە خولیای ئێران بۆ ھێژمۆنی ناوچەیی بگیرێت.» 
فریدمەن شی کردەوە،  دواتر  ئەوەی  تێئۆرییەدا وەک  لەو 
«حیزبوڵ نرخێکی یەکجار زۆر گەورەی لە شەڕی دژی 

داعش داوە.»
لە روانگەی ئەخالقییەوە، داعش لە عێراق و سورییە لەبەر 
کۆمەڵکوژیی  تایبەت  بە  مرۆڤایەتیی،  دژی  بە  تاوانەکانی 
کۆیلە،  وەک  ژن   ٥٠٠٠ فرۆشتنی  و   ٢٠١٤ ئێزدییەکان،لە 
دەبێ لەناو بچێ. ئەوانەی کە بەڵگە دەھێننەوە کە سەرەڕای 
ئەوە دەبێ لە داعش گەڕێین تا ئێران «خوێنی لەبەر بڕوا» 
ئیددیعا دەکەن کە ئەوە بە پێی «بەرژەوەندی یەکانی ویالیەتە 

یەکگرتووەکان و خۆرئاوا» ستراتێژی یەکی پراگماتیکە.
داعش  کە  نیە  بەڵگەیەک  ھیچ  کە  لێرەدایە  موشکیلەکە 
و   رێژیمی سورییە، حیزبوڵ ئێران،  کە  ئەوە  بوەتە ھۆی 
میلیشیا شیعەکان «خوێنیان لەبەر بڕوا»، بەڵکو ئەوان تەنیا 
ئێرانیان  بەرژەوەندی یەکانی  بردنی  بەرەوپێش  یارمەتیی 
داوە. پێش ھێرشی داعش بۆ سەر عێراق لە ٢٠١٤، دەوڵەتی 
بەغدا ھێشتا ناچار بوو وا بنوێنێ کە خزمەتی سوننی یەکان 

دەکا. پاش ھێرشی داعش، ئایەتوڵی مەزن عەلی سیستانی 
گشت  لە  داوای  لــەوێ دا  و  دەرکــرد  بەناوبانگی  فتوایەکی 
دەیان  بکەن.  وتەکەیان  لە  بەرگریی  کە  کرد  عێراقی یەک 
یەکینەکانی  یا  شەعبی،  حەشدی  دەوری  لە  کەس  ھــەزار 
 ٢٠١٦ دێسامبری  لە  کۆبوونەوە.  جەماوەریی،  بەسیجی 
ئەوان بوون بە باسکێکی فەرمیی لە ھێزە ئەمنی یەکانیعێراق.
«الیەنێکی  وەک  دەبەخشێ،  ئەسەد  بە  ــی  رەوای داعــش 

کەمتر خراپ لەناو دوو بەدخوازدا.»
لە ماوەی جەنگی عێراق بە دژی داعش، قاسم سولەیمانی، 
فەرماندەی ھێزی قودسی سوپای پاسدارانی ئێران، بەردەوام 
ئێرانی  نفوزی  بەرەکانی شەڕی کردووە: داعش  سەردانی 
بەھێزکەر  دەرمانی  وەک  بەڵکو  نەکردەوە  کەم  عێراق  لە 
وابوو. پێش داعش، ئێران ھەرگیز توانایی پێکھێنانی بەرەی 
میلیشیای شیعە و کردنیان بە بەشێکی فەرمیی لە دەوڵەتی 
نەبوو. میلیشیاکان وەک توندڕەوی تایفی ناسرابوون. ئێستا 
لە بەرەکانی شەڕ لە دەوروبەری موسڵ، کە من لە سەرەتای 
شوێنێک  ھەموو  لە  شیعە  ئــای  بــووم،  شاھیدی  ئاوریل 

دەشەکێتەوە، و ئەوان وەک رزگاریدەر دەردەکەون. 
تاقمی  دەرکەوتنی  لەگەڵ  شێوە:  ھەمان  بە  لوبنانیش  لە 
داعش لە سەر سنوور لە ٢٠١٤، نەسروڵ، خۆبەزلزانێکی 

لە  بەڕێوەدەبا،  مەزھەبیی  میلیشیایەکی  کە  بەسەر  مەندیل 
کرد.  قسەی  دەروازە  پشت  «وەحشی یانەی»  ئەو  بارەی 
ئەگەری مەترسیی  قەیرانی سورییە و  لە  حیزبوڵ کەڵکی 
سەرکۆماری  پۆستی  بەبارمتەگرتنی  بۆ  جیھادیستەکانی 
لوبنان بۆ ماوەی دوو ساڵ بەکار ھێناتا لە ٢٠١٦ میشێل 
کە  ــوازێ  دەخـ لوبنان  بنەڕەتیی  یاسای  سەپاند.  عەونی 
سەرکۆمار دەبێ کریستیان بێ، بەم نەسڕوڵ کریستیانێکی 
و  داعش  دژی  لە  شەڕ  دەویست.  حیزبوڵی  ھاوپەیمانی 
جیھادیستەکانی تر لە سوریا، رێگەی پێ دەدا کە خۆی وەک 
پارێزەری کریستیان و کەمینەکانی تر لە لوبنان بنوێنێ. ئەو 
درێژە بەو بانگەشەیە دەدا کە حیزبوڵ لە رێگای شەڕ لە 
 ئیسڕائیل «دەوەستێتەوە.»چۆن؟ نەسڕوڵ سورییە، دژی 

ئیددیعا دەکا کە ئیسرائیل پشتگیریی داعش دەکا.
تووندڕەویی داعش، سەرھەڵدانی سورییەی بێ ئیعتیبار 
ستیڤن  سەربڕینی  و  داعــش  دەرکــەوتــنــی  پێش  ــردووە.  کـ
سۆتلۆف و جەیمز فۆلی، جیھان سەرنجی خۆی خستبووە 
 ،٢٠١٤ ئاگوستی  ــاش  پ ئــەســەد.  بــەشــار  ــی  ــدەی دڕن ســەر 
ھاوپەیمانیی پێک ھاتوو لە ٦٨ وت بە ڕێبەریی ویالیەتە 
یەکگرتووەکان سەرقاڵی بۆمبارانی داعشن. ئەو ئیددیعایەی 
کە دەڵێ ئەگەر لە داعش بگەڕێین، ئەوە بە شێوەیەک دەبێتە 
لە ٢٠١٤،  لەبەر رۆیشتنی» ئەسەد، ھەڵەیە.  ھۆی «خوێن 
داعش شەڕی خۆی ئاراستەی کوردەکانی سورییە و عێراق 
نەبوو.  ئەسەد  رێژیمی  بۆ  مەترسییەکی  ھیچ  و  کردبوو 
مەترسیەکە [بۆ سەر رێژیمی ئەسەد] لە الیەن یاخیبووانی 
خوێنڕێژانی  وەک  یاخیبووەکانی  رێژیم  بــوو.  سورییەوە 
داعش و ئەلقاعیدە پێناسە دەکرد. داعش پارسەنگی ئەسەد 
الیەنێکی  «وەک  بەخشی،  ئەسەد  بە  رەوایــی  ئەو  نەبوو. 

کەمتر خراپ لەناو دووبەدخوازدا.»
ویالیەتە  وەک  دیــنــی،  تــوونــدئــاژۆیــانــی  لــە  پشتیوانیی 
یەکگرتووەکان لە نەوەدەکاندا لە ئەفغانستان کردی، نابێتە 
پارسەنگی تووندئاژۆیانی تر. خەبات لە دژی ھێژمۆنی ئێران 
بەڕێوەبەرایەتیی  یا  خۆرئاوا  الیەنگرانی  شانبەشانی  دەبێ 
ھاوپەیمان وەک ئیسڕائیل، ئوردون، عەرەبستانی سعودی، 
ئەنجام  عێراق  لە  کوردستان  ھەرێمی  حکومەتی  و  میسر 
بدرێ. پشتیوانیی لە جیھادیستان دەبێتە ھۆی ناسەقامگیریی. 

نابێتە ھۆی راگرتنی باالنس بەرامبەر بە ئێران.

داعش پارسەنگی ئێران نیە

ناشناڵ ریڤیو – سێت جەی 
فرانتزمەن

کەماڵ حەسەنپوور



ژماره :  ٧٠٣ ٩
١٥ی بانەمەڕی ١٣٩٦  _ ٥ی مای ٢٠١٧

میوانی ئەمجارەی کۆشکی ئێلیزە
ــی  ــژاردن ــب ھــەڵ
ــی  ــاری ــۆم ســەرک
فـــــــەڕەنـــــــســـــــا 
ھـــــەمـــــیـــــشـــــە 
بــەگــرنــگــی یــەکــی 
ســەیــر  زۆرەوە 
بڕیاری  ناوەندی  وتــە  ئەم  چونکە  دەکرێت 
وتی  تاکە  ئــەورووپــایــە.  یەکێتیی  سیاسیی 
و  ڤیتۆیە  مافی  خاوەنی  کە  یەکێتی یەیە  ئەم 
ڕۆڵی  ژێئۆپۆلۆتیکی یەکەیەوە  پێگە  بەھۆی 
و  دەبینێت  ــادا  ــورووپ ئ سیاسەتی  لــە  گرنگ 
ھەروەھا ئەوەی بۆ نەتەوەی کوردیش گرینگە 
خەباتی  بەھێزی  پشتیوانێکی  وتـــە  ــەم  ئ  ،
بناخەی  کە  کوردە  نەتەوەی  ئازادیخوازانەی 
پێوەندی  بۆ  دەگەڕێتەوە  دۆستایەتی یە،  ئەم 
ســەرۆک کــۆمــاری  گــەڵ  لــە  قاسملوو  شەھید 

کۆچکردووی فەڕانسە، فرانسوا میتران.
سەرکۆماریی  ئەمجارەی  ھەڵبژاردنی  لە 
فەڕەنسا، یانزە پاڵێوراو بەشدار بوون کە پێنج 
١-ئێمانۆئێل  لە:  بریتین  سەرەکی یان  کەسی 
مەکرۆن، سەرۆکی حزبی بەرەوپێش. ٢-بنوا 
سۆسیالیست.  حــزبــی  ــوراوی  ــێ ــاڵ پ ئــامــون، 
٣-ماریەن لۆپەن، سەرۆکی بەرەی نەتەوەیی 
ــەری  ــنـ ــەزرێـ دامـ مـــالنـــشـــۆن،  ــوک  ــ ل ٤-ژان 
٥-فڕانسوا  خۆڕاگر.  فەڕەنسای  بزووتنەوەی 
ئەم  کۆماریخوازان.   حزبی  پاڵێوراوی  فیۆن، 
ڕاپرسییەکاندا  لە  ئامون  بێجگە  کەسە  پێنج 
پێنجیان تۆمار  لە سەدا بیست ھەتا بیست و 
ئەوە  ئاوریل  ٢٣ی  ڕۆژی  لە  بــەم  کردبوو 
نێوان  لە  توانیان  لۆپەن بوون کە  مەکرۆن و 
ئەو یازدە کەسەدا خۆ بگەیەننە خولی دووەم 
بۆ یەکالییبوونەوەی ھەڵبژاردنی سەرکۆماری.
جار  ھەندێ  فەڕەنسا  سیاسی  چاودێرانی 
دەستەواژەی «کۆماری شەشەم»  بەمەبەستی 
گرنگی پێدان بەم خولەی ھەڵبژاردن بەکار دێنن 
چونکە ھەڵبژاردنێکە سەرکۆماری ئیستا خۆی 
دووبارە نەپاوتووە و لە نێو بەربژێرەکان دا 
نیە. پاش شەست ساڵ کەسێکی وەکو مەکرۆن 
لە  کە خۆی  ڕاپرسی یەکانەوەیە  لە سەرووی 
ڕاست و چەپدا نابینێتەوە، بریتانیا لە یەکیەتیی 
ئورووپا نەماوە و ڕاستی توندڕەویش ھەمان 
ئورووپا  یەکیەتیی  لە  جیابوونەوە  بانگەشەی 
دووبارە دەکاتەوە، ئابووری فەڕەنسا پێویستی 
بە ھەوڵێکی جیددی یە و باسی پەناخوازان و 
چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئیسالمی سیاسی 
تری  وتانی  بەسەر  کاریگەریی  فەڕەنسا  لە 
گرنگی  خاڵی  و  دادەنێت  ئورووپا  یەکیەتیی 
فەڕەنسا  ئایا  کــە  نێودەوڵەتیش  سیاسەتی 
لەگەڵ بەرەی ڕۆژئاوا و ئەمریکا دژی ڕووسیا 
دۆخی  بەتایبەت  نێوەڕاست  ڕۆژھــەتــی  لە 
سووریا چ ھەڵوێستێکی دەبێت؟لەم ھەڵبژاردنە 

دیاری دەکرێت.
فەڕەنسا لە نێوان لیبراڵ و ڕاستی توندڕەودا
فەڕەنسا  سیاسی  گــۆڕەپــانــی  کاتێکدا  لــە 
ــرد کــە فڕانسوا  خــۆی بــۆ ئـــەوە ئــامــادە دەکـ
و  ســەرکــۆمــار  ببێتە  کۆماریخواز  فــیــۆن-ی 
ھەموو  لــەســەرووی  ڕاپــرســی یــەکــان  بەپێی 

پاڵێوراوەکانەوە بوو بەم لەناکاو دۆسیەیەک 
ئاکامەکەی  لەو درایە مەحکەمە و بێ ئەوەی 
لەم  و  کرایەوە  ئاگادار  لێ  میدیای  بێت  دیار 
نەرێنی  کاریگەریی  ھەڵبژاردنەدا  بەرەبەری 
بۆ  ڕێگەی  و  دانا  فیۆن  لە  الیەنگریی  لەسەر 

مەکرۆن و لۆپەن خۆشکرد.
 Emmanuel Jean-Michel -مەکرۆن 
-٢١-١٢ لەدایکبووی   ،Frederic Macron

ساڵی  و  ھەیە  فەلسەفەی  ماستەری   ١٩٧٧
٢٠٠٤ لە قوتابخانەی بەرزی ئیدارە و ئەعمالی 
ــەی ســیــاســەتــمــەداران و  ــی، کــە زۆربـ ــەت دەوڵ
ــەوێ خــوێــنــدوویــانــە،  لـ کـــارگـــوزارانـــی وت 
ــاوەدێـــر و  ــردووە و چـ ــ خــوێــنــدنــی تــــەواو کـ
سەرمایەگوزاری بانکێک بووە. لە ساڵی ٢٠٠٦ 
ھەتا ٢٠٠٩ ئەندامی حزبی سۆسیالیست بووە و 
لە ٢٠١٤ ھەتا ٢٠١٦ وەزیری ئابووری بووە و 
پاشان خۆی حزبێکی داناوە و ئامادەکاریی بۆ 
پاوێراویی سەرکۆماریی وتەکەی کردووە. 
حزبی  ئەندامی  ئەوکاتەی  ھەرچەند  ناوبراو 
«ڕێگەی  کۆتلەی  لەگەڵ  بــووە  سۆسیالیست 
سیاسەتی  چــاودێــرانــی  ــەم  ب بــوو  سێھەم» 
سۆسیال  کەسێکی  بــە  مــەکــرۆن  ــا،  ــەورووپ ئ
دیموکراتی  سۆسیال  بە  ھەندێکیش  و  لیبراڵ 
وەسف دەکەن. خۆیشی لە دیمانەیەکی لۆمۆند 
لیبراڵ  کەسێکی  بــە  خــۆی   ٢٠١٥ ســاڵــی  لــە 
پێناسە دەکات و لە گوتارەکانیدا پشتگیریی لە 

بازاڕی ئازاد دەکات. 
لە سیاسەتی  کە  بەوجۆرەی  ھەر  مەکرۆن 
دەرەوەشــدا  سیاسەتی  لە  شەفافە  ئابووریدا 
زۆر ڕاشــکــاوانــە ڕای خــۆی دەردەبــڕێــت و 
لەگەڵ  دیمانەیەکی  لــە   ٢٠١٧ فــێــوریــەی  لــە 
ئێستێعماری  بە  ســەبــارەت  تێلێگراف  دەیلی 
ئەلجەزایەر بەدەست فەڕەنساوە بە «جینایەتی 
و  کرد  ئیدانەی  و  ناساند  مرۆڤایەتی»  دژی 
لە پڕوپاگەندەکانی ھەڵبژاردنیشدا لە ئاورریلی 
پشتیوانی خۆی  بە سووریا  ٢٠١٧ سەبارەت 
ــی ڕاگــەیــانــد.  ــازی ــی ســەرب ــوەردان ــێ ــۆ دەســت ب
یەکیەتیی  لە  فەڕەنسا  مــانــەوەی  دەربـــارەی 
ئوورووپا بەھیچ شێوەیەک رازی نییە لەبارەی 
چوونەدەری فەڕەنسا لەو یەکیەتی یە.ئێمانۆئێل 
باوکێکی پزیشکە  مەکرۆن کە کوڕی دایک و 
ھەمووان  بۆ  دەبــێ  «فەڕەنسا  دروشمی  بە 
گۆڕەپانی  نێو  ھاتە  بێت»  سەرکەوتن  ھەلی 
ھەڵبژاردنەوە و پالنی سەرکۆماریی خۆی بە 
نوێ»  فەڕەنسای  دروستکردنی  بۆ  «پالنێک 

ڕاگەیاند.
 Marion Anne Perrine ماریەن لۆپەن-
Le Pen لەدایکبووی ٥-٨-١٩٦٨، پاڵێوراوی 
حزبی ڕاستی توندڕەوی «بەرەی نەتەوەیی» 
١٨ ساڵی یەوە  تەمەنی  لە  و  یاسای خوێندوە 
ــەرەی  ــە بـ ــ ــی وات ــاوک ــەکــەی ب ــدامــی حــزب ــەن ئ
باوکی  لەجێی   ٢٠١١ ساڵی  لە  و  نەتەوەیی یە 
دانیشت. ناوبراو لە ساڵی ٢٠٠٤ەوە نوێنەری 
لۆپەنی  مـــاری  ژان  ــە.  ــای ئــورووپ پــارلــەمــانــی 
پێنج   ٢٠٠٧ ھەتا  ١٩٧٤ەوە  ساڵی  لە  باوکی، 
دەنگی  و  بووە  سەرکۆماری  پاڵێوراوی  جار 
بەرپرسیاریەتی یەی  ــەم  ئ ئیتر  نەھێنابۆوە 

٢٠١٧ی  ھـــەڵـــبـــژاردنـــی  دا.  کــچــەکــەی  ــە  بـ
کە  جـــارە  فــەڕەنــســا، سێھەم  ســەرکــۆمــاریــی 
ناوبراوی  ئــەوەی  و  بەشدارە  لۆپەن  ماریەن 
نواندووە؛بیروڕای  پاڵێوراوانیتر،  لە  جیاواز 

ڕاستی توندڕەوانەیەتی.
نێوخۆیی  کەمپەینێکی  لە  لۆپەن  مــاریــەن 
لیۆن،  لە شاری  لە ١٠-١٢-٢٠١٠  حزبەکەیدا 
شەقامەکانی  لــە  موسڵمانان  نوێژخوێندنی 
فەڕەنسای بە داگیرکاریی وتەکەی لە جەنگی 
ئەڵمانی یەکان  ــەدەســت  ب دووەم  جیھانیی 
کێشەی  ھەم  ناوبراو  وتەیەی  ئەم  شوبھاند. 
لە  ھەمیش  و  سیاسەتمەدارەکان  نــێــوان  لــە 
مافی مرۆڤ و گرووپەکانی  ناوەندەکانی  نێو 
ــە  ئــیــســالمــی نـــایـــەوە و پــاشــانــیــش لــە دادگـ
لەگەڵ  نایشارێتەوە  کە  لۆپەن  کرا.  مەحکووم 
واتــە  کرێملین  کۆشکی  ــی  خــاوەن و  مسکۆ 
لەگەڵ  دیمانەیەکی  لە  نزیکە  پوتین  ڤێالدیمێر 
 ٢٩-٦-٢٠١٥ لــە  راشـــاتـــودەی  تەلەفزیۆنی 
یەکیەتیی  دەرەوەی  سیاسەتی  ــارەی  ــ دەرب
کۆنتڕۆڵی  ئورووپا  «یەکیەتیی  وتی:  ئورووپا 
سیاسەتی دەرەوەی خۆی بەقازانجی ئەمریکا 
کاریگەریی  ــر  ژێ لــە  ئێمە  داوە...  ــەدەســت  ل
کە  بووین  گەورە  ھەڵەی  تووشی  واشنگتۆن 
خراپترینەکەی سووریا بوو». ئەو دەربارەی 
ــە و  ــای ــی ســووریــا الیــەنــگــریــی ڕووســی دۆخـ
کە  وایـــە  ڕای  ئەفغانستانیش  ــارەی  ــ ــ دەرب
بکشێنەوە.  فەڕەنسی  ســەربــازەکــانــی  دەبــێ 
ھەروەھا بانگەشەی ئەوە دەکات کە پێویستە 
ســنــوورەکــانــی فــەڕەنــســا دابــنــرێــتــەوە و لە 

یەکیەتیی ئەورووپا و یۆرۆش جیا بێتەوە.
ــەران و تـــونـــدڕەویـــی ئــیــســالمــی و  ــب ــۆچ ک

ھەڵبژاردنی فەڕەنسا
لە تەوەرەکانی  تەناھی و جیھانیبوون  کار، 
ــدەی پـــاڵـــێـــوراوانـــی  ــەنـ ــاگـ ــڕوپـ ھـــاوبـــەشـــی پـ
ئــەوەی  بــەم  بــوون  فەڕەنسا  سەرکۆماریی 
ــەخــۆوە  ب مــیــدیــاکــانــی  و  بـــوو  زەق  زیـــاتـــر 
کۆچبەرانەیە  ئــەو  باسی  کــردبــوو  ســەرقــاڵ 
لە  ڕوو  پەنابەریی  مافی  وەرگــرتــنــی  بــۆ  کــە 
فەڕەنسا  دەستووری  بەپێی  دەکەن.  فەڕەنسا 
ھەروەھا  ئایین  و  نەژاد  بەھۆی  دووچاوەگی 
سەرژمێریی حەشیمەتی وت لەسەر بنەمای 

نەژاد و ئایینەوە قەدەغەیە.
ئێبدۆ»  تیرۆریستی «شارلی  ھێرشی  پاش 
بەدەست  ڕۆژنــامــەنــووس  حــەوت  تیرۆری  و 
عەرەبی  ڕەچەڵەکی  کە  تیرۆریستانەی  ئــەو 
یان  کۆچبەران  بابەتی   ، ھەبوو  موسڵمانیان 
وتانی  ڕەچەڵەکی  کە  ھاووتییانەی  ئــەو 
سەرەکی  باسگەلی  لــە  یەکێک  ھەیە  تــریــان 
ــی ھــەڵــبــژاردنــە،  ــواراوان ــێ ــاڵ ــدەی پ ــەن ــاگ ــڕوپ پ
کــە دەیـــانـــەوێ ســەرنــجــی دەنــگــدەر بــۆ الی 
سەرنجڕاکیشانی  ئەم  بەم  ڕابکێشن  خۆیان 
دەنـــگـــدەرە بــەشــێــوازی جــــۆراوجــــۆرە. بۆ 
کەڵک  پێویستە  دەڵێت  پاڵێواراوێک  نموونە 
پاڵێوراوێکیش  و  وەربگیرێت  کۆچبەرانە  لەو 
بدرێ  پێ  وتــیــان  ڕێگەی  نابێ  ھــەر  دەڵێت 
لێی  ھەیە،  ژیانی  و  مانەوە  مافی  ئەوەشی  و 
بسەندرێتەوە. فەڕەنسا بەھۆی ئەوەی ھەندێ 

ئەلجەزائیر و مەراکش  ئیسالمی وەکو  وتی 
ھەنووکە  و  ــوون  ب ژێــردەســتــەی  پێشتر  و.. 
بۆ  ئەفریقیانە  عەرەبی-  وتە  ئەو  سەفەری 
ــەڕووی  ــ ڕووب کــە  ئاسانەگرفتێکە  فــەڕەنــســا 
لــەســەدا  ئــامــار  ھــەنــدێ  بەپێی  بــووەتــەوە و 
لەخۆ  فەڕەنسا  دانیشتووانی  پێنجی  و  بیست 
دەگرن و توندوتیژی و ھەروەھا ڕووداوگەلی 

تیرۆریستیش پتر لە ئەستۆی ئەوانە. 
ھەڵبژاردن  پڕوپاگەندەکانی  لە  بەشێک  لە 
ــەو  ــۆی ئ ــەھـ ــە بـ ــــت کـ ــرێ ــ ــەوە دەک ــ بـــاســـی ئـ
بــەم  ھەیە  بێکاری  کــە  نافەڕەنسیانەوەیە 
باسی ئەوە ناکرێت کە ئەو کارە سەختەی ئەو 
بەشەی حەشیمەتی فەڕەنسا خۆی لێ دەدات، 
ھەروەھا  و  ــادەن  ن لێ  خــۆی  فەڕەنسییەکان 
فەڕەنسیش  ــەالحــی  زەب کۆمپانیای  ھــەنــدێ 
بۆ  ئــورووپــا  یاساکانی  لە  بەکەڵک وەرگرتن 
(لھستان)  پۆلەند  لە  ڕوو  باج  لە  خۆدزینەوە 
ــاری ئــەوێ  ــ ــزی ک ــا ھــێ ــەروەھـ دەکــــەن و ھـ
ھەرزانتریشە بۆیان.  نژادپەرستی لە فەڕەنسا 
زیاتر لە کاتێکدا باسی لێوە دەکرێت کە باری 
ژیان و ئابووری خەڵک الوازە یاخود بەوپێیە 
نییە کە چاوەڕوان دەکرا. خاڵی جێی سەرنج 
لۆپەن  ماریەن  کە  شوێنانەی  ئــەو  لــەوەدایــە 
ناوچەی بچووکن  ھێناوەتەوە، شار و  دەنگی 
ئاسوودەیی  ژیانی  داھــاتــووی  لە  خەڵک  کە 
دەنــگــدەرانــی  و  دەترسێت  خــۆی  تەناھیی  و 
ئێمانۆئێل مەکرۆن زیاتر لە شارە گەورەکان. 

ڕەھــا  دیموکراسی یەکی  بــوونــی  بێگومان 
ئیسالمی  ــدڕەویــی  ــون ت بــۆ  کــەشــە  باشترین 
لــە فــەڕەنــســا زۆر باش  کــە ســەلــەفــی یــەکــان 
لــێ وەردەگــرن. ھێز و جــەمــاوەری بۆ  کەڵکی 
ئابووریی  ــی  الوازیـ بــەھــۆی  و  کــۆدەکــەنــەوە 
لە  خــۆیــان  بــەقــووەتــی  ڕێکخستنی  فەڕەنسا 
ئــەوەی  و  دەدەن  گەشە  شــارەکــانــدا  ھەموو 
تەنیا  بکات  دۆخــە  لــەم  پێشگیریی  دەتــوانــێ 
پەروەردەیەکی تۆکمە و ڕێک وپێکە کە ھەموو 
بکاتەوە.  وشیار  کۆمەڵگە  توێژەکانی  و  چین 
چونکە بێگومان ھەم تەشەنەی سەلەفیگریی لە 
فەڕەنسا و ھەمیش لە بەرامبەریدا نژادپەرستی، 
ھەڕەشەیەکی سەرەکین بۆ دیموکراسییەت و 

ئازادی.
گرفتەکانی  و  لەت»  چوار  «فەڕەنسایەکی 

مەکرۆن بۆ سەرکۆماریی
ــی ھـــەڵـــبـــژاردنـــی خــولــی یــەکــەمــی  ــام ــاک ئ
ــا لـــە ڕوانـــگـــەی  ــسـ ــەڕەنـ ــاری فـ ــ ــۆم ــ ــەرک ســ
کۆمەڵناسیشەوە زانیاریی نوێی کەشی سیاسی 
ژێرۆم  دەردەخــات.  وتە  ئەم  کۆمەیەتی  و 
لێکۆڵینەوە  ــاوەنــدی  ن بــەڕێــوەبــەری  جێفرێ 
لە  فــەڕەنــســا  گشتیی  بـــیـــروڕای  ناسینی  و 
وایە  ڕای  لەمبارەوە  لۆمۆند،  لە  دیمانەیەکدا 
کــە ئــەم ھــەڵــبــژاردنــە فــەڕەنــســای کــردوەتــە 
ــە چــوارچــێــوەی  ــوار بـــەشـــەوە. نـــاوبـــراو ل چـ
باسی  بــەمــجــۆرە  ھــەڵــبــژاردنــدا  کۆمەڵناسی 
«فەڕەنسای  دەکـــات:  خــۆی  لێکۆڵینەوەکەی 
ئەژین،  شار  لە  کە  فەڕەنسییانەن  ئەو  یەکەم 
خوێندنی  کــۆمــەڵــگــەن،  ــدی  ــەن ــەم دەوڵ چینی 
بە  تەواو کردوە، زۆربەیان دەنگیان  بەرزیان 

دووەم  فەڕەنسای  داوە.  مەکرۆن  ئێمانۆئێل 
تەواو  بەرزیان  خوێندنی  فەڕەنسییانەن  ئەو 
کردووە و چینی دەوڵەمەندیشن، خانەنشینن، 
ــە فــڕانــســوا  ــان ب ــی ــگ ئــــەوان زۆربـــەیـــان دەن
گەنجانەن  ئــەو  سێھەم  بەشی  داوە.  فیۆن 
چینی  و  دەژیــن  شارەکاندا  ــەری  دەوروبـ لە 
مامناوەندن و دەنگیان بە ژان لوک مالنشۆن 
فەڕەنسییانەن  ئەو  چوارەم  فەڕەنسای  داوە. 
دەژیــن و  لە گوند و شارە بچووکەکاندا  کە 
«ئێمانۆئێل  داوە.  لۆپەن  ماریەن  بە  دەنگیان 
مەکرۆن لە پاریس ٣٤.٨٣٪ و ماریەن لۆپەن 

لە پاریس ٤،٩٩٪ دەنگی ھێناوەتەوە» .
سەرکۆماریی،  پاش  مەکرۆن  گرفتەکانی 
فەڕەنسا  ئەم  ڕەزایەتی  و  ڕاکێشانی سەرنج 
خۆی  حــزبــەکــەی  بەڵکو  نییە  ــووە  ــەشــب داب
ــەوە نـــەکـــەوتـــووە بـــەتـــەواوی  ــ ــای ئ ــری ــە ف ک
بیرۆکەکانی خۆی تێدا بھێنێتە ئاراوە و کۆتلە 
چەند  ھەتا  تــێــدایــە،  جــۆراوجــۆری  بیری  و 
سەرکۆمار  بکات؟  لێ  پشتگیریی  دەتوانێت 
سەربخات  خۆی  پالنەکانی  دەتوانێت  کاتێک 
بــەم  بێت  بــەدەســتــەوە  پەرلەمانیشی  کــە 
گۆڕەپانی  ماکرۆن  پڕا  لە  کە  الیەنانەی  ئەو 
پەرلەمانیش  بھێڵن  زەحمەتە  بــردنــەوە،  لێ 
لە  کــۆمــاریــخــوازان  بـــدەن. گلەیی  لــەدەســت 
مەکرۆن ئەوەیە ھەم کەسایەتی یەکی سیاسی 
بەناوبانگی  سیاسەتمەداری  ھەمیش  و  نییە 
نییە. ئەوان دەڵێن پالنەکانی بۆ  بە دەورەوە 
بەڕێوەبردنی وتێکی گرنگ و گەورەی وەکو 
فەڕەنسا ورد و شەفاف نییە. لە بەرامبەریشدا 
الیەنگرانی مەکرۆن دەڵێن لە نەبوونی ئێمەدا 
ئورووپایەکی الواز دێتەدی کە مەترسییە بۆ 
ئەورووپا و فەڕەنسا و ئاشتی جیھانی، ماریەن 
لۆپەن دەیەوێت لە یەکیەتیی ئورووپا نەمێنێت 
نابێت  فەڕەنسا  دەڵــێــن  ئـــەوان  ھــەروەھــا  و 
نێودەوڵەتی  قەیرانگەلیی  و  کێشە  بەرامبەر 
زلھێزەکانی تر  چونکە  بخاتەوە  تەریک  خۆی 
ئەوە  و  دەکــەن  جێبەجێ  خۆیان  پالنەکانی 
ئێمەین کە دەتوانین کاریگەر بین لە پاراستنی 
ڕیــچــارد  نــێــودەوڵــەتــی.  ھــێــزی  ھاوسەنگیی 
سیاسەتی  ئەنجوومەنی  ســەرۆکــی  ھـــاس  
دەرەوەی ئەمریکالە نووسینێکیدا لە ماڵپەری 
project syndicate دەربارەی ھەڵبژاردنی 
فەڕەنسا کە زۆر بەگرنگ وەسفی دەکات و 
پێشنیاری خۆیشی دەربارەی دۆخی فەڕەنسا 
یەکیەتیی  لەگەڵ  ئەمریکا  ھاوپەیمانێتیی  و 
وایە  ڕای  دێنێتەئاراوە؛  ترەمپ  بۆ  ئورووپا 
یەکیەتیی ئورووپا  «سیاسەتەکانی پوتین بۆ 
زیانی بەدواوە بووە» و ھەروەھا بە شەفافی 
ئورووپا  سیاسەتمەدارانی  دەداتــە  وشیاری 
لە  ــەوەی  «ئـ دەڵــێــت:  و  فەڕەنسا  بەتایبەت 
سەقامگیریی  دەتوانێ  دەدات  ڕوو  ئورووپا 
و چارەنووسی جیھان بخاتە ژێر کاریگەریی 
ــســا لـــەم قــۆنــاغــەدا  خــۆیــەوە».بــۆیــە فــەڕەن
لە  بــتــوانــێــت  ســەرکــۆمــارێــکــە  ــە  ب پێویستی 
بمێنێتەوە و بەھەبوونی  یەکیەتیی ئورووپادا 
ئابوورییەکی بەھێز ھەروەکو جاران ناوەندی 

قەراری سیاسی ئورووپا بێت. 

ئازاد مستۆفی

ــێــرانــی ژێــر  لــە ئ
کۆماری  دەسەتی 
 ١١ ــی دا  ــالمـ ــسـ ــیـ ئـ
ھەڵبژاردنی  دەورە 
کۆماری،  ســەرۆک 
دەورە   ١٠
ھــــەڵــــبــــژاردنــــی 
ــس، ٣  ــ ــی ــ ــل ــ ــەج ــ م
دەورە ھەڵبژاردنی 
ــووڕای شــارو گــونــدەکــان و چەند دەورە  شـ
ھەڵبژاردن بۆ چەند ئۆڕگانیزمێکی حکومەتیی 
وەک «مەجلیسی خوبرەگانی رێبەری» کراوە، 
بەم دەکرێ بڵێین بەپێی ئەو پێودانگە کۆماری 
دێموکراتیکە؟  نیزامێکی  ئــێــران  ئیسالمیی 
لــە جــێ دا ھــەڵــبــژاردنــەکــان لــە ئــێــران ئــازادو 
دێموکراتیک بەڕێوەدەچن؟ بێ گومان نا. چونکە 
لە ھەڵبژاردنەکانی ئێران دا ئەسڵێکی بنەڕەتی 
ونە، ئەویش ئەوەی کەسێک کە ھەڵدەبژێرێ 

خۆی مافی ھەڵبژێرانی نییە. 
ــێــران دا  ــە ئ ــەوەی کــە ھــەڵــبــژاردنــەکــان ل ــ ئ
ــەوەی کە شــووڕای  موھەندیسی دەکــرێــن، ئ
ــی نێوخۆ و  ــ چـــاوەدێـــری ســەر بــە وەزارەتـ
«نظارت  قانوونی  بەھۆی  نیگابان  شــووڕای 
بێژنگ  ــە  ل پــاڵــێــوراوەکــان  ئیستصوابی» 
دەنگدان  سندووقەکانی  کە  ــەوەی  ئ دەدەن، 
ــە ھــەڵــبــژاردنــەکــانــی  ــە تــایــبــەت ل ــێــران ب ــە ئ ل
لەگەڵ  خوگونجاندن  بۆ  ســەرۆک کــۆمــار ی دا 

جیھان  ناوچەو  سیاسی یەکانی  ھەلومەرجە 
بەکاردەبرێن و ئاکامی پێشوەختە و دیاریکراو 
لەو ھەڵبژاردنانە وەردەگیرێن، ھەموو لەجێی 
بۆ  حاشاھەڵنەگر  پــێــوەری  بەڵگەو  ــۆی دا  خـ
بەتاڵبوونەوەی ھەڵبژاردنەکانە لە مانای خۆی لە 
ئێرانی کۆماری ئیسالمی دا. بەم لەگەڵ ئەوەدا 
ئەوەی لە ھەمووان زیندووترو جێی بایەخی 
لە  کە  پرسیارەیە  ئــەو  دروستبوونی  زیاترە 
ھەڵبژاردنێكدا مافی ھەڵبژێران بۆ ئەو کەسەی 
ھەڵبژێرێ؟  دەبــێ  بۆ  ئــەو  نەبێ،  دەدا  دەنــگ 
دەکــا،  ھەڵبژاردنەکان  بەشداریی  ئەگەر  یــان 
چۆن دەتوانێ بە «دەنگ»ەکەی خۆی شوێن 
کەمایسی یەکانی  دابنێ و  بڕیارەکان  سەر  لە 

ھەڵبژاردنەکانی ئێستا نەھێلێ؟
فرەئایین و  پێکھاتەیەکی  کە  ئێرانێک دا  لە 
فرە نەتەوەی ھەیە، ڕێبەرو سەرۆک کۆمارو 
پارێزگارەکان  گزیرو  وەزیــرو  جێگرەکانی و 
ھەر دەبێ شیعە بن، ئەوە لە حاڵێک دایە یەک 
لە چواری حەشیمەتی موسوڵمانی ئەو وتە 
سوننە مەزھەبن. لە ئێران ھیچ شوێنکەوتوویەکی 
ئایینی زەردوشتی، کەلیمی، مەسیحی، یارسان، 
بەھایی و ...مافی ھەڵبژێران بە سەرۆک کۆماری و 
پلەو پایە بەرزە ئیداری  و دەوڵەتی یەکانی ئەو 
وتەیان نییە کە لێی لەدایک بوون و تێیدا دەژین، 
ئەوە لە حاڵێک دایە کە حەشیمەتیان سەرجەم 

زیاتر لە چەند میلیۆن کەسە.
لە ئێران  ھیچ ژنێک بۆی نییە ببێتە ڕێبەرو 
سەرۆک کۆمار. بە زمانێکی دی زیاتر لە نیوەی 
مافەی  ــەو  ل وتـــە  ــەو  ئ ڕاســتــی حەشیمەتی 
ھەڵبژێران بێبەش کراون و ھەر دەبێ پیاوێک بە 

سەرۆکایەتیی خۆیان ھەڵبژێرن.
کە  ــە  دای خــۆی  لەجێی  پرسیارە  ئــەو  بۆیە 
کەمایەتی یە  ژن و  سوننەو  عـــەرەب و  کــوردو 
ئاینی یەکان لە ئێران لەبەرچی دەبێ بەشداری 
ھەڵبژاردنێک بن کە بۆ خۆیان لە مافی ھەڵبژێران 
لەو ھەڵبژاردنانەدا بێبەش کــراون؟ یان ئەگەر 
نابێ  بــۆ  دەبــن  ھەڵبژاردنانە  ــەو  ئ بــەشــداری 
ئاکامی  سەرخستنی  جیاتی  لە  دەنگەکانیان 
موھەندیسی کراوی ھەڵبژاردن و ڕەوایی دان بەو 
قانوونەی ئەوانی لەو مافانە بێبەش کردوە، بکەنە 

کارتێکی بەھێز بۆ گۆڕینی ئەو دۆخە؟
ــەم بەشە لە  دیــســان پــرســیــارە کــە ئاخۆ ئ
خەڵکی ئێران کە لەو مافە مەدەنی و سیاسی و 
کۆمەیەتی و ڕەوایەی خۆیان بێبەش کراون و 
حەشیمەتیان یەک لە چواری خەڵکی ئەو وتە 
ئەو چارەنووسە ھەمیشەییە  بۆ  ملیان  دەبــێ، 
ڕاکێشاوە کە دەبێ لە وتی خۆیان دا تا ھەتایە 
ھاووتیی پلە دووھەم بن، چونکی شیعە نین؟ 
گریمان نەک شیعەو سوننی و شوێنکەوتووی 
باوەڕمەندی  موسوڵمان و  ھەر  دیکە،  ئایینێکی 

ئەو  خەڵکی  مــرۆڤــن و  خۆ  ــەم  ب نین،  ئایینی 
وتی  لە  دەتــوانــن  چــۆن  کەواتە  نیشتمانەن، 
خــۆیــان دا مــل بــۆ ئــەو فـــەڕق و جوداخستنە 

ڕاکێشن و بۆ دەبێ وابکەن؟
یەکێک لە مکانیزمەکانی کاردانەوەی خەڵکی 
سوننی لە ئێران بەو بێ مافی یە لە ماوەی ٤٠ 
ساڵی ڕابردوودا دەنگ نەدان بەو کاندیدە بووە 
کە سەر بە حکومەتیان زانیوەو پێیان وابووە 
ئەو  ــان  ی ــەرێ،  سـ بێتە  نایھەوێ  حاکمییەت 
ھــەڵــبــژاردن دان  بانگەشەکانی  لە  کاندیدانەی 
نەھێشتنی  ــۆ  ب بــەڵــێــن یــان  وادەو  النیکەمی 

ھەواردنە ئاینی یەکان داوە.
ناتق  بــەرامــبــەر  لــە  خاتەمی  سەرخستنی 
نــووری، پشتیوانی لە کاندیداتۆریی کەڕوبی و 
ــژادو،  ــەدی ن ــەحــم ــەر ئ ــب ــەرام ــە ب مـــوســـەوی ل
بەرامبەر  لە  ڕوحــانــی  حەسەن  سەرخستنی 
کاردانەوەی  میکانیزمەکانی  جلیلی دا  قالیباف و 
سوننی و  بەشداریی  ئامانجداری  وشیارانەو 
کەمایەتی یە ئایینی و تەنانەت کوردەکان لە ئێران 
بوون.  کۆماری  ســەرۆک  ھەڵبژاردنەکانی  بە 
لەوەش دا پرسیار ئەمەیە کە دەسکەوتەکانی ئەو 
جۆرە کاردانەوەیەو ئەم چەشنە «نا»گوتنانە 
ئــەوانــەی سەریان  بــووە؟  حاکمییەت چی  بە 
پێبەندی  چەندە  سەرکۆمار،  وەک  خستوون 

بەڵێنەکانی پێش ھەڵبژێرانیان بوون؟ 

رێژەی  بەپێی  ژنانیش  قورسایی  سەنگ و 
زۆری دەنگەکانیان لەجێی خۆی، کە تا ئێستا 
کۆسپەکانی  البــردنــی  پێناو  لە  نەیانتوانیوە 
ھەموو  لە  یەکسان یان  بــەشــداری   ــەردەوام  بـ
ــاف و  بــوارەکــانــی کــۆمــەڵــگــەو ھــێــنــانــەدی م

داخوازەکانیان بەکاری بێنن.
ڕوون و ئاشکرایە کە ھۆکاری بنەڕەتیی ئەو 
بێ مافی یەو کۆسپ و لەمپەری سەرەکیی بەردەم 
مانەوەی ئەو ھەواردنە قانوونە نووسراو و 
نەنووسراوەکانی کۆماری ئیسالمی یە. بابەتێک 
کە کاندیداکانی سەرۆک کۆماری پێش ھەموو 
شتێک دەبێ ئیلتزامیان بۆیان ھەبێ، لەوەش 
نەتەوەکان و  داوای  ماف و  وەدیھاتنی  بترازێ 
لە  تەنیا  بە  نەک  ئێران  لە  ئاینی یەکان  کەمە 
گرەوی  لە  بەڵکوو  سەرکۆماری،  دەسەتی 
ڕێگەپێدانی زۆر دەزگاو الیەنی ئەمنیەتی  و لە 
ڕەھبەری یەوە  بەیتی  ھەموویانەوە  ســەروو 
بەشداریی  دەنـــگـــدان و  ڕووەوە  ــەم  ل ھــەیــە؛ 
یەکالیەنە لە ھەڵبژاردنەکان بۆ ئەو الیەنانەی 
لەو ھاوکێشەیەدا بێ ماف کراون غەدرێکە کە 
بۆخۆیان لە خۆیانی دەکەن . ئەوان کاتێک دەبێ 
دەنگ بدەن کە دڵنیا بن لــەوەی دەنگەکانیان 
دەبێتە ھۆی سەرەکیی گۆڕینی قانوونەکان و 
ئاڵوگۆڕ لە جێگەو پێگەی یەکسان یان لە وت دا.

ھەڵبژاردن چۆن دەکرێ ببێتە چەک بۆ دێموکراسی و مافی بەرامبەر لە ئێران دا؟

عەلی بداغی
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ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر ڕەحمان ئیبراھیم زادە(شۆکە)

ده شتێكی  له   به ربو  و  قورس  شه ڕێکی  جه نگه ی  له   نیوه ڕۆیه   گەرمای  قرچی  قرچه  
ئاغا  به   بخه جڵێ  ئه وه ی  بێ  کرد.  لێوه   له  چۆکی ڕا  القێکی  گولله ی خۆمپاره   پڕیشکی  دا  ته خت  و  به رین  و  پان 
بانوەکه ی سه ری پێچایه وه  و تفه نگه که ی کرده  دار شه قه  و ده خۆی نووسا ھه تا له  ڕیزی پێشه وه ی شه ڕگه که   
دوور که وێته وه . خوێن وه ک کانی ھه ڵده قوڵی و نه رم نه رم به  لکی ئاغابانوەکه  دا چۆڕاوگه ی ده به ست. ھیچ چاری 
نه بوو، یان ده بوو خۆی ده رباز بکا یان ڕاوه ستێ ھه تا ئاخر دڵۆپی خوێن له  له شی ده چۆڕێ. جارێک به  زگه خشکه  
و جارێک به  شه له شه ل خۆی گه یانده  ماڵێکی قوڕین له  نێو باغێکی سێودا. خۆی و شانسی ته نیا که سی جێماو له  
ماڵه که ، ژنێکی به  ساڵدا چووی سارد و گه رمیی ڕۆژگار چێشتوو به  ھانایه وه  ھات. شێره  ژن بێ ئه وه ی ھات و 
ھاوار وه ڕێ بخا به  په له  ڕۆنێکی زۆری ده  مه نجه ڵێک کرد و له  سه ر ئاگرێکی خۆشی دانا. ھه رکه  ڕۆن جوان قرچ 
بوو، القی په ڕیوی گرت و خستیه  نێو مه نجه ڵه که . الق له  نێو مه نجه ڵ دا چززه ی لێ ھه ڵ ده ستا و کاکی پێشمه رگه ش 
جوان جوان چاوی لێ ده کرد. کارجوانیی شێره  ژن و غیره تی له  بن نه ھاتووی پێشمه رگه  پێشی کانیی خوێنیان گرت 

و مرۆڤێکیان له  مه رگ ڕزگار کرد.
     «خاک»، ڕیشه ی «دار» ده خۆی دا جێ ده کاته وه ، نان و ئاوی ده داتێ، له  سه رما و گه رما ده ی پارێزێ و 
تینی وه به ر دێنێ لق و پۆپ ده ربکا و به ر بێنێ. «خه ڵک»، «پێشمه رگه « له  ماڵی خۆی دا ده حه سێنێته وه ، خواردنی 
ده داتێ، نازی ده کێشی، ده رمانی ده کا و بۆ به ره نگاری ڕه وانه ی مه یدانی ده کا. دار، به  بێ خاک ڕیشه  ناکا و که  

ڕیشه ش نه بوو به ژن ناگرێ. به بێ به ژن، دار لق و پۆپ ناکا و به ر 
ناھێنێ. پێشمه رگه،  بێ خه ڵک سه رگه ردانه  و ھێزی به ره نگاریی نییه . 
درێژی  زامنی  پێشمەرگەش  و  پێشمەرگەیە  ھێزی  پاڵپشتی  خەڵک 

خەباتە.
***

ئەوانەی داخوازانە بڕیاری بەڕێوەربردی کاری گەورە و گرینگ 
دەدەن ھەموو ھەوڵیان ئەوەیە بە باشترین شکڵ و شێوە بە ئەنجامی 
ڕابــردوو  ئەزموونی  و  زانیاری  ڕادەی  و  تەمەن  وان  بۆ  بگەیەنن. 
نواندنی  و  ئیرادە  دەنوێنێ  گرینگیی  ئەوان  الی  ئەوەی  نیە.  گرینگ 
غیرەت و ئیدامە کارییە. کاک رەحمان شۆکەش ئەلحەق بەو تەمەنە 
پێی  کە  ھــەر  خۆیەوە  ئەزموونییەی  بێ  و  ناپوختی  بــەو  و  کەمە 
بــاوەڕی  جێگای  و  تەنگانەیە  ڕۆژی  کــوڕی  نیشانی دا  مەیدان  نایە 

ھاوسەنگەرانیەتی.
  «ڕاستی من نەمدەزانی خەباتی چەکداری چییە و نەشم دەزانی  
چه کم بۆ چی ھەڵگرتووە. نەشم دەزانی  بەرھەمی خەباتی من دەبێتە 
دژوارە  و  رێگا سەخت  ئەو  نەمدەزانی سەرنجامی  تەنانەت  و  چی 

بەرەو  کوێم دەبات.  بەڕاستی ئەو کاتمەگەر خوێندەوارەکان ودەستەیەکی کەم لە کۆمەنی خەڵک نەبێ نەیان 
دەزانی خەبات و بەرخۆدان چیە. بەمڕق و کینەیپه نگ خواردوویان لە کار و کردەوەکانیژانده رمەو ئەمنییەکانی 

شای گۆڕبەگۆڕ ئەوانیبەرەوکۆڕی خەبات و بەرخۆدان ھاندابوو».
زۆر الوی کورد بە کچ و کوڕەوە لەو قۆناغە گرینگەی خەباتی خەڵکی ڕۆژھەتی کوردستان دا پێش ئەوەی 
دەگەڵ  کوردستان  وەزعی  بدەن  ئەوە  ھەوڵی  و  بکەون  خەبات  شێوەکانی  وەدوای  کتێبەکان  الپــەڕەی  لە سەر 
تیئۆرییەکان ڕێک بخەن، قۆڵی ھیممەتیان ھەڵ ماڵی و لە مەیدانی کردەوەدا دەرسی چۆن ژیان و چۆن خەبات کردن 
فێر بوون. ئەوان ھاتن ھەتا رێگا نەدەن چیدیکە پیاو و ژنی کورد بکرێتە ئامرازی کایەی نێردراوانی حکوومەت و 
ھیچی دیکە تۆزی نائومێدی و بێ ھیوایی لە ڕوخساری دایکان و باوکان بنیشێ. بەڵێ ئەوان ھاتن و باشیش ھاتن. 
ڕەحمان شۆکە و ھەزاران الوی دڵگەرمی وەک ئەو بێ ئەوەی لە سەر نیمکەتی زانستگاکان فێری زانستی تێکۆشان 

ببن، لە نێو سەنگەرەکان و لە سەر دوندی چیاکانی کوردستان فێری خۆڕاگری و ڕاوەستان بوون.
شەھید.   ٧ خاوەنی  و  ماڵی   ١٤ گوندێکی  سەردەشتە.  ناوچەی  سپیانی  بــەردە  گوندی  خەڵکی  ڕەحمان  کاک 
پڕ شەپۆلی  دەریــای  و  بیری وشیار  و خەزێنەی  نەتەوەیی  خەباتی  کانگای  دەڤــەرە  ئەو  دێھاتی  و  سەردەشت 
پشتی  سەر  لە  ئاگر  و  مەیدان  بنێنە  پێ  مەڵبەندە  لەو  شۆکە  وەک  کەسانی  ئەگەر  نییە  نامۆ  ھیچ  خۆڕاگرییە. 

بەکرێگیراوانی دوژمن بکەنەوە.
کە دەڵێم مەڵبەندی سەردەشت مەکۆی خەبات و تێکۆشانە ھەڵەم نەکردوە. سەیر کەن گوندێکی ١٤ ماڵی دەبێ 
چەند پێشمەرگەی بووبێ کە ٧ شەھیدی داون. لەو مەڵبەندە پێشمەرگەپەروەرە کاک رەحمانەکان کەم نەبوون کە 
لە پێناو ئازادیی نەتەوەکەیان دا ژیانی پڕ مەترسی بەم سەربەرزانەیان ھەڵبژارد و بەشێکی زۆریشیان وەک ئەو 

حەوت کەسەی بەردەسپیان گیانی خۆیان فیدا کرد.
تێکۆشەر ڕەحمان شۆکە لەو ڕۆژەوە پێی نایە مەیدانی خەبات و ناوی پێشمەرگەی بۆ دیاریی کرا، ھەتا ئەو 
کاتەی بە پێچەوانەی مەیلی خۆی و بە ناچاری رێگای ھەندەرانی گرتە بەر، قەت جارێک ناھومێدی ڕووی تێ نەکرد 
و بۆ ساتە وەختێک لە تێکۆشان نەوەستا. ناوبراو یەک لەو تێکۆشەرانەی گەل بوو کە ھەر چەند بۆ خۆی گوتەنی 
تەنیا لە کالسی «پیکار با بیسوادی»دا کەمێکی دەرس خوێندبوو، بەم لە ڕیزەکانی پێشمەرگەدا وای خۆ پێگەیاند 
کە ھەم بوو بە فەرماندەرێکی لێھاتووی نیزامی و ھەم وەک کادرێکی لێزانی سیاسی دەناسرا. تێکۆشەر شۆکە 
نیزامی و سیاسییانەی وەئەستۆ گرتووە: سێ ساڵ پێشمەرگەی  ئەم بەرپرسایەتییە  لە ماوەی پێشمەرگایەتییدا 
سادە. ساڵێک بەرپەرسی ماڵیی دەستە. ساڵێک جێگری پەل و سالێک فەرماندەری عەمەلیاتی دەستە. دوو ساڵ 
کادری دەرمانی. دوو ساڵ کادری ناوچەی  ئاالن و باژار. دوو ساڵیش ئه ندامی کۆمیته ی شارستان.  ھەروەھا 
دووساڵ سەرلکی لکەکانی یەک و دوو لە ھێزی گیاڕەنگ. لە سەریەک ١٤ ساڵ  پێشمەرگە بوو و  یازدەساڵ بەر 

پرسایەتییھەبوە.
بە تێڕامان لە ژیان و بەسەرھاتی پێشمەرگە، مرۆڤ تووشی سەرسوڕمان دەبێ. سەرسوڕمان لەوە کە چ ھێزێک 
پاڵ بەو تێکۆشەرەوە دەنێ ئاوا خۆڕاگر بێ و ھەتا ئەو ڕادەیە فیداکار. باسی شەھیدەکان ناکەم کە لە فیداکاری دا 
دەگەنە ئەوجی بەخشندەیی و ھیچی دیکەیان بۆ نامێنێتەوە ھەتا پیشکەشی بکەن. باسی ئەوانەش ناکەم کە لە 
مەیدانی نەبەرددا یەک یان چەند ئەندامی لەشیان لە دەست داوە و بۆ ھەمیشە لە چێشتنی تامی ژیانێکی ئاسایی 
بێ بەش بوون. بەم زۆریشن ئەوانەی کاک ڕەحمان ئاسایی ھەر لە جەنگەی خەبات دا خۆشەویسترین کەسانی 

خۆیان لە دەست داوە و بۆ ھەتا ھەتایە داخی دووریی ئەوان لە سەر دڵیان بۆتە گرێ. 
لە خوێندنەوەی داستانی ژیانی تێکۆشەر ڕەحمان ئیبڕاھیم زادەدا مرۆڤ دەتوانێ دەرسی زۆر فێر بێ. جگە لە 
فیداکاری و ماندوویی نەناسی و غیرەت و چاونەترسی، کاک ڕەحمان خاوەنی زۆر تایبەتمەندیی باشی دیکەشە 
کە بێگومان ئەویان کردوەتە ئینسانێکی تایبەت. بۆ نموونە ھەستی بەرپرسایەتیی ئەو مرۆڤە بەرامبەر ھاوژینەکەی 
جێگای ئافەرینە. کاک ڕحمان کاتێک بڕیاری بەجێ ھێشتنی سەنگەری پێشمەرگایەتیی دا، بۆخۆی ھیچ گیروگرفتێکی 
نەبوو. نە لە شۆڕش ماندوو ببوو، نە تووشی ناھومێدی و دڵەڕاوکە ببوو، نە دەگەڵ بەرپرسان تووشی گرفت 
ھاتبوو و نە ھەوای ژیانی دەرەوە لەسەری دابوو. تەنیا شتێک کە ئەو خەباتکارەی ھان دا بڕیارێکی ئاوا بدا، 
نەخۆشیی شەریکی ژیانی بوو کە لەوێ چارە نەدەکرا. ئەوەش دیارە بە پاداشی ئەو ھەموو خزمەتە لەبیر نەکراوە 

بوو کە خاتوو «خونچە»ی تێکۆشەر بە پێشمەرگەی کردبوو.
پاش سانێک لە سەنگەردا مانەوە و خۆ بێر و بەوێ دادان بۆ خزمەتی زیاتر، ئێستا تێکۆشەر ڕەحمان ئیبڕایم 
زادە بە خۆی و بنەماڵەوە لە وتی سوئیس نیشتە جێیە. تێکۆشەر ڕەحمان شۆکە لەو ماوەیەش دا کە لەو وتە 
دەژی نەک ھەر خەبات و تێکۆشان لە پێناو ئازادیی وتەکەی لە بیر نەکردوە، بەڵکوو زۆر شێلگیرانە و ماندوویی 
نەناسانە بۆ گەیشتن بە ئاواتەکانی تێ دەکۆشێ. ناوبراو ھەم لە پێشمەرگایەتی دا نیشانی دا دەتوانێ کەسێکی بە 
سوود بێ و ھەم لەو وتەش کە لێی دەژی لە کاروان بە جێ نەماوە، چونکە ھەم زمان فێر بووە و ھەم کاری 

باشی وەگیر خستوە.
پێک  تێدا  ئاڵوگۆڕی  زەمان  و  دەور  گۆڕانی  و  بێ  ھەلومەرج  بە  پابەند  نابێ  پێشمەرگە  مەقامی  لە  گرتن  ڕێز 
بێنێ. سیاسەت دەتوانێ تووشی گۆڕان بێ، بەم کەسایەتیی پێشمەرگە نەگۆڕە. ئەوانەی تەنیا یەک ڕۆژ لیباسی 
پێشمەرگەیان پۆشیوە و لە سەنگەری بەرگری دا سیلەیان لە دوژمن گرتوە، خۆشەویستی ھەتا ھەتایین. تێکۆشەر 
ھەمیشە  نازناوی  و  کــردوە  تۆمار  خۆی  بۆ  زێڕینی  کارنامەیەکی  کە  خەباتکارانەیە  لەو  یەک  شۆکە  ڕەحمان 

پیشمەرگەی وەرگرتوە. 

هەیاس کاردۆ

فەرھەنگی «حەوتەوانە» شێوەیەکی
 دەگمەن لە فەرھەنگنووسیی کوردیدا

فـــــــــەرھـــــــــەنـــــــــگـــــــــی 
ـ  ــی  ــ ــارسـ ــ فـ ـ  کـــــــــوردی 
لە   ئینگلیسیی»حەوتەوانە» 
ئامادەکردنی  و  وەرگێڕان 
ــاک «فـــەتـــاحـــی  ــ نـــەمـــر کـ
ھێندێک  خاوەنی  کاویان» 
کوردییەکاندا  فەرھەنگە  لەنێو  کــە  تایبەتمەندیە 
بەکارھێنانی  و  ــامــادەکــردن  ئ شــێــوەی  نابینرێن. 
شێوەیەکە کە لە فەرھەنگنووسیی کوردیدا ـ ئەگەر 
ئەو  دەگــمــەنــە.  ـ  بڵێین  دەتــوانــیــن  تاقانەیە  نەڵێن 
فەرھەنگە لە بنەڕەتدا ٣ زمانە، بەم لەراستیدا بە ٩ 
شێوە کەڵکی لێ وەردەگیرێ. لەم وتارەدا ھەڵ دراوە 
و  بەکارھێنانی  چۆنیەتیی  و  ئامادەکران  شێوەی 
ھەروەھا خاڵە بەھێز و الوازەکانی روون بکرێتەوە.

قەوارەو و بەشەکانی فەرھەنگی «حەوتەوانە»
کوردی،  زمانی   ٣ لە  بنەڕەتدا  لە  «حەوتەوانە» 
کارە  ئەم  بنەمای  ھاتوە.  پێک  ئینگلیسی  و  فارسی 
 Oxford Dictionary of لە سەر بەرگی یەکەمی
Current Idiomatic English  ە کە تایبەتە بە کار 
و پێشگر و پاشگرەکانی کە دوو کەس بە ناوەکانی  
کردوە.  ئامادەیان   R. Mackin و    Ap Cowie
ـ  فەرھەنگی کوردی  لە  بریتییە  بەشە کوردییەکەی 
کوردی کە ٣٥٠ الپەڕە. بەشە فارسییەکەی بریتییە 
و  الپــەڕە   ٣٤٥ کە  فارسی  ـ  فارسی  فەرھەنگی  لە 
بەشە ئینگلیسییەکەی بریتییە لە فەرھەنگی ئینگلیسی 
ـ ئینگلیسی کە ٣٦٩ الپەڕە. ھەروەھا بەشێکی دیکەی 
ھەیە کە بریتییە لە جەدوەلی کۆد و ژمارەکان کە 
دواتر باسی دەکەین کە ئەویش ٧٦ الپەڕی داگرتوە. 
لەسەریەک ئەم فەرھەنگە١١٤٠ الپەڕە کە لە ساڵی 

٢٠٠٠ زایینی دا چاپ بووە.
چۆنیەتیی بەکارھێنای ئەم فەرھەنگە

بەکار دێ.  بە ٩ شێوە  فەرھەنگی «حەوتەوانە» 
جیا  دیــکــەی  فەرھەنگەکانی  لــە  کــە  ئەمەشە  ھــەر 

دەکاتەوە: 
ــە لــەم بەشەدا  ــوردی، وات ـ یــەکــەم، کـــوردی ـ کـ
بە  ژمارەکیان  ھەرکامەیان  کە  کوردییەکان  زاراوە 
کوردی و ژمارەیەکیشیان بە ئینگلیسی بۆ دانراوە، 
لە بەرامبەریاندا بە کوردی واتایان بە نموونەوە لێک 

دراوەتەوە.
بەشی  ھــەروەک  فارسی:  ـ  کــوردی   ـ  دووەم، 
ــراوە،  کــوردی کە ھەر زاراوەیـــەک ژمــارەی بۆ دان
ژمــارە  زاراوەک  ھــەر  بۆ  بەشەفارسییەکەشدا  لە 
لە  زاراوانــەی ھاوواتان ژمارەیەکیان  ئەو  دانــراوە، 
جەدەوەلەدا لە پەنا یەکتر دانراوە و لەوێوە ھاوواتا 

کوردییەکی لە بەشی فارسیدا دەدۆزییەوە. 
زاراوەیــەکــی  ھەر  ئینگلیسی:  ـ  کــوردی  سێیەم،   
کـــوردی ژمـــارەی خــۆی ھــەیــە، ژمـــارەی ھــاوواتــا 
ژمــارە  ئــەو  رووی  لــە  لەگەڵە،  ئینگلیسییەکەشی 
بەشی  ــە  ل ئینگلیسییەکە  زاراوە  ئینگلیسییەوە 

ئینگلیسی دا دەبینییەوە. 
ــەکــی  ــچــوارەم، فــارســی ـ فــارســی: ھــەر زاراوەی ـ
فــارســی بــە نــمــوونــەوە واتـــای بــە فــارســی بــۆ لێک 

دراوەتەوە. 
ــی  زاراوەک ھەموو  ــوردی:  ک ـ  فارسی   ، ـپێنجەم 
فارسییش ژمارەی خۆی ھەیە. لە رووی ژمارەکەی 
و  کوردییەکەی  ژمــارە  لەبەرامبەر  جــەدوەلــدا  لە 
ھاوواتا  ویــوە  لە  و  ھەیە  ئینگلیسییەکەیدا  ژمــارە 

کوردییەکەی دەدۆزییەوە. 
بتەوێ  ئەگەر  ئینگلیسی:  ـ  فــارســی   ـشەشەم، 
ئینگلیسیدا  لــە  فــارســی  زاراوەیـــەکـــی  بــەرامــبــەری 
بدۆزییەوە، زاراوە فارسییەکە کە بۆخۆی ژمارەی 
ــیـــەوە و  ھــەیــە، ژمــارەکــەی لــە جــەدوەلــدا دەدۆزیـ
ئینگلیسییەکەی  ھــاوواتــا  ژمــارەی  بەرامبەریدا  لە 
لە  ئینگلیسییەکەی  ھاوواتا  وێوە  لە  دەدۆزیــیــەوەو 

بەشی ئینگلیسیدا دەدۆزیەوە. 
باسمان  وەک  ئینگلیسی:  ـ  ئینگلیسی  ـحەوتەم، 
ئۆکسفۆردە  ئینگلیسسی  فەرھەنگی  بەشە  ئەو  کرد 

تایبەتە بە ئیدیۆم و دەستەواژەی کار. 
ـ ھەشتەم، ئینگلیسی ـ کوردی: ھەموو زاراوەکان 
لە جەدوەلی ژمارەکاندا،  کە ژمارەی خۆیان ھەیە، 
لە  و  لەبەرامبەردایە  ھاوواتا کوردییەکەی  ژمارەی 

بەشی کوردیدا دەی دۆزرێتە. 
ـ نۆیەم ،ئینگلیسی  ـ فارسی: ھەروەک ئینگلیسی ـ 
کوردییەکە، لەرووی ژمارەی زاراوە ئینگلیسییەکەوە، 
لە  و  دەدۆزرێتەوە  فارسییەکەی  ھاوواتا  ژمــارەی 
بەشی فارسیدا زاراوە فارسییەکەی دەدۆزرێتەوە. 

زاراوەی  کــوردی.  بەشی  ٧٦ی  الپــەڕی  نموونە: 
ژمــارە  و  یــە   ١٤٨٩ ژمـــارە  لێکردن»  «پــێــشــوازی 
دەچیە  راستەوخۆ  یان  (٣٠٣٧)ە،  ئینگلیسییەکەشی 
 (٣٠٣٧) ژمـــارە  و  ئینگلیسییەکەی  بــەشــە  ســەر 
 greet with: offer, in the :دەبینیەوە کە بریتییە لە
form of a “welcome“. بۆ دۆزینەوەی ھاوواتا 
ژمارەکان  جــەدوەلــی  ســەر  دەچییە  فارسییەکەش 
ئەو  لەبەرامبەر  فارسییەکەش  ھاوواتا  ژمارەی  کە 
دوو ژمارە کوردی و ئنیگلیسییەدا  ھەیە. لە الپەڕی 
٣١ی جەدوەلەکەدا ژمارە ٤٨١ی فارسی لەبەرامبەر 
ئەو دوو ژمارە کوردی و ئینگلیسییەدایە. لە بەشی 
فارسییەکەدا ژمارە ٤٨١ بریتییە لە: استقبال کردن، 

پیشوازی کردن. 

الیەنە بەھێزەکانی فەرھەنگی «حەوتەوانە»
کە  ئەوەیە  فەرھەنگە  ئەم  بەھێزی  الیەنی  یەکەم 
لە بەشی پێشەوە باسمان کرد و بە ٩ شێوە کەڵکی 
لێوەردەگیرێ. واتە، ھەر زاراوەیەکی لە یەکێک لەو 
٣ زمانە ھەڵبژێری بە ھۆی بەکارھێنانی جەدوەلی 
زمانەکەی  دوو  لە  ھاوواتاکانی  دەتوانی  ژمارەکان 
زیاتر  کاتێک  بەھێزە  الیەنە  ئەو  بدۆزییەوە.  دیکە 
روون دەبێتەوە کە لەگەڵ فەرھەنگێکی ـ بۆ نموونە: 
دەتوانی  تۆ  بکەین.  بـــەروارد  کــوردی  ـ  ئینگلیسی 
ھاوواتاکەی  و  ببژێری  ھەڵ  ئینگلیسی  وشەیەکی 
ناتوانی  بەم  نووسراوە،  لەبەرامبەری  کوردی  بە 
بەرامبەرەکەی  و  بگەڕێی  کــوردی  وشەیەکی  لە 
بە  تەرتیبەکەی  چونکە  بدۆزییەوە،  ئینگلیسی  بە 
ئەو  زمان  ھەرسێک  بۆ  «حەوتەوانە»  ئینگلیسییە. 

گیروگرفتەی چارەسەر کردوە. 
ــە،  ــ زاراوەی فەرھەنگی  ــە»  ــەوان «حــەوت دووەم، 
واتای زاراوەو دەستەواژەکان تەنیا لە فەرھەنگێکی 
چونکە  بدۆزییەوە.  دەتوانی  «حەوتەوانە»دا  وەک 
دەداتــێ،  جیا  بە  وشەکانت  واتــای  وشە  فەرھەنگی 
بەم وشەکان کە لێکدراو بن و  لە دەستەواژەدا بن 
بە زەحمەت واتایان دەزانرێ بە تایبەتی لە زمانێکی 
دیکەدا. بۆ نموونە: دەستە واژەیەکی وەک «دەست 
لێشوشتن لە...» لە فەرھەنگی وشەدا واتای ھەرکام 
لە وشەکان «دەســت» و « شــوردن» و «لە» بە 
جیا راڤەدەکرێن. بەم ئەم ٣ وشەیە لە فەرھەنگی 
لە  دەستھەڵگرتن   » واتــای  بە  ئیدیۆمدا  و  زاراوە 
بوون  ناھومێد   » یــان  «وازھــێــنــان»  یــان  شتێک» 
فەرھەنگە  ئەم  پێی  بە  ھەر  دەگەیەنێ.  شتێک»  لە 
(give up)ی  بــە  دەستلێشوشتن»بەرامبەر   »
واتــای  ئینگلیسییە  زاراوە  ئــەم  ــارە  دی ئینگلیسییە. 
«دەست  واتاکانی  لە  یەکێک  بــەم  ھەن  دیکەشی 

لێشوشتن»ە.
فەرھەنگە  ئەم  بەھێزیی  دیکەی  الیەنێکی  سێیەم، 
ـ کــوردیــە. زۆربــەی  ئــەوەیــە کە بەشێکی کــوردی 
فەرھەنگە کوردییەکان کوردی بۆ زمانێکی دیکە یان 
زمانێکی دیکە بۆ کوردین. یەکەم فەرھەنگی کوردی 
ـ  عەرەبی   (١٦٨٣) خانی  ئەحمەدی  «نەوبەھاری 
کوردییە. ئەو فەرھەنگانەی کە ئێستاش چاپ دەبن 
ـ کوردییەکان  فەرھەنگە کوردی  بەم جۆرەن.  ھەر 
کاک  بەم  کوردیدا،  فەرھەنگنووسیی  لە  دەگمەنن 
بیر  لە  الیەنەشی  ئــەم  دا  «حــەوتــەوانــە»  لە  فەتاح 

نەکردوە.
کەموکورتییەکانی ئەم فەرھەنگە

ھیچ کارێک بێ کەموکورتی نیە. ئەم فەرھەنگەش 
پێش خۆی  فەرھەنگەکانی  لەچاو  کە  ئەوەدا  لەگەڵ 
ھێندێک  لە  و  دەگمەنە  تایبەتمەندیدا  ھێندێک  لە 
ھێندێک  ــەم  ــ ب ســـەرکـــەوتـــووتـــرە،  ــیــشــەوە  ــەن الی
یــەکــەم، وەک زۆربـــەی  کــەمــوکــووڕیــشــی ھـــەن. 
ھەرەزۆری فەرھەنگە کوردییەکان کاری تاقە کەسن 
نەمر  کــاری  تەنیا  بە  «حــەوتــەوانــەش»  فەرھەنگی 
کاک «فەتاحی کاویان»ە. باشترین فەرھەنگ ئەوەیە 
و  بوودجە  و  بێ  بەکۆمەڵ  کارێکی  بەرھەمی  کە 
ئیمکاناتی دامەزراوێکی فەرھەنگی یان حکوومەتیی 
بەکۆمەڵ  ئیمکاناتی  و  توانا  بێگومان  بێ.  پشت  لە 
باری  لە  کاریگەرترە،  و  زیاتر  تاقەکەس  ھی  لە 
فەرھەنگیشەوە ئەم ھەر راستە. دووەم، لە فەرھەنگدا، 
پێشەکییەکی روون و تەواو، نیشانە و سیمبولەکان 
یارمەتیدەرن،  و  رێنوێن  زۆر  یەکجار  خوێنەر  بۆ 
بەم لەم فەرھەنگەدا تەنیا پێشەکییەکی ٢ الپەڕیی 
«دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم» و پێشەکییەکی 
٥ پاراگرافیی خودی کاک فەتاحی کە یەک الپەڕی 
رێزمانی  بەرجەستەی  خاڵی  ھێندێک  ھەن.  گرتوە، 
و...ھتد فەرھەنگ زۆر دەوڵەمەند دەکەن، بەم لەم 
واتە  فۆنەتیکی،  الیەنی  ھەروەھا  نین.  فەرھەنگەدا 
چۆنیەتیی تەلەفوزکردنی وشەو زاراوەکان النیکەم 
لە بەشە ئینگلیسی و فارسییەکەیدا نین کە ئەوەش 
کەموکورتیانەی  ئەم  دەژمێردرێ.  کەموکورتی  بە 
زۆر  بەم  فەرھەنگن  الوەکیی  الیەنی  کرا  باسیان 
بەسوودن، کە لەم فەرھەنگەدا نین، بەم ھیچ لە نرخ 

و بایەخی فەھەنگەکە کەم ناکاتەوە.
سەرەنجام

بە گشتی، فەرھەنگی «حەوتەوانە» کە فەرھەنگێکی 
و  وەرگــێــڕان  لە  و  ئینگلیسییە  ـ  فارسی  ـ  کــوردی 
جگە  کاویان»ە،  «فەتاحی  کاک  نەمر  ئامادەکردنی 
لەوەی کە فەرھەنگێکی (کوردی ـ کوردی)، (فارسی 
ـ فارسی) و (ئینگلیسی ـ ئینگلیسییە)،لە ھەرکام لەو 
٣ زمانەوە دەتوانی ھاوواتاکەی لە دوو زمانەکەی 
ھەرچەند  کە  کردوە  وای  ئەمە  بدۆزییەوە.  دیکەدا 
فەرھەنگەکە ٣ زمانە بەم لە رێکخستن و چۆنیەتیی 
بکا.  فەرھەنگ   ٩ کــاری  راستیدا  لە  بەکارھێنانیدا 
ھەروەھا ئەم فەرھەنگە فەرھەنگی زاراوە و ئیدیۆمە 
ــدا  دووەم زمانی  لە  بەرامبەریان  دۆزیــنــەوەی  کە 
ئەم  بەھێزی  الیەنێکی  ئەمە  و  نیە  ئاسان  کارێکی 
فەرھەنگەیە. ئەم تایبەتمەندیانەی لەم وتارەدا باسیان 
کرا سەرکەوتووی ئەم فەرھەنگە دەسەلمێنن و ھەر 
ئەم تایبەتمەندیانەش ئەم فەرھەنگە لە فەرھەنگەکانی 

دیکەی کوردی جیا دەکاتەوە.
 

مستەفا مەعرووفی



ژماره :  ٧٠٣ ١١
١٥ی بانەمەڕی ١٣٩٦  _ ٥ی مای ٢٠١٧ ئه ده بی 

ــەڕا  ــ ــاوچـ ــ نـ ــە  ــ لـ بــــــوو  ڕۆژ  دوو 
گــەڕابــوومــەوە گــوونــدی بــابــەکــراوێ لە 
نەرم  بارانێکی  ســەرشــاخــان.  نــاوچــەی 
دەستی پێکردبوو و لێی نەدەکردەوە. شەو 
بڕیاردرا بەیانی زوو وەڕێکەوین. بەشە 
باکوور  ھێزەکانی  تەقەمەنی  و  چــەک 
ســەردەم  ئــەو  ئێمە.  الی  گەیشتبوونە 
ھێزەکانی دەڤەری باکوور ناسراوبوون 
لەوانەی  مەبەست  ھێزەکانی شیمال.  بە 
دەبوایە  بــوون.  الی ورمــێ و سەڵماس 
ئەو  دەســتــی  بگەنە  خێرا  چەکانە  ئــەو 

ھێزانەمان. 
لەگەڵ سپێدەی بەیانی، دوای خواردنی 
ــەوەی  ــ ــواردن ــە شــیــرێــژێــک و خــ ــۆڵ ــاب ب
چایەکی گەرم، وەڕێکەوتین. تا گەیشتینە 
ڕەوەزەکانی شازوقاز، لەبەر باران تەواو 
لەبەر  ــان  دوورم ڕێگایەکی  خووساین. 
ــەک دوو  بــوو و دەبــوایــە شــەویــش لــە ی
پێگەکانی  بــەژێــر  پڕمەترسی  شوێنی 

دوژمندا بپەڕینەوە. 
شــازوقــازدا  ھەڵدێری  و  ــەوراز  ھـ بــە 
ئەژنۆشکێن  ــەورازی  ھ شۆڕبووینەوە. 
تەواو  وەزعەکەی  خوڕێن  بە  بارانی  و 
شانبەشانی  بەھمەن  لەگەڵ  شێواندبوو. 
بامروەت.  بەھمەن  دەڕۆیشتین.  یەکتر 
ھەم وەکوو ڕنوو پڕ لە ھێزبوو و ھەم 
ئەمەگناس.  بەڕاستی  دۆستایەتیدا  لە 
کەسێکی بەجەستە پێشمەرگە و بەخەیاڵ 
سازمانی  ئــەنــدامــی  پێشتر  چـــەگـــوارا. 
بوو.  ئێران  خەڵکی  چریکەفیداییەکانی 
بە مارکسییەت دەستی بە تێکۆشان کرد 
ھەوێنی  کــردە  ھەستەی  ئــەو  دواتــر  و 
بــابــەرز،  ــۆز،  ق گەنجێکی  کــوردایــەتــی. 
جوان، لێو بەبزە و دەریایەک لە ھەست 
ــزەکــانــی  ڕی وزە.  و  ورە  و  ــۆز  سـ و 
جێ ھێشتبوو،  فیداییەکانی  ڕێکخراوی 
تەواو  و  ھەڵگەڕابوونەوە  ئەوان  چونکە 
ڕێژێمی  بــە  خــزمــەتــکــردن  کــەوتــبــوونــە 
ھاتنی  بەرلە  بەھمەن  ــاران.  ت مەالکانی 
بە تەشکیالتی شاری  پێوەندی  بۆ شاخ 
حیزبەوە گرت. لەگەڵ من لەپێوەندیدا بوو 
پێ ئەسپێردراوەکانی  مەئموورییەتە  و 
بــەواتــایــەک  جــێــبــەجــێ دەکــرد.  حیزبیی 
بە ساڵێک  نیزیک  بوو.  تاقیکاریدا  لەژێر 
نەدەکرا  پتر  لــەوە  ئیدی  کە  تێپەڕببوو 
لەنێو  و  ھاتەدەر  و  بمێنێتەوە  شار  لە 
لە  ھەر  دامەزرا.  پێشمەرگەدا  ڕیزەکانی 
خوێندەواری،  لەبەر  ڕۆژەکاندا،  یەکەم 
ورەبەرزی، بوێری و کۆمەیەتی بوونی 
ژمــارەیــەک  کینی  و  ڕق  بـــەر  ــە  ــەوت ک
ــە  ــدەکــانــی پــێــشــمــەرگــە، وات ــە فــەرمــان ل
کورسیلەی  لەدەستدانی  لەمەر  ئەوانەی 
ــوون. پــاش  ــ ــەران بـ ــگ ــی دەســـەتـــیـــان ن
کێشەیەکی زۆر، تفەنگێکی بڕنۆمان بۆی 
ھێز  لکەکانی  لە  یەکێک  لە  و  وەرگــرت 
وەکوو پێشمەرگە دامەزرا. ئەوانەی ئەو 
لەبەر  بووین،  سیاسی  کادری  سەردەم 
فەرماندە  خــوڵــقــاوی  کــەشــوھــەوایــەکــی 
نیزامی یەکان، لەنێو حیزبدا ناسراوبووین 
ــەک بــاڵــتــۆی  ــ ــارەی ــ ــتــۆســپــی. ژم ــاڵ بـــە ب
حیزب  ــەن  ــەالی ل ســپــی ڕەنــگ  ئەمریکی 
و  دابەشکرابوون  کۆمیتەکاندا  بەسەر 
دەبـــوون و  ئـــەوەی زوو چڵکن  لــەبــەر 
بە  دابوویان  نەبوو،  مەجالی شۆردنیان 
ئێمەی کادیرانی بەشی تەشکیالت. منیش 
بەھمەن  وەبەرکەوتبوو.  لەوانەم  یەک 
ھەرچەند باڵتۆی سپیشی بەرنەکەوتبوو، 
ھەستی  بەر  کەوتبوە  زاناییەکەی  بەم 

ئێرەیی پێ بردن.
ــدوو لە  ــ ــەڤ ــ ــی ھ ــەشــان ــب ــێ، شــان ــەڵـ بـ
کاروانی  دەھاتینە خوارەوە.  شــازوقــاز 
ــە دواوەمــــــان  ــەک و تــەقــەمــەنــی لـ ــ چ
لەبەر  دەھــات. ڕێگاڕۆیشتن و داگــەڕان 
تــەڕی و قــوڕی دژواربـــوو. بــاران نەک 
بەخوڕێنتر  بــەردەوام  لێی نەدەکردەوە، 
بــە ئاسمان گــوتــراوە  دەبـــوو. دەتــگــوت 
ڕاست لەو کاتەدا چی فرمێسکی ھەیەتی 
ڕۆیکا. ئاسمانی ناوچە بەھاری ناوچەی 
پەکی  ئێمە  لــەســەر  و  دەســتــکــەوتــبــوو 

و ســاوی خۆی  ھــەور  بە  دەبــوایــە  ئــەو  نەکەوتبوو. 
لەو  نامۆ  دیـــاردەی  بەڕێوە ببا.  سروشت  یاساکانی 

نێوەدا، ئێمەی ڕێبواری ناوەخت بووین. 
پشووی  و  شەکەتی کردین  بەرەبەرە  ماندوویەتی 
بۆ ڕۆیشتن  پتری  باران مەجالی  لێمان بڕی. خوڕێنی 
نـــەدەدا. بەھمەن تــەواو شەکەت دیــاربــوو. لە بــزە و 

قسەی خۆش کەوتبوو. 
ـــ چییە کاکی برا، کز و ماتی، ئەگەر کەیفت قنج نییە، 

بۆ دەھاتی؟ (دەمویست حاڵ و ھەوای بگۆڕم).
لێبڕیوم.  پشووی  بــاران  باشم.  ــرا،  ب کەسی  نا  ـــ 

ئارەقەی لەشم لەو خراپتر.
کــرد:  ــاواری  ــ ھ پێشمەرگەکان  ــە  ل یــەک  لــەنــەکــاو 

پشوودانە و تۆزێک وەحەسێن!
مــوژدەیــەکــی بــەھــاری بــوو. ھــەر بابایە خــۆی لە 

کەلێنێک ئاخنی تاکوو لەوە زیادتر تەڕ نەبێ.
لەگەڵ بەھمەن خزاینە ژێر ڕەوەزە بەردێک کە بارانی 
داگیرساند.  جگەرەیەکم  ھەڵتروشکاین.  نەدەگرتەوە. 

سەیرێکی بەھمەنم کرد، پەشێو دیاربوو.
ـــ کاکی برا خەفەتبارت دەبینم!

ـــ تاسەی ماڵەوەم کردووە. دوێنێ شەو نەخەوتووم. 
بیری مناڵەکان، بێبەشی لە سۆزی باوکایەتی. سیامەندم 
بەیانم بێ ناز ماوەتەوە و ساماڵیشم  جارێ کۆرپەیە. 

زۆر ھۆگری من بوو.
ـــ ئەوانە مناڵەکانتن؟

ـــ بەڵێ، ھەر ئەو سێ جگەرگۆشەیەم ھەن.
ـــ تەماشا ئەو ڕێکەوتەی! لە ھەورازی شازوقازێ، 
شوێنی  دەبــێ  ــەت  ڕەوای ھەندێ  بەپێی  شوێنەی  ئەو 
سیامەند  باسی  بەیانە  بەو  بووبێ،  سیامەند  و  خەج 

دەکەین و چاوەڕوانی ساماڵین...
نیزیک  لێم  ھەڵبەزییەوە.  خۆشیان  لە  قسەیەم  بەو 

کەوتەوە و پاڵی وێدام.
ـــ دەزانی چیم نووسیوە؟

ـــ بیخوێنەوە، ھەرچەند شارەزای شێعر نیم. جاروبار 
پەخشانێک دەنووسم و ئەویش بێ ھیچ سووژەیەکی 
یەکتردا  ــەدوای  ب مەوزوونەکان  وشە  تەنیا  تایبەت، 

ڕیزدەکەم و پێی دەڵێم مەخشانی بەناو پەخشان.
ـــ گوێ بگرە!

دەستی بە خوێندنەوەی شێعرەکەی دوێنێ شەوی 
کرد:

دیاری بۆ «به یان»
ھه یھۆ!

به  کام ڕسته؟ 
به  چ زبانێک؟

به  کام ھۆنه ر و که المێک؟
چی بڵێم؟ چی بێژم؟

تاسه  له  الی کێ ھه ڵڕێژم؟
الی کێ بێژم نھێنیی دڵ؟

خونچه م که ی ده بێت به  گوڵ؟
بوخچه  و پرێسکه ی نه کراوه 

نھێنیی کوڕی تێشکاوه !
به  کێ بڵێم چۆن تێکڕووخا؟

کۆشکی ئاواتم چۆن ڕما؟
ئه و خانووچکه ی شووشه  و بلوور

که  چام کردبوو له  پشت سنوور
به رزتر له  سنووری ئه وین

چی پێده ڵێن له  ڕووی زه وین؟
من دیتم به  دوو چاوم

که  چۆن له  «باستیل» خراوم
دیتم به  چاو مه رگی ھیوام
ده سه لمێنم: شکام! شکام!

به م نا، ھه یھۆ! چ ده ڵێم؟
ده با بشکێم و تێکشکێم!
ھێنده  ده شکێم و ده که وم

ھه تا فێر بم چۆن سه رکه وم.

سەرسوڕمانی  و  لێکرد  چاوێکم  و  لێدا  چەپڵەیەکم 
دووسێ  ئەو  کۆتایی  و  لەمەر خەفەتبارییەکەی  خۆم 
دێرەی کۆتایی شێعرەکەی لە نیگایەک وەرپێچا و بۆ 

چاوەکانی ئەوم بەڕێکرد.
باران ھێور ببۆوە. بەرەو گوندی گردەبن وەڕێکەوتین. 
لەوێش پشوویەکی کورت ڕاگەیەندرا. پاشماوەی ڕێگا 
پەڕینەوەمان  شوێنی  ــە  وات قــاڕنــێ،  گــوونــدی  تاکوو 
پێگەکانی  بەتەنیشت  دەبوایە شەو  ڕێگابوو.  تەواوێک 

دوژمندا دەربازبین. 
ماندا  بەسەر  قاڕنێ.  گووندی  گەیشتینە  ئێوارە 
لە  پــڕ  حاڵەتێکی  تــووشــی  بــەھــمــەن  ــن.  ــووی ــەش ب داب
دەخوێندەوە.  ئازارەکانیم  خێرا  من  ھاتبوو.  پەرۆشی 

ھەوڵم دەدا چی بە خەیاڵیدا دێت، بیدرکێنێ.
ـــ چۆنی چەگوارا شەکەتەکە؟ وادیارە بەرەبەرە لە 
ئێمە  ژیانەی  ئەو  دەبینی  تێدەگەی.  بارودۆخەکەمان 
زۆری  جیاوازی  کتێب  سەر  نووسراوەکانی  دەگــەڵ 

ھەیە، وانییە؟
ـــ لێمگەڕێ! بیر لەو دێیە دەکەمەوە. تراژێدیای قاڕنێ 

چ جارێک لەبیرناچێتەوە. بۆت وەخوێنم؟
ـــ چییە، ئەویشت دوێنێ شەو نووسیوە؟

ـــ نا، ھی پێشترە، گوێ بگرە!
دەستی بۆ باخەڵی برد و پەڕاوە بچکۆلەکەی دەرھێنا.

شێعرێکی دوور و درێژی سەبارەت بە ڕەشەکوژیی 
قاڕنێ خوێندەوە:

 ...

کچان کوڕانی کوێن دەبەر
ئێرەش وەکوو تەلی زەعتەر
بەزۆر بۆم دێتە سەر قاقەز
ڕووداوی کارەساتی ناحەز

......
کەوتۆتە گۆڕێ چاویلکە

دەستەددان و ملوانکە
مێشک بو، چاوێک لەوال

القێک لە جەندەکی جیا
پیرێک کەوتووە لەپاڵ گۆچان

خوێناوییە شۆرتکەی مان
لەناو النک مناڵ بێ شیر

دایک و باوک بوونە ئەسیر
....

ئەو کوشتنە، ئەو بڕینە
تاوان ڕوونە مناڵینە

بەوردی گوێم لەبۆ شل کەن
پاشان لە تاوان، بیرکەن

لێرە تاوان مناڵینە
ماف ویستنە، ماف ویستنە، ماف ویستنە

ماتڵی  نــەدەکــرا  وەرێکەوتین.  کە  ببوو  بوولێڵ  ھــەوا 
کاری  ھەورەکانی  و  ئاسمان  بین.  بارانبارین  وەستانی 
خــۆیــان دەکـــرد و پێشمەرگەش ڕێــگــای خــۆی دەپــێــوا. 
گووندی  الی  ڕێگای  بووین.  بەڕێوە  یەکتر  شانبەشانی 
(دواوان)مان گرتەبەر. تاریکی ڕەشی شەو باڵی بەسەر 
ناوچەدا کێشابوو. چاو چاوی نەدەدیت. لەنیزیک پاسگای 
حکوومەت تەقەیەک کرا. ھەر بابایە بەالیکدا لە چەخماخەی 
تفەنگی دا. شتێکی تایبەت نەبوو. پێشمەرگەیەک ناخواستە 
و  ھێوربوەوە  ڕەوشەکە  دەرچووبوو.  لەدەست  تفەنگی 
برسییەتی  شەکەتی،  بەھمەن،  ــەردەوام.  ــ ب ھەنگاونان 
دەبوایە  بــەم  کــردبــوەوە،  بەتاقی  ئازیزانی  دووری  و 
خۆی  بەچاوی  بەکردەوەش  شۆڕشی  دیکەی  ئەسڵێکی 

بدیبایە.
ــداری دەســتــی  ــن ــری گــوونــدی قـــەتـــان، ئــاوایــیــەکــی ب
ڕەشەکووژیی دوژمن لەسەر ڕێگامان بوو، ئەو شوێنەی 
سواری  بە  لەوێوە  کرابوو.  خوێن  خەڵتانی  لەمێژنەبوو 
ناوچەی حەڵبێ و کۆیکان وەڕێکەوتین.  تراکتۆر بەرەو 
ھەڤدوو  ڕووبـــەڕووی  تراکتۆر  پاشتەرکەکانی  لەسەر 
حەڵبێ،  دێی  لەنێو  خەیاڵێکدا!  لە  ھەرکام  دانیشتبووین. 
تراکتۆر لەنەکاو کەوتە نێو چاڵی بەتاڵی گەنم. من خۆم 
دەرپەڕین  چاویلکەکانی  ھەڵدێرا.  بەھمەن  بــەم  گــرت، 

تــاوێــک ھیچکەس خۆی  بــۆ  ــەوت.  کـ بــەســەریــانــدا  و 
قوڕاوی  گیانی  ھەموو  و  ھەستاوە  ناچار  تێنەگەیاند. 
ببوو. چاویلکەکانی ھەڵگرتەوە و خێرا بۆ الی من ھات 
فڕێدابووە  خۆم  تراکتۆر  وەرگەڕانەی  ئەو  دوای  کە 

خوارەوە و تەواو سمەت بووم.
ـــ پەکوو ئێوەش خەڵکێکی بێ ڕحمن!

ـــ بۆ کەسی برا؟
ـــ کەسی برای چی، ماڵتان نەشێوێ نەتان دیت چیم 

بەسەرھات. النیکەم یارمەتی ھەستانەوەتان دابام.
ـــ بەھمەن گیان دەبێ بتوانی خۆت ھەستییەوە. ئەی 
بــەردەوام دەنووسی کە دەبێ خۆم،  ئەو چەند ساڵە 
خۆمان ھەستینەوە، نابێ لە کەوتن و شکان بترسین. 

(ھاوکات لەگەڵ قسەزلەکانم، بزەم دەھاتێ).
ـــ ئەوھا، دەی باشە نۆرەت دێت.

ـــ ئەو ڕۆژە لە گووندی حەڵبێ میوانی مام عەزیز 
بووین. پیاوێکی دنیادیدە و دڵفراوان. لەکاتی فراویندا 
 ٥ لەگەڵ  دەبــێ  بەھمەن  و  من  کە  پێمان ڕاگەیەندرا 
ھاوڕێیان  بمێنینەوە.  ناوچەیە  لەو  دیکە  پێشمەرگەی 

بەرەو شیمال وەڕێکەوتن. 
شەو چووینە گووندی سیاوان. دانیشتبووین. پاش 

تاوێک بێدەنگی وەقسەھات. 
ــ بۆت وەخوێنم؟

شێعرەکانیم بەدڵ بوون، بەم ھەمیشە بەرلە ومی 
ئەرێنیم، جەفەنگێکم لەگەڵی لێدەدا و عاشقی قاقاکانی 

بووم.
ــ دەی گوێی مفتت دەستکەوتووە، بۆ نا.... وەیخوێنە!

پەڕاوەکەی بەدەستەوە بوو:
ئەمڕۆش وەکوو زۆر ڕۆژان

ڕۆژی ڕەشی بێ بەشان
کیژێکی کاڵ و ساوا

بوو بە فیدای جەمێک نان....
ئەوەشیانم زۆر بەدڵە:

نەورۆزی گشت چەوساوەکان، مەرگی سەرمایەدارە
نەمانی ژێرچەپۆکی ئێمەش، فەوتانی ئیستعمارە

تراکتۆر،  وەرگــەڕانــی  دوای  پێموایە  بەھمەن!  ــــ 
ئێمەش  نەکا  ئیستعمار.  بیری  کەوتوویەوە  دووبــارە 

ڕەگەڵ ئەوان بدەی؟
لە قویی دڵییەوە قاقایەکی لێدا.

پێشمەرگایەتیم  بە  شانازی  بوونتان،  بە  شــادم  ـــ 
دەکەم....

بەھمەنی  شــوومــدا،  پاییزێکی  لە  ساڵە  ئــەو  ڕاســت 
دەڤــەری  لە  مــرۆوەتــە  بە  مرۆڤە  ئــەو  خۆشەویستم، 

سەردەشت، لە شەڕی چیای ھۆمل شەھید بوو. 
ڕستەیەی  ئەو  تەنیا  لێدەکەمەوە،  بیری  کە  ئێستا 

یانیس ڕیچۆس سوکنایی دەخاتە دڵم کە دەڵێ:
به   ده ستیان  تا  ھه ڵکشان،  به رزایی  به ره و  «ئــه وان 

خاک ڕابگا».

 «وەرە پێکەوە بمرین»

عەلی فەتحی
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ڕێکخراوی هێمای هونەر لە شاری بانە رۆژی دەی بانەمەڕ 
لە  هونەریی  مێهرەجانێکی  شــارە  ئــەو  ئەربابای  ــەالری  ت لە 

ژێرناوی “هیوا و نەشە” بەڕێوەبرد.
ئــەو رێــورەســمــە کــە بــە بــەشــداریــی بــەرفــراوانــی خەڵک و 
بەرێوەچوو،  کوردستان  جیاجیاکانی  شارە  هونەردۆستانی 
سەرەتا گرووپی هەڵپەرکێی “نیشتمان” چەند تابلۆیەکی جوانی 

لە هەڵپەرکێی کوردی پێشکەش کرد.
سنەو  شارەکانی  خەڵکی  لێهاتوو،  هونەرمەندانی  ــر   دوات
ئاوازی فۆلکلۆری  بانە و جوانرۆ چەندین مەقام و  بۆکان و 
کوردییان پێشکەش کرد و لە بەشێکی دیکەی ئەو ڕێورەسمە  
شێوازو  سەر  لە  ناسی   ڕیتم  بــواری  توێژەرانی  لە  یەكێک 

ڕێتمی ئاواز میلوودی کوردیی بۆ ئامادە بووان دوا.
پاشان شانۆیەک لە ئامادەکردن  و ڕۆڵ گێڕی شانۆکارانی 

بانەیی پیشکەش بە ئامادەبووان کرا.

لە بڕگەیەکی دیکە دا چەند کەس لە هونەرمەندان و چاالکانی 
بواری هونەری لەوحەی رێزلێنانیان پێبەخشرا.

چاالکان و خەمخۆرانی زمان و ئەدەبی کوردیی ناوچەی بانە 
لە درێژەی چاالکییەکانی خۆیان دا خولێکی دیکەی فێرکردنی 
لە  رێنووسی کوردییان بۆ بەشێک لە هۆگرانی زمانی دایک، 

ناوچەی بانە بە سەرکەوتوویی بەڕێوە برد.
بانەمەڕی  ٥ی  لەسەر   ٤ شەوی  باڵوکراو  هەواڵی  پێی  بە 
ئەدەبیی  ئەنجومەنی  وماندووبوونی  هەوڵ  بە  هەتاوی  9٦ی 

زمانی  پۆلەکانی  لە  دیکە  خولێکی  تاقیکاریی  کۆخان،  هاژەی 
کوردی لە ئاوایی “ئەنجێنەی مەاڵساڵە” سەربە ناوچەی کێوی 

بڵووی شاری بانە بۆ ٧2کەس لە بەشداربووان بەڕێوەچوو.
خاڵی بەرچاوی پۆلەکانی زمانی کوردی لە ناوچە جیاجیاکانی 
بەشداری  تێیدا  کە هەموو چین وتوێژیک  ئەوەیە  کوردستان 
ئەو  بەشداربووانی  لە  یەکێک  زانیارییەکان  پێی  بە  و  دەکەن 
ناوی مامۆستا جەالل  بە  ئاوایی،  فێرکارییە مامۆستای  خولە 
هانداوە  مێرمندااڵنی  و  الوان  هەروئەش  کە  بووە،  ئەحمەدی 
ئەگەر  کە  لەوەیە  نیشان  و  بکەن  بەشداریی  خولە  لــەو  کە 
مامۆستایانی ئایینی بەهەست وسۆزی زیاترەوە سەیری پرسە 
لەسەر  زیاتریان  کاریگەریی  گومان  بێ  بکەن  نەتەوەییەکان 

کۆمەڵگا دەبێ.
شیاوی باسە لە درێژەی ئەو ڕیورەسمەدا کۆمەلێک چاالکیی 
هونەری وفەرهەنگی وەکوو کردنەوەی کتێبخانەی کوردی و 
پێشکەش کردنی وتار وبابەتی ئەدەبی و نواندنی چەند تابلۆ لە 

مووسیقی کوردیش بەڕێوەچوو.

کــوردپــەروەری  بنەماڵەی  لە  هەڵکەتوو  جەمشێدی  عەلی 
ناوچەی قەڵخانیی کرماشان، قارەمانی بواری وەرزشی بۆکس 
لە ئاسیا ، رۆژی شەممە ڕیکەوتی 2ی بانەمەڕ کۆچی دوایی 

کرد.
بە پێی هەواڵی گەیشتوو بە ناوەندی کوردستان وکورد، لە 
وەرزشوانە  ئەو  وسەرەخۆشی  پرسە  و  ناشتن  رێورەسمی 
سەرکەوتووە، بەهۆی یارسانی بوونی هیچ کام لە بەرپرسانیی 
خەڵکێکی  کاتێکدایە  لە  ئەمە  نەکرد،  بەشدارییان  حکومەتی 
ئێرانی  وەرزشـــوانـــە  لــە  بەشێک  ــا  ــەروەه ه و  ــەرفـــەراوان  بـ

وکوردەکان لەو رێورەسمەدا بەشداربوون.
جێی وەبیرهێنانەوەیە کوردانی یارسان لە دەڤەری کرماشان، 
بــەشــێــوازی جــۆراجــۆر لــەگــەڵ هــــەاڵواردن ودووچــاوەکــیــی 

سیتماتیکی کۆماری ئیسالمی رووبەڕوون.
عەلی جەمشیدی قارەمانی ناوداری دەیەی ٤9و٥٠ی هەتاوی، 
بە  ناوچەی کرماشان،  ئیخالقی   دیار و خاوەن  بۆکسێرێکی 

لە بواری وەرزشی بۆکس لە الیەن خەڵکەوە  ئازایەتی  هۆی 
نازناویی عەلی چاو هەڵۆی پێ بەخشرابوو.

ئەو وەرزشوانە کوردە دوای تۆمارکردنی چەندین شانازی 
نێونەتەوەیی  لە بواری وەرزشی بۆکس،  لە دوویەمین رۆژی 
دوویەم مانگی بەهاری 9٦٦ی هەتاوی مااڵوایی لە ژیان کرد.

له   سیاسی  چاالكی   و  شاعیر  محه ممه دی ،  محه ممه د  عه لی 
خوێندنه وه ی   هۆی   به   ئیالم  پارێزگای   سه ربه   ئه یوانی   شاری  
شێعرێك ڕه خنه گرانه  له الیه ن هێزه  ئه منیه تییه كانی  ئه و شاره وه  

ده سبه سه ركرا.
عه لی محه ممه د محه ممه دی  شاعیری  ناسراوی  كورد له  شاری  
ئه یوان به  هۆی  خوێندنه وه ی  شێعرێكی  ڕه خنه گرانه  سه باره ت 
پــارێــزگــای  ئیالم  لــه الیــه ن دادســتــانــی  گشتیی  بــه  هــه ڵــبــژاردن 
بڕیاری  ده سبه سه ركرانی  درا و له الیه ن هێزه  ئه منیه تییه كانه وه  

ده سبه سه ركرا.
حه سه ن  هه ڵبژاردنی   ستادی   كــرانــه وه ی   كاتی   له   نــاوبــراو 
و  كــوردی   زمانی   به   ئیالم  شــاری   له   شێعره ی   ئــه و  ڕوحانی  

زاراوه ی  كه ڵهووڕی  خوێندۆته وه .
پارێزگای  ئیالم، مه كارم  سادق حوسێنی ، فه رمانده ی  سپای  
به یاننامه ی   له   كام  هه ر  شه ریعه تمه داری   محه ممه د  شیرازی ، 

جیاجیادا داوای  ده سبه سه ركردنی  ناوبراویان كردوه .

عه لی محه ممه د محه ممه دی  ساڵی  ١3٤٧ له  شاری  ئه یوان له  
دایك بووه ، ناوبراو سه رۆكی  ئه نجومه نی   شێعر و ئه ده بی ئه و 
شاره یه ، كارناسی بااڵی  له  بواری  “شیمی  كاربردی ” و هه روه ها 
له   هه روه ها   ، و  شــاره   ئه و  زانكۆكانی   له   شیمی   مامۆستای  
چاالكانی  بواری  ئه ده ب و فەرهەنگی  كه ڵهووڕی  شاری  ئه یوانه .

بەڕێوەچوونی فستیڤاڵێکی هونەریی لە شاری بانە

وەرزشوانێکی سەرکەتوو و بەڕابردووی کرماشانی ، مااڵوایی لە ژیان کرد

شاعیرێكی  كورد له  شاری  ئیالم ده سبه سه ركرا

بەڕێوەچوونی خولێکی دیکەی فێرکردنی رێنووسی کوردی لە ناوچەی بانە

به ر له  مااڵوایی

)شەوی 3لە سەر٤ی مانگی مای 2٠١٧(
نــاســی.  بــنــاســم سلێمانی کــوڕیــم  ــەوەی خـــۆی  ــ لـ بـــەر 
ساڵەکانی١3٦٥-١3٦٦، ئەو کاتەی یەکیەتیی الوانی دیموکرات 
و فێرگەی سیاسی- نیزامی لە تەنیشت یەکتر لە بناری قەندیل بوون ، ڕەوانشاد کاک 
نەبیی قادرییش یەکێک لە بەرپرسانی فێرگە و ئەڵقەی پێوەندیی یەکیەتیی الوان و 
بەڕێوەبەریی فێرگەی سیاسی- نیزامی بوو، الوێکی پێشمەرگەم بە ناوی سلێمان 
ناسی کە زۆر زوو کەوتە بەر دڵم. ئەو الوە، وەک پێشمەرگەی پاریزەرلە گەڵ کاک 
نەبی دا دەهات و دەچوو. جارو باریش کە دەچوومە خزمەت کاک نەبی ، ئەو الوەم 
دەدیت. سلێمان، کە تەمەنی هەر لە نێوان ١٨-2٠ســاڵ دابوو ئەوەندە بەڕێز و لە 
سەرخۆ و موحتەرەم بوو کە نەتدەتوانی خۆشت نەوێ و ڕیز لەو هەمووە نەجابەتەی 
نەگری. هەر لە پاییزی ئەو سالە دا )١3٦٦( بوو کە جارێک بە ڕێکەوت و بە شێوەیەکی 
سەرپێی ڕێگام کەوتە بەر دەرگای ماڵێک لە قەاڵدزێ. خاوەن ماڵەکە قیافەیەکی ئاشنای 
هەبوو و پێشتر لە نێو بنکە حیزبییەکان دا دیتبووم، بەاڵم هەتا ئەو کات نەمدەزانی ناوی 

عەلیشایە و باوکی ئەو الوە پێشمەرگەیە کە ئەو هەمووەم خۆش دەویست.

ئاسەوارەکانی کۆنگرەی ٨، لێک دابران لە نێو حیزبی دیموکراتی لێ کەوتەوە و 
کاک نەبی و کاک سلێمانی هاوڕێی و زۆر هاوڕێ و بنەماڵەی دیکەش لە الی ئێمە 
باریان کرد و لێک دوور کەوتنیەوە. سلێمانم هەر نەدیتەوە و هێچ خەبەرم لێی نەبوو 
هەتا ئەو کاتەی وابزانم هاوینی ١3٧3)١99٤( بوو کە خەبەری شەهیدبوونی لە گەڵ 
پۆلێک تێکۆشەری دیکە لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتم بیست. لە سەر دڵم بووە داخێکی 
گەورە کە جارێکی دیکە نایبینمەوە. ساڵی ١3٧٥، حیزبی دیموکرات بۆوە یەکماڵ. 
ماڵی مام عەلیشا) بنەماڵەی شەهید سلێمان( هاتنە کەمپی ئازادی. ئەگەر جاران هەر 
سلێمانم لی دەناسین، ئەمجارەیان مام عەلی، داخەیاڵی هاوسەری و دایکی شەهید 
سلێمان، سمکۆی تاقانە کوڕیان و کچەکان و زاواکانیشیانم بەرە بەرە ناسین. داخەیاڵ 
بە مەتانەت و هێمنییەکەی، کورە شەهیدەکەی، )سڵیمان(ی وەبیر دەهێنامەوە. مام 
عەلییش کە ڕۆژبەڕۆژ زیاتر ئاشنای هەڵسوکەوتی دەبووم، هەتا دەهات پتر دەکەوتە 
بەر سەرنجم. پیاوێکی شۆخ، بە ورە و بە بیرو باوەڕ، گەرم وگوڕ لە گەڵ هاوڕێیان 

و دۆستان و دەرو دراوسێ، دڵ ئاوەاڵ و دڵگەورە.
چەند ساڵێک لەمەوبەر شوێنەوارەکانی نەخۆشیی شەکرە لە مام عەلیی دەرکەوت، 
زۆری نەخایاند القێکیان هەر بۆ پێشگیری لە تەشەنای زیاتری ئەو نەخۆشییە لە 
جەستەی دا، بڕێیەوە. دڵنیام هەر وەک بۆ هەمووی ئێمە چــاوەڕوان نەکراو بوو، 
بۆ خۆشی چاوەروانیی نەدەکرد لە پڕ ناچار بە بڕینەوەی القی بێ. گومانم نەبوو 
کە ئەم ڕووداوە، لە سەر نەشە و شۆخبوونەکەی کاریگەر دەبێ و مام عەلی لە 
قسەی خۆش دەخا. بەاڵم چ ئەو کاتەی لە نەخۆشخانە را هێناناینەوە و چ دواتر کە 
دەچووینە سەردانی، هەستت دەکرد مام عەلیشا، هەر ئەو کەسایەتییەی جارانە و ئەم 
ڕووداوە نەیتوانیوە زەفەر بە ڕۆحە سەرکێشەکەی ببا. نازانم چ ماوەیەکی خایاند 
کە نەخۆشییەکەی کۆڵی لێ نەدا و قوربانیی دیکەی لێ ویست و بڕانەوەی القەکەی 
دیکەی لێ خواست. کاتێک هەواڵی بڕانەوەی القەکەی دیکەشیم زانی، بۆ خۆم تووشی 
شۆک بووم. مرۆڤێک لەو تەمەنە دا، هەر دوو القی لێ بستێنرێ، دەبێ چ بارودۆخیکی 
هەبێ؟! باوەڕ کردنی بۆ خوێنەری ئەم دێڕانە لەوانەیە هاسان نەبێ کە ورەی مام 
عەلی هەر وەک سەردەمی ساغییەکەی بەرز و رووی وەک هەمیشە گەش و دەمی بە 
خەندە بوو. ئەو نەک هەر لە قسەی خۆش نەکەوتبوو، نەیدەهێشت دەوروبەرەکەشی 
مات و بێ کەیف بن. هەتا دەچووی و لە الی دادەنیشتی، لێی فێر دەبووی کە چۆن 
بەرەورووی سەختی و نەهامەتییەکانی ژیان بییەوە و لە پێ نەکەوی. عەلیشا هەر دوو 

القی بڕابوونەوە، بەالم هەر نەکەوت و هەر بە چۆک دانەهات.

مام عەلی، هەر خۆی دەیزانی ئێش و خەمی لە دەستدانی کوڕێکی الوی لێهاتوو 
چەندە بە ژان و قورسە. ئەوەش کە هێشتا گوڕ و تینی تێ دامابوو و نەیدەویست لە نێو 
بنکە و سەنگەری پێشمەرگە و کارو تێکۆشانی حیزبی و پێشمەرگانە دوورکەوێتەوە، 
نەخۆشی بەربینگی پێ گرت و القەکانی لێ ئەستاند، نەهامەتییەکی کەم نەبوو. بەاڵم 
ئەو بێ ئەوەی کتێبە فەلسەفییەکانی خوێندبێتەوە، بۆ تێگەیشتن لە ژیان و خەبات 
خاوەنی فەلسەفەی خۆی بوو: ژیان و خەبات بە هەر ڕادەیەکیش سەخت بن و هەر 
چەند قوربانیی گەورەشیان لێت بوێ، هەر دەبێ بە ورەبــەرزی و ڕووخۆشی لە 
گەڵیان دا ڕێگە ببڕێ و لێیان بە جێ نەمێنی. دیارە بەختیاریی عەلیشای ئێمە، هەر تەنیا 
هەبوونی ئەو ڕۆح و گیانە گەش و زیندووە نەبوو، هاوسەرێکی لە گوێن فریشتەکان 
و، کوڕ و کچ و بووک و نەوەی قەدرزانی »گەورە« و پاشای خۆیان، یەکێکی دیکە 

لە بەختیارییەکانی ئەو پیاوە بەڕێزە بوو
.

کەسانی بەخشندە و خۆراگر لە خەباتی ئێمە دا کەم نەبوون و کەم نین. عەلیشا، 
بەو هەمووە بیرەوەرییەی لە سیمای پڕ لە هیوا و قسەخۆشەکانی لە یادگەم دا بە 
جێی هێشتوە، بەو وێنە و دیمەنانەی لە گاڵتە و پێکەنینەکانی بە ڕووی سەختی و 
نەهامتییەکانی ژیان و خەبات دا لە بیرمان دەمێنن، لە ڕیزی پێشەوەی ئەومرۆڤە 
پتەو و خۆڕاگرانە دا دەیبینم. »عەلیشا«، شا و پاشای چاک و باشەکانی ئێمە بوو. 
ئۆغرت خێر کە نەبوون و ڕۆیشتنت الی هەموو ئەوانەی ناسیویانی، جێگای داخە. 
خۆزگە وەدیهاتنی خەون و ئاواتی سلێمانەکانت دەبینی..... خۆزگە لێت فێر بوایەین ئەو 

کاتانەی دەشمان بڕنەوە، هەر نەکەوین و هەر بڕۆین.

مااڵوا مام عەلیشا، پاشای چاک و باشەکانی ئێمە!

قادر وریا


	kurdistan.1.12
	kurdistan.2.11.703
	kurdistan.1.12

