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فیدراڵ دا دێموکراتیکی  ئێرانێکی  چوارچێوه ی  له   کوردستان  کۆماری  دامه زرانی 
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ئەزموونێک و دەرفەتێک بۆ 
بەخۆداهاتنەوە

عەلی بداغی
گۆڕانکارییەکانی ئەم دواییانە لە عێڕاق 
و هەرێمی کوردستان هەر بۆ ئەو واڵتە 
بەڵکوو  نین،  چارەنووسساز  و  مێژوویی 
بەشێکی  ئــاڵــوگــۆڕانــە  ئــەم  شــوێــنــکــاری 
زۆر لــە واڵتــانــی نــاوچــەش دەگــرێــتــەوە.
تەمای گشتپرسییە  بە  عێڕاق  لە  کورد 
ــۆ ســەربــەخــۆیــی و جــیــابــوونــەوە لــەو  ب
واڵتە. بۆ؟ چونکی وەک بۆ خۆیان دەڵێن 
لەگەڵ  سیاسییان  هاوبەشیی  ئەزموونی 
بۆ  واڵتــە  ئەو  دیکەی  الیەنەکانی  و  هێز 
بنیاتنانەوەی عێڕاقێکی نوێی دێموکرات کە 
ئی هەموو الیەک بێ، شکستی خواردوە. 
لەوە بترازێ کە کورد لە عێڕاق سەرباقی 
بۆ  خوێناویی  خەباتی  دەیـــە   9 نیزیک 
ــی مــافــی دیــاریــکــردنــی  ــەرکــردن ــەب دەســت
دووهەمی  شــەڕی  دوای  لە  چارەنووس 
کەنداو و ڕووخانی ڕێژیمی بەعس، هەلی 
لەباری بۆ جیابوونەوە لە عێڕاقی وێران 
و کاولکراوی ڕووخاو بۆ هەڵکەوت، بەاڵم 
بڕیاری سەرکردایەتیی کورد هاوبەشییان 
لە دروستکردنەوەی عێڕاقێکی فیدرال، بە 
هەموو  مافی  دابینبوونی  لەبەرچاوگرتنی 
جۆراوجۆرییەکانی ئەو واڵتە بوو. ئێستا 
کە هەرێمی کوردستان لە ساتەوەختێکی 
ــکــی مــێــژوویــیــە،  ــارێ ــڕی هــەســتــیــار بـــۆ ب
ــی  ــژەدان درێ لــە  ناکامییە  ــەو  ئ ســووچــی 
ئەستۆی  لە  بێگومان  پێکەوەیی  ژیانی 
پڕکێشیی  بــە  کــە  نــاوەنــدیــیــە  حکومەتی 
کــوردســتــانــی خستە  ــی  ــم ــەرێ ه خــــۆی 
پەراوێزەوە و وەک هاوبەشێکی سیاسی 
لە ئیدارەکردنی واڵت و بەکردەیی کردنی 
بنەڕەتیی  قانوونی  بەندەکانی  لــە  زۆر 
ئەو واڵتە حسێبی بۆ نەکرد و وەالی نا.
قەیرانی  چارەسەری  کە  ئێستا  بێشک 
سیاسی لە عێڕاق لە شێوەی دروستکردنی 
بە  هاوپەیمانی  و  ئیشتراکی  دەوڵەتێکی 
ناکۆکییەکانی  لە  دەربازبوون  ئاراستەی 
نێوان پێکهاتەکانی ئەو واڵتە زەحمەت و 
گۆڕانکارییەک  هەرچەشنە  دوورەدەستە، 
عێڕاق  جوغرافیاییەکانی  ــوورە  ســن لــە 
ــە  واڵت لـــەو  سیاسییەکان  ــوگــۆرە  ــاڵ ئ و 
ــەگــەری ســەربــەخــۆیــی کــوردســتــان،  و ئ
دۆخی  لەسەر  ڕاستەوخۆی  کاریگەریی 
دراوسێکانی  بەتایبەت  نــاوچــە  واڵتــانــی 
ئەم  کە  ئەوەیە  پرسیار  دەبێ،  ئەو واڵتە 
واڵتــانــە و یــەک لـــەوان بــەڕوونــی ئێران 
هەڕەشە؟  یان  دەبینێ  دەرفــەت  بە  ئەمە 
ل2

مافی دیاریکردنی چارەنووس

پێویستیی لەڕۆژەڤدابوونی پرسی 
خوێندن بە زمانی کوردی

دوا مه نزڵگه ی فیکریی دوکتور 
قاسملوو

تێرۆری سیاسی و کارنامه ی 
ڕه شی کۆماری ئیسالمی

گەل لە کۆنتێکستی 
دێمۆکراسی دا

داهاتووی سووریە و پێگەی
 کۆماری ئیسالمیی ئێران لەو واڵتەدا

گڕگرتنی ئێرانییەکان
 لە پای چ خۆفێکە؟

خۆکوژی نەمان و مانەوەی 
پرسیار و هۆکارەکان

ئەزموونێکی نوێ لە 
ناڕەزایەتیی جەماوەری

نەوت، ماف و
 دێموکراسی 

ماندووبوونێکی زۆر بۆ 
ئەزموونێکی بەنرخ

سەروتار

ئاالن بەهرامی/ ٦

ڕەزا محەمەدئەمینی/ ٨ڕزگار ئەمین نژاد / ٧عومەر باڵەکی/ ٥سامیل بازیار / ٤

شەونم هەمزەیی / ٧مەنسور مروەتی/ ٤

سامیل شەڕەفی / ٦

  برایم چووکەڵی / ل١٠    ئاگری باڵەکی/ ل٥

بەرزڕاگرتنی یادی شەهیدانی ٢٦ی خەرمانان لە قەاڵی دێموکرات

نەورۆزی ئەوساڵمان بەڕاستی جێژنە، یان باشتر بڵێم دوو جێژنە و بە کەس وەسف ناکرێ و لە مێژووی 2٠٠ ساڵی ڕابردوودا بێ وێنەیە. بۆ هەموو کورد 
و بەتایبەت بۆ ئێمە وەک حیزبی دێموکرات کە لە گۆشەیەکی ئەسڵیی ئەم موبارزەیە داین ڕۆژێکی خۆش و مێژووییە. بارودۆخی کوردستانی عێراق و ئەو 
دەسکەوتە مێژووییە دوو مەسئولییەت دەخاتە سەر شانمان و لە دوو مێحوەردا دوو مەسئولییەتی ئەسڵیمان لە بەر دایە. بۆ تەسبیتی ئەو دەسکەوتانەی 
کوردستانی عێراق دەبێ لە خۆبوردوو بین و دەسکەوتەکە بپارێزین. ئەوەی لەم پێوەندییەدا بۆ ئێمە گرینگە یەکەم؛ تەسبیت و تەعمیقی ئەو دەسکەوتانەیە و 

دووهەم؛ دەبێ ئەو دەسکەوتە بەرباڵوتر بکەین و بۆ الی خۆشمانی لە کوردستانی ئێران ڕابکێشین و، ئەوەیش ئەرکی حیزبی ئێمەیە.
ئەو دوو ئەرکە لە ئەسڵدا یەک شتن. بەاڵم لەوانەیە لە بە جێگەیاندندا تەعاروز بێتە پێش، لەوانەیە یەکیان پێشی ئەوی دیکە بگرێ. بەاڵم گرینگ ئەوەیە کە 
دەبێ بە دڵگەرمییەوە ئەرکەکانمان بەڕێوەبەرین. لەوانەیە لە ڕواڵەتدا ئەو دوو ئەرکە یەکیان ئەوی دیکە وەدوا بخا، بەاڵم لە نێوەرۆکدا هەر یەکن و حیزبی 

ئێمە لەو بارەوە مەسئولییەتی قورسی دەکەویتە سەر شان.
)بهشێکلهقسهکانید.شهرهفکهندیلهڕێوهڕسمیپێشوازیلهنهورۆزی1370هاوکاتلهگهڵئازادکردنیشاریکهرکووک(

بیرەوەریی  و  یاد  دێموکرات  خۆڕاگریی  قەاڵی  لە 
سادق  دکتور  هاوڕێیان  میکۆنووس،  شەهیدانی 
شەرەفکەندی و هومایوون ئەردەاڵن و فەتاح عەبدولی و 
نوری دێهکوردی لە 2٥ساڵ تێرۆرکرانیاندا، بەرز ڕاگیرا.
یەکشەممە 2٦ی  پاشنێوەڕۆی رۆژی  ئەو ڕێورەسمە 
خەرمانان بە دانانی تاجە گوڵینە و داگیرساندنی مەشخەڵ 
لە بەردەم وێنەی نەخشراوی دوکتور سادق شەرفکەندی 
و  کرد  پێ  دەستی  قەاڵ  دیوارەکانی  لە  یەکێک  لەسەر 
وتاری  د.ئاسۆ حەسەن زادە، جێگری سکرتێری گشتیی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان پێشکەش کرا.
پێشکێشکردنی چەند سروود  لە الیەن کۆڕی هونەریی 

حیزب، خوێندنەوەی شێعرێکی شێرکۆ بێکەس تایبەت بە تێرۆری دوکتور شەرەفکەندی لەالیەن خەدیجە مەعزوور، مەقامێک 
لە وەسفی شەهیدان بە دەنگی پێشمەرگەی هونەرمەند ڕێبوار حەسەنی و چەند سروودێکی دوو خوشکی هونەرمەند ساوێن 

و سابات چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەم کۆڕیادە بوون.

کۆبوونەوەی دوو هەیئەتی پارتی دێموکرات و حیزبی دێموکراتی کوردستانسمینارێکی تەشکیالتیی سکرتێری گشتیی حیزب لە واڵتی ئاڵمان

حیزبی  ئاڵمانی  کومیتەی 
دێموکراتی کوردستان ڕۆژی 
خەرمانان  2٥ی  شەممە، 
تەشکیالتیی  کۆبونەوەیەکی 
سکرتێری  بەشداری  بە 
حیزبی دێموکراتی کوردستان 
هێنا. پێک  کۆڵن  شاری  لە 
کۆبوونەوەیە   لەو 
مستەفا  کاک  بەربەرینەدا 
سیاسی_ باسێکی  مەولودی 

تەشکیالتیی پێشکەش کرد. شیکردنەوەی خوێندنەوە و سیاسەتی حیزبی دێموکرات 
لە هەمبەر ڕووداوەکانی ئێران و کوردستان، ڕۆڵی تێکدەرانەی ئێران لە هاوکێشە 
سیاسییەکانی کانی ناوچە، چەندی و چۆنیی چاالکیی سیاسی و نیزامیی حیزب لە 
کوردستان، پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان و بابەتی ڕاپرسیی سەربەخۆیی لە 
باشووری کوردستان و کاردانەوە و هەڵوێستی الیەنەکان؛ گرینگترین تەوەری باسەکەی 
سکرتێری گشتیی حیزب لەو کۆبوونەوەیە بوون. بڕگەیەکی دیکەی ئەو کۆبوونەوەی 
وەاڵمی سکرتێر بە سەرنج و پرسیاری بەشدارانی کۆرەکە لەسەر بابەتە باسکراوەکان بوو.
میکونوسدا  تێرۆری  شەهیدانی  ساڵەی   2٥ کۆڕیادی  لە  و  ڕۆژ  هەمان  هەر 
کرد. پێشکێش  بۆنەیەدا  ئەم  لەگەڵ  پێوەندی  لە  وتارێکی  حیزب  گشتیی  سکرتێری 

2٥ی  شه ممه،  ڕۆژی 
پارتی  هه یئه تێكی  خەرمانان 
دێموکراتی کوردستان پێکهاتوو 
و  لق  به رپرس  ژماره یه ک  له 
ئه و  سه رکردایه تیی  ئه ندامانی 
هیوا  سه رپه رستیی  به   حیزبه 
لێپرسراوی  مسته فا،  ئه حمه د 
سه ردانی  پارتی  2٤ی  لقی 
حیزبی  سیاسیی  ده فته ری 
کرد. کوردستانیان  دێموکراتی 

شاندی پارتی کە له الیه ن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزب بە سەرپەرستیی د. ئاسۆ حه سه نزاده، 
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب پێشوازییان لێ کرا، به مه به ستی هێنانه به ر باسی کۆمه ڵێک 
پرسی پێوه ندیدار به بارودۆخی ناوچه و هه لومه رجی ئێستای باشووری کوردستان و نیاز 
و به رنامه ی سیاسیی کورد له م به شه ی کوردستان هاتبوونه  سه ردانی حیزبی دێموکڕات.
ئیراده ی  له  حیزب  پشتگیریی  و  پشتیوانی  په یامی  دانیشتنەدا  لەو  حیزب  هه یئه تی 
ڕا  هه روه ها  کردنه وه.  دووباره  بۆ  کوردستانی  باشووری  له  گه له که مان  یه کگرتووی 
هه ستیاره  و  گرینگ  قۆناغه  ئه م  له گه ڵ  له پێوه ندی  دێموکراتی  حیزبی  بۆچوونی  و 
هه نگاوه کانی  سه رکه وتنی  قازانجی  به  که  چه شنێک  به  رووبه ڕووبوونه وه ی  و 
ته واو بێ خسته ڕوو. به گشتی  نه ته وه ی کورد  به رژه وه ندیی  له  باشوور و  له  کورد 
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د.ئاسۆحەسەنزادە:

کەڵکەڵەیسەرەکییدوکتورشەرەفکەندیئەوەبووکەچۆنلهڕێگای
خهباتیپێشمهرگانهوهخهڵکزیاتربێنینهمهیدانوخهباتبهجهماوهریبکهین

)وتاریجێگریسکرتێریگشتییحیزبلهرێوڕهسمی2٥ساڵهیشههیدبوونیدوکتورشهڕهفکهندیوهاوڕێیانی(

میوانهبهڕێزهکان،هاوڕێیانیخۆشهویست!
به تایبه تی  شه هیدان،  له  به رده وام  یادکردنه وه ی 
چه سپاوه.  نه ریتێكی  ئێمه  له الی  شه هید،  ڕێبه رانی 
ئه مه ش ته نیا بۆ  ڕێزگرتنی سه مبولیک له بیره وه ریی 
ئه وانه نیه که بۆ ڕێبازی خه باتی ئێمه بوون به ناسنامه 
و له م رێگایه  دا ته نانه ت گیانی خۆیان به خشی؛ به ڵكوو 
بۆ ئه وه شه که به ئاوڕدانه وه  له و رێگایه ی ئه وان پێیدا 
شۆقی  له به ر  و  وان  بیری  رووناکایی  له به ر  هاتن، 
باوه ڕیان له و خوێنه دا که به ئاسانی وشك نابێته وه، 
چراوگی ده ستی درێژه ده رانی ئه م رێگایه دره وشاوه تر 

بکه ین و ئیراده ی خه باتگێڕیی گه له که مان پته وتر. 
یه ك،  ده وری  هێناوه ته وه  ئێمه ی   ئه مجاره  ئه وه ی 

شه هیدبوونی  سه ر  به   سه ده  چاره گه  یه ک  تێپه ڕینی 
گشتیی  سکرتێری  شه ره فکه ندی،  سادقی  دوکتور 
حیزبه که مان و هاوڕێ به وه جه کانی واته کاک فه تاحی 
تێکۆشه ری  و  ئه رده اڵن  هومایونی  کاک  عه بدولی، 
ئه وان  دێهکوردیه.  نوری  حیزب  دۆستی  ئێرانیی 
کاتێكدا  له  ئه مڕۆ  وه ک  ڕۆژێكی  شه ودره نگانی  له 
باسی  دانیشتبوون  ئاڵمان  بێرلینی  ڕستورانێکی  له 
پیاوکوژه  ده کرد،  ئازادییان  خه ونی  و  دێموکڕاسی 
وه ژوور  لێیان  ئیسالمی  کۆماری  ده مامکداره کانی 
که وتن،  وه به ر ڕه گباری گولله یان دان و نه یانهێشت 
نه وه دیهاتنی خه ونی ئازادی و نه دیداری ئازیزانیان 
ئه وه ی دووباره یان کرده وه   بێته وه.  هه رگیز دووباره 
به اڵم مێژوو بوو. مێژووی غه در و جینایه تی دژمنانی 
بزوتنه وه ی  له  وه شاندن  زه ربه   بۆ  که  ئێمه  گه لی 
ناکه ن.  هیچ شتێك شه رم  له  گه له  ئه و  هه قخوازانه ی 
رێبه رانمان  شارستانه تیی  و  ئینسانیه ت  مێژووی 
ته واو  گیانیان  قیمه تی  به  جار  زۆر  ئه م خیسڵه ته  که 
بوونی  پاش شه هید  ته نیا سێ ساڵ  به مجۆره،  بووه. 
دوکتور قاسملوو، جێنشینه لێهاتووه که شیان له حیزبی 
دێموکڕات ستاند و برینێکیان له دڵی خه ڵکی کوردستان 

کرد که به  ته عبیرێك قورستریش بوو. 
سه رباری  دران.  ال  زوو  زۆر  به اڵم  ده مامکه کان 
ئیسالمی  کۆماری  شانتاژانه ی  و  فشار  ئه و  هه موو 
ده یویست سیناریۆی بێده نگه کردن له تێرۆری دوکتور 
له سایه ی  بکاته وه،  دووپات  پێ  ڤییه نیان  له  قاسملوو 
ئاڵمان  قازییه کانی  و  پۆلیس  ئازایه تیی   و  لێبڕاوی 
به ڕێوه به رانی ئه و جینایه ته دادگایی کران و کۆماری 
و  بڕیارده ر  وه ک  ئاستیدا  به رزترین  له  ئیسالمییش 
رێکخه ری ئه م پیالنه تێرۆریستییه به  جیهان ناسێندرا. 
شتێک که نه ک هه ر بۆ کورد، به ڵكوو له سه رتاسه ری 
که وابوو  بوو.  بێوێنه  نێوده وڵه تیدا،  قه زایی  مێژووی 
گه لی  خه باتی  هه قانیه تی  هێمای  »میکۆنۆس«  به ڵێ، 

کورد له ئێران و ریسوایی کۆماری ئیسالمییه.
دوکتور شه ڕه فکه ندی له دوای شه هیدبوونی دوکتور 
و  کورد  بزوتنه وه ی  گشتیی  پانتایی  له  قاسملوو 
خه باتی ئازادیخوازیی ئێراندا دره وشایه وه و بێگومان  
که سایه تی  به  زۆر  قاسملوو  دوکتور  شوێنه واری 
سه ربرده ی  به اڵم  بوو.  دیار  بیروباوه ڕییه وه   و 
پێشتر  زۆر  گه له که ی  و  حیزب  له گه ڵ  شه ڕه فکه ندی 
منداڵه   ئه و  سادق،  محه ممه د  کردبوو.  پێ  ده ستی 
بێبه شه ی ته ره غه  بوو که به هۆی ئه وه که له ده سپێکی 
ژیانه وه له نازی دایک و باوکیش بێبه ش ببوو، ئه رکی 
سه رپه رستی و په روه ردەکردنی که وتبووه سه ر شانی 
موکریانی.  هه ژاری  واته  براگه وره ی  عه بدولڕه حمانی 
کوردستان  کۆماری  که  قوتابخانه  ده چووه  تازه  ئه و 
له مه هاباد دامه زرا . سایه ی »هه ژار« و بیره وه ریی 

سه ر  بخاته  کورده  کوڕیژگه  ئه و  نه ده کرا  کۆمار 
به سه ریدا  رێچکه یه ی   له و  جیاواز  رێچکه یه کی 
ئه وه دا  له گه ڵ  دانا.  له سه ر  سه ری  و  رۆیشت 
خوێندنی  سیاسیدا  غه یره  رشته یه کی  له  ئه و  که 
و  بنه ماڵه یی  پاشخانی  به اڵم  کرد،  ته واو  ئه کادیمیی 
هۆی  بوونه  وی  نه ته وایه تیی  و  سیاسی  شعووری 
شا  رێژیمی  مامۆستایه تیدا  ده ورانی  له  که  ئه وه 
خۆی  زێدی  له  و  بدا  ئازاری  و  ئه زیه ت  جار  زۆر 
دووری بخاته وه. دواتر کاتێک بۆ خوێندنی دوکتورا 
قاسملوو  له گه ڵ دوکتور  پاریس  له  فه ڕانسه،  چووه 
دواتر  نیوێک  و  ده هه   پیاوه ی  ئه و  بوو،  ئاشنا 
دێموکڕات  حیزبی  که  ژیانی  ئه مانه تی  گه وره ترین 

قاسملوو  دیداری  سپارد.  پێ  به یه کجاری  بوو 
چاره نووسی شه ڕه فکه ندیی بۆ هه میشه دیاری کرد. 
شه ڕه فکه ندی  دوکتور  ئێران  گه النی  شۆڕشی  هه تا 
وه ك ئه ڵقه ی پێوه ندی حیزب و کورده کانی تاران و 
کۆڕ و کۆمه ڵه كانی ئه وێ تێکۆشانی هه بوو. له دوای 
له  یه كێک  وه ک  زوو  زۆر  ئینقالبیش،  سه رکه وتنی 
عونسوره هه ره ئه ساسییه کانی ڕێبه رایه تیی حیزبی 
شۆڕشی  به رهه می  کاتێكیش  دره خشا.  دێموکڕات 
و  ڕفێندرا  ئاخونده کانه وه  له الیه ن  ئێران  گه النی 
کۆنه په رستی،  شااڵوی  به ر  که وته وه  کوردستان 
دوکتور شه ڕه فکه ندی له جیاتی چنینه وه ی به رهه می 
بوو  ئانالیتیک  شیمیی  که  ئه کادیمییه که ی  خوێندنه  
وه دوای ئانالیزی حاڵی میلله ته که ی که وت، و له بری 
گرتنه  پێشی رێچكه ی ژیانێكی ئارام و ڕاحه ت، له گه ڵ 
دوکتور قاسملوو و باقیی تێکۆشه ر و پێشمه رگه کانی 
مه ترسیی سه ربه رزی  پڕ  ڕێگای  دێموکڕات  حیزبی 
و  خێوه ت  نێو  ژیانی   به  و  هه ڵبژارد  خۆڕاگریی  و 
چونکه  بوو،  ڕازی  کوردستان  چیاکانی  به ردی  بن 
به قه ولی خۆی ژیان له ئه سیری و ژێرده ستیدا بێ 
قه در و قیمه ته و هه ڵمژینی هه وای پاک و بێگه ردی 

سه ربه رزی و ئازادی، خۆش و دڵڕفێن. 
شه ڕه فکه ندی  سادقی  خۆی،  میلله تی  ڕۆڵه ی 
کۆمه ڵگای  نێو  پێوه ندییه کانی  له  که  ناسینێک  به 
هه بوو،  گه له که ی  ڕابردووی  له  و  کورده واری 
گه له  ئه و  چه وسانه وه ی  سه ره کیی  هۆکاری  له 
و  خه بات  که  بوو  باوه ڕه دا  له و  و  تێگه یشتبوو 
قوربانیدانی کورد پێشدا ده بێ بۆ رزگاریی نه ته وایه تی 
بێ. ئه و روانینێكی مێژوویی بۆ پرسی ڕه وای گه لی 
کورد هه بوو و ده یزانی دۆخی هه نووکه ی ئه و گه له  
ساڵه یه،  سه دان  مێژوویه کی  درێژه ی  و  به رهه م 
کورد  که متر  ده یگوت  بۆخۆی  وه ک  که  مێژوویه ک 
بێگانه   نووسه رانی  به ڵکوو  نووسیویه ته وه  بۆخۆی 
بۆیان  حاکم  گه لی  به  نووسه رانی سه ر  ته نانه ت  یا 
نووسیوه ته وه. هه ربۆیه له ساڵه كانی پاش ئینقالبدا و 
له سه رده مێكدا که فه زایه كی خه ستی ئیدئۆلۆژی زاڵ 
به و  خۆماندووکردن  له جیاتی  سه عید  دوکتور  بوو، 
چه مک و بابه ته وارداتیه ی مه علوم نه بوو چ  چقڵێک له 
به نووسینه وه ی  میلله ته كه ی ده ردێنێ، خۆی  له شی 
مێژووی جوواڵنه وه  نه ته وایه تییه کانی کورد خه ریک 
ئه و  رابردووی سیاسیی  به  هه تا الوانی کورد  کرد 
گه له ئاشنا و به پرسی نه ته وایه تی هه ستیار بکا. له م 
چاره نووس  دیاریکردنی  مافی  به  پشتی  کاره شیدا 
ده به ست و ده یگوت سروودی »ئه ی ره قیب« ئاماژه یه 
بۆ ئه وه که کورد شانازی به مێژووی خۆیه وه ده كا. 
هاوکات، له به ر ئه وه که دڵسۆزی گه له که ی و ئه هلی 
مێتۆدی عیلمی بوو، له هه ر شوێنێک پێویست با به 

چاوی ڕە خنه گرانه وه  له و رابردووه ی ده ڕوانی و ئه و 
له  خۆ  ئاینده   نه وه کانی  پێویسته  که  ده دا  په یامه ی 
ببوێرن  که مایه سییانه   ئه و هه ڵه و  دووباره کردنه وه ی 
جواڵنه وه ی  سه رنه که وتنی  هۆکاری  له  به شێک  که 

کورد پێک دێنن.
به اڵم  نه ته وایه تی  خه باتی  دانانی  ئه وله ویه ت  به 
له حاند  شه ڕه فکه ندی  دوکتور  که  نه بوو  مانایه  به و 
پرسه کانی دیکه ی کۆمه ڵگا به تایبه تی پرسی چینایه تی 
قووڵی  باوه ڕێكی  ئه و  به پێچه وانه وه،  بێ.  بێته فاوه ت 
چه پ  ئیده ئاله کانی  و  مرۆڤه کان  نێوان  یه کسانیی  به 
دوکتور  قاسملوو،  دوکتور  هه روه ک  به اڵم  هه بوو. 
ئیده ئاله کانی  به  باوه ڕ  که  نه بوو  وا  پێی  سه عیدیش 
چه پ ده بێ به  مانای دۆگماتیزم  و گوێ له مستیی ئه و 
سه رکردایه تیی  ئه وده مدا  دنیای  له  که  بێ  جه مسه ره 
پێشبینیه که ی  کاتێكیش  ده کرد.  سۆسیالیستیی  بلۆکی 
دوکتور قاسملوو سه باره ت به چاره نووسی ئه و بلۆکه 
مێتۆده  ئه و  له درێژه ی  شه ڕه فکه ندی  هات،  وه دی 
له  بوو  سااڵنێك  که  ڕه خنه گرانه یه دا  و  سه ربه خۆ 
خوێندنه وه یه کی  کرابوو،  نه هادینه  دێموکڕاتدا  حیزبی 
پێوه ندییه دا  له و  تازه ی  له گه ڵ دۆخی  نوێ و گونجاو 
فۆرمووله کرد، به بێ ئه وه ی ئه مه به مانای پاشه کشه  
له جه وهه ری پره نسیپه کان بێ، چونکه پێی وابوو که 
بکه ینه  ئیده ئاله کان  دروستیی  و  ره وایی  نابێ   قه ت 
قوربانیی کارکردی هه ڵه ی سیاسییه كان. هه ر شه هید 
کۆنگره ی  په راوێزی  له  شه ره فکه ندی  دوکتور  بوونی 
گرێدراویی  نیشانه ی  سۆسیالیستدا  ئه نترناسیۆنال 
ئامانجی  به  دۆسته  نه ته وه  پیاوه  ئه م  چاره نووسی 

یه كسانیی ئینسانه کانیشه.   
مانای  به  هه روه ها  سۆسیالیستی  بلۆکی  نه مانی 
گه یشتن یان گه یشتنه وه ی ژماره یه کی دیکه  له گه النی 
دوکتور  ئه مه ش  که  بوو  سه ربه خۆیی  به  جیهان 
خۆی  نه ته وایه تیی  باوه ڕی  له سه ر  شه ڕه فکه ندیی 
هه رچی سوورتر کرد. هه ر له و سه روبه نده دا و وه ک 
و  نێوده وڵه تییه کان  هاوکێشه   گۆڕانی  ده ره نجامێکی 
کوردستان  پارچه یه كی  ناوچه،  سیاسیی  بارودۆخی 
ماڵ  ئاخرین  پارچه یه ی  ئه و  باشوور،  بوو:  ڕزگار 
و  قاسملوو  دوکتور  پێشمه رگانه ی  ژیانی  مه ئوای  و 
سنوورییه کانی  چیا  له سه ر  شه ڕه فکه ندی  دوکتور 
که  ڕزگارییه  پرۆسه ی  ئه م  ترۆپکی  هه ڵکه وتبوو. 
بریتی بوو له ئازادیی که رکووک نه ک هه ر یه کێک له 
خۆشترین ڕۆژه کانی ژیانی دوکتور شه ره فکه ندی بوو، 
به ڵكوو ئه والتر له ئیحساسات، ڕێبه ری شه هیدمان پێی 
وابوو ده سکه وته کانی کورد له باشووری کوردستان 
و  کوردستانیشن  ڕۆژهه اڵتی  له  کورد  ده سکه وتی 
و  پاراستن  به رامبه ر  له  خۆی  ئێمه  حیزبی  پێویسته 
به رپرسیار  به  ده سکه وتانه دا  ئه و  فراوانکردنه وه ی 
وابوو  پێی  شه ره فکه ندی  هاوکات  بزانێ.  ئه رکدار  و 
الوازبوونی  و  له بیرچوونه وه  مانای  به  نابێ  ئه مه 
بزوتنه وه ی  وه ک  خۆمان  خه باتگێڕانه ی  کاری 
)واته  یه كێکیان  ڕه عایه تی  و  بێ  ڕۆژهه اڵت  له  کورد 
په کخستنی  قیمه تی  به  نابێ  باشوور(  ده سکه وته کانی 
بێ.  ته واو  رۆژهه اڵت(  له  خه بات  )واته  تریان  ئه وی 
ئه م  ته مرینی  له  سه ده  چاره گه  یه ک  تێپه ڕینی  پاش 
بااڵنسه دژواره؛ ئێستا که ته نیا چه ند ڕۆژی ماوه بۆ 
باشووری  سه ربه خۆیی  ڕیفراندۆمی  به ڕێوه چوونی 
رۆژی  له  ئێمه  حیزبی  که  )بڕیارێک  کوردستان 
ئێره   که  ئێستا  کردووه(؛  لێ  پشتیوانیی  یه كه مه وه 
]باشوور[ لێبڕاوه به کرده وه بۆ دووره دیمه نێکی دیکه، 
ئه وێش  به اڵم  بڕوانێ  به رزتر  زۆر  ئاسۆیه کی  بۆ 
]ڕۆژهه اڵت[ چاوی له هه ستانه وه و بووژانه وه یه، ئه م 
بۆچوونه ی دوکتور شه ڕه فکه ندی هێنده ی دیکه ش مانا 

په یدا ده کا. 

دۆستان!
ده زانین که ئه م ڕۆژانه نه ته وه ی کورد به  سات و 
وه ختێکی یه کجار گرینگ و هه ستیار له مێژووی خۆیدا 
تێده په ڕێ، به اڵم ئه م له حزه  چاره نووسسازه ی ژیانی 
تێفکرین  و  بیرکردنه وه  کاتی  ده قیقه ن  نه ته وه که مان 
زه رووره ته  و  ئاجێندا  ده توانین  چۆن  که  له وه شه 
به ڕواڵه ت ناته باکانی نێو بزوتنه وه ی کورد  له پارچه 
جیاجیاکانی کوردستان )به تایبه تی له نێوان باشوور و 
پێکه وه یان  و  بکه ین  دابین  کاتدا  یه ک  له  ڕۆژهه اڵت( 
ئاشت بکه ینه وه. ئه مه  که ده ڵێین ته نیا له به ر عه داله تی 
پێش  به ڵکوو  نیه،  بیرکردنه وه یه ک  و  تێفکرین  وه ها 
هه موو شتێک له به ر ئه وه یه که مه سڵحه تی درێژخایه نی 

نه ته وه ی کورد له و کاره دایه.
و  کورد  به ده ستی  کورد  چاره نووسی  دیاریکردنی 

گوتاری  و  بیر  له   بۆخۆی  کورد   ته نیا 

ــە شـــێـــوەی  ــ ــدە ب ــ ــەن ــ ــە ب ــ وەاڵمـــــەکـــــەش روونـــــــە ک
ڕووبـــــەڕووبـــــوونـــــەوەی  و  ســـیـــاســـەت  و  ــار  ــ ــت ــ ڕەف
کـــــاربـــــەدەســـــتـــــانـــــی ســــــــــــەرووی ئـــــــەو واڵتـــــــە.
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بەراییەکانی  هەڵوێستە 
دەچنە خانەی دژایەتیی بڕیارەکەی هەرێمی کوردستان. 
لە  گۆڕانکاری  ئیسالمی  کۆماری  کاربەدەستانی 
و  دەزانن  سوور  هێڵی  بە  عێڕاق  خاکی  تەواوەتیی 
لێدوان و قسەی زاری بەرپرسانی سیاسی و نیزامیی 
ئەو واڵتە لە دوو مانگی ڕابردووشدا هەر لەسەر ئەم 
کۆماری  ڕێبەرانی  ناکرێ  بێگومان  بەاڵم  تەوەرەیە. 
سیاسییەکان  واقعە  بەلەبەرچاوگرتنی  ئیسالمی 
نامومکینبوونی  تەنانەت  و  سەختی  نموونە  بۆ   _
بەغدا،  هەرێم   نێوان  سیاسیی  قەیرانی  چارەسەری 
ناوچەیی  هاوکێشە  لە  کوردستان  هەرێمی  قورسایی 
هەرێمی  لە  نێودەوڵەتی  پاڵپشتیی  و  جیهانییەکان  و 
دێموکراتیک  زۆر  ڕادەیەکی  تا  ئەزموونی  کوردستان، 
هەرێمی  خۆبەڕێوەبەریی  و  ئیدارە  لە  سەرکەوتوو  و 
کوردستان و گرتنەبەری سیاسەتی دوور لە چڕژی و 
گرژی لەگەڵ دراوسێکانی، ئاوێتەبوونی بەرژەوەندییە 
ئابووری و ئەمنیەتییەکانیان لەگەڵ هەرێم _ خۆیان بۆ 
زۆر  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  دانەنابێ  دیکە  ئەگەرەکانی 
فاکتۆری دیکەی نێوخۆیی و دەرەکی وەک ڕکەبەریی 
ناوچەی  لە  وزە  پرسی  عێڕاق،  و  ئێران  مێژوویی 
زلهێزە  هەڤڕکێی  و  ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  ژئوستراتیژیکی 
جیهانی و ناوچەییەکان ناکرێ لە خانەی دژبەرایەتیدا 
لە  گۆڕانکارییانە  ئەم  کە  پڕدیارە  بەاڵم  بگرێ.  جێ 
قووڵیان  شوێنکاری  کوردستان  هەرێمی  و  عێڕاق 
لەسەر ڕۆژهەاڵتی کوردستان و پرسی کورد لەو واڵتە 
دەبێ و پەرە بە مافخوازی و خواستی شوناسخوازیی 
کورد لە ئێران دەدا. کەوابوو کۆماری ئیسالمیی ئێران 

بۆ ئەمەیان چی دەکا؟
تایبەتمەندیی  زۆر  سەرەڕای  ئێران  لە  کورد  پرسی 
زۆریشی  هاوبەشی  خاڵی  و  هاوچارەنووسی  خۆی، 
کوردستان  دیکەی  بەشەکانی  لە  کورد  پرسی  لەگەڵ 

بەتایبەت لەگەڵ باشووری کوردستان هەیە.
مێژووی  بە  نەتەوەیی  مافخوازی  بزووتنەوەیەکی 
زیاتر لە حەوت دەیە کە لە هەناوی کۆمەڵگای کوردیدا 
ڕەگاژۆی کردوە، بەاڵم سیاسەتی دەوڵەتی ناوەندی لە 
دوو رێژیمی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی لە وەاڵمی 
درێژایی  بە  کە  مەدنییانەدا  و  سیاسی  داخوازە  ئەو 
لە  خۆبەڕێوەبەری  مافی  شێوەی  لە  دەیە  حەوت  ئەو 
بووە،  هەموواندا  بۆ  دێموکرات  ئێرانی  چوارچێوەی 
بووە.  زەبروزەنگ  و  و سەرکوت  کاتێ حاشا  هەموو 
ئەمنیەتیدا  خانەی  لە  کوردی  پرسی  جێکردنەوەی 
پاشان  و  کوردستان  سەر  بە  شەڕ  سەپاندنی  و 
لە  کوردستان  ڕاگرتنی  و  کورد  پەراوێزخستنی 
پاشکەوتوویی ئابووری و وەبەرهێناندا و، بێبەشکردنی 
کۆمەڵگای کوردی لە مافە مەدەنی و سیاسییەکانی و 
لە  کورد  هەاڵواردنی  سیاسەتی  کردنی  سیستماتیک 
تاران  مامەڵەی  شێوەی  و  ڕەسمی  ڕەفتاری  ئێران 
کردوە؟  بڕ  کوێی  تا  بەاڵم  بووە،  کورد  پرسی  لەگەڵ 
مافخوازی و خەباتی کورد بۆ داوا ڕەواکانی سەرباری 

تێچووی زۆری هەر لەجێی خۆیەتی.
پڕ  دنیای  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێبەرانی 
ناویندا  ڕۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەت  ئێستا  گۆڕانکاریی 
لەسەر  کارلێکییان  و  ئاڵوگۆرانە  لەو  خۆیان  ناتوانن 
یەکتر بدزنەوە، بۆیە ئەزموونی باشووری کوردستان 
دەتوانن  ناوچە  و  عێڕاق  لە  ڕووداوەکان  رەوتی  و 
بۆ  دەرفەت  بن.  لەبار  دەرفەتێکی  و  هەل  ئێران  بۆ 
ڕزگارکردنی ئەو واڵتە لەو چارەنووس و داهاتووەی 
زراویان لێی چووە. ئەمەش بەندە بەوەی چەندە خۆیان 
لەگەڵ ئەم هەلومەرجە نوێیە دەگونجێنن و چۆن گۆڕان 
لە سیاسەتی تا ئێستای خۆیان لە هەمبەر کوردستان_ 
کە تەنیا هەاڵواردن و پەراوێزخستن و سەرکوتی ماف 

و داواکانی خەڵک بووە_ دەهێنن. 
پێچەوانەی کورد لە عێڕاق، کورد لە ئێران هاوبەشیی 
پێکهاتەکانی  لەگەڵ  درێژی  و  دوور  و  زۆر  مێژوویی 
ڕەوا  خەباتێکی  لەجێدا  هەر  هەیە.  واڵتە  ئەم  دیکەی 
کردوە  مافەکانی  بە  گەیشتن  بۆ  پڕستیژی  بە  و 
دوای  بە  ڕابردووش  دەیەی  حەوت  درێژایی  بە  و 
چوارچێوەی  لە  پرسە  ئەو  ئاشتییانەی  چارەسەری 
ئێراندا بووە. هەموو ئەوانە ئەگەر بۆ کورد سامانێکی 
تاران  لە  دەسەاڵت  بۆ  دەتوانن  بەبایەخن،  مەعنەویی 
بۆ شەپۆلی خێرای  بە سەرنجدان  تا  بن  دەرفەتێکیش 
گۆڕانکارییەکان لە ناوچە و تۆخبوونەوەی مافخوازی 
و خەباتی شوناسخوازیی کورد لە ئێران، بە گۆڕان لە 
سیاسەت و بیرکردنەوە و شێوەی روانینیان بۆ پرسی 
کورد، هەلی چارەسەری مەدەنیانە و ئاشتییانەی ئەو 

پرسە لە کیس خۆیان نەدەن.

درێژەی:

ئەزموونێکودەرفەتێک
بۆبەخۆداهاتنەوە
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ساڵه کانی  و  مانگ  له  به تایبه ت  شه ڕه فکه ندی  دوکتور 
کۆتایی ژیانیدا زۆر به رچاو بوو. دوکتور شه ڕه فکه ندی، 
یه که می  نیوه ی  له  که  ئه زموونێك  به  پشتبه ستن  به 
ئێرانییه کان  هێزه  له گه ڵ  مامه ڵه  بۆ  زایینیدا  هه شتاکانی 
وه ده ستی هێنابوو، پاش بوونیشی به سکرتێری حیزب 
و هاوته ریب له گه ڵ گوڕ و تین به خشین به هاوپێوه ندییه  
به رباڵو  دیالۆگێکی  له  قۆڵی  حیزب،  کوردستانییه کانی 
ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  له گه ڵ  کات  هه ر  له  سه ریحتر  و 
هه ڵماڵی و به داخه وه هه ر له په راوێزی ئه و دیالۆگه شدا 
و  هاوکاری  که   بوو  باوه ڕه دا  له و  ئه و  بوو.  شه هید 
ئێرانی،  ئۆپۆزیسیۆنی  هێزه كانی  له گه ڵ  هاوخه باتی 
له گه ڵ هه موو زه رووره ته كه ی، ته نیا کاتێك بۆ ئێمه وه ك 
کورد له جێی خۆیدایه که ئه م هاوکاری و هاوخه باتییه 
به کرده وه ی  باوه ڕی  له مه ڕ  پته وی  بنه مایه کی ڕوون و 
نه ته وایه تییه کانی  مافه  به  ئێران  سیاسیه کانی  هێزه  

ئه م هێزانه هه م  بوو  پێویست  ئه وه ش  بۆ  کورد هه بێ. 
له   فره نه ته وه بوونی پێکهاته ی ئێران و هه م پێناسه یه ک 
واقعیه تی  ڕه نگدانه وه ی  که  بکه ن  قبووڵ  دێموکڕاسی 
واقعیه ته،  به م  سه باره ت  بێ.  ئێران  پێکهاته ی  فره  
هیچ  ئێراندا  له  که  راستییه  ئه و  به له به رچاوگرتنی 
و  ڕوون  بوونێكی  زۆرایه تی  ئیدیعای  ناتوانێ  گه لێک 
سه رسه ختانه  هه ر  نه ک  شه ره فکه ندی  بکا،  سه لمێنراو 
دژی به کاربردنی ئه و چه مک و ده سته واژانه بوو که له 
وجوودی سیاسیی ئه و پێکهاتانه  که م ده کاته  وه، به ڵکوو 
چه مکی که مایه تیشی بۆ کورد و گه النی دیکه ی ئێران به 
نه گونجاو ده زانی. ئه وه نده ی ده گه ڕێته وه سه ر پێناسه ی 
و  ئێران  نابێ  ده یگوت  شه ڕه فکه ندی  دێموکڕاسیش، 
فه ڕانسه مان لێ تێک بچێ و ته نیا سیستمێکی دێموکڕاتیک 
ده توانێ به ڕاستی وه اڵمده ری پێویستییه کانی کۆمه ڵگای 
و  ڕوون  بنه مایه کی  به  فره نه ته وایه تی  که  بێ  ئێران 
قایمی خۆی دابنێ. کاتێكیش له باره ی ویسته کانی کورد 
تایبه تییه کانی خۆی  مافه  له سه ر  گه له  ئه و  پێداگریی  و 
پرسیاری لێ ده کرا، د. سه عید هه موو جارێ به ئاماژه 
پرسێكی  بوونی  و  چاره نووس  دیاریکردنی  مافی  به 
سیاسی و نه ته وه یی له ڕیشه  و سه رچاوه ی ئه و شته 
که به مه سه له ی کوردستان ناسراوه، واڵمی ده دایه وه. 

له وه ش گرینگتر، د. شه ڕه فکه ندی که له  سه ره تاکانی 
له  باسی  حیزب  ڕێبه ری  وه ک  ده ستبه کاربوونی 
و  سه راسه رییه کان  هێزه  له گه ڵ  رێککه وتن  پێویستیی 
له و  کورد  ستاتووسی  له مه ڕ  ئێران  خه ڵکی  به گشتی 
به و  ڕوونی  به  ژیانیدا  کۆتاییه کانی  له  ده کرد،  واڵته دا 
که  ئه وه  له سه ر  بڕیاردان  بۆ  که  گه یشتبوو  قه ناعه ته 
کورد له ئێراندا چی ده وێ یا ته نانه ت ده یه وێ له ئێراندا 
بمێنێته وه یا نا، ئه وه هه موو خه ڵکی ئێران نیه که ده بێ 
بڕیار بدا، به ڵکوو ئه و پرسیاره ده بێ له خودی کورد و 
قه واره یه کی  هیچ  وابوو  پێی  ئه و  بکرێ.  له کورد  ته نیا 
سیاسی له دنیادا ئه زه لی و ئه به دی نیه و ئه گه ر رۆژێک 
ده وڵه تێکی  چوارچێوه ی  له  چیدیکه  نه یویست  گه لێک 
ئه و  له نێو  زۆری  به  نیه  ره وا  ئیدی  بژی،  مه وجووددا 
و  به شدار  ته رسیمیدا  له  بۆخۆی  که  چوارچێوه یه دا 
دوکتور  قسانه  ئه م  هه مووی  رابگیرێ.  نه بووه،  رازی 
شه ڕه فکه ندی ده ڵێی بۆ ئه مڕۆی باشووری کوردستانی 
جێگای  زۆر  به اڵم،  ڕۆژهه اڵت  به  سه باره ت  کردوون. 
داخه که نزیک به سێ ده هه  پاش شه هید بوونی ڕێبه رانی 
ئێرانییه کانیان  هێزه   و  که سایه تی  رێبه رانه ی  )ئه و  ئێمه 
ئیدیعا ده که ن ئه وانیش به ئۆلگووی خۆیانیان ده زانن(، 
له سه رده مێکدا که جیهان گۆڕاوه، تابووی مافی گه الن 
سه ربه خۆیی  به  خه ریکه  کورد  له  به شێک  و  شکاوه، 
چاوه ڕوانیی  ئێرانییانه ی  الیه نه  و  هێز  ئه و  ده گا، 
هاوپه یمانییان له ئێمه هه یه، له له نده ن و فرانکفۆرت ڕا 
داوا له ئێمه ده که ن پێداگری له سه ر فیدرالیزم نه که ین و 
له گه اڵڵه کردنی پره نسیپه هاوبه شه کان بۆ ئالتێرناتیوی 
وه ک  خۆمان  تایبه تمه ندیی  ئاینده دا  ئێرانی  له  سیاسی 
تمرکز«  هاوواڵتی و »عدم  مافی  به  و  وه النێین  کورد 
ئه و  به له به رچاوگرتنی  بکه ین!  قه ناعه ت  هه مووان  بۆ 
زێهنیه ته نه گۆڕاو و ته نانه ت خراپتر بووه ی نێو ئێلیتی 
رۆژهه اڵت،  کوردی  خۆیه تی  جێی  که  ئێرانه  سیاسیی 
به بێ ئه وه ی هاوپێوه ندی له گه ڵ ده ره وه ی بازنه ی خۆی 
پشتگوێ بخا، هه موو هێز و توانای له پێشدا بخاته  سه ر 
خۆی و نێو ماڵی خۆی بۆ ئه وه ی سبه ی رۆژ له سایه ی 
واقعێكی دیکەی مه یدانی و گۆڕانی بااڵنسی هێز واریدی 
و  ئه قڵیه ت  پێشکه وتنی  هیوای  به  نه ك  بێ،  مه عامه له 

قه ناعه تی غه یره کورده كان.
رێژیمی  به دژی  خه بات  سه ر  ده گه ڕێته وه  ئه وه نده ی 
ساڵی  سێ  که  ئه وه دا  له گه ڵ  ئیسالمی،  کۆماری 
سکرتێریی دوکتور شه ڕه فکه ندی وه ک کریس کۆچێرای 
تازه  کۆچکردوو ده ڵێ ده ورانی خۆشكردنه وه ی بڵێسه ی 
خه باتی چه كداری بوو، به اڵم غه در له و شه هیده مه زنه 
ده که ین ئه گه ر کارنامه ی خه باتگێڕی و ڕوانگه ی سیاسیی 
ئه و ڕێبه ره فره چه شنبینه ته نیا له و گۆشه نیگایه وه سه یر 
بکه ین. پێشدا سه باره ت به ئه زموونی تاڵی وتووێژ له گه ڵ 
تێبینی و ڕه خنانه وه  ئه و  به هه موو  ئیسالمی،  کۆماری 

چۆنیه تیی  له مه ڕ  شه ڕه فکه ندیش  دوکتور  که 
به ڕێوه چوونی به ناو وتووێژی ڤییه ن و ناڕاستگۆیی 
به اڵم  بوو،  قبووڵی  کاره دا  له و  ئیسالمی  کۆماری 
هه ر  ئاخری  که  وابوو  پێی  ئه ویش  پره نسیپ  وه ک 
ده یکه ن  ئه وانه   ڕاست  سوڵحیش  سوڵحه،  شه ڕێک 
که ده زانن شه ڕ چییه و باری قورسی به ڕێوه بردنی 
شه ڕیان له سه ر شانه. ئینجا، سه باره ت به شێوه کانی 
خه بات، دوکتور شه ڕه فکه ندی باوه ڕی به بردنه پێشی 
له ودا  که  خه باتێك  هه بوو،  هه مه الیه نه  خه باتێكی 
به له به رچاوگرتنی  خه ڵکه.  سه ره کی  هه ره  هێزی 
جگه  ڕێگایه کی  ئیسالمی  کۆماری  که  ڕاستییه  ئه و 
له خه بات بۆ رووخاندنی ئه و رێژیمه نه هێشتبۆوه، 
شه ڕه فکه ندی ده یگوت راسته که خه باتی چه کداری 
ئه و شێوه یه له خه باته که ئێمه زیاتر تێیدا شاره زاین 
به اڵم  به خشیوه،  ئێمه  به  هۆویه تیشی  ته نانه ت  و 

ته نیا  نابێ  خه بات  له  شێوه یه  له و  ئامانجمان 
زه ربه وه شاندن له ڕێژیم بێ، به ڵکوو پێویسته پێش 
ڕێگای  له   که  بین  ئه وه دا  فکری  له   شتێك  هه موو 
خه باتی پێشمه رگانه وه خه ڵک زیاتر بێنینه مه یدان و 
دوکتور  پێشبینییه کی  بکه ین.  به جه ماوه ری  خه بات 
شه ڕه فکه ندی که وه دی هات ئه وه بوو که ده یگوت 
خه باتی  درێژه دانی  بۆ  هه لومه رج  رۆژێك  ڕه نگه 
پێیدا  ئه وه  له سه ر  هه ربۆیه  نه بێ،  له بار  چه کداری 
ده گرت که پێویسته حزووری ته شکیالتیمان ئه وه نده 
سیناریۆیه كدا  وه ها  له  که  بێ  به هێز  و  ڕێكوپێک 
خه باتی خه ڵك بۆشایی خه باتی چه کداری پڕ بکاته وه. 
که  به وه  ئاماژه  به  شه ره فکه ندی  دوکتور 
گشتی  ئێمه  جواڵنه وه ی  تایبه تمه ندیی  گرینگترین 
بوون و گه لی بوونیه تی و هێزی ئه سڵیی جواڵنه وه که 
خودی خه ڵکه، له زۆربه ی وتار و قسه کانیدا داوای 
له  خه ڵک ده کرد که جواڵنه وه  به هی خۆیان بزانن 
عه مه لیتر  و  به رباڵوتر  جواڵنه وه   له   پشتیوانییان  و 
بکه ن، ئه وه ش نه ک ته نیا به ناردنی کوڕ و کچه کانیان 
بۆ نێو ڕیزی پێشمه رگه یان به یارمه تیدانی خه باتی 
که  ئه وه   رێگای  له  هه روه ها  به ڵکوو  چه كداری، 
له  کۆمه ڵگا  نێو  تاکه كانی  و  توێژ  و  چین  هه موو 
به رپرسیار  به  خۆیان  گه لدا  چاره نووسی  به رامبه ر 
زیاتریان  خۆڕێکخستنی  و  یه کگرتن  به  و  بزانن 
)ئه و  هه مه الیه نه  سه عید  دوکتور  به قه ولی  خه باتی 
فره ڕه هه ند(  خه باتی  ناوه  ناومان  ئه وڕۆ  شته ی 

ساڵیادی  له  له مه وبه ر  مانگ  دوو  ببه ن.   به ڕێوه 
ئیجازه م  گوتمان،  قاسملوودا  دوکتور  شه هیدبوونی 
که  سه رده مێكدا  له   بیڵێینه وه:  لێره  دیسان  بده ن 
موزاحیم  به  خه بات  مێتۆدی  هێندێک  ناهه ق  به 
له  داده نرێ؛  خه بات  دیکه ی  مێتۆدی  به دیلی  یان 
سیاسیی  کۆمه ڵگای  به داخه وه  که  سه رده مێکدا 
رۆژهه اڵت گرفتاری جه مسه ربه ندی و دابه شبوونی 
و  ڕوانگه  له   تێڕامان  و  هه ڵوێسته   زیانبه خشه، 
باوه ڕی رێبه رانی شه هید ده بێ هانمان بدا بۆ ئه وه ی 
هه رچی زووتر هۆکاره کانی نالێکیی نێو بزووتنه وه ی 
به شێکیان  که  ئێران  له  کورد  مه ده نیی  و  سیاسی 

به ڕاستی ده سکرد و داتاشراون، بسڕینه وه.
ئه گه ر  شه ره فکه ندی  دوکتور  به ڕێز!  هاوڕێیانی 
سه ردارێکی  وه ک  کورددا  بزوتنه وه ی  مێژووی  له 
و  که سایه تی  له باری  هه یه،  جێگه ی  و  ناو  مه زن 
دێموکڕات  تێکۆشه رانی  بۆ  حیزبیشه وه  کارکردی 
سه رچاوه ی ئیلهام و سه رمه شقه. ئه وه که گوتراوه 
بۆ  لێوه شاوه   جێگره وه یه کی  شه ره فکه ندی  دوکتور 
رێبه رێکی لێوه شاوه بوو، ته نیا ستایش و ته عاروف 
نیه، به ڵکوو له به ر ئه و خیلسه تانه یه که شه ڕه فکه ندی 
به ڕاستی  شۆڕشگێڕێك  وه ک  و  ئینسانێك  وه ک 
هه یبوون و هاوڕێ و هاوکاره نزیکه کانی شایه تیی 
بۆ ده ده ن. له نێو ئه و خیسله تانه دا بێگومان باوه ڕی 
قووڵ، قاتعیه ت، شوجاعه ت و به وره  بوون له ڕۆژی 
دوکتور  به اڵم  بووه.  به رجه سته  زۆر  ته نگانه دا 
سه عید خیسله تی به رزی دیکه شی زۆر هه بوون. ئه و  
جیا له وه  که مرۆڤێکی هه تا بڵێی زیره ک و جیددی و 
مودیر و به به رنامه بووه و مۆرکی ئه و توانایانه شی 
له ئۆرگانیزم و تێکۆشانی حیزب دابوو، قابلیه تێكی 

و  هه لومه رج  له گه ڵ  خۆگونجاندن  بۆ  سه یریشی 
له مۆدی  پێشدا  مه وقعیه ته کان هه بووه. خۆگونجاندن 
ژیاندا، بۆ که سێک که سااڵنێک له خۆشترین پایته خته کان 
حازر  گه له که یدا  ڕزگاریی  له پێناوی  که چی  ژیابوو، 
شڕ  چادری  و  قوڕ  خانووی  له  قه ناعه ته وه  به  بوو 
هه لومه رجه کاندا  مه ترسیدارترین  و  ناخۆشترین  له  و 
بژی. خۆگونجاندن پاشان له چۆنیه تیی به جێگه یاندنی 
ئه و  که  کردبوو  وای  که  به رپرسایه تیدا  و  ئه رک 
دوکتور  ئه مانه ته که ی  شه ره فکه ندی  دوکتور  ڕۆژه ی 
قاسملووی بۆ به جێ ما، له به ڕێوه به رێکی تا ڕاده یه ک 
دووره په رێز و مه حکه مه وه بوو به رێبه رێکی کراوه و 
ده م به پێکه نین. یه ک شت به اڵم له الی وی نه گۆڕ بوو، 
ئه ویش نه زم و ئوسوڵ و ئۆتۆریته، شتێك که له گه ڵ 
ڕووحی دێموکراتیک و خه ڵکخۆشه ویستیی حیزبه كه ی 
ناته با نه بوو. به هه رحاڵ له پشت ئه و سه رکرده به بڕشت 
و قایمه مرۆڤێکی مێهره بان و به ڕاستی ئینسان به دی 
هه ست  سه میمییه که ی،  و  نه رم  ڕاوێژه  که  ده کرا 
ئه و  گه واهی  باشترین  دۆستییه که ی  شێعر  و  ناسکی 

مێهره بانییه و ئینسانیه ته بوو. 
جیا له وه ش دوکتور شه ڕه فکه ندی سه ره ڕای فه زڵی 
هه موو ئه و توانا سیاسی و  ته حلیلی و کارگێڕییانه ی له 
هه گبه یدا هه بوو، سه رکرده یه کی به زمانی خه ڵک دوێ و 
مته وازع بوو )ته وازوع ئه و شته ی که بزوتنه وه ی کورد 
له رۆژهه اڵت ئه مڕۆ زۆری پێویسته(. ئه م ڕۆژانه که 
به هاوکاریی کاک مه نسوری خوسره وی له ئه رشیڤی 
ڕادیۆی حیزبدا گوێم له قسه کانی ده گرته وه، سه رنجم دا 
که پاش بوونی به سکرتێری حیزب، چه نده مته وازعانه 
لێوه شاوه یی  داخوا  که  بوو  پرسیار  بۆی  سادقانه  و 
له  شوێنی پێشه وا قازی و  و هێز و توانای دانیشتن 
ئه و  واڵمدانه وه ی  له جیاتی  هه یه؟  قاسملووی  دوکتور 
دێموکڕات  تێکۆشه رانی  بۆ  که واڵمه که ی  پرسیاره ش 
ئه وه ی  ده یگوت  شه ڕه فکه ندی  دوکتور  بوو،  روون 
هێز و دڵگه رمیم پێ ده به خشێ  یه کگرتوویی حیزب و 
هه ست به به رپرسایه تی کردنی تێکۆشه رانی دێموکڕات 
و پشتیوانیی خه ڵکی کوردستانه. یه کێک له ده رسه کانی 
حیزبی  ئاینده ی  و  ئێستا  بۆ  شه ڕه فکه ندی  دوکتور 
دێموکڕاتیش ڕاست ئه وه یه که وه ک بۆخۆی ده یگوت 
ڕێبه ریی حیزب ده بێ ته ئسیری موسبه ت له به ده نه ی 
حیزب و به ده نه ی حیزبیش ده بێ ته ئسیری موسبه ت 
له خه ڵکی کوردستان وه ربگرێ. ئه وه دینامیزمێکه که 
ئازایه تیی  و  ئیمان  و  له خۆبوردوویی  و  مه سئولیه ت 
هه موو الیه کی پێویست بوو. له خۆڕا نه بوو که دوکتور 
شه ڕه فکه ندی هه موو ده رسه کانی دوکتور قاسملووی 
که  ئه وه  ئه ویش  کردبۆوه،  ده رسدا خوالسه  یه ك  له 
ئه گه ر باوه ڕمان به خۆمان هه بێ و ئه گه ر پشتی یه کتر 
نه هاتوومان  له بڕان  هێزێکی  چ  ده رده که وێ  بگرین، 
هه یه و ده بینین که کاری چه نده گه وره مان له ده ست 

دێ.

دوکتورسادق!دوکتوریسادق!

گه وره که ت  برا  له ده ستدانی  بوغزی  رۆژه ی  ئه و   
کردیه وه  زیندوو  دڵدا  له  منداڵیتی  سه ختی  ڕۆژگاری 
مامۆستا  عومری  حاسڵی  و  که سایه تی  گریای،  و 
کرده وه: حه سره ت؛  دوو وشه دا خوالسه  له  هه ژارت 
هیوا. به اڵم، حه سره ت و هیوا مه گه ر باشترین وشه بۆ 
وه سفکردنی دنیای پڕ له حه ز و خولیای تۆش نه بوو؟ 
ئه و ئێواره زستانییه ئه تۆ حه سره تت خوارد له وه که 
هه ژار پێش ئه وه ی »وه ک به هه شتێکی ببینێ خاکی« 
سه ری نایه وه. به اڵم هیواشت خواست_ته نانه ت پێت وا 
بوو_ ڕۆژێك دێ بۆخۆت ده چی هه ژاری هه ڵده ستێنی 
ده ده ی.  پێ  مه وته نه که ی«  »موژده ی سه ربه ستیی  و 
نه دی.  گه له که ت  ڕزگاریی  ڕۆژی  ئه تۆش  هه یهات! 
له سه ر  خاکێک  بسته  قاسملوو  دوکتور  وه ک  ئه تۆش 
بنووی.  تێیدا  ئارامی  به  نه بوو  خۆت  نیشتمانه که ی 
به اڵم دڵنیا به! دڵنیا به، به یانییه کی به هاری _له چه شنی 
ئازاد  تۆش  زێدی  که رکووک_  ئازادیی  به هاره که ی 
ده بێ. ئه وسا ئه و الوانه ی هه ژار وه سیه تی بۆ کردوون 
_«خۆشی له خۆیان و سه رپاکیان«_ دێنه پێرالشێز، 
به سه ر  ده که وی،  وه پێشیان  بۆخۆت  به اڵم  له وێوه 
هه وره کانی غه ریبی و به نێو که ژ و کێوه کانی واڵتدا، 
به ره و ... بوداغ سوڵتان! مادام تۆ نه مردووی و نامری، 
موژده ی سه ربه ستیی وه ته ن هه ر ده بێ بۆخۆت بیده ی 

به هه ژار!

سهردانیدوکتورمهحمودعوسمانله
سکرتاریایحیزبیدێموکرات

دیداریحیزبیدێموکراتیکوردستانو
کۆماجڤاکێنکوردستان

پێرالشێزیارانید.شەرەفکەندییکۆکردەوە

دیداریهەیئەتێکیکۆمسیۆنیسیاسی_نیزامی
لەبارەگاکانیسەرسنوور

هەواڵی چاالکی و تێکۆشانی حیزبی

١٣٩٦ی  خه رمانانی  ٢٢ی  چوارشه ممه،  دوانیوه ڕۆی 
که سایه تیی سیاسیی  مه حمود عوسمان  دوکتور  هه تاوی، 
ده فته ری  سه ردانی  کوردستان  باشووری  ناسراوی 
له الیه ن  و  کرد  کوردستانی  دێموکڕاتی  حیزبی  سیاسیی 
هه یئه تێكی ئه م حیزبه به  سه رپه رستیی به ڕێز کاک جه لیل 
گادانی که سایه تیی دیاری رۆژهه اڵت و حیزبی دێموکڕاته وه 

پێشوازیی لێ کرا.
لەو دانێشتنەدا  دووالیەن دوایین رووداو و ئاڵوگۆڕه کانی 
دۆخی  و  کوردستان  به سه ر  حاکم  ده وڵه تانی  و  ناوچه  
بارودۆخه یان  ئه م  رووناکایی  له به ر  کورد  بزوتنه وه ی 

تاوتوێ کرد.
ریفراندۆمی  پرۆسه ی  گفتگۆیه  ئه م  گرینگی  ته وه رێکی 
و  ده ره نجام  و  کوردستان  باشووری  له  سه ربه خۆیی 
نێوده وڵه تی  و  ناوچه یی  ئاستی  له سه ر  دژکرده وه کان 
سه باره ت به و بڕیاره بوو. له و پێوه ندییه دا هه ردووال له و 
باوه ڕه دا بوون که به له به رچاوگرتنی هه موو ئه و ئاسته نگ 
و هه ڕه شانه  که نه یارانی کورد له و پێوه ندییه دا دروستی 
ده كه ن و ده یخه نه ڕوو، یه کێتی و یه کڕیزیی کورد به تایبه تی 

له باشووری کوردستان له هه موو کاتێک زه روورتره.

رۆژی شه ممه  ڕێکه وتی ١٨ی خه رمانان هه یئه تێکی کۆما 
جڤاکێن کوردستان به سه رپه ره ستی هه ڤاڵ سه رحه د ڤارتۆ، 
سه ردانی  که جه که ،  وته بێژی  و  سەرکردایەتی  ئەندامی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانیان کرد و، له الیه ن هه یئه تێکی 
ڕێبەریی حیزب به  سه رپه ره ستیی کاک حه سه ن  قادرزاده،  
ئه ندامی ده فته ری سیاسیی حیزبەوە بە گەرمی وەرگیران.

بابه تی سیاسیی ڕۆژی  و  باس  دیدارەدا کۆمه ڵێک  لەو 
نه خش  نەتەوەیی،  کۆنگرەی  پرسی  ناوچە،  و  کوردستان 
پیالنه کانی  ناوچه  و  ده وڵه تانی  و  زلهێزه کان  ده وری  و 
ده وڵه تانی دژ به  کورد و چەندی و چۆنیی هاوکاریی و 
پێوه ندیی نێوانیان دژ به  بزوتنه وه ی ڕزگاریخوازی کورد 

خرانە بەرباس و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر کرا.
له  درێژه ی ئه و دیداره دا باس له  چۆنیەتیی هاوکاری و 
لەو  و  کرا  سنوورییە کان  ناوچە  له   الیه ن  دوو  پێوه ندیی 
خرانە  هاوکاری  و  کار  میکانیزمێکی  کۆمەڵە  پێوەندییەدا 

بەرباس و تاوتوێ کران.

ڕۆژی شەممە ١٦ی سێپتەمبری ٢٠١٧ی زایینی بەشێک 
لە ئەندامان و دۆستانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە 
شاری پاریس بۆ بەرز ڕاگرتنی یاد و بیرەوەریی شەهیدانی 

تێرۆری میکۆنووس لە پێرالشێز کۆبوونەوە.
فریدریک  د.  لەالیەن  تاجەگوڵینەیەک  ڕێورەسمەدا  لەو 
گواڵڵە  خاتوو  و  داندرا  شەهیدان  مەزاری  لەسەر  تیسۆ 
حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی  شەرەفکەندی، 
گواڵڵە  کرد.  پێشکێش  وتارێکی  کوردستان  دیموکراتی 
لەسەر  کرد  پێداگری  خۆیدا  وتارەکەی  لە  شەرەفکەندی 
مێژووییەکانی  ڕۆژە  »زیندووڕاگرتنی  پێویستیی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان« و بەرزڕاگرتنی ئەم ڕۆژانەی بە 

مانەوەی خەبات و ڕەمزی سەرکەوتن زانی. 
یاوەری  و  یار  تیسۆ،  فرێدریک  دکتۆر  کۆڕیادەدا  لەو 
شەهیدان دکتۆر قاسملوو و دکتۆر شەرەفکەندی، وتارێکی 
بەرزەکانی  سیفەتە  و  کورد  دۆخی  لەبارەی  نرخی  بە 
دکتۆر شەرەفکەندی پێشکێش کرد و ڕایگەیاند: »وەسیەتم 
دکتۆر  و  قاسملوو  دکتۆر  تەنیشت  لە  مردم  کە  کردووە 

شەرەفکەندییەوە بمنێژن.«
لەالیەن  کۆمیتەی سوئیسی حدک  پەیامی  خوێندنەوەی 

ڕێبوار سەردەشتی، وتارێک لەالیەن 
عەلی  لەالیەن  شێعرێک  خوێندنەوی  و  مستۆفی  ئازاد 
سوورەچۆمی چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمە بوون.

هەتاوی  ١٣٩٦ی  خەمانانی  ٢٤ی  ٢٣و  ڕۆژانی 
حیزبی  سیاسی_نیزامیی  کۆمیسیۆنی  هەیئەتێکی 
حەسەن  کاک  سەرپەرەستیی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
رو  کاد  سەردانی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  قادر زادە، 
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان لە بنکە و 
بارەگاکانی سەرسنووری رۆژهەاڵت، لە چیای هەڵگورد و 

ئەو دەڤەرە کرد.
لەو سەردانە  و لە چەند کۆبوونەوە لەگەڵ فەرماندەران 
ئەرک  لە چندی و چۆنیی  باس  پێشمەرگەکان  کادر و  و 
ئەو  چاالکیی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  حیزب  ڕاسپاردەکانی  و 

هێزانە کرا.
لە بەشێکی دیکە ئەو سەردانەدا و لە ڕێوڕەسمێکدا کە 
بەبۆنەی ٢5 ساڵەی تێرۆری مێکونوس پێک هاتبوو، کاک 
حەسەن قادرزادە وتارێکی لەو پێوەندییەدا پێشکێش کرد 
و ڕێزی لە یاد و بیرەوەری و خزمەت و نەخش و دەوری 
حیزبی  ڕێبەریکردنی  لە  شەرەفکەندی  سادق  دوکتور 

دێموکراتدا کرد.

بیرکردنه وه  کاتی  نه ته وه که مان  ژیانی  چاره نووسسازه ی  ساته   ]ئه م 
له وه شه که چۆن ئاجێندا و زه رووره ته به ڕواڵه ت ناته باکانی نێو بزوتنه وه ی 
کورد  له پارچه جیاجیاکانی کوردستان )به تایبه تی له نێوان باشوور و 
بکه ینه وه[ ئاشت  پێکه وه یان  و  بکه ین  دابین  کاتدا  یه ک  له  ڕۆژهه اڵت( 

]جێگای داخه که له سه رده مێکدا که به شێک له کورد خه ریکه به سه ربه خۆیی 
ده گا، ئه و الیه نه ئێرانییانه ی چاوه ڕوانیی هاوپه یمانییان له ئێمه هه یه، 
داوامان لێ ده که ن پێداگری له سه ر فیدرالیزم نه که ین و له گه اڵڵه کردنی 
پره نسیپه هاوبه شه کانی ئالتێرناتیوی سیاسی، تایبه تمه ندیی خۆمان وه ک 
کورد وه النێین و به مافی هاوواڵتی و »عدم تمرکز« قه ناعه ت بکه ین[
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لەم ماوەیەدا کە باسی ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆیی لە هەرێمی باشووری کوردستان لە 
ئارا دایە ئێرانییەکان و بەتایبەت کاربەدەستانی ئێستا و پێشووتری کۆماری ئیسالمی بە 
تێكڕا شڵەژاوی و نیگەرانییەکیان پێوە دیارە. ڕۆژ نیە لێدوانێکی هەڕەشە ئامێز لەسەر زاری 
کاربەدەستانی ئەم ڕێژیمە بە ورد و درشتیان باڵو نەبێتەوە، بە جۆرێک کە بەڕاستی ئینسان 
سەری لەم هەموو لێدوان و قسانە سوڕ دەمێنێ، ئاخر ڕەنگە تەنیا بەخشداری هەندێک لە 
شارۆچکەکانی ئێران مابن لەو بارەوە قسەیان نەکردبێ و هەڕەشەیان لە کورد نەکردبێ. 
هەر لە سەرتای هاتنە ئارای باسی ڕیفراندوم لە باشووری کوردستان بەرپرسانی 
لە  ئیسالمی  کــۆمــاری  رێــبــەری  خامنەیی،  هــەمــوویــانــەوە  ســـەرووی  لــە  و  ئێرانی 
راگەیاند  بڕیارە  لەو  خۆی  ناڕەزایەتی  عێراق  وەزیرانی  سەرۆک  لەگەڵ  دانیشتنێکدا 
ئێرانی  نیزامی  و  سیاسی  بەرپرسانی  ــژی  ڕاوێ و  کۆبوونەوە  و  ســەردان  دواتــر  و 
ریفراندوم  لە  پێشگرتن  مەبەستی  بە  دەوروبــەر  واڵتانی  بۆ  نهێنی  بە  و  ئاشکرا  بە 
و  بــەغــدا  بــۆ  ــردوودی  شــاه ســەردانــی  دواترینیان  کــە  پێکرد،  دەســتــی  هەرێمە  لــەو 
بوو. ڕیفراندۆم  پرسی  هەر  سەرەکییەی  تــەوەری  عیبادی؛  حەیدەر  لەگەڵ  دانیشتن 
ــیــری«شــورای  دەب شەمعخانی،  عــەلــی  لێدوانیشدا  و  کـــاردانـــەوە  تــازەتــریــن  لــە   
ــردوە کــە ســنــوورەکــانــی ئــێــران  ــ ــەوەی ک ــ عــالــی امــنــیــت مــلــی ایــــران« هـــەڕەشـــەی ئ
نیزامییەکانیان  و  ئەمنیەتی  ڕێککەوتنە  هــەمــوو  و  ــەن  دادەخــ هــەرێــمــدا  ڕووی  بــە 
ئــەوە  هــەڕەشــەی  بەجۆرێکیش  هــەڵــدەوەشــێــنــنــەوە،  کــوردســتــان  هــەڕێــمــی  لــەگــەڵ 
ــم دەکــرێــنــە ئــامــانــج.  ــە هــەرێ ــا کــە بــارەگــاکــانــی حــیــزبــە ڕۆژهــەاڵتــیــیــەکــانــیــش ل دەکـ
و  ئوسووڵگەرا  باڵی  لە  کە زۆربەیان  نێو دەسەاڵت  کاربەدەستانی  لێدوانی  لە  جیا 
قۆڵی  دیارەکانی  کەسە  لە  هەندێ  پەیامەکانی  و  قسە  حکوومەتن  نێو  دەسەاڵتداری 
ئیساڵحتەڵەبی حکوومەت وەکوو حەمیدرەزا جەالیی پوور،  فەرماندارە ئیعدامچییەکەی 
سەرەتای سااڵنی ٦٠ی ئێران لە مهاباد و موهاجرانی، وەزیری پێشووی فەرهەنگ و 
ئیرشادی ئیسالمی لە دەوڵەتی محەمەدی خاتەمی جێی تێڕامانن کە نیشاندەری ئەوپەڕی 
بێشەرمی، بەرچاوتەنگی و بوختانە سواوەکانی پێشووی ئەوان بەرانبەر بە بزووتنەوەی 
زۆربــەی  وەک  موهاجرانی  کوردستانە.  بەشەکانی  هەموو  لە  کــورد  حەقخوازانەی 
هاوقەتارەکانی کە نیشتەجێی واڵتانی ڕۆژاوایین و هەر لەوێشەوە لە سایەی نیعمەت و 
ئاسایش و ژیانی ئەو واڵتانەوە نوسخە بۆ خەڵکی دیکە دەپێچن، لە کورتە نووسینێکدا دەڵێ 
دوای دە ساڵ لە موسیبەتی ئەلقاعیدە و داعش ئەوجار ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بۆ دە ساڵی 
دیکە و بگرە زیاتریش تووشی موسیبەتی کورد دەبێ، ئەویش بەفیتی ئیسرائیل و ئامریکا.  
وەک باس کرا ئەو جۆرە قسانە جگە لە بوختان و بێشەرمی و بەرچاو تەنگی دەکرێ 
ناکرێ هیچ ناوێکی دیکەی لەسەر دابنێی. کێ هەیە لەوڕۆدا نەزانێ کە کورد بۆ خۆی هەم 
بوو بە یەکەم قوربانیی جینایەتەکانی داعش و هەمیش ئەوە هێزی پێشمەرگە و شەرڤانی 
کورد بوون کە بەرەنگاری ئەو هێزە جینایەتکارە لە عێراق و سووریە بوونەوە و بە 
هەزاران شەهید و بریندار و قوربانییان لەو پێناوەدا پێشکەش کرد. هەر ئەوانیشن کە پشکی 
شێریان لە تێکشکاندنی داعش و پاشەکشەپێکردن بەو گرووپە تێرۆریستییە پێ دەبڕێ.
ئێرانییەکان  بەڕاستی  ئــەرێ  کە  ئەوەیە  دێ  ئینساندا  مێشکی  بە  کە  پرسیارێک 
ــوردی  ک لــەگــەڵ  ــەک  ن دۆستایەتییان  ــی  الف ڕابـــــردوودا  دەیـــەی  دوو ســێ  ــەم  ل کــە 
بەرانبەر  ئێستا  بۆچی  لێدەدا،  دیکەش  پارچەکانی  کوردی  لەگەڵ  بەڵکوو  ڕۆژهــەاڵت 
ــان لێی چــووە؟ ــ ــدە زراوی ــەوەن ــەم ڕیــفــرانــدومــەی بــاشــوور گــڕیــان گــرتــوە و بــۆ ئ ب
بۆ دۆزینەوەی واڵمی ئەو پرسیارە و دیتنەوەی سەرەداوی ئەو شڵەژاوییەی ئێرانییەکان 
ئەوەندە بەسە کە چاوێک بە ڕۆژنامەکانی ئەم ماوەیەی تاراندا بخشێنین. بۆ وێنە رۆژنامەی 
»جوان«ی سەر بە سپای پاسداران لە سەروتاری چوارشەممەی ڕابردوودا دەنووسێ: 
»ڕۆژاواییەکان پێیان وایە کە سەربەخۆیی کوردستانی عێراق ڕێگا بۆ لێکهەڵوەشانی 
لە  ڕۆژنامەیە  ئەو  دەکــا...«  ناوچە خۆش  تری  واڵتانی  و  و سووریە  تورکیە  ئێران، 
درێژەدا ئیدیعای ئەوە دەکا کە هەموو کوردەکان خۆیان بە ئێرانی دەزانن و تەنانەت 
توندوتیژترین گرووپە چەکدارەکانی کوردستانی ئێرانیش هیچکات داوای سەربەخۆیی 
و جیابوونەوە لە ئێرانیان نەکردوە و هەڵوەشاندنی ئێران لە بەرنامەیاندا نەبوە. لێرەدایە 
کە هۆکاری ئەو هەموو شڵەژان و گڕگرتووییەی ئێرانییەکانمان بۆ دەردەکەوێ، ئەوان 
هەتا  ئیسالمی  کۆماری  هاتنە سەرکاری  لە  دەیە  درێژایی چوار  بە  کە  دەزانــن  باش 
ئێستاش هەموو شێوە جینایەتێکیان لە سەرکوت و ئیعدام و وێرانکردنی کوردستان تاقی 
کردەوە بەاڵم لەوەدا سەرکەوتوو نەبوون کە جوواڵنەوەی حەقخوازانەی گەلی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بنەبڕ بکەن، ئێستاش لەوە تۆقیون کە ئەم شنەبای مافخوازییەی 
خەڵکی باشووری کوردستان زیاتر بڵێسەی خەباتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بگەشێنێتەوە 
لێکهەڵوەشێنێتەوە.  ئێرانیان  لکێنراوەی  پێکەوە  زۆر  بە  و  دەسکرد  جوغرافیا  ئەو  و 
لە ڕاستیدا ئێرانییەکانیش چاکیان خوێندۆتەوە، چونکە ڕاستە خەباتی هەر کام لە بەشەکانی 
کوردستان تایبەتمەندیی خۆیانیان هەیە بەاڵم چارەنووسی هەر هەموویان لە ئەنجامدا 
وەکوو یەکە و دەبێ کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا رزگار ببێ و بە مافەکانی 
خۆی بگا و تروپکی ئەو مافەش هەر ئەوەیە کە ئێستا لە باشوور هەنگاوەکان بۆی دەچن.
بەشێکی دیکەی سەروتارەکەی رۆژنامەی جەوان کە دەکرێ بە تەنزێکی تاڵیشی ناوبەرین 
ئەوەیە کە، ئەگەر کوردانی بندەستی ئێران بە جیاییخواز نازانن ئەی بۆ بە درێژایی ئەم هەموو 
ساڵە جیاییخوازیتان کردە بیانوویەک بۆ پەالماری کوردستان و ئەو هەموو جینایەتەتان 
خوڵقاند و ئەو هەموو الوەی کوردتان بە تۆمەتی جیاییخوازی دەسبەسەر و ئیعدام کرد؟
ئــێــران بە  لــە  ــەو بەشە  ئ ــن، چۆنە  ــ ئــێــران دەزان لــە  بەبەشێک  ئــەگــەر کــوردســتــان 
پۆلیسیی  کــەشــوهــەوای  و  ئەمنیەتی  ــەی  ــگ ڕوان ــردوو  ــ ڕاب ــەی  دەیـ چـــوار  ــی  ــژای درێ
ــی گــەشــەســەنــدنــی ســیــاســی و  ــان ــوەرەک ــێ ــەردا زاڵ کــــراوە و لــە هــەمــوو پ ــەسـ بـ
لە  بەشێک  وەک  کــوردســتــان  پشکی  دراوە؟  وەپـــاش  کــۆمــەاڵیــەتــی  و  ئــابــووری 
ئــێــران لــە حــەوزەکــانــی ســیــاســەت و مــودیــریــیــەت و بــەڕیــوەبــەریــی واڵت چــەنــدە؟
بەڵکوو  ئێران،  بۆ  هەڕەشە  نەک  کوردستان  باشووری  سەربەخۆیی  پرسی  بەاڵم، 
دەکرێ بە دەرفەتێکش دابندرێ بۆ چارەسەری پرسی کورد لە ئێران، ئەگەر ئێرانییەکان 
بە خۆیاندا بچنەوە و ڕوانگە و سیاسەتیان بە نیسبەتی کورد و کوردستان بگۆڕن.

   

گڕگرتنیئێرانییەکان
لەپایچخۆفێکە؟

]دوای پرسی کورد پره نسیپێکی دیکه  کە قەت الی دوکتور قاسملوو 
فیکری  هه میشه  کۆمه اڵیه تییە.    عەداڵه تی  دابینکردنی  نەگۆڕا، 
وه کوو  دادپەروەری  و  عداڵه ت  فیکری  و  بەرابەری  و  یەکسانی 
دەدایە.  ڕێنوێنیی  و  دەکرد  هیدایەتی  کە  بوو  قووتبی  ئه ستێره یه کی 
قاسملوو  دوکتور  یان خه تی سووری سێهه م الی  پڕه نسیپی سێهه م 
بوو[ گرینگ  بۆی  هه میشه   کە  بوو  حیزبه که ی  چاره نووسی 

دوامه نزڵگه ی فکریی دوکتور قاسملوو له  
دیکۆمێنت  به ڵگه  و وه کوو  ڕاستیدا وه کوو 
سوسیال  ده ڵێن  که س  زۆر  نییه .  هیچمان 
دێموکرات بوو، بەاڵم به ڵگه مان نییه  بۆ ئەوه . 
هه م ئه وانه ی الیەنگر  و هه م ئه وانه ی دژی 
»کورتەباس«ن، ده ڵین کورته  باس تەعبیر 
هێندێک  دەکـــا.  دێموکراسی  سۆسیال  لــە 
دێموکراسین  سۆسیال  سیمپاتی  کە  که س 
لە سۆسیال  گوزارشت  باس  کورتە  دەڵێن 
چه پی  کە  ئــەوانــەش  و  دەکــا  دێموکراسی 
تـــەواو سۆسیال  بــەڵــێ  ــێــن  ــکــاڵــن ده ڵ ڕادی
نین،  وا  هیچیان  بـــەاڵم  دێــمــوکــراســیــیــە. 
چونکی له  کورتەباس دا بۆ خۆی بە ڕوونی 
دێموکراسی  سۆسیال  له گه ڵ  مەرزبەندی 
لە کرده وه  دا دوکتور قاسملوو  دەکا، بەاڵم 
بۆ  بــە چــوونــی  بــەو الوە  لــه  سالی ١٣٦5 
سۆسیالیت  ئینتێرناسیۆنال  رێکخراوی  نێو 
به ره و سۆسیال دێموکراسی هەنگاو دەنێ.  
دێنێتەوە،  خۆی  لەگەڵ  نامیلکەیەک  لەوێڕا 
کاتی  ــەو  ئ ڕۆکـــار، ســەرۆکــی  میشێل  کــە 
نووسیبووی.  سۆسیالیست  ئینترناسیۆناڵ 
دەکرێتە  حــیــزبــدا  نیو  لــە  نامیلکەیە  ــەو  ئ
نیشانەکان  و  دەکرێتەوە  بــاڵو  و  کــوردی 
ئاماژە بۆ ئەوەن کە به ره و چی و  هەموو 
بەرەو کوێ ده ڕۆین، واتە به ره و سوسیال 
کردەوە  بە  قاسملوو  دوکتور  دێموکراسی. 
دێموکراسی  سۆسیال  بەرەو  هەنگاوەکانی 
نه دا  ئەوەی پی  به اڵم مه رگ مه جالی  بوو، 
که  به  بەڵگە یا بە نووسراوە ئەو بەشە لە 

ژیان و تێفکرینەکانی بە دێکۆمێنت بکا. 
دەرەنجام

کرد.  ئاڵوگۆڕ  و  گــۆڕان  له   باسم  ئه من 
ده ڵی  نیچە  بێنینەوە،  نیچه   لە  قسەیەک  با 
فڕێ   پێستی  ساڵێک  هــه مــوو  ئــه گــه ر  مــار 
نابێ  چــۆن  ئینسان  ئـــەدی  ده مـــرێ،  نـــه دا 
بگۆڕدرێ؟ به اڵم ئه و ئاڵوگۆڕانە لە دوکتور 
قاسملوودا له  چه پی کوردەوە بۆ کوردیکی 
بۆچه پێکی  ڕادیکاڵەوە  چه پێکی  لە  و  چه پ 
میانه  و دێموکرات به رهه می شناختی ئەو له  
کۆمه ڵگاکه ی و  بارودۆخی جیهان و ناوچە 
بوو. ئه مه  جیاوازیی هه یه  له گه ڵ تێکه وتن له  
ته نگه ژه  و وه رته ی ئۆپۆرتۆنیزمی سیاسی. 
و  ئاڵۆگۆڕ  ئــه م  نه چێ  تێک  لــێ  ئــه وه مــان 
و  بوون  شناخت  به رهه می  گۆڕانکارییانە 
فه رقیان  سیاسیی  فورسه ت ته ڵه بیی  له گه ڵ 
که   سیاسییەی  سه فه ره   له و  دواتــر  زۆره.  
کە   ١٣٢٦ له  ساڵی  پێکرد  ده ستی  دوکتور 
هیندیک  قۆناغەدا  لەم  و  خایاند  ساڵی   ٤١
شت قەت لە بیری نەچوون و قەت گۆڕان و 
ئاڵوگۆر نەیگرتنەوە، واتە دوکتور قاسملوو 
هه ر وه ک پره نسیپ هەمیشە پێیان وه فادار 
جۆراوجۆرەکانی  ویستگه   له   یانی  مایەوە. 
ژیانی دوکتور قاسملوو دا هێندێک پره نسیب 
ئاڵۆگۆڕیان به  سه ردا نه هات. ئه مانه  خه تی 
ــوون. یــه کــەمــیــان چــاره نــووســی  ــ ــوور ب سـ
میلله ته که ی. دەبینین  ئه و کات کە تووده ییە 
هه میشه  پرسی کوردی بۆ گرینگه و قه ت 
وه زیــری  ســادق  سارمه ددین  نانی.  وه الی 
ئه و کات  نایشارێتەوە و دەڵێ  بارەوە  لەو 
که  ئەندامی حیزبی تووده یه  به اڵم هه میشه  
عه تفی بۆ  مه سه له ی کورد هه یه  و هەمیشە 
و  نــانــێ  وەالی  و  خەریکە  پــرســەوە  ــەو  ب

لەگەڵی دەڕوا.
دوای پرسی کورد پره نسیپێکی دیکه  کە 
دابینکردنی  ئەویش  نەگۆڕا،  ئەو  الی  قەت 
بۆ  هه میشه  کــۆمــه اڵیــه تــیــیــە.    ــی  ــه ت عــەداڵ
دوکــتــور قــاســمــلــوو فــیــکــری یــەکــســانــی و 
بەرابەری و فیکری عداڵه ت و دادپەروەری 
کە  ــوو  ب قــووتــبــی  ئه ستێره یه کی  وه کـــوو 
هیدایەتی دەکرد و ڕێنوێنیی دەدایە. دوکتور 
ژیانیدا  ساته کانی  ــیــن  دوای لــه   قاسملوو 
هه ر  بـــه اڵم  نــه مــابــوو،  کۆمۆنیست  ئــیــدی 
سۆسیالیست بوو. یان ئه گه ر بڵێم ده قیقتر 

بیڵێم سۆسیال دێموکرات بوو.
ســووری  خه تی  یــان  سێهه م  پڕه نسیپی 
سێهه م الی دوکتور قاسملوو چاره نووسی 
گرینگ  بۆی  هه میشه   کە  بوو  حیزبه که ی 
بوو.  با به  ئاوڕیک له  ویستگه کانی ژیانی 
دوکتور قاسملوو چەند نموونەیەک بێنینەوە 
و بزانین حیزبی دێموکراتی چه نده  بە الی 

ئەو گرینگ بووە.
ده چــێ   ١٣٢٦ ساڵی  قاسملوو  دوکــتــور 
و  ده گه ڕێته وه   ١٣٣١ و ساڵی  بۆ خوێندن 

قاسملوو،ناسیونالیزموئەندێشەیچەپ
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دوامهنزڵگهیفیکرییدوکتورقاسملوو
سامیل بازیار ئەو  دێڵێ.  جێ  به   خێزانەکەی  و  ئۆڕووپا 

لیسانسی وه رگرتووه  و دێته وه  کوردستان و 
دەست بە چاالکییە سیاسییەکانی دەکاتەوە. 
ماوه یک پێناچێ کوودێتای ٢٨ی گەالوێژی 
بەسەردا دێ و ژیانی حیزب ده چێته خانەی 
هەتا  و  زه مینییەوە  ژێر  و  نهێنی  چاالکیی  
لە  قاسملوو  دوکتور   ١٣٣٦_١٣٣٧ ساڵی 
چاالکیی نه هێنی بەردەوامە و له  نێوان خانه  
تیمییه کان له  تاران و شاخه کانی کو ردستان 

لە هاتوچۆ دایە. 
دوکتور قاسملوو ساڵی ١٣٣٧ کوردستان 
به  جێ دێڵێ و ده ڕاتەوه  بۆ ئوڕووپا، به اڵم 
ــر ده گــه ڕێــتــه وە، کــەی؟ کاتێک  ساڵێک دوات
دەبینێ لە عێڕاق کوودێتاکه ی عه بدۆلکه ریم 
لە  و  پاشایەتی  سیستمی  دژی  لــه   قاسم 
فــه یــســه ل ســەرکــەوتــووە.  مــه لــێــک  دژی  

ــێ،  دەزان هــه ل  بە  ئەمە  قاسملوو  دوکــتــور 
رێژیمی پاشایەتی ڕووخاوە، مه ال مسته فای 
پاشایه تی  ڕیــژمــی  گـــه ڕاوه تـــه وه،   بــارزانــی 
هەڵ  و  هه یه   مه جال  عیراقێ  له   و  نه ماوه  
بۆ کورد رەخساوە و قاسملوو گەڕاوەتەوە. 
ــتـــور قــاســمــلــوو له   پـــاش مـــاوەیـــەک دوکـ
و  ده بــێ  کێشه   تووشی  حیزبیدا  ملمالنێی 
دێموکرات  حیزبی  لە  هەم  ــه ن.  ده ک ده ری 
ئەو  ــه ن،  ده کـ ده ر  عیراقیشی  لــه   هــەم   و 
ــرێ پــاش مــاوەیــەک  ــ کــە لــە دەرگـــا دەردەک
دیسان بە پەنجەرەدا دێتەوە ژوورێ. سێ 
 ٤٦_٤٧ چه کداریی  ڕاپەڕینی  ــر  دوات ســاڵ 
ــه  نـــوێ دێــتــه وه   ســـەر هـــەڵـــدەدا و ســـه ر ل
ده کا  له گه ڵ  دانیشتنیان  و  دێته وه   مەیدان. 
شۆڕشگیڕی دا  کۆمیته ی  لــه   تــه نــانــه ت  و 
ئەندامی  ببێتە  ئــه وه ی  بۆ  ده کــه ن  کاندیدی 
ده ده ن  پێ  به رپرساتیەتیشی  و   ڕێــبــه ری 
واڵت  دەرەوەی  ــە  ل وتــەبــێــژیــان  وه ک  و 
دیاریی دەکەن. هەروەها ئەرکی بارهێنان و 
کوردستانی  له   کادره کان  په روه رده کردنی 
ــەاڵم بــه  داخـــه وه  ته مه نی  پــێ دەســپــێــرن، ب
ڕاپه ڕینه که  زۆر کورت بوو و مه جالی ئه وه  

نەڕەخسا زیاتر لەوەندە دەوری هەبێ.
ــر و  دوکــتــور قاسملوو ســێ ســاڵ دواتـ
ــتــەوە  دەگــەڕێ دیــســان  ١٩٧٠دا  ســاڵــی  ــە  ل
کوردستان، ئەو کاتەی کورد لە عێڕاق له گه ل 
حکوومه تی ناوه ند پێک دێ و دیسان هەلێک 
قاسملوو  دوکتو  و   دەڕەخــســێ  کــورد  بۆ 
گەڕاوەتەوە و دەیەوێ ئەم هەلە بقۆزێتەوە. 
لەو ساڵەدا دەبێتە ئەندامی ڕێبەریی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان و ڕێککەوتنی عێڕاق 
ئەلجەزایر  ١٩٧5ی  پەیماننامەی  و  ئێران 
چیدی ئه و مه جاله  به  ڕێبه ریی حیزب نادا له  
ئازادی  به   کوردستان  باشووری  و  عێڕاق 
ده بن  ناچار  ته نانه ت  هەبێ،  تێکۆشانیان 
بگرن،  واڵت  ده رەوەی  له   حیزب  پلینۆمی 
قاسملوو  دوکــتــور  بۆ  دەرفــەتــە  ئــەو  بۆیە 
دیکەش  جــارێــکــی  و  بمێنی  لــێــرە  نامێنێ 
دەچێتەوە دەرەوەی واڵت، بەاڵم دوو ساڵ 
دواتر که  خۆپیشاندانەکان لە ئێران دەستیان 

پێکرد دەسبەجێ دەگەڕێتەوە کوردستان. 

پاشایەتی  حکومه تی  هێشتا  کە  دەبینین 
مانگ  چەند  حیزب  ڕێبەریی  نــه ڕووخــاوه، 
زاگرۆس  کۆمیته ی  رێژیم  ڕووخانی  پێش 
دەگەڕێتەوە  قاسملوو  دوکتور  و  پێکدێنن 
بە  مەهاباد  و  ــاران  ت لە  و  واڵت  نێوخۆی 
شێوەی نهێنی دەست بە تێکۆشان دەکاتەوە 
و بە ناوی کاک شەریف ڕێبەرایەتیی حیزبی 
دێموکرات و مودیرییەتی ئاڵوگۆرەکان دەکا.
قاسملوو  دوکتور  کە  ئەوەیە  مەبەستم 
جارێ  هه موو  هه ڵکه وتووه   بۆ  هەلی  هه تا 
گه ڕاوه ته وە کوردستان و ئه مه  ئێدی ئاخر 
جار بوو و هه تا ئەو کاته ی که  شه هید بوو.
ــە ئــامــاژەپــێــکــردنــی  ــک ــەیــەکــی دی ــمــوون ن
پێویستە. زۆر جار دوکتور قاسملوو لە پێناو 

دووڕێیانیش،  سه ر  که وتۆ ته   حیزبه که یدا 
هەمیشە  و  ناهێنێ  واز  کە  دەبینین  بــه اڵم 
حیزبەکەی  چــارەنــووســی  و  حــیــزبــەکــەی 

بەالوە گرینگتر بووە. 
تەمووز  ١٤ی  کودیتای  که    ١٩5٨ ساڵی 
ڕووی داوە و ڕێژیمی پاشایەتی لە عێڕاق 
نەما، بە تەمایە لەگەڵ خێزانه که ی نه سرین 
خێزانەکەی  لەگەڵ  لێرە  بگەڕێنەوە.  خانم 
زمــان  لــە  بــا  دەبـــێ.  بــۆ ســاز  کێشەیەکی 
نەسرین خانم و وەک خۆی باسی بکەین. 
قاسملوو  دوکــتــور  دەڵـــێ:  خانم  نەسرین 
ده بــی  ئــێــوه ش  و  ــه وه   ــ ده ڕۆم ئەمن  گوتی 
هه لێک  و  بێنه وه   ده بێ  کچه کانیش  بێنه وه ، 
هــه ڵــکــه وتــووه و ئــەمــن ده ڕۆمــــه وە و هەتا 
ناشگه ڕێمه وه.  کوردستانیش  ــی  ــاری ڕزگ
ئێوەش  ده بێ بێنەوە لەگەڵم.  نه سرین خانم 
ژینگه یه دا  له و  ناتوانن  من  کچه کانی  ده ڵی 
و  نییە  گونجاو  له مبارەوە  ئــه وێ  و  بژین 
ئه وان به  کولتورێکی دی گه وره  بوون. بەاڵم 
بێنه وه   ئەگەر  نا،   ده ڵــێ  قاسملوو  دوکتور 
دەبــن،  فێر  کــوردی  زمانی  و  کــورد  ده بنە 
ئەتۆش  و  دەبــن  عه ڕه بیش  زمانی  فێری  
زمانی چێکی یان پێبڵێ. نەسرین خانم دەڵێ 
حەسساس.  دووڕێیانییەکی  سه ر  که وتینە 
دوکتور قاسملوو دەڵێ بەاڵم ئەوە بزانە کە 
هەتا  و   ئێره   بۆ  ناگه ڕیمه وه   چیدیکه   ئەمن 
ده مێنمه وه .  ــه وێ  ل کــوردســتــان  ڕزگــاریــی 
نه سرین خانم که وتبووه  سه ر دووڕێیانێک 
دوای  به   منداڵه کانی  لەگەڵ  ده بــوا  یان  کە 
عه بدۆڕه حمان بکه وێ یا لێی جودا بێته وه . 
دیارە دواتر منداڵەکان لەوێ بەجێ دێڵن و 
دوکتور قاسملوو و نەسرین خانم بۆ خۆیان 
دێنەوە. مەبەست لە گیڕانەوەی ئەمە بۆ ئەوە 
بوو کە بە ڕوونی بڵێین سێ شت له  دنیای 
نەگۆڕان  قەت  قاسملوودا  دوکتور  فیکری 
ئەویش  نەبوون،  ئاڵوگۆڕ  قه ت شموولی  و 
دابینکردنی  میلله ته که ی،  ــووســی  چــاره ن
عداڵه تی کۆمەاڵیەتی و دادپەروەری لەگەڵ 

چاره نووسی حیزبه که ی.

مەنسوور مروەتی
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٣١ی خەرمانان ١٣٩٦  _  ٢٢ی سێپتامربی ٢٠١٧

تێرۆریسیاسیوکارنامهیڕهشیکۆماریئیسالمی

که   دیاردەیەکە  یا  کردارێک  تیرۆر 
مرۆڤایه تی  مێژووی  له گه ڵ  مێژووه که ی 
لەالیەن  ئیستا  ڕادەی  بە  قەت  اڵم  بە  دێ، 
بۆ  و  نەکراوە  ڕێکخستن  بە  دەوڵەتانەوە 
 . وەرنەگیراوە  لێ  کەڵکی  سیاسی  ئامانجی 
لەو  یەکێک  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
حکومەتانەیە کە هەر لە سەرتا ی به  دەسەاڵت 
نێوخۆ  له   به ربه رین  شێوه یه کی  به   گەیشتنی 
وەک  تیرۆریزم  لە  سنووره کانی  ده ره وه ی  و 
کەرەسەیەکی کاریگەر بۆ گەیشتن بە ئامانجە 
واتایەکی  بە  وەرگرتووە.  کەلکی  سیاسیەکانی 
دی تیرۆر و تیرۆریزم لە فەلسەفەی وجوودی 
تێرۆر  ڕێژیمه   ئه و  و  دایە  ئیسالمی  کۆماری 
به  یەکێک لە ڕێگاکانی مانەوەی خۆی دەزانێ. 
له   ئیسالمی  کۆماری  سیاسییه کانی  تێرۆره  
شهریار  تێرۆری  به   سنووره کانی  ده ره وه ی 
١٦ی  له   پەهلەوی  ئەشرەفی  کوڕی  شه فیق، 
پێکرد  ده ستی  پاریس  له    ١٣5٨ سەرماوەزی 
خه رمانانی  ٢٦ی  له   میکونوس  تێرۆری  به   و 
سێزده   ئه و  ماوه ی  له   هات.  کۆتایی   ١٣٧١
ڕێبه رانی  و  سیاسی  که سایه تیی   ٨٩ ساڵه دا 
ده ستی  به   ئیسالمی  کۆماری  دژبه ری 
کران. تێرۆر  ئیسالمی  کۆماری  نێردراوانی 
تێرۆری میکونوس له  ٢٦ی خه رمانان _ که  
له ودا دوکتور سادق شه ره فکه ندی، سکرتێری 
و  عه بدوڵی  فه تاح  دێموکرات،  حیزبی  گشتیی 
هومایون ئه ڕده اڵن دوو ئه ندامی به ڕێوه به ریی 
که سایه تیی  دێهکوری،  نوردی  و  حیزبه   ئه م 
نیزام  دژبه ری  و  حیزب  دۆستی  سیاسیی 
تێرۆر کران_ قه رار نه بوو دواتێرۆری کۆماری 
کۆماری  ئه مجاره یان   بەاڵم  بێ،  ئیسالمی 
ئیسالمی نەیتوانی وه ک پێشوو به  ساتوسه ودا 
ئاڵمان  قه زایی  ده زگای  بکا.  ده رباز  لێ  خۆی 
گه یاند  ئه نجام  به   په روه نده یه ی  ئه و  لێبڕاوانه  
ئیسالمیی  کۆماری  مه حکومکردنی  به   و 
خۆی  دوابڕیاری  ئاستدا،  به رزترین  له   ئێران 
شاراوه کانی  ده سته   و  دا  تاوانباران  له سه ر 
کرد. ئاشکرا  تێرۆره کانی  په رده ی  پشتی 

ئامانجیتایبهتییکۆماریئیسالمیلە
تیرۆرید.شەرفکندی

به اڵم  بوو،  ته واو  وعێڕاق  ئیران  شەڕی 
و  خۆڕاگری  سه نگه ری  هه روا  کوردستان 
به ربه ره کانی له گه ڵ کۆماری ئیسالمی بوو. ڕێژیم 
ده یویست شکانی خۆی له شه ڕ له گه ڵ عێڕاق به  
هه ندێ پڕۆژه ی ئابووری و هه روه ها کپکردنی 
ده نگی ناڕه زایه تیی خه ڵکی کوردستان قه ره بوو 
دێموکراتی  حیزبی  سه ری  له   لێدان  بکاته وه . 
پێویستییه کی  ڕێژیم  ڕێبه رانی  بۆ  کوردستان 
دانا. بۆ  پیالنیان  و  پالن  که   بوو  ژیانه کی 
کۆماری ئیسالمی بە پێی خویندنەوەیەک کە 
ئه گه ر  وابوو  پێی  هەیبوو،  کورد  مێژووی  لە 
له سه ری رێبەر یا سەرۆکی جوواڵنەوەی کورد 
دوای  به اڵم  ده چێ،  تێدا  جوواڵنه وه که   بدرێ، 
د.شەرەفکندی  دیتیان  د.قاسملوو  تێرۆرکردنی 
جێگه ی  توانیی  لێوه شاه ویی  به   و  خێرا  زۆر 
ڕێژیم  بۆ  بۆیه   بکاته وه ،  پڕ  ئه و  به تاڵی 
ئه وش  و  مابۆوه   خۆی  له جێی  زه رووره یه که  
هات. به دوادا  مێکۆنووسی  تێرۆری  بۆ  پیالن 
هۆکارێکی دیکه ی بڕیاردان له سه ر تێرۆری 
ڕەوتی  که   بوو  ئه وه   شه ره فکه ندی  دوکتور 
بە  سەردەمدا  لەو  ناوچەکە  لە  ڕووداوەکان 
ڕاپه ڕین  دوای  بوو.  کورد  دۆزی  قازانجی 
کوردستان  باشووری  له   عێڕاق  حکومه تی 
به ره و  خه ریکی  عێڕاق  له   کورد  و  کشابۆوه  
بنیاتنانی کیانی سیاسیی خۆی ده چوو، ئه وه ش 
و  جووڵه   کە  تایبه ت  به   نه بوو.  تاران  دڵی  به  
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  چاالکییه کانی 
وەک گەورەترین هێزی بەرهەڵستکاری کۆماری 
که سایه تیی  و  پێگه   و  ناوچەیە  لەو  ئیسالمی 
کۆمه ڵگای  و  ئێران  له   شه ره فکه ندی  دوکتور 
ڕێبه رانی  چاوی  چقڵی  ببووه   نێونه ته وه یی 
بردبوو. ئه وانی  زراوی  و  ئیسالمی  کۆماری 
دیموکرات  حیزبی  بۆ  میکوونوس  تیرۆری   
وجوواڵنەوەی مافخوازانەی خەڵکی کوردستان  
خەسارێکی گەورە بوو، به  تایبه ت د.شەرفکندی 
لە حاڵیکدا بە دەستی تیرۆریستەکانی کۆماری 
دەستدانی  لە  هێشتا  کە  بوو  ئیسالمی شەهید 
د.قاسملوو هەروا گەرمە برین بوو بە جەستە و 
دڵی حیزبی دیموکرات وخەڵکی کوردستانه وه .

تێرۆری  په روه ندی  وه گه ڕکه وتنی  دوای 
دیپلۆماسیی  ده زگای  برلین،  له   میکونوس 
هه موو  به   و  که وت  وه خۆ  ئیسالمیش  کۆماری 
توانای خۆی هه وڵی دا پێش به  ڕه وتی لێکۆڵینه وه  
فه الحیان،  عه لی  بگرێ.  به دواداچوونه کان  و 
جار  چه ند  ئێران  کاتی  ئه و  ده ره وه ی  وه زیری 
ئه وه   ئێران  داواکانی  کرد.  ئاڵمانی  سه ردانی 
بوون که  ئه و په روه نده یه  نه درێته  دادگا و ئه گه ر 
بجێته  دادگاش ناوی ئێران نه یه ته  نێو ناوانه وه . 
ڕاسته وخۆ  و  گیراون  ئه وانه ی  ته نیا  هه روه ها 
و  بکرێن  دادگایی  به شداربوون  تێرۆره که دا  له  
که سی دیکه ی تێوه  نه گلێنن، هاوکات وا پیشان 
نەبووە  تیرۆرانەدا  لەو  ئێران دەستی  بدرێ کە 
نێوان  پاکانه حسێبی  سیناریۆی  به   تێرۆره که   و 
ئۆپۆزیسیۆن دابندرێ. لە بەرامبەردا ئیران هه وڵی 
ئازادکردنی بارمتە ئیسرائیلییه کانی الی حیزبوڵاڵ 
بکا، به اڵم هه وڵه کانیان به هۆی سه ربه خۆبوونی 
مایه وه . پایه پووچ  ئاڵمان  له   قه زایی  ده زگای 
دادستان  تیرۆره که   دوای  مانگ  حەوت 
به رزی  دادگای  به   دا  به ڕه سمی  داوانامه که ی 
له وه   باس  به ڕوونی  له ودا  هه ر  و  بێرلین 

کۆماری  میکۆنۆس  تێرۆری  که   کرابوو 
کاربه ده ستانی  و  کردوییه تی  ئێران  ئیسالمیی 
هه ره سه رووی ئه و ڕێژیمه ، وه ک سه رکۆمار و 
فه الحیان،  عه لی  شه خی  و  ئیتالعات  وه زاره تی 
تێرۆره که ن. پشتی  له   ئیتالعات  وه زیری 
حەوتوو  سێ  دوای  بیرلین  بەرزی  دادگای 
باس و لێکدانەوە ئیدیعانامەی دادستانی قەبووڵ 
یەکەم  وەک  ئۆکتوبری١٩٩٣ی  ٢٨ی  و  کرد 
بەمجۆرە  کرد،  دیاری  دادگا  دانیشتنی  ڕۆژی 
دادگا دەستی بە کار له سه ر په روه نده که  کرد و 
له   ماوەی سێ ساڵ و نیو و له  ٢٤٧ دانیشتندا به  
هینا. کاره کانی  به   کۆتایی  کۆتایی،  بڕیارنامه ی 
ئه و  له سه ر  کار و بۆ دواداچوونه کانی دادگا 
نموونه :  بۆ  بوو.  ئاڵۆز  و  دژوار  په روه نده یه  
ڕووداوی  لە  که   بوو  ئه وه   بابه ته که   ڕواڵه تی 
کوژراون  کەس  چوار  میکوونوسدا  تیرۆری 
سێ کورد و فارسێک؛ پێنج کەسیش وەک بکوژ 
لەالیەن پۆلیسی ئاڵمانەوە گیراون که  ئێرانی و 
لە بکۆژەکان دوژمنایەتیی  لوبنانین و هیچ کام 
و  نەبووە  کوژراوەکان  لەگەڵ  پێشوویان 
دادگادا  دانیشتنه کانی  له    . نەناسیوە  یەکتریان 
زیاتر لە ١٧٠کەس وەک شاهید له  هه ر دوو الی 
ده عوا بانگ کرانه  دادگا و هیندێک لە شاهیدەکان 
لە ئالمان کاربەدەستی میری بوون  و نەدەکرا 
پێی  بە  چونگە  دادگا؛  بکرینه   بانگ  ئاسانی  بە 
ببرن.  دوورودرێژ  قوناغی  دەبووایە  قانوون 
دەرەوی  لە  شاهیدەکان  لە  هیندیک  هه روه ها 
ویزا  بە  پێویستیان  هاتنیان  بۆ  بوون  ئالمان 
له گه ڵ ئه وه شدا  هەبوو کە ئەویش کاتبەر بوو، 
قوناغەکانی  تەواوی  و  پەروەندەکان  دەبووایە 
و  عەره بی  ئالمانی،  زمانی  سێ  بە  دادرەسی  
زۆری  کاتی  ئەوەش  که   ئاماده کرابان  فارسی 
ده گرت. هه روه ها پێویست بوو هەموو بەڵگەکان 
دەزگاکانی  ڕاپۆرتی   و  شایه تحاڵ  قسەی  و 
زانیاری و هه واڵگریی ئاڵمان وبریتانیا وهیندیک 
دابندرین  یەکتر  تەنیشت  لە  دیکە  دەوڵەتی 
بۆ  دەربکەوێ  دروستیان  و  ڕاستی  هەتا 
دادپەروەرانە.  ئەنجامێکی  بگاتە  دادگا  ئەوەی 
لەسەر  جار  چەند  بە  شاهیدێک  بۆیە  هەر 
کراوەتەوە. لێ  وپرسیاری  کراوە  بانگ  خاڵێک 
دوای ئەو ماوە دور و درێژە دادگا لە ١٠ی ئاوریلی 
کۆتایی  خاکەلیوە١٣٧٦(حوکمی  ١٩٩٧)٢١ی 
خۆی لە  ٤٠٠ الپەرەدا بەو شێوەیە پەسند کرد:
- سیستمی سیاسی و دەسەاڵتداره تیی ئێرانی 
برا. ناو  جینایەتکار  سیستمی  بە  یەک  سەر  لە 
کوشتاری  که   ڕاگه یه ندرا  بڕیارەدا  لەو   -

سیاسی  تیرۆری  میکوونوس  ڕیستوورانی 
تیرۆرەیە. ئەو  پشت  لە  ئێران  و  بووه  
تەقەکەری  کە  راحیل  عەبباس  و  دارابی  کازم   -
سەرەکی بوون، بە زیندانی هەتاهەتایی حوکم دران.
محمد  و  زیندان  ساڵ   ١١ بە  ئەمین  یوسف   -
دران. حوکم  زیندانی  ساڵ   5 بە   ئه تریس 
فەالحیان،  عەلی  گرتنی  حوکمی   -
درا. ئیسالمی  کۆماری  ئیتالعاتی  وەزیری 

سەر لە بوو سوور ئاوا ئالمان چی بۆ
بەرێوەچوونیدادگاووونبوونەوەیڕاستییەکان؟
ئابووری  ئالمان واڵتیکی دێموکراتیک و گەورەی 
لە نێو دڵی ئورووپا دایە و هەموو کات ویستوویەتی 
سەروەره ی خۆی بپارێزی و تەنانەت فەرزی بکا بە 
سەر واڵتانی دیکەشدا، هه روه ها تاوانی چوار قەتل 
لە یەک کات و یەک شوین ئەویش له  پێتەختی ئالمان 
شتێک نه بوو بتوانی له  خواردی بیروڕای گشتیی ئه و 
واڵته ی بده ی. له الیه کی دیکه وه  تاوانی ئەو چوار قەتلە 
ئەگەر هۆکاری سیاسی لە پشت بێ، ئەوکات دەوڵەت 
ئەوەش  و  کردبێتی  ده بێ  سیاسی  ڕێکخراویکی  یا 
بە ئاشکرا پێشێلکردنی قانوونەکانی ئالمان و چوونه  
سەروەریی  پرسیاری  ژێر 
ڕێگای  له   ئالمانە  سیاسی 
بابه ته ش  ئه و  داوه .  به وه  
به  جیددی باس ده کرا که  
ئەگەر تاوانبارانی میکونوس 
وتاوانەکە  دادگا  نەدرێنه  
بۆ  بوار  نەکرێ،  ئاشکرا 
دووبارە بوونەوەی کرداری 
ده بێ  خۆش  بابەتە  لەو 
دەبێ  کاریگەری  ئه وه   و 
نێوخۆی  ئەمنییەتی  لەسەر 
جێی  له   ئه وه ش  ئالمانیش. 
لە  کەس  سێ  که   خۆی 
ڕەسمی  بە  تیرۆکراوەکان 
میوانی حیزبی سوسیالیستی 
ئالمان بوون کە بۆ بەشداری 
ڕێکخراوی  کۆبوونەوەی  لە 
ئینترناسیونال  سوسیال 
بانگهێشت کرابوون و ئه وه ش 
شتێک نه بوو که  بتوانرێ به  ئاسانی پشتگوێی بخه ی.
دادگای  دادگای  حوکمی  گرینگی 
کاردانه وه کان: و  کاریگه ری  و  میکوونوس 
_ یەکەم جار بوو لە مێژوودا کە ژمارەیەک لە ڕێبەرانی 
واڵتێک کە هێشتا لە سەر کورسی دەسەاڵت بوون بە 
تیرۆر و کوشتنی جیابیرانی خۆیان تاوانبار دەکران.
_ بۆ یەکەم جار بوو لە دوای هاتنە سەر کاری 
کۆماری ئیسالمی و دوای ئەو هەموو تیرۆرانە بە 
لە دادگایەکدا بەوه  ناسێندرا که  »دەوڵەتی  رەسمی 
جینایەتکارە« نیزامێکی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
کۆماری  کە  کرایەوە  ڕوون  بیرلین  دادگای  لە   _
تیرۆر  سیاسییەکانی  ئامانجە  پێکانی  بۆ  ئیسالمی 
وەک کەرەستەی لە نێوبردنی دژبەرانی به کار دێنێ.

دادگای  بڕیاری  دەرچوونی  دوای  سەعات  چەند 
بەیاننامەیەکدا  لە  ئاڵمان  دەوڵەتی  میکوونوس 
حکومەتی  ڕێبەرانی  دەخالەتی  کە  ڕایگەیاند 
پێشێلکردنی  میکوونوس  تیرۆری  لە  ئێران 
هه روه ها  و  ئاڵمان  نێوخۆییه کانی  یاسا  ئاشکرای 
دەوڵەتی  بۆیە  هەر  و  نێونەتەوەییه کانه   یاسا 
بکا. قەبووڵ  لەوبابەتە  کردەوەی  ناتوانی  ئاڵمان 
لە  ئالمان  باڵوێزی  ڕاگەیه ندەراوە  ئەو  دوای 
دیپڵۆماتی  چوار  کرایەوە،  بانگ  پەلە  بە  ئێران 
ئێرانی لە ئالمان دەرکران و کۆتاییان به  سیاسەتی 
هێنا. ئێران  بە  بەرامبەر  ڕەخنەگرانە  دیالۆگی 
ئورووپا  یەکیەتیی  ئالمان،  هەڵویستی  دوابەدوای 
شوڕای  کۆبوونەوی  لە   ١٩٩٧ ئاوریلی  ٢٢ی  لە 
کرد  پەسند  ئالمانیان  دەوڵەتی  هەڵوێستی  وەزیران 
گەڵ  لە  خۆیان  دیپڵۆماتیکی  پێوەندیی  ئه وانیش  و 
حکومەتی  ئورووپا  ده ره وه ی  له   و  پچراند  ئێران 
له   خۆیان  باڵوێزەکانی  نیوزلەندیش  و  ئوسترالیا 
ماوەیەک  دوای  ئه گه رچی  دیاره   کێشایه وه .  ئێران 
بەاڵم  خویان،  دۆخی  گەرانەوە  پێوەندییەکان 
هه ڵگرتبوو.  قورسی  تێچوویه کی  ئێران  بۆ  ئه وه  
ئێران  له گه ڵ  پێوه ندییه کانیان  ئورووپایی  واڵتانی 
به و مه رجه  ئاسایی کرده وه  کە ئێران چیدی لە نێو 
ولە  نه کا  تیرۆریستی  کردەوەی  ئورووپادا  خاکی 
کە  دەبینین  میکوونوسیش  دادگای  بڕیاری  دوای 
ئێران هیچ تیرۆرێکی دیکەی لە نێو خاکی ئورووپادا 
ئورووپایی  واڵتانی  پۆلیسی  هه روه ها  نه کردوه . 
وردتر  واڵتانە  ئەو  ئەمنیەتییه کانی  ودەزگا  دام  و 
کردەوەکانی  و  کار  پێشوو  له   زیاتر  و  جاران  لە 
نوینەرایەتییەکانی  دەفتەری  و  باڵوێزخانه  
چاوەدیری. ژیر  خستۆته   ئیسالمییان  کۆماری 

توانای  و  هێز  بــەرز،  بەهایەکی  بە  زەوی  ژێر  مادەیەکی  وەک  نەوت 
زۆری داوە بەو دەوڵەت و واڵتانەی هەیانە. نەوت لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی  
نێوەڕاست بۆتە چەکێک بە دەستی زۆر لە دەوڵەتانی نادێموکراتیک بە دژی 
خەڵکی خۆیان و واڵتانی دیکەش. بە وردبوونەوەش لە گۆڕانکارییەکان 
نێوەڕاست؛  رۆژهــەاڵتــی  لە  قەیرانەکان  و  کێشە  و  ئاڵوگۆڕ  ــی  ڕەوت و 
بەرچاوە.  و  دیار  پێکدادانانەکان  هەموو  لەو  نەوت  شوێنپێی  و  فاکتەر 
لە ئابووریدا چەمکێک هەیە بە ناوی نفرینی نەوت، بەاڵم نفرینی نەوت چیە؟
لە نێوەراستی دەیەی ٩٠ی زایینیدا دوو مامۆستای زانکۆی هاروارد، 
ئەنجامە  بەو  جیهان،   واڵتانی  لەسەر  پڕ  و  چڕ  لێکۆلینەوەیەکی  دوای 
هەیە، گەشەی  خــاویــان  ــادەی  م هــەنــاردەی  ئــەو واڵتــانــەی  کە  گەیشتن 
ئابوورییان کەمترە لەو واڵتانەیی کە مادەی خاویان نیە.  کەمی گەشەی 
لە  داهات  ئاسانی  دەسکەوتنی  بۆ  دەگەڕێتەوە  واڵتانە  لەو  ئابوووریش 
کاریگەریی  ئــەوەش  و  دیکەیان  خاوەکانی  سەرچاوە  و  نــەوت  فرۆشی 
هۆی  بووەتە  هەروەها  ئابووریدا  لە  بنەڕەتی  ڕیفۆرمێکی  لەسەر  داناوە 
دواکەوتووییان لە تەکنەلۆژیا و جۆرەکانی دیکەی پیشەسازییش دەخرێنە 
پەراوێزەوە و هەموو ئەوانە وادەکا گەشەیی ئابووری لەو اڵتانەدا کەم بێ.
هەڵبەت دامەزراندنی رێکخراوی نەوتی ئۆپێک لە ساڵی ١٩٦٠ کاریگەریی 
زۆری لەسەر واڵتانی هەناردەکەری نەوت کەی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
داوە  هەوڵی  وزەدا  ــواری  ب لە  بەهێز  رێکخراوێکی  وەک  ئۆپێک  ــا.  دان
رێکخستنێکی تەواو بدا بە بە بازاری نەوت لە جیهاندا و وەک فاکتەرێکی 
بەهێز دەرکەوێ، بەاڵم بەهۆی تێکەڵیی سیاسەت و ئابووری لەو واڵتانە 
هەبێ. قورساییەی  ئەو  نەیتوانیوە  سیاسی  ئابووریی  بەهێزبوونی  و 
گەشەیی  باشی  مۆدێلێکی  ئێران   ١٩٧٢ تا   ١٩٦٢ سااڵنی  نێوان  لە 
جێیەک  گەیبووە  کار  و   کرد  ئەزموون  ناوین  رۆژهەاڵتی  لە  ئابووری 
ــۆرەی بــاشــوور هــەوڵــی دا کــەڵــک لــە بــەرنــامــەی گــەشــەی ئێران  کــە کـ
بەرنامەی  بە  بەاڵم ساڵی ١٩٧٤ حەمە رەزا شا دەستی کرد  وەربگرێ؛ 
کارێکی  جێبەجێکردنی  لــەراســتــیــدا  کــە  ــووری  ــاب ئ ســاڵــەی   ٤ تۆکمەی 
گەشە  و  بەرنامە  ئــەو  وەرگرتنی  تــوانــای  ئێران  چونکە  ــوو،  ب سەخت 
لە  غــەڕرە  و  لووتبەرز  و  لەخۆڕازی  شای  نەبوو.  خێرایەی  ئابوورییە 
وەرنەگرت  شارەزایانی  و  ئابووریناس  ڕای  نەوت  داهاتی  پەرەسەندنی 
بێ. دەسەاڵتەکەی  بە  کۆتایی  ئەوەی  بۆ  بوو  هۆکارێک  ئەوەش  هەر  و 
ــی خـــاوەن نــەوتــدا، ــان ــوون یــاخــود کەمیی دێــمــوکــراســی لــە واڵت ــەب ن
بەتایبەتی   نێوەڕاست،   رۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  دەسەاڵتدار  دەوڵەتانی 
خەڵک  بەداهاتی  نیە  زۆریــان  بەستراوەیی  نەوت  هەناردەکەری  واڵتانی 
و کەمتر لەسەر ماڵیاتی هاوواڵتیان حسیاب دەکەن. حکومەت بەشێوەی 
هێزێکی  نەوتیش  فرۆشتنی  داهاتی  و  هەیە  نەوتی  داهاتی  ڕاستەوخۆ 
بەرچاوی ئابووری دەدا بە حکومەت و، حکومەتیش لەبەرامبەردا بەشێک لە 
پێداویستییەکانی خەڵک وەک خوێندن بە خۆرایی لە قۆناغەکانی سەرەتاییدا 
خەڵک.  بەردەستی  دەخاتە  گشتی  خزمەتگوزاریی  کەمێک  و  دەکا  دابین 
لەوەها سیستەمێکدا حکومەت دەوری باوکساالری دەبینێ و لەبەرامبەر 
خۆی. سەرشانی  ناخاتە  بەرپرسیاریەتییە  هیچ  خەڵکدا  داخوازییەکانی 
هەناردەکەری  واڵتی  دوو  وەک  نۆروێژ  و  ئێران  نێوان  لە  بەراودێک 
نەوت بەرچاوڕوونیی زیاترمان دەداتێ. واڵتی نۆروێژ واڵتێکە نەوتی هەیە 
و هەناردەشی دەکا، بەاڵم نیزامێکی سیاسیی دێموکراتی هەیە. سندووقی 
پاشەکەوتی دراوی لە نۆروێژ  پتر لە ٧٠٠ میلیارد دۆالری تێدایە، بەاڵم 
سندووقی پاشکەوتی دراوی لە ئێران کەمتر لە 5٠ میلیارد دۆالری تێدا. 
نۆروێژییەکان کەمتر کەڵک لە داهاتی نەوت وەردەگرن و لە ساڵدا تەنیا 
کە  حاڵێکدایە  لە  ئەوە  دەکــەن،  خەرج  نەوتەکەیان  داهاتی  ١٤ی  سەدی 
نەوت  فرۆشی  لەسەر  ٤٨ی  ســەدی  لە  زیاتر  ئێران  سااڵنەی  بودجەی 
دەوەستێ. لە بەرامبەردا دەبینین ئابووریی نۆروێژ بەردەوام لە هەڵکشانە 
ڕووی  لە  ئێران  لە  نەوت  داکشانە.  بــەرەو  دێ  تا  ئێرانیش  ئابووریی  و 
داراییەوە حوکمی چەکی هەرە بەهێزی دەوڵەتە، بەاڵم لە نۆروێژ حیسابی 
پلە چەندەمی بۆ دەکرێ.  لە ڕووی سیاسییشەوە لە نۆروێژ دیمۆکراسی 
نەوت  بە  دەوڵەمەند  ئێرانی  لە  بەاڵم  دەکا،  کار  هەرە سەرێدا  ئاستی  لە 
دێموکراسی چ جێگایەکی نیە. پارە و داهاتی نەوتی ئێران سااڵنە دەدرێ 
لە  نیابەتی  شــەڕی  تێچووی  و  چەکدارەکان  هێزە  بۆ  چۆڵ  و  چەک  بە 
جیهان و ناوچە، بەاڵم داهاتی نەوت لە نۆروێژ دەخرێتە بواری ئاوەدانی و 
پەروەردە و گەشەی واڵتەوە. نموونەی دیکەی لەو چەشنە زۆر و بەرچاوە.
ــان بە  ــوردســت ــی ک ــەاڵتـ ــە تــایــبــەت بـــاشـــوور و ڕۆژهـ ــان ب ــوردســت ک
لە  دادەنـــرێ  جیهان  وزەی  و  ــەوت  ن دابینکردنی  بەهێزی  ناوەندێکی 
کورستان  بــاشــووری  تەنیا  ئێستادا  لە  ڕاپــۆرتــەکــان  بەپێی  داهــاتــوودا. 
و  هێز  ئێستا  تا  ــەوە  ئ و  هەیە  نەوتی  بۆشکە  میلیارد   ٤5 پاشکەوتی 
سامانە  ئەو  و  عێڕاق  حکومەتی  ــە  داوەت بەهێزی  ئابووریی  توانایەکی 
نەبووە. دیی  دەسکەوتێکی  نەهامەتی  لە  جیا  کورد  بۆ  زەوەنــدە  و  زۆر 
دەسەاڵتی دێفاکتۆی هەرێمی کوردستان لە ماوەی دوو دەیەی ڕابردوودا 
نموویەکی باشی لە دەسەاڵتی قانوون، دێموکراسی و ئازادییەکان پێشکێش 
کردوە و ڕەچاوکردنی پڕەنسیپە جیهانییەکان لە ئیدارەی ناوچەکانی ژێر 
ئاشتی  بۆ سەقامگیرکردنی  هەوڵدان  و  تێرۆر  دژی  دەسەاڵت و شەڕی 
و ئەمنیەت پڕستیژێکی تایبەتییان بە دەسەاڵتی کوردی بەخشیوە کە لە 
ئێستادا بەرەو سەربەخۆیی دەڕوا. پێدەچێ بەو ئەزموونە چەکی نەوت 
بۆ  و خۆشبژیوی  ڕیفاه  لە  دی  بتوانێ سەرچەشنیکی  کورد  دەستی  بە 
بدا. جیهانی  کۆمەڵگای  پیشانی  دەوڵەتداری  لە  دی  مۆدێلێکی  و  خەڵک 

نەوت،مافو
دێموکراسی

ئاگری باڵەکی

عومەر باڵەکی
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بانە  شاری  خەڵکی  ناڕەزایەتییەکانی  حەرەکەتە 
هێزە  دەستی  بە  کۆڵبەران  کوشتنی  بە  بەرانبەر 
سەرکوتکەرەکانی رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران، 
ئەمساڵدا  خەرمانانی  مانگی  یەکەمی  نیوەی  لە  کە 
ڕوویان  دا، هەڵگری کۆمەڵێک پەیامی تایبەت بوون 
کە پێویستە لە ڕوانگە و گۆشەنیگای جۆراوجۆرەوە 
ــارەدا هــەوڵ  ــ ــکــرێ. لـــەم وتـ ــۆ ب خــوێــنــدنــەوەیــان ب
حەرەکەتە  ئــەم  پەیامەکانی  سۆنگەی  لە  دەدەیــن 
ــۆری  پــەرەســەنــدنــی  ــە جــ ــەکــان ل ــی ــی و، چــاوەڕوان
نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان بــۆ شـــارو نــاوچــەکــانــی دیکەی 
کوردستان تا ڕادەیەک قسە لە کەمایەسییەکانی ئەم 

حەرەکەتانە لە ڕووی مودیرییەتەوە بکەین.
سەرەتا بۆ ئەوەی قسە لە چۆنیەتیی مودیرییەتی 
ئەم حەرەکەتانە بکەین و دەست لە سەر خاڵە بەهێز 
و الوازەکان دابنێین، پێویستە بزانین کە ئەم جۆرە 
لە رەفتاری خەڵک )نارەزایەتی بەرانبەر بە پرسێکی 
کوێی  لــە  ــبــەران(،  کــۆڵ کوشتنی  نموونە  بــۆ  دیــار 
بزووتنەوە سەرانسەرییەکەدا جێ دەگرێ و دەکرێ 
لە کام گۆشەنیگاوە خوێندنەوەی بۆ بکرێ. گومان 
لەوەدا نیە کە ئەم ناڕەزایەتییانە کە داینامۆکەی بۆ 
نێوخۆی  لە  خەڵک  مەدەنیی  ڕەفتاری  لە  کۆمەڵێک 
دیاربوونی  حوکمی  بە  دەکرێ  دەگەڕێتەوە،  واڵت 

بەرچاوی کۆمەڵگەی مەدەنی لەم حەرەکەتانەدا، لە 
خانەی بەرەنگاری مەدەنیدا ببیندرێ و وەک بەشێک 
ــی کوردستان  ــەاڵت ــی«ی ڕۆژه ــەدەن م لــە »بــزاڤــی 
پێناسەیەمان  ئەم  ئەگەر  بکرێ.  بۆ  خوێندنەوەی 
و  کۆمەڵناسی  بــواری  شارەزایانی  کە  بێ  قبووڵ 
یەکدەست  ڕاوبۆچوونێکی  مەدەنیش  کۆمەڵگەی 
لە  هــەر  پێویستە  نیە،  ســەری  لــە  هاوبەشیان  و 
و  مەدەنی  کۆمەڵگەی  خەسارناسیی  چوارچێوەی 
ئەو جووڵە و حەرەکەتانەدا شیکردنەوەی بۆ بکرێ 
رۆژهەاڵتی  ئەدەبیاتی سیاسیی  لە  ڕۆژانــە  ئەم  کە 

کوردستاندا بە »خەباتی مەدەنی« ناو ده برێ.
ئەم  لەوەیکە  کردن  چاوپۆشی  بە  لێرەدا  ئەگەر 
یان  »بــزاڤ«  دەکــرێ وەک  تا چەندە  حەرەکەتانە 
جموجۆڵی  لە  قسە  بکرێن،  پێناسە  »بزووتنەوە« 
وەک  و  بکەین  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  مەدەنی 
»بانە«  ناڕەزایەتییەکانی  بە  پشت  نموونە  دوایین 
ئەم  کەمایەسییەکانی  جــۆری  دەکـــرێ  ببەستین، 
حەڕەکەتانە لە چەند خاڵێکی سەرەکیدا پۆلینبەندی 
لــە ســەر چەند  قسە  کــورتــی  بــە  ــر  دواتـ و  بکەین 
پێشنیارێک بۆ کەمکردنەوەی ئەم خەسارانە بکرێ.

خاڵی  وەک  ــرێ  دەک ــەوەی  ئ حەرەکەتانەدا  لــەم 
ــە خــانــەی  ــە ســـەر بــکــرێ و ل ئــەرێــنــی قــســەیــان ل
رێکخراوەییدا باسی لە سەر بکەین، بوونی جۆرێک 
ڕۆژهــەاڵتــی  کە  کۆمەاڵیەتی »یە  »هەمگەرایی  لە 
کوردستان نزیک بە دوو دەهەیە خەریکە بە شێوەی 

ئەزموونێکینوێلە
ناڕەزایەتییجەماوەری
جۆراوجۆر تاقیکاری لەسەر دەکا. ئەم دیاردەیە 
زەروورەتـــی  کۆمەڵێک  بەرهەمی  بێ گومان  کە 
سەردەم و بە سەرنجدان بە ماهییەتی دەسەاڵتی 
ئازایەتیی  بــەرهــەمــی  کــوردســتــان،  لــە  سیاسی 
جۆراوجۆرەکانی  بــوارە  چاالکانی  لە  کۆمەڵێک 
و  ژینگەپارێزی  ئەدەبی،  فەرهەنگی،  تێکۆشانی 
لە  توانیویەتی  مەدەنییە،  کۆمەڵگەی  کۆتاییدا  لە 
ئاستی گشتیی کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
تا ڕادەیەک ئاراستەیەکی دیاریکراودا به  ڕەفتاری 
خەڵک بدا و ناکرێ لە ئاستی جووڵەی مەدەنیی 
ــکــخــراودا ئــەم دیـــاردەیـــە بــە کــەم بگرین و  رێ
جۆرە  ئەم  ئــەوەی  بۆ  بەاڵم  نەدەینێ.  سەرنجی 
لە  و  هەبێ  درێژەیان  جوواڵنە  و  حەرەکەت  لە 
گشتگیر  بزووتنەوەیەکی  ــەوارەی  ق لە  کۆتاییدا 
دڵخواز  ئاکامی  بە  دیار دا  تایبەتمەنیی  و خاوەن 
هەر  بکەوەێتە،  لێ  ئەرێنییان  ئاکامێکی  و  بگەن 
نیە  بەس  کرد  باسمان  دیــاردەیــەی  ئەم  بەتەنیا 
پێویستە  کە  هەن  دیکە  تایبەتمەندیی  وکۆمەڵێک 

لەبەرچاو ون نەبن.
لە  خەبات  »فرەڕەهەندی«ی  ئاستی  سەر  لە 
خەباتی  لەم  باسکردن  کوردستان،  رۆژهەاڵتی 
ــە نــێــوخــۆی واڵت، ئــەگــەر  ل کــۆمــەاڵنــی خــەڵــک 

نەبێ، النی کەم دەتوانین  مێژوویەکی کورتیشی 
ئــاوڕی  پالنمەند  و  جیدی  بــە  کــەم  زۆر  بڵێین 
بــۆ خــودی »کۆمەاڵنی  ــە و و هــەر  ــ لــێ دراوەت
کــەوابــوو  نیە.  نــاســراو  و  ئاشنا  زۆر  خــەڵــک«، 
حەرەکەتانە  ئــەم  کەمایەسییەکانی  لــە  یەکێک 
»گشتگیرنەبوون«یەتی. هەر بزووتنەوە یان هەر 
نەیتوانی  کۆمەڵگەدا  ئاستی  لە  کە  حەرەکەتێک 
خاوەنی »ئەرزش« و »بەها« بێ، ئەو حەرەکەتە 
ئەم  بپێکێ.  ئامانجەکانی  پێویست  وەک  ناتوانێ 
بــەهــایــە کاتێک دروســـت دەبـــێ کە  ئـــەرزش و 
کۆمەڵگە هەست بە بوونی ئەم حەرەکەتە بکا و 
پاشان لە هەمووی گرینگتر بە هی خۆی بزانێ و 
پشتیوانی لێ بکا. پشتیوانیی کۆمەڵگەیش کاتێک 
دروست دەبێ کە یەکەم؛ لە ئامانج و هەدەفەکانی 
ئەم  کە  بکا  هەست  دووهــەم؛  و،  بگا  بزاڤە  ئەم 
ئامانج  لە  دانــەبــڕاوە  بەشێکی  هەدەفە  و  ئامانج 
کەمایەسییەکی  کــەوابــوو  ئــەویــش.  هــەدەفــی  و 
گشتیدا  ئاستی  لە سەر  حەرەکەتانە  ئەم  دیکەی 
بڵێین  باشتر  ــان  ی ــەبــوون  ن ــەوە،  ــن ــزووت ب وەک 
ــە. ئەم  ــەدەف و ئــامــانــج« دایـ »نـــاڕوونـــی لــە هـ
)کۆمەاڵنی  کۆمەڵگە  بۆ  خۆی  دەبــێ  حەرەکەتە 
خەڵک( پێناسە بکا کە جیا لە ویست و داخوازە 
چ  دەیهەوێ  درێژخایەندا  لە  کورتخایەنەکانی، 
ئامانجێک بپێکێ و هەروەها بۆ دەستەبەرکردنی 
ئەم ئامانجانە رێکارە عەمەلییەکانی کامانەن. بۆ 

ئامانجەکان  لە  وردبوونەوە  بە  خەڵک  ئــەوەی 
بە  بەرانبەر  خۆی  تواناییەکانی  لە  تێفکرین  و 
رێکارەکان، هەڵوێستی هەبێ و بە کردەوە بۆ بە 

گشتگیرکردنی ئەوحەرەکەتە هەنگاو بنێ.
ئەم  هەموو  کۆی  سەر  لە  قسەکردن  دوای 
زەروورەت و پێویستیانە، پرسیارێکی ئەساسی 
بۆ  کــە سەرنجمان  ئـــاراوە  دێــتــە  بــنــەڕەتــی  و 
شێوە  ئـــەم  الوازی  خــاڵــی  ــن  ــری ــەورەت گ الی 
ئەوەیە کە؛  ئەویش  ڕادەکێشی کە  حەرەکەتانە 
کێ دەبێ هەوڵی ئامانجدارکردن، گشتگیرکردن 
ــە بـــدا و  ــان ــی ئـــەم حــەرەکــەت ــردن ــادارک ــەه و ب
لێرەدایە  ببەخشێ؟  پێ  دڵــخــوازی  ئاراستەی 
ئەم  قوڵی  کەمایەسییەکی  بە  دەرکــکــردن  کە 
ئەویش  کە  پێدەکرێ  هەست  ئاسانی  بە  بزاڤە 
ــە. ئــەم حــەرەکــەت و  ــەری«ی ــب »نــەبــوونــی ڕێ
جووڵە و چاالکیانەی کە تا ئێستا لە ڕۆژهەاڵتی 
ئاستی  ســەر  لــە  هەیە  بوونیان  کــوردســتــانــدا 
بــەرچــاو »خــۆڕســک«ن  ڕادەیــەکــی  تا  گشتیدا 
بــوون.  بێ  بەش  ئۆڕگانی  مودیریەتێکی  لە  و 
ببێتە  نەیانتوانیوە  ئێستایش  تــا  بــۆیــە  ــەر  ه
ئامانجداری خاوەن  بزووتنەوەیەکی گشتگیری 
الیــەک  لــە  ئــەگــەر  ئەمە  تایبەتمەندی.  و  بەها 
کەمایەسییەکی گەورەیە لە الیەکی دیکەیشەوە 
مەترسییەکی جیدییه  بۆ سەر ئەم حەرەکەت و 
جووڵە و چاالکیانەی کە ئێستا لە رۆژهەاڵتی 

کوردستاندا بەرچاو و دڵخۆشکەرن.
باسی  کــە  مەترسییە  بــەم  دەرکـــکـــردن  بــۆ 
لێدەکەین جیا لە پیالن و هەڕەشەکانی دەسەاڵتی 
سیاسی لە تاران، پێویستە واقعبینانە باس لەوە 
ئەم  بۆ  قەرار بێ ڕێبەرییەک  ئەگەر  بکەین کە 
دەبــێ  ــێ،  ب ــت  دروسـ چاالکیانە  و  حــەرەکــەت 
پێوەندییەدا  لــەم  بــن؟  کەسانێک  چ  و  کــوێ  لە 
ــەک هــه ن.  بــۆچــوونــی جــۆراوجــۆر و دژ بــە ی
هێندێک پێیان وایە بە سەرنجدان بەوەیکە ئەم 
گەورە  پرسە  لە  دانــەبــڕاو  بەشێکی  چاالکیانە 
بــزووتــنــەوەی  لــە  بەشێکن  و  نــەتــەوەیــیــەکــەن 
لە  پێویستە  کوردستان،  خەڵکی  مافخوازانەی 
بکرێن،  رێبەری  سیاسییەکانەوە  حیزبە  الیەن 
ڕاستە  وایە؛  پێیان  کە  هەن  کەسانێکیش  بەاڵم 
ئەم چاالکی و حەرەکەتانە بەشێکی دانەبڕاون لە 
بزووتنەوە گەورە نەتەوەیی و شوناسخوازەکە، 
هەر  پێویستە  جــۆراوجــۆر  هۆکاری  بە  بــەاڵم 
لە نێوخۆی واڵت و لە الیەن خودی چاالکانی 

نێوخۆوە رێبەریی و مودیرییەت بکرێ.
ئەم حەرەکەتانە  بە ماهییەتی  بە سەرنجدان 
لە  چ  هەزینەکان  ئاستی  سەر  لە  قسەکردن  و 
ئەمنیەتییەوە،  ڕووی  لە  چ  و  ئینسانی  ڕووی 
لە  چاالکیانە  ئەم  ڕێبەریکردنی  لە  بیرکردنەوە 
هیچ  ناتوانێ  نەتەنیا  خۆی،  ژینگەی  دەرەوەی 
گەشەسەندنی  و  پــەرەســەنــدن  بــە  قازانجێک 
بــکــا، بــەڵــکــوو دەتــوانــێ هــەر وەک بــاس کرا 
بـــۆ ســەر  بـــێ  مــەتــرســیــیــەکــی زۆر جـــیـــددی 
بــەاڵم  ــەرێ.  بـ ــان  ــی الوازی ــەرەو  بـ و  حەیاتیان 
ئەم  و  سیاسییەکان  تێکۆشانی  هێزە  دابڕانی 
بە  نەتەنیا  واڵتــیــش  نێوخۆی  جــمــوجــۆاڵنــەی 
بەڵکوو  نەتەوەییەکەیە،  ــەورە  گ پرسە  زیانی 
دەتوانێ پڕمەترسیداریش بێ. کەوابوو ئەم دوو 
کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  بزووتنەوەی  لە  باڵە 
و  یەک  بە  ببنەوە  گوتار دا  ئاستی  لە  پێویستە 
بە پێی زەروورەت و پێداویستییەکان کەلێن و 

کەلەبەرەکانی یەکتر پڕ بکەنەوە.
دێموکراتی  حیزبی  بە  پێوەندیی  ئەوەندەی 
بــە دەرکێکی دروســت  کــوردســتــانــەوە هــەیــە  
بەرانبەر  خــۆی  ئەرکەکانی  و  چاالکیانە  لــەم 
واڵت،  نێوخۆی  چاالکییەکانی  و  جــووڵــە  بــە 
حیزبی  گـــرتـــووە.  هــەڵــوێــســتــی  ــە  ــوالن مــەســئ
پشتیوانی  ڕاشکاوانە  کوردستان  دێموکراتی 
دەربڕیوە  واڵت  نێوخۆی  چاالکانی  لە  خــۆی 
و  خەبات  فڕەڕەهەندیی  بە  گرینگیدان  بە  و 
لە  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  هەمەالیەنەبوونی 
ئاستی  لە  هەوڵی داوە  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
پشتیوانی  رێکخستندا  و  ڕاگــەیــانــدن  گــوتــار، 
چاالکانی  و  چاالکی  لە  خۆی  بێ ئەمالوئەوالی 
پەیامی  هەمیشە  و  دەرببڕێ  وەاڵت  نێوخۆی 
کە؛  بووە  ئەوە  واڵت  نێوخۆی  لە  چاالکان  بۆ 
بە پاراستینی یەکڕیزی و یەکگرتوویی خۆیان، 
هەوڵ بدەن ئەم حەرەکەتانە بە قازانجی ویست 
کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی  وداخوازییەکانی 

پەرە پێ بدەن. 

فێربوون ساڵێکی دیکەی  ناوەندەکانی  قوتابخانەکان و  بە کرانەوەی 
دژی  لە  هـــەاڵواردن  سیاسەتی  کە  پێدەکا  دەســت  کاتێکدا  لە  خوێندن 
نەتەوە نافارسەکان هەروا درێژەی هەیە. هەربۆیە ئەمساڵیش قوتابیان 
خوێندن  بێئەمالوئەمالی  مافی  لە  بێبەش  هەروا  کورد  خوێندکارانی  و 
ــەوان  ئ پــێــدەکــەن.  دەســت  خوێندن  نوێی  زگــمــاکــی، ساڵی  زمــانــی  بــە 
پەروەردەییدا  سیستمێکی  چوارچێوەی  لە  و  پرۆسەیەکدا  لە  ناچارن 
کلتوور  و  زمــان  تواندنەوەی  لەسەر  بنەماکانی  کە  بکرێن  پــەروەردە 
داڕێــژراوە. نەتەوەییان  الیەنە جۆراوجۆرەکانی شوناسی  گشتی  بە  و 
ئامانجی سەرەکیی سیاسەتی هەاڵواردنی نەتەوەیی لە بواری پەروەردە 
کوردستانە.  نوێی  بــەرەی  بەگشتی  و  الوان  و  مندااڵن  فێرکردندا،  و 
لە  فارسیستییەی  پــان  سیاسەتە  ئــەم  کــە  ئــێــران  ئیسالمیی  رێژیمی 
ڕێژیمی پاشایەتی وەک میرات وەرگرتوە، وێڕای هەوڵدان بۆ هێنانەدیی 
ئامانجەکانی ئەم سیاسەتە، هەر لە سەرەتای بە دەستەوەگرتنی جڵەوی 
ئیدیۆلۆژیزەکردنی  بۆ  کاری  هەمەالیەنە  پالنێکی  پێی  بە  دەسەاڵتەوە 
سیستمی پەروەردە و فێرکردنیش کردوە. سیاسەتێک کە بە شێوەیەکی 
دەکـــرێ. پــێ  کـــاری  دەوڵەتیییەکاندا  ئــۆرگــانــە  و  میدیا  لــە  هــاوشــان 
بەراوردکردنی قورسایی و خەسارەکانی ئەم ستەمەی لە ئاکامی ئەم 
هەاڵواردنە فرەڕەهەندەی خراوەتە سەر نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان کارێکی هێندە دژوار نیە. چونکە ئاکامە  نالەبارەکانی ئەم سیاسەتە 
زمان، کلتوور و بەگشتی شوناسی نەتەوەیی ئەم نەتەوەیەی گرتۆتەوە. 
لە پێوەندی لەگەڵ زماندا بە کورتی دەکرێ بگوترێ ئاکامە کاوڵکارانەکانی 
ئەم سیاسەتە بریتی بووە لە گۆڕانی زمانی ئاخاوتنی کۆمەاڵنی خەڵک 
و بەتایبەت الوان بە زمانێکی بەتەواوی ئاوێتە لەگەڵ زمانی فەرمی یان 
یەکەکان  لەدوای  یەک  بەرە  و  و الوان  مندااڵن  نامۆکردنی  بااڵدەست، 
 ... و  نەتەوەکەیان  مێژووییەکانی  و  نەتەوەیی  هێما  کلتوورو  لەگەڵ 
ئاستی  لە  کە  دایە  کاتێک  لە  ئاشکرایە  هەاڵواردنە  و  بێبەشی  ئەم   
کە  هــەن  زۆر  پەیماننامەگەلێکی  و  رێککەوتننامە  نــێــودەوڵــەتــیــدا 
هاوواڵتییاندا  نێوان  لە  ــەاڵواردن  هـ قەدەغەبوونی  لەسەر  پێداگری  
کۆنڤانسیۆنی  مــرۆڤ،   مافی  گەردوونیی  جاڕنامەی  وێنە:  بۆ  دەکــەن. 
ــێــکــی رەگـــەزی،  ــەەوەی هــەرچــەشــنــە هــەاڵواردن ــن نــێــونــەتــەوەیــی ســڕی
... و  سیاسییەکان  و  مــەدەنــی  مــافــە  نــێــونــەتــەوەیــی  پــەیــمــانــنــامــەی 
لە بواری پەروەردەو فێردکرنیشدا دەکرێ ئاماژە بەم پەسەندکراوە 
لە  هــەاڵواردن  قەدەغەبوونی  لەسەر  پێداگری  کە  بکەن  نێونەتەوەییانە 
نێوان دانیشتوانی واڵتێکدا دەکەنەوە. بۆ وێنە: کۆنڤانسیۆنی سڕینەوەی 
مافگەلی  گەردووونیی  فێرکردندا، جاڕنامەی  پەروەردەو  لە  هەاڵواردن 
پێوەندیدار بە زمان، مەنشووری یونسکۆ تایبەت زمانی دایک و ...تەنانەت 
مافی  بە  ئاماژە   )١5 )ئەسڵی  ئێرانیشدا  ئێستای  بنەڕەتیی  قانوونی  لە 
وانەگوتنەوە بە زمانی نەتەوە نافارسەکانی نێو چوارچێوەی ئێران کراوە.
کوردستان  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  سەرەکیی  ئامانجی  هەرچەند 
بریتیە لە سڕێنەوەی هەموو الیەنەکانی ستەم و هەاڵواردنی نەتەوەیی 
بزووتنەوەیە  ئەم  بەاڵم  سیاسییەوە،  گۆڕانکاری  پێکهێنانی  ڕێگای  لە 
شوێنەوارە  توانا  پێی  بە  داوە  هەوڵی  جــۆراوجــۆرەکــانــدا  قۆناخە  لە 
یان  پووچەل  کلتووری  و  زمانی  تواندنەوەی  سیاسەتی  زیانبارەکانی 
کەم بکاتەوە. لەم پێناوەشدا  لە هەر دەرفەتێکدا کە کۆنترۆڵی بەسەر 
ناوچەکانی کوردستاندا بووە، پەروەردە و فێرکردنی کوردی پەرە پێ 
لە  یان  بکاتەوە  باڵو  و  چاپ  کــوردی  زمانی  بە  نامیلکە  و  کتێب  بــدا، 
وەربگرێ. کەلک  تلویزیۆن  و  رادیۆ  وەک  میدیایی  دیکەی  بوارەکانی 
سااڵنەی  لەم  و  هونەرمەندان  و  شاعیران  و  نووسەران  لەمە  جیا 
داواییشدا چاالکانی فەرهەنگی، مەدەنی و خوێندکاری هەوڵی بەرچاویان 
نووسین  پەرەپێدانی  بە  هەوڵدان  بە  ئاماژە  دەتوانین  نێودا  لەم  داوە. 
ــوردی، دانــانــی دەورەگــەلــی فێرکردنی  و بــاڵوکــردنــەوە بــە زمــانــی کـ
بەرزکردنەوەی  هەروەها  و  کوردی  زمانی  بە  خوێندنەوە  و  نووسین 
ئەوەیە  راستییەکەی  بەاڵم  بکەین.  پێوەندییەدا  لەم  مافخوازانە  داوای 
و  دراون  کە  بەنرخانەش  جــۆراوجــۆرە  هەوڵە  ئەم  هەموو  ســەرەڕای 
بێبەش  مندااڵن و الوانی  تایبەت  بە  و  دەدرێــن، کۆمەڵگای کوردستان 
لەگەڵ  ڕۆژ  زگماکی  زمانی  بە  پــەروەردەکــران  و  خوێندن  مافی  لە 
سیستماتیکی  سیاسەتی  زیانباری  کارتێکەریی  ژێــر  لە  زیاتر  ڕۆژ 
تواندنەوەی زمانی و کلتووری دان. بۆیە زۆر پێویستە بە هەمووالیەک 
بکەینەوە. مێژووییە  ستەمە  بــەم  پێهێنان  کۆتایی  رێگاگەلی  لە  بیر 
لەم پێناوەدا پێویستە پرسی خوێندن بە زمانی کوردی ببێتە ڕۆژەڤی 
لەم بەستێنەدا دەکرێ چاالکانی  کۆمەڵێک کارو  چاالکیی جۆراوجۆر. 
لە  کــورد  مافزانانی  و  نــووســەران  سیاسی،  و  مەدەنی  و  فەرهەنگی 
ناساندنی  پێناو زیاتر  لە  لەالیەک هەوڵی زیاتر  ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
لە هەر دەرفەتێک بۆ  لەالیەکی دیکەوە  ئەم مافە زەوتکراوەدا بدەن و 
کۆکردنەوەی پشتیوانیی جەماوەری لەم داخوازە ڕەوایە کەلک وەرگرن.
ئەزموونەکانی سااڵنی دوایی دەریانخستوە کە دەکرێ بۆ وێنە لە رێگای 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە هەم کاری ڕۆشەنگەرانەی گەورە بکرێ و هەم 
کەمپەین و چاالکیی بەرین وەڕێ بخرێ. ئەوەی لێرەدا گرنگیی زیاتری 
کردنە  ڕاگرتنیانە.  ڕۆژەڤــدا  لە  و  ئامانجەکان  دەستنیشانکردنی  هەیە، 
ڕۆژەڤی پرسی خوێندن بە زمانی کوردی نەک لە یەک دوو بۆنەی جیاوازدا، 
بەڵکوو هەر ڕۆژ و لە هەر دەرفەتێکدا دەتوانێ شێوازێکی گرنگ بێ بۆ 
ماف تەوەر کردنی چاالکییە جەماوەرییەکان و گوشارهێنان بۆ دەسەاڵت.

ئاالن بەهرامی

پێویستییلەڕۆژەڤدابوونیپرسی
خوێندنبەزمانیکوردی

سامیل شەڕەفی

]ڕهەر بزووتنەوە یان هەر حەرەکەتێک کە لە ئاستی کۆمەڵگەدا نەیتوانی خاوەنی 
»ئەرزش« و »بەها« بێ، ئەو حەرەکەتە ناتوانێ وەک پێویست ئامانجەکانی 

بپێکێ. ئەم ئەرزش و بەهایە کاتێک دروست دەبێ کە کۆمەڵگە هەست بە بوونی 
ئەم حەرەکەتە بکا و پاشان لە هەمووی گرینگتر بە هی خۆی بزانێ و پشتیوانی 

لێ بکا. پشتیوانیی کۆمەڵگەیش کاتێک دروست دەبێ کە یەکەم؛ لە ئامانج و 
هەدەفەکانی ئەم بزاڤە بگا و، دووهەم؛ هەست بکا کە ئەم ئامانج و هەدەفە 

بەشێکی دانەبڕاوە لە ئامانج و هەدەفی ئەویش.[
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خەرمانان( سێپتامبر)١٩ی  ١٠ی  ڕۆژی  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی 
کــردوە. ناودێر  خۆکوژی  لە  پێشگرتن  جیهانیی  ڕۆژی  بە  ساڵێکی  هەموو  ی 
حاڵێکدایە  ــە  ل ــوژی  خــۆک ــە  ل پێشگرتن  بــۆ  ســاڵ  ــە  ل ڕۆژێـــک  دیــاریــکــردنــی 
ــۆی جـــۆراوجـــۆر  ــەه ــان کــەســانــێــک ب ــان ڕۆژ نــیــیــە کـــەس یـ ــوردســت ــە ک ــە ل ک
ــەوە  ــە داخــ ــە ب ــی خـــۆکـــوژی نــــەدەن ک ــۆرەوە هــەوڵ ــەجـ ــۆربـ ــەی جـ ــگ ــە ڕێ و ل
ــان دەهــێــنــن. ــی ــان ــی بـــە ژی ــای ــن و کــۆت ــ ــەشــی زۆریـــشـــیـــان ســـەرکـــەتـــوو دەب ب
دڵسۆز سەلیمی لە بانە، نیگار شەریفی لە بۆکان، گەالوێژ وەیسی لە ڕوانسەر، 
ئەسرا میرزایی لە سەقز، جەعفەر ئەحمەدتاش لە شنۆ، عەبدوسەالم خوشامەن 
لە مەریوان تەنیا چەند ناوێکن کە لە مانگی خەرمانانی ئەمساڵدا خۆیان کوشتوە. 
ئامارەکان ئەگەرچی ورد و دقیق نین، بەاڵم دەگوترێ لە سەرەتای ئەمساڵەوە 
تا ئێستا ٦5 کەس لە کوردستان بەهۆی خۆکوژی کۆتاییان بە ژیانیان هێناوە. 
ئەو  قوربانیی  نەخوێندەوار  و  خوێندەوار  الو،  و  پیر  پیاو،  و  ژن  کــوڕ،  و  کچ 
دەکــەوێ. بەرچاو  دیکە  ناوچەکانی  لە  زیاتر  زۆر  کوردستان  لە  کە  قەیرانەن 
زۆر لە چاوەدێرانی کۆمەاڵیەتی دەڵێن پانتایی ئەو قەیرانە زۆر لەوە زیاترە باسی 
دەکرێ، بەاڵم شااڵوی گرتن و بەندکران و ئێعدامەکان و کوشتوبڕی کاسبکاران 
وایکردوە پرسی خۆکوژییەکان بخرێتە پەراوێزەوە. پرسی بە ئەمنیەتیکردنی ئەو 
بابەتە لەالیەن دەسەاڵتیش چەند قات وادەکا خۆکوژییەکان کەمتر الیان لێبکرێتەوە 
_ قوربانیان  بنەماڵەی  لەالیەن  هەم  و  دەسەاڵت  لەالیەن  هەم  و خۆکوژییەکان 
بەبیانووی پاراستنی کەرامەتی خێزان_ پووش بەسەر و دیزە بەدەرخۆنە بکرێن. 
کۆمەڵگا  بارودۆخی  شوێنکاری  لە  باس  دەروونناس  ئەمینی،  شەیدا  دوکتور 
دەڵــێ:  و  ــا  دەک کــوردســتــان  لــە  خۆکوژییەکان  داکشانی  و  هەڵکشان  لــەســەر 
بێکاری،  کــۆمــەڵــگــان.  واقــعــی  ــەوەی  ــدان ــگ ڕەن خــۆکــوژیــیــەکــان  زۆری  »بــەشــی 
و  خێزان  لە  دواکەوتوانە  نەریتی  و  داب  زۆر  ڕمێنی  دەسکورتی،  و  هــەژاری 
لە  پیاو  بااڵدەستیی  هــەروەهــا  و  ــان  ژن بە  دژ  قانوونەکانی  بوونی  کۆمەڵگا، 
ڕەوانــیــی  بــارودۆخــێــکــی  ژنـــان  خێزانیی  ژیــانــی  جومگەکانی  ــەی  ــ زۆرب ســەر 
کە  جۆرێک  بە  دەسەپێنێ،  ژناندا  تایبەت  بە  کۆمەڵگا،  تاکەکانی  بەسەر  خراپ 
کێشەکانیانە.« چــارەســەری  خــۆکــوژی  بۆ  پەنابردن  ــە  وای پێیان  لــەوان  زۆر 
خۆکوژییەکان لە کوردستان ئەگەرچی بە ئامار زۆر و لە ڕووی چۆنایەتیش 
دێوالن_  لە  پێکەوە  خوشک  دوو  تڕاژیدیکن_خۆکوژیی  و  دڵتەزین  جار  گەلێ 
چاالکانی  و  خەڵک  ــەالی  ن جــیــددی،  و  گـــەورە  خەمێکی  نەبۆتە  هێشتا  ــەاڵم  ب
مــەدەنــی و کــۆمــەاڵیــەتــی؛ نــە الی دەســـەاڵت و دامـــودەزگـــا پــیــوەنــدیــدارەکــان.
ئەو  لەسەر  کــار  کارناسانە  »بەشێوەیەکی  دەڵــێ:  ئەمینی  شەیدا  دوکــتــور 
باسەکەی  نایهەوێ  حکومەت  کە  ئــەوەیــە  هۆکارەکەشی  نــەکــراوە،  دیــاردەیــە 
ــاڵ؛  لـــەســـەری ببێتە م ــە کــێــشــەکــەی  ل بــێــتــەوە و خـــەمـــخـــواردن  ــێ گــــەورە  ل
و  هەیە  بابەتە  ئــەو  بۆ  ڕواڵــەتــی  و  ســادە  روانینکی  کۆمەڵگاش  لە  هــەروەهــا 
ــرێ.« دادەنـ ئاسایی  کێشەیەکی  تەنانەت  و  بایەخ  کــەم  شتێکی  بە  خــۆکــوژی 
و  کێشە  نوقمی  دەدەن  خۆکوژی  هەوڵی  ئەوانەی  وایــە  پێیان  کۆمەڵناسان 
دالغە دەروونییەکانی خۆیانن و دەکرێ بە یارمەتیدانیان لە مردن و لە خەیاڵی 
خۆکوشتن  هەوڵی  ئەوانەی  وایە  ڕایــان  چونکی  بکەن،  ڕزگاریان  خۆفەوتاندن 
دەدەن ڕێگای بەردەوامیی ژیانیان لێ ون بووە. بۆیە کۆمەڵگا و هەروەها نیزامی 
خۆکوژی  بخۆن.  لێ  جیددی  خەمی  واڵت  بەڕێوەبەریی  و  ئیداری  و  سیاسی 
خەمی کۆمەڵگایە و هەر لە نێو کۆمەڵگاشدا دەکرێ بەدوای چارەسەردا بگەڕێین.
لە  ــان  ڕاوەســت و  خــێــزان  وشیاریی  پـــەروەردەیـــی،  سیستمی  بــەڕۆژکــردنــی 
روحــی  لــەگــەڵ  ناتەبا  قانوونەکانی  سڕینەی  زیــانــبــارەکــان،  نەریتە  بــەرامــبــەر 
ژیانی  و  ــابــووری  ئ دۆخــی  باشکردنی  پــیــاو،  و  ژن  بــەرامــبــەری  و  یەکسانی 
کۆمەاڵیەتیی خەڵک و دروستکردنی ژینگەیەکی ئارام و دڵنیا بۆ تاکەکانی کۆمەڵ 
ڕێگەچارەی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ خۆکوژی وەک خەسارێکی کۆمەاڵیەتییە.
بێ  کــوردی،  کۆمه ڵگای  له   تیژی  و  توند  کلتووری  داکوتانی  ره گ  ئه گه ر  خۆ 
که می  و  کێشه کانیان  لەگەڵ  بــه ره وه ڕووبــوونــه وه   له   کچان  و  ژنــان  ئیراده یی 
به   خه ڵک  تێگه یشتوویی  ئاستی  ســه ریــی  بــردنــه   بــۆ  هــه وڵــه کــان  کەمایسیی  و 
کۆمه ڵه   ته نیشت  له   کۆمه اڵیه تی  چه مکه کانی  و  مــاف  ــواری  ب له   ژنــان  تایبه ت 
ئه و هه وڵه   بۆ روودانی  له بار  به ستێنی  ئابوریی دیکه   هۆکارێکی کۆمه اڵیه تی و 
دیارده یه   ئه و  خه سارناسیی  و  بینین  به اڵم جۆری  کوردستانن،  له   خۆکوژییانه  
کردوه   وای  کێشانە  ئه و  نیسبه ت  به   ئه وان  و، خه مساردیی  الیه ن حکومەت  له  
و  بمێنێته وه   دا  خێزانی  کێشه یه کی  چوارچێوه ی  له   زیاتر  دیــارده یــه   ئــه و  که  
بۆ  رێگا  خێزانیدا  کێشه یه کی  چــوارچــێــوه ی  لــه   قه یرانه   ئــه و  هێشتنه وه ی  بــه  
پێوه ندییه دا  له و  به رپرسیاره تییه ک  هه موو  له  کۆڵ خۆکردنه وه ی  و  خودزینه وه  
بکرێ. خــۆش  ده ســـه اڵتـــه وه   ده زگــاکــانــی  و  حکومییه کان  ــده   ــاوه ن ن الیـــه ن  لــه  
ــه ی کــۆمــه ڵــنــاس و خــه ســارنــاســه  کــۆمــه اڵیــه تــیــیــه کــان دوو رێــکــاری  ــ زۆربـ
ــه  ده ســتــنــیــشــان ده کـــه ن،  ــران ــه ی ــه وه ی ئـــه و ق ــوونـ ــه روه روو بـ ــ ــ ــۆ ب ســـه ره کـــی ب
ــه و ئـــه رک و بــه رپــرســیــاره تــیــیــانــه ی کــه  هه موو  ــە خــانــه ی ئ ــەون ئــەوانــیــش دەک
هه یبێ. دا  خـــۆی  خــه ڵــکــه کــه ی  ــه ر  ــب ــه رام ب ــه   ل ــێ  ده بـ حکومه تێک  و  ده وڵــــه ت 
وەک بە کورتیش ئاماژەی پێکرا گرینگی پێدان به  فێرکردن و په روه رده  و پالندانان 
بۆ بردنه  سه ریی ئاستی تێگه یشتن و پێگه یشتوویی تاکەکانی کۆمه ڵگا له  هه مبه ر 
پرسه  گرینگه کانی کۆمه اڵیه تی و خێزانی، ئه ویش به  مه به ستی به رجه سته کردنی 
به هاکانی مرۆڤ و ماف و ئازادییه کانی یه کێک له و ئه رکانه یه  که  ده بێ ده وڵه ت و 
دامه ده زگا حکومییه کان له  ته نیشت ناوه ند و رێکخراوه  مه ده نییه کان پالنی بۆ دابنێن.
هاوکات هه وڵدان بۆ باشتر کردنی ئاستی بژیو و که مکردنه وه  له  کێشه  ئابوورییه کانی 
خه ڵک وه ک پاڵنه ر و به ستێنیک بۆ سه رهه ڵدانی دیارده  و خه ساره  کۆمه اڵیه تییه کان، 
راسته وخۆ  ئه ویش  که   ئامانجه یه   ئه و  بۆ  کرده ییه کان  رێکاره   له   دیکه   یه کێکی 
پێوه ندی به  سیستم و ده سه اڵتی سیاسیی واڵته وه  هه یه  کە پێویستە بە بەردەوامی 
سەر. بخرێتە  گوشاری  مەدەنییەوە  کۆمەڵگای  و  نوێنەرانیان  و  خەڵک  لەالیەن 

شەونم هەمزەیی

خۆکوژی
نەمانومانەوەیپرسیاروهۆکارەکان

ڕزگار ئەمین نژاد

گەللەکۆنتێکستی
دێمۆکراسیدا

ئیپیدیمیکی  مانای  بە  کردن  خۆخەریک  ڕەنگە 
ــەل« لــەم  ــ ــمــۆکــراســی واتــــە؛ »دەســـەاڵتـــی گ دێ
ئەم  چوونکە  نەبێ،  ژیرانە  کارێکی  ســەردەمــەدا 
ــاردە  ــەی چــەمــک و دیـ ــ وتـــەزایـــەش وەک زۆرب
پێوە  کۆمەاڵیەتییەکان کارتێکەریی »سەردەم«ی 
دیارە و بە شێوەیەکی رێژەیی گۆڕان بەسەر مانا 

و نێوەرۆکیدا هاتووە. 
بە  دێمۆکراسی  لە  قسەکردن  سەردەمەدا  لەم 
کراسیا«  »دێموس_  تەرکیبییەکەی  مانا  واتــای 
هاوچەرخ  خوێندنەوەی  چوونکە  نەماوە  بــاوی 
لەمەڕ دوو چەمکی »دەسەاڵت« و »گەل« زۆر 
چەمکی  لە  ئێمە  تێگێشتنی  بۆتەوە.  ئینتەزاعیتر 
ئاڵۆزی دەسەاڵت و هەروەها مانای سەبجەکتیڤی 
گەل، جیاوازییەکی زۆری هەیە لەگەڵ تێگێشتنی 
ــە کتێبی  ــارل پــۆپــێــر ل ــۆن. کـ خــەڵــکــی یــۆنــانــی کـ
وانەکانی ئەم سەدەییەدا دەڵێ: »دێمۆکراسی قەت 
تەنانەت  و  ببێ  ناتوانێ  نەبووە،  گەل  دەسەاڵتی 
کە  ترسناکە  بۆچوونێکی  ئەمە  بــێ.  واش  نابێ 
خەڵک و بەتایبەت منداڵەکانمان فێری ئەوە بکەین 
کە دێمۆکراسی بە مانای دەسەاڵتی گەلە. چوونکە 
دەسەاڵتی گەل یانی هەموو کەس دەسەاڵتی هەبێ 
و ئەم شتەش ڕاست نییە و قەت ناگونجێ. کاتێ 
وەها  کــردەوەدا  لە  دێمۆکراسی  کە  بزانن  خەڵک 
گەورە  مەترسییەکی  ناکەوێتەوە،  لێ  ئاکامێکی 
هەست  خەڵک  دۆخێکدا  وەها  لە  دەدا.  سەرهەڵ 
هەستە  ئەم  هەناوی  لە  و  دراون  تەفرە  دەکــەن 
شوومەشدا مەجالی ئەوە هەیە تێرۆریزم لەدایک 

بێ« )١٩٧٧(.
جۆزێف شۆمپیتێر )١٨٨٣-١٩5٠( ئابووریزان و 
کۆمەڵناسی خەڵکی ئۆتریش پێی وابوو کە دەرکی 
وەهێمکی  زادەی  دێمۆکراسی  لە  ئێمە  کالسیکی 
مۆرفۆلۆژیانەیە و بۆ ئەوەی لە زیندانی مانادا گیر 
نەکەین، پێویست دەکا ڕەچاوی جیاوازیی نێوان 
دونیای تیۆر و واقعی کۆمەاڵیەتی بکەین. تێۆرە 
کالسیکەکانی دێمۆکراسی هەمیشە ئیرادەی گەل 
لە  چاوپۆشی  و  دێمۆکراسی  بنەمای  بە  دەکــەن 
واقعی ڕەفتارگەرایانەی گەڵ دەکەن. مەبەست لە 
واقعی رەفتارگەرایانەی گەل ئەوەیە کە سیستەمی 
ئاراستەی  کۆمەاڵیەتییەکان  نۆرمە  و  سیاسی 
هاوواڵتی  و  دەکــەن  دیــاری  سیاسییەکان  بزاڤە 
دەبێ، کەوایە زۆر  ئەرکی  میانەیدا کەمترین  لەم 
سرووشتییە کەمترین بەرپرسیارەتیشی هەبێ. بە 
پێی بۆچوونی شۆمپیتێر نوخبە و سیاسەتمەدارە 
و  سیاسی  نــفــوزی  ڕێــگــای  لــە  پۆپۆلیستەکان 
ئیرادەی  بەسەر  دەست  ئابوورییەوە  دەسەاڵتی 
ڕاستیدا  لە  گەل  ئیرادەی  کەوایە  دەگــرن.  گەلدا 
بەرهەمی ڕەوەندێکی کۆمەاڵیەتییە کە نوخبەکان 
لەکاتی  هاوواڵتیان  دەببینن.  تێدا  ڕۆڵی  زۆرترین 
دەنگدان بە پێی ئیرادەی خۆیان سیستەمی سیاسی 
دیاری ناکەن بەڵکە ئەوە نوخبە سیاسییەکانن کە 
گەل  ئیرادەی  و  سیاسی  ڕەفتاری  چوارچێوەی 
کە  گرنگ  بابەتێکی  دەکــەن.  دیــاری  دەنگدان  بۆ 
بۆتەوە  بەرجەستە  شۆمپیتێردا  بۆچوونەکانی  لە 
ڕۆڵی پاسیڤی گەڵ لە ڕەوتی گەشەی سیاسی واڵت 
دایە. ئەو باس لەوە دەکا کە دەرکەوتەی تیۆری 
ڕەخساندنی  ڕاستیدا  لە  دێمۆکراسی،  کالسیکی 
دەرفەتێکی کاتییە بۆ هاوواڵتیان تاکوو لە ڕێگای 
دەســەاڵت  بە  سیاسی  نوخبەیەکی  دەنــگــدانــەوە 
لە  میکانیزمێک  هیچ  سیستەمانەدا  لەم  بگەیەنین. 
ئارادا نییە تاکوو ڕێگە بە هاوواڵتیان بدا کۆنترۆڵی 
دەسەاڵتی ئەو کەسانە بکەن کە لە ڕێگای دەنگی 

ئەوانەوە بە دەسەاڵت گەیشتوون. 
مامۆستای   )١٩٢٤_٢٠١٧( سارتۆری  جیڤانی 
کە  وایە  پێی  ئیتالیا،  خەڵکی  و  سیاسی  زانستی 
ئێمەدا  ســەردەمــی  لە  دێمۆکراسی  لە  نــاوبــردن 
تەنانەت  کە  کــراوەتــەوە  ئیپیدێمیک  ــەک  ڕادەی بە 
خۆیان  توتالیتارییەکانیش  و  فاشیستی  ڕێژیمە 
دەکــەن.  پێناسە  دێمۆکرات  سیستەمێکی  وەک 
ئەم  خەسارناسییەکانی  ڕەهــەنــدە  لــە  یەکێک 
پێناسەکردنی  سارتۆری،  بۆچوونی  بە  دیاردەیە 
دەنگدانە.  نۆرمالیزەکردنی  و  ــەل«  »گ چەمکی 
نوخبە  ڕۆڵــی  لە  چاوپۆشی  ســارتــۆری  هەڵبەت 
لە زەروورەتی  باس  بەاڵم  ناکا،  دێمۆکراسیدا  لە 
پۆلیئارشی وەک سیستەمێکی گرنگ بۆ چەسپاندنی 
 )١٩١-٢٠١٤5( داڵ  رابێرت  دەکا.  دێمۆکراسیش 
داهێنەری تیۆری پۆلیئارشی پێی وابوو کۆمەڵگای 
مۆدێرن بە ڕادەیەک پۆالریزە کراوە کە ناتوانین 
ــە هــاوتــەریــبــەکــان  ــی ــدی ــەرژەوەن ــە ب چــاوپــۆشــی ل
چەندجەمسەری  سیستەمێکی  کــەوایــە  بکەین، 
لە  ئــەو  مەبەستی  و،  پێویستە  دێمۆکراسی  بۆ 
پۆلیئارشی بەشدارکردنی حیزبە سیاسی و گروپە 
فرەچەشنەکانە لە دەسەاڵتی سیاسیدا. سارتۆری 

چیدی  سەردەمەدا  لەم  دێمۆکراسی  وایە  پێی 
چوونکە  نەماوە،  زۆرینە  حکومەتی  مانای  بە 
نــاتــوانــێ ڕەوابـــوونـــی حوکمی  ــوون  ــەب ــن زۆری
دەسەاڵت بسەلمێنێ، بە واتایەکی دیکە میزانی 
بەرپرسیارەتی  و  ئاگایی  ئاستی  ناتوانێ  دەنگ 
زۆریــنــە دەربــخــا. کــەوایــە دەســەاڵتــی سیاسی 
هەیە  نۆرماتیڤ  پێشمەرجێکی  بــە  پێویستی 
ــازادی« و »مــافــی مـــرۆڤ« وەک  ــ و ئــەو، »ئ
گرنگترین نۆرمی ئەم پێشمەرجە پێناسە دەکا. 
نەک هەر  دەڵێ؛ دەسەاڵتی سیاسی  سارتۆری 
نابێ  بەڵکە  بکا  نۆرمانە  ئــەم  ڕەچـــاوی  دەبــێ 
بەرژەوەندییە  پێناو  لە  مرۆڤ  مافی  و  ئازادی 
کەوایە  بکا.  قوربانی  سیاسییەکاندا  و  گروپی 
کاراکتێرێکی  وەک  نــۆرمــانــە  ئــەم  پێویستە 
نوخبەکاندا  سیاسی  کــارنــامــەی  لــە  ئەخالقی 
دەرکەوێ و، هەروەها دەسەاڵتی سیاسی دەبێ 
وەها  نۆرمانە  ئەم  گەشەسەندوویی  زەمینەی 
لەدوای  دێمۆکراسی  ماشینی  کە  بکا  فەراهەم 
بزاڤێکی  وەک  بەڵکە  ڕانــەوەســتــێ،  دەنــگــدانــدا 
زیندوو لە هەناوی کۆمەڵگادا شەپۆالن بداتەوە.
ــی  ــەزم »ن کــتــێــبــی  لـــە   )٢٠١٤( ــا  ــام ــۆکــۆی ف
لە  باس  کاتێ  سیاسی«دا  دارمانی  و  سیاسی 
لەگەڵ  زۆری  مەودایەکی  دەکــا،  دێمۆکراسی 
چەمکی کالسیکی دێمۆکراسیدا هەیە. ئەگەرچی 
فۆکۆیاما وەک شۆمپیتێر باس لە تیۆریی نوخبە 
ناکا و وەک ســارتــۆری بــاس لە زەروورەتـــی 

ئاماژە  بەاڵم  ناکا،  ئەخالقگەرا  پۆلیئارشییەکی 
دامەزراوەکان  یاخۆ  ئەنیستیتۆ  ڕۆڵی  بە  دەدا 
ــدا )واتــــە دامـــەزراوەگـــەلـــی؛  ــمــۆکــراســی لــە دێ
چەمکی  کولتورییەکان(.  و  سیاسی  ئابووری، 
داوە  خۆی  جێگای  کتێبەدا  لەم  گەل  ئیرادەی 
دامەزراوەکان  کۆمەڵگا.  نێو  دامەزراوەکانی  بە 
دەورێکی گرنگ دەبینن لە ڕێکخستنی گرووپە 
لە  سیاسی و کولتوورییەکان و ئەم گرووپانە 
چەسپاندنی  بۆ  دان  دیالیکتیکی  هاودژییەکی 
بــەرژەوەنــدیــیــە  دەســەبــەرکــردنــی  و  ناسنامە 
لێرەدا  دێمۆکراسی  چەمکی  گرووپییەکانیان. 
سیاسی/کۆمەاڵیەتی  تــەعــامــولــی  چــۆنــایــەتــی 
ئەم دامــەزراوانــە دەردەخــا. دامــەزراوەکــان بە 
سەقامگرتوو  سیستەمێکی  فۆکۆیاما  بۆچوونی 
بەرهەمهێنانی  بۆ  دینامیزمێکن  بەڵکوو  نین 
ــگــادا.  فــرەچــەشــنــی و جـــیـــاوازیـــی لـــە کــۆمــەڵ
پاڵنەری  نەتوانن  دامەزراوەکان  ئەگەر  کەوایە 
ــدی بن،  ــرەڕەهــەن فــرەچــەشــنــی و هــۆکــاریــی ف
داڕمــانــی  تــووشــی  سیاسی  سیستەمی  ئـــەوا 
وەک  نەزمی سیاسی  فۆکۆیاما  دەبێ.  سیاسی 
دیاردەیەکی بایۆلۆژیک پێناسە دەکا کە ناچارە 
ئەسڵی  واتە  بکا،  تەکامول  یاسای  لە  پێڕەوی 
سروشتی«  »هەڵبژاردنی  و  »فرەچەشنی« 
و،  دەکــەن  ڕەچــاو  مانەوە  بۆ  بنەمایەک  وەک 
بەستێنێکی  و  ژینگە  ڕاستیدا  لە  دێمۆکراسیش 

دیاریکەرە بۆ تەکامولی نەزمی سیاسی.
لەسەرێدا  کە  ڕوانگانەی  بەو  سەرنجدان  بە 
خاڵە  لە  یەکێک  کە  دەبینین  پێدرا  ئاماژەیان 
ــی شــۆمــپــیــتــێــر، ســـارتـــۆری و  ــان ــەشــەک ــاوب ه
ــەوەی چــەمــکــی گـــەڵ لە  ــوون ــب ــاڵ فــۆکــۆیــامــا، ک
تیۆریی دێمۆکراسییە. سڕینەوەی چەمکی گەل 
ڕاستیدا  لە  بیرمەندانە  ئــەم  بۆچوونەکانی  لە 
ــاردەی  دیـ خەسارناسیی  بــە  هــەیــە  پــێــوەنــدی 
پۆپۆلیزم لە کۆمەڵگای مۆدێرندا. ئێمە دەزانین 
مەبەست لە دێمۆکراسی لە سەردەمی مۆدێڕندا 
بنەمای  لــەســەر  کــە  سیاسییە  سیستەمێکی 
هاوواڵتیان  کاتێ  دامەزرابێ.  یاسا  دەسەاڵتی 

ڕاستیدا  لە  دەدەن  بەربژێرەکان  بە  دەنگ 
کاندیداکان  کە  دەکــەن  ئــەوە  چاوەروانیی 
یــاســاســەروەریــی  چەسپاندنی  بــۆ  هـــەول 
ڕێگەی  لە  تەنیا  هاواڵتیان  چوونکە  بــدەن، 
یاساوە دەتوانن چاودێریی دەسەاڵت بکەن 
پێچەوانەوە  بە  بگۆڕن؛بەاڵم  دەوڵەتەکان  و 
»گەل«  دێمۆکراسی،  پۆپۆلیستی  ڕوانگەی 
لە بان »یاسا« دادەنێ و هەر ئەم ڕوانگەیە 
وای کرد کە لە سەدەی بیستەم و لە هێندێ 
و  فاشیستی  ئورووپایی حکومەتی  واڵتانی 
دیکتاتۆڕی بە دەسەاڵت بگەن. ئەم نەریتە، 
واتـــە دیــاریــکــردنــی حــکــوومــەت لــە ڕێگای 
پێناسە  گەڵ  ئیرادەی  وەک  گەلەوە،  دەنگی 
سیستەمانەدا  لــەو  یاسا  ئاکامدا  لە  و  کــرا 
ترۆر  ماشینی  ڕێگای  لە  و  هەڵپەسێردرا 
جێگیرکردنی  ــۆ  ب هـــەوڵ  ــەوە  ــدن ــان ــۆق ت و 
مانای  دەزانین  ئێمە  درا.  سیاسی  نیزامی 
دیــاردەیــەکــی  سیستەمێکدا  وەهــا  لــە  گــەل 
واتە  بەرهەڵستکارانەیە،  و  سەبجەکتیڤ 
گەل  کێ  دەکــا  دیاریی  سیاسی  دەسەاڵتی 
ئێمە  سیستەمانەدا  لەم  گەلە.  دژی  کێ  و 
ئابستراک سەبارەت بە  پێناسەیەکی  لەگەڵ 
چەمکی گەل بەرەوڕوو نابین بەڵکە مێژوو 
پێمان دەڵێ کە چەمکی گەل هەمیشە وەک 
بە  ڕەواییدان  بۆ  هاتووە  دەکار  ئۆبژەیەک 

سەرکوتی دژبەرانی سیاسی. 

گشتی،  شێوەیەکی  بە  ئێراندا  لە  ئەمرۆ 
گەلساالری  لــە  بــاس  دێمۆکراسی  لــەبــری 
)مــردم ســاالری( دەکــرێ. ئەم دیاردەیە لە 
ڕێگای ڕۆشنبیران و چاالکانی سیاسییەوە 
و  ئێران  سیاسیی  ئەدەبیاتی  نێو  هاتۆتە 
تەنانەت رێژیمیش بە شێوەیەکی بەرفراوان 
پێشوازی لەم وەرچەرخانە سێمانتیکسییەی 
دێمۆکراسی کردووە. ئەم دیاردەیە لەباری 
ترسناکی  ئاکامی  دوو  خەسارناسییەوە 
مانای  پەرەسەندنی  یەکەم  کەوتۆتەوە:  لێ 
کە  کۆمەڵگادا  لە  دێمۆکراسی  ئیپیدیمیکی 
ــێ  ــەرووی یاسا دادەن ــار گــەل لــە سـ دواجـ
گەلساالریی  چەمکی  رێژیم  ــەم:  دووهـ و، 
لــەبــاربــردنــی  ــۆ  بـ کـــاتـــالـــیـــزۆرێـــک  وەک 
بــزاڤــی دێــمــۆکــراســیــخــوازی دەکـــار دەکــا. 
پیشانمان  دوایــیــانــە  ئــەم  هەڵبژاردنەکانی 
دەدەن کە چۆن ڕێژیم لە ڕێگای میکانیزمی 
نۆرمالیزەکردنی  بۆ  هــەوڵ  هەڵبژاردنەوە 
سیاسیی  سیستەمی  نێو  ناتەباییەکانی 
خۆی دەدا و لە ئاکامدا بێ باکانە پرۆژەی 
الوازکـــردنـــی دەوڵــــەت )جــمــهــوریــەت( لە 
لە  فێقهی  )ڕاڤەیەکی  حکومەتدا  بەرامبەر 
ئەزموونەکان  پێش.  دەبــاتــە  ئیسالمیەت( 
بــەشــداربــووان  رێــژەی  هەتا  دەڵێن  پێمان 
زۆرتـــر دەبـــن، بــاڵــی حــکــوومــەت بــازنــەی 
تەنگتر دەکــاتــەوە. ئەم  ــت  دەســەاڵتــی دەوڵ
بــۆتــەوە کە  ئاسایی  ــەک  ــ بــە رادەی ــە  ڕەوتـ
تەنانەت لیستەی کابینەی وەزیرانی دەوڵەت 
سەرەتا لە بەیتی رێبەری نیزام سەردەردێنێ 
مەجلیس  تەنگەبەرەکانی  دااڵنە  لە  دواتر  و 
قانوونی  پێشێلکردنی  کە  دەکــرێ  پەسەند 
ئەساسیی واڵتیشە. لەوەش گرنگتر، ئیرادەی 
جەسوور  وەهــا  حکوومەتی  گــەلــســاالری، 
لــە کابینەی وەزیــرانــی  ــان  ــردووە کــە ژن کـ
دەنگی  بە  گۆیا  کە  بکا  بێبەریی  دەوڵەتێک 

ئۆپۆزیسیۆن و پۆزیسۆن هەڵبژێردراوە. 
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)28( 
پاشماوەیرێکخراویموجاهیدینیشۆڕشیئیسالمی

ئه و ڕێکخراوه ، محه ممه د  یه که مین شووڕای هاوئاهه نگی     
محه ممه د  ئه لویری،  مورته زا  نـــه ورووزی،  ســادق  سه المه تی، 
برووجێردی، مه حموود به خشه نده ، محه ممه د باقر زوولقه در و 
موحسین ته حویلدار، بوون. که سانی دیار و شوێندانه ری ئه و 
ڕێکخراوەیە  له کا تی دامه زرانیدا، بریتی بوون له : بێهزاد نه به وی، 
موحسین مه خمه لباف، فه ریدوون وێردینیژاد، عه لیره زا شوجاعیفه ر، په رویز قوربانی، 
فیزوڵاڵی  ئاغاجه ری،  هاشمی  ئارمین،  موحسین  شه مخانی،  عه لی  ڕه زایــی،  موحسین 
ئه مینی،  رووح  عه بدولحوسێن  فیدایی،  حوسێن  شوکری،  موجتبا  سوورخی،  عه ره ب 
حه سه ن زیبایی نیژاد، سه عید حه جاریان، حوسێن عه له م ئه لهودا، محه ممه د مونته زێر 

قائێم، مسته فا تاجزاده ، حوسێن واعزی، محه ممه د عه تریانفه ر و حه سه ن سادقی. 
ناوی  به   راپــه ڕیــن،  ڕۆژه کــانــی سه ره تای سه رکه وتنی  له   رێکخراوه یە  ئه و         
له   فره یان  گه لێکی  ده فته ر  مجاهدین(،  ملی  موجاهدین«)جنبش  میللیی  بزووتنه ی   «
سه رانسه ری واڵتدا، کردەوە. له نێو توێژی الواندا، ده ستیان به  راکێشانی خه ڵک بۆالی 
خۆیان کرد و پاشان بوون به  موجاهیدنی شۆڕشی ئیسالمی و به شێوه یه کی نیوە نهێنی 

و چه کدار، چاالک بوون. )١( 
 هه روه ها نووسراوه یه کی دیکه ش جگه  له و که سانه ی وه ک ده سته ی دامه زرێنه ر ناویان 
محه ممەد  عەسکری،  عه لی  برووجردی،  محه ممه د  زوولقه در،  ئه لویری،  مورته زا  برا، 
و  ــه ورووزی  ن سادق  به سیرزاده ،  سازگارا،  مو حسین  ئا غه جه ری،  هاشم  سه المه تی؛ 

مه شایخی_ ش زیاد ده کا. )٢( 
و  شۆڕش  کۆمیته کانی  دامه زرانی  له   ئیسالمی  شۆڕشی  موجاهیدینی  ئه ندامانی   
سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی، ئیتالعاتی سه رۆک وه زیری و ئیتالعاتی ئه رته شدا، 
نه خشی زۆر گرینگیان هه بوو.  بۆیه  ده ره تانی خێرایی په ره گرتنی ئه و رێکخراوەیە، له  
به دنه ی به رێوه به ریی ئیجرایی واڵتدا، بوو به هۆی پێکهاتنی هه لومه رجێک، بۆ به رده وامی 

مانه وه یان. )٣( 
ئه و رێکخراوه یە هه م له گه ڵ سپای پاسداران و هه م به جیا، له  هێرش بۆ کوردستان 
و بلووچستان نه خشی گرینگیان گێڕا. ) محه ممه د برووجێردی  یه کێک له  فه رمانده رانی 
سپا له  رۆژئاوای ئێران که  له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان و له رێگای  مه هاباد_میاندووئاو، 
نزیک ئاواییه کانی ئیندرقاش و خاتوونباغ سه ر به  شاری مه هاباد کوژرا و عه لی سه ییادی 
به شیوه یه کی  که   هه مزه ،  قه رارگای  فه رمانده ی  و  ئه رته ش  سه رهه نگی   – شیرازی 
گوماناوی پاشان له  تاران له  په نا ماڵه  خۆی کوژرا و موجاهیدینی خه ڵق، کوشتنه که یان 
وه ئه ستۆ گرت، ئه ندامانی موجاهیدینی شۆڕش بوون(. ڕێکخراوی به ناو »پێشمه رگه ی 
له   که   دامه زرا  پاسداران  ئیمکاناتی سپای  به   و  رێکخراوەیە   ئه و  له الیه ن  موسڵمان«، 
کۆشتار و ئه زییه ت و ئازار و گرتن و زیندانی و ئەشکه نجه  و ئێعدامی تێکۆشه رانی کورد 
و خه ڵکی مه دنیدا، ده ورێکی دژی مرۆڤایه تیی و جینایه تکارانه یان گێڕا و ئیستاش، به  
شێوه ک هه ر چاالکن. له و باره یه شدا حوسێن فدایی ده ڵێ: به  ته فاهوم له  گه ڵ به رپرسانی 
سه رووی سیاسی، سازمانی موجاهدینی شۆڕش، لقی نیزامیی شۆڕش بوو و حیزبی 
به  ئه وکات  زۆرمان  خزمه تی  گشتی.  به رفراوانی  رێکخراوێکی  ئیسالمیش  جمهووری 
پووچه ڵمان  و  ده ماندیتنه وه   ڕووبده ن،  له وانه بوو  کوودێتاکانی  زۆربه ی  کرد.   شۆڕش 
ده کردنه وه . زۆربه ی ئێمه  له  چه ند شوێن کارمان ده کرد. بۆ وێنه  من هاوکات، له  کۆمیته  
دژی شۆڕشیان  بیری  که   که سانێک  له گه ڵ  تێکهه ڵچوون  له   بووم.  و سازمان  و سپا 
بلووچستان، خوزستان، سازمان زۆر چاالک  و  هه بوو، وه ک کوردستان و سیستان 
بوو. هه روه ها   ئیداره کردنی زیندانی« ئه وین«  له ده ست رێکخراوی ئێمه  دابوو. شه هید 
قه له نبوڕ و سێ که سی دیکه  بۆ ئامووزشی موسڵمانانی ئه فغانی چوونه  ئه و واڵته . )٤(

کرده وویه کی گرینگی دیکه ی  دژی ئازادیخوازانه ی ئه و رێکخراوه یه ، دژایه تیی له گه ڵ 
بیری لیبڕالی بوو. مورته زا ئه لویری، ئه ندامی شووڕای ناوه ندیی ئه و رێکخراوەیە  ده ڵێ: 
له  کاتی سه رکۆماریی بنی سه در دا، ئه و رێکخراوهیە  جگه  له  دژایه تی له گه ڵ ناوبراو و 

به ربه ره کانی قۆڵی لیبڕاڵ، کارێکی دیکه ی نه بوو. )5( 
مه رجه  سه ره کییه کانی ئه و ڕێکخراوه   بۆ ئه ندام وه رگرتن، پێڕه و ی کردن و قبووڵی 
ویالیه تی فه قیهـ و ئایەتوڵاڵ خومه ینی و بڕوا به  ناردنه ده ره وه ی شۆڕشی ئیسالمی بوو. 
ژماره یه ک له  چاالکانی موجاهیدین، داوایان له  خومه ینی کرد بۆ چاوه دێری  و رێنوێنی، 
نوێنه رێکی خۆی بنێرێته  ئه و رێکخراوه یه . ڕاستی کاشانی_ که  ئه وکات حوجه تولئیسالم 

بوو و ئێستا ئایه توڵاڵیه _ نوێنه ری خومه ینی له و رێکخراوەیە دا، بوو. 
ڕاستی کاشانی له  ساڵی ١٣٠٦ له  شاری کاشان له  دایک بووه . له  ئه ندامانی کۆمه ڵی 
مودڕڕیسینی حه وزه ی علمییه ی قوم و به ڕێوه به ری به رزی حه وزه ی علمییه ی قومه . له  
ده وره کانی یه که م و دوویه می مه جلیسی خیبره گانی رێبه ریدا، ئه ندام بوه  و... ناوبراو 
١٣٤٣دا،  ساڵی   له   بوه .  چاالک  ئێراندا،  گه النی  ڕاپه رێنی  سه رکه وتنی  به ره به ری  له  
مه سه له ی پێڕه وی له  خومه ینیی به  شێوه یه کی جیدی باس کردوه  که  بۆته  جێی متمانه ی 
ناوبراو. بۆیه  له  چه ند شوێن به رپرسایه تیی سه رووی له الیه ن خومه ینی پێدرا که  یه کێک 
له وان، نوێنه ری ئه و و چاوه دێر له  ڕێکخراوی موجاهیدینی شوڕشی ئیسالمیدا بوو. )٦( 
زۆری پێنه چوو، دوای دروستبوون و هەڵسووڕانی ئەو رێکخراوەیە، له سه ر مه سه له ی 
رۆژی جیهانیی کرێکار، ساڵ مه رگی د. شه ریعه تی لە نێوان بەڕێوەبەریی ڕێکخراوەکە 
و نوێنه ری ئا. خومه ینی له و رێکخراوه یەدا، ناکۆکی سه ری هه ڵدا. به اڵم به ده ستووری 

خومه ینی به ناچاری له گه ڵ یه ک به شێویه کی کاتی سازان.
سه رۆک  ده فته ری  ته قینه وه ی  دوای  رۆژ  دوو   ،)١٩٨١(  ١٣٦٠ خه رمانانی  ١٠ی  له  

وه زیری، موحسین ره زایی ئیستعفای له و رێکخراوه  دا و چوو بۆ  نێو سپا. 
به شێک له نووسراوه کان و به تایبه تی له  وتووێژی، »حوسێن فیدایی«دا، ئاماژه  به وه  
کراوه  که  دوای ئه و ته قینه وه یه ، که سانێک گومانیان هه بوو که  موجاهیدینی خه ڵق ئه و  
کاره یان کردبێ؛ به اڵم شک و گومان له  رێکخراوی مجاهدینی شۆڕشی ئیسالمی کرا. 
 ئه وان گومانیان له   حوسین تارانی_ که  بازجوویه کی ناسراو _و بێهزادی نه به وی بوو. 
مه سه له ی نه به وی که  موخالیفی توندی ڕاستی کاشانی _ وه ک نوێنه ری ئا. خو مه ینی_ 
بوو، پتر مه سه له  دار بوو. چو نکه  به  قه ولی فدایی: نه به وی له دانیشتنێکی دۆستانه دا، که  
باس هاتبووە گۆڕێ؛ گوتبووی: هه ر وه کوو ئیمام ده رسی خوێندوه  و له  فیقهـ  دا بۆته  
مو جته هید، ئێمه ش له  مه سه له ی سیاسییدا موجته هیدین.  بۆیه  مه سه له ی نه به وی ئه ونده  
گه وره  کرابۆوه  که  هاشمی ڕه فسه نجانی له  نوێژێکی هه ینیدا پشتیوانی لێکردبوو. هه ر 
له سه ر ئه و شک و گومانه ش ڕا بوو که  کشمیری _ که  گۆیا عامیلی ته قینه وه که  بوه _، 

سه ره تا به  شه هید له قه ڵه م درا و پاشان بێده نگه ی لێکرا و ناوی نه ده برا. 
     سەرچاوەکان 

١- سایت والیت، سازمان نامشروع مجاهدین انقالب اسالمی ایران. 
٢- وطن امروز شمارە ٤٣٠، ص ١٠.  

٣- ماڵپەڕی ویالیەت. 
٤- از مجاهدین انقالب اسالمی تا مجاهدین انقالب اسالمی ایران. 

5- دولت و انقالب، محمد حیدری، روزنامەی ایران، شمارەی ٢١٩٨، ٣١ تیر ١٣٨١. 
٦- گوگل، سایت ویکی پدیا، دانشنامەی آزاد.

حەسەن حاتەمی

داهاتوویسووریەوپێگەی
کۆماریئیسالمییئێرانلەوواڵتەدا

سووریە  قەیرانی  بڵێین  ناکرێ  هەرچەند 
ــە کە  ــەڕی مــاڵــوێــرانــکــەری ئـــەو واڵتـ و شـ
بە میلیۆن کوژراو و  هەتا ئێستا نەک هەر 
لەوە  زۆر  بەڵکوو  لێکەوتۆتەوە،  برینداری 
زیاتریش لە خەڵکی ئەو واڵتە ئاوارە بوون 
ــووە بەم  و ســـەدان کــارەســاتــی بـــەدواوە ب
ــرێ بڵێین  ــێ؛ بــەاڵم دەک ــەواو دەب زووانـــە ت
ئەوەیە کە شەڕ  دیــارە  ئێستاوە  لە  ئــەوەی 
ڕێکخراوە  ئــەو  شکانی  بــە  داعـــش،  لــەگــەڵ 

تێرۆڕیستییە بەرەو کۆتایی دەڕوا. 
ــە پــارێــزگــای  ــگـــەی لـ ــێـ ــە دواپـ داعــــش لـ
دێرەلزوور هەم لەالیەن هێزەکانی سووریەی 
پێکهاتەکەی  ــەی  ــن زۆری کــە  دێــمــۆکــراتــەوە 
هەم  و  »پــەیــەدە«ن  سەربە  شەڕوانانی  لە 
لەالیەن هێزەکانی دەوڵەتی بەشارئەسەدەوە 
لــەمــاوەیــەکــی  ــدەچــی  وێ و  دراوە  گــەمــارۆ 
نییزیکدا بە هاوکاریی فڕۆکە شەرکەرەکانی 
هاوپەیمانەکانی،  و  ئامریکا  و  ڕووســیــە 
دەرێ.  بێتە  داعش  لەچنگ  ناوچەیەش  ئەو 
ــەرەڕای  ــش، ســ ــ ــە شـــاری ڕەقـــقـــەش، داع ل

بەرگریی زۆر سەخت، لەبەرانبەر هێزەکانی 
شارەکەی  زۆربــەی  دێموکرات،  سووریەی 
لەوێش  دەکرێ  چــاوڕوان  و  داوە  لەدەست 

بەو نیزیکانە تووشی شکان بێ.
نییە بە شکانی داعش  لەوەدا  دیارە شک 
ــە، قــەیــرانــی ئــەو واڵتــە کۆتایی  لــە ســووری
کۆنفڕانسەکانی  چــاوەڕوانــی  دەبــێ  و  نایە 
ئاشتی »ئاستانە« لە قەزاقستان و خۆلیکی 
لە  کــە  بین  »ژنــێــڤ«  کۆنفڕانسی  دیــکــەی 
هێزەکانی  و  ئەسەد  بەشار  دەوڵەتی  نێوان 
چاوەدێری  لەژێر  سووریە  ئۆپۆزێسیۆنی 
بەڕێوە  نەتەوەیەکگرتوەکاندا  ڕیکخراوی 
دەچێ. ئەوەی لەو نێوەدا گرینگە و دەتوانێ 
کاریگەریی هەبێ لەسەر داهاتووی سیاسیی 
سەرەکی،  زلهێزی  دوو  ڕۆڵــی  ــە،  واڵت ئــەم 
واتە ڕووسیە و ئامریکایە. ئەو دوو زلهێزە 
و  یەکتری  لەگەڵ  ڕێککەوتن  بە  دەتــوانــن 
تــێــوەرنــەدانــی  و  کێبەرکێیەکان  ــی  ــان وەالن
سووریەدا  گێژاوی  لە  دیکەیان  کێشەکانی 
قەیرانی قووڵی ئەو واڵتە یەکالیی بکەنەوە.

دیارە هەم ڕووسەکان و هەم ئامریکا و 
مەبەستی  ڕایانگەیاندووە،  هاوپەیمانەکانی 
دژی  بــە  شــەڕ  ــەدا  ســووری لــە  سەرەکییان 
تــێــرۆڕیــزم و  بـــەاڵم چەمکی  تــێــرۆڕیــزمــە؛ 
ــانــەی کــە لــە خــانــەی تــێــرۆردا  ــەو گــرووپ ئ
ڕوانگەی  لە  داعش_  لە  خۆدەبیننەوە_جگە 
ئەو دوو زلهێزە و هاوپەیمانەکانیانەوە جێی 
ناکۆکین. واتە هەر وەک دیتمان ئامریکا بە 
ناوی شەڕی دژی تێڕور هەر جارناجارێک 
وەبــەر  ئەسەد  بەشار  دەوڵــەتــی  هێزەکانی 
زەبری خۆی دەدا و ڕووسەکانیش بەهەمان 
شێوە لە وەشاندنی زەبر لە هێزەکانی سپای 
ئازادی سووریە کە هەتا ماوەیەک لەمەوبەر 
لەالیەن ئامریکا و هاوپەیمانەکانییەوە تەیار 
ــزن. بـــەو حــاڵــەش  ــارێ ــاپ ــت ن ــران دەسـ دەکــ
ئــامــریــکــایــیــەکــان نـــەیـــانـــشـــاردوەتـــەوە کە 
مەبەستی سەرەکییان لە سووریە لەنێوبردنی 
داعشە و ئامادەن لەسەر داهاتووی سووریە 
لــەگــەڵ ڕووســەکــان دانــووســتــان بــکــەن و 
بەتایبەت  پێشوویان،  هەڵوێستەکانی  لــە 
ــاتـــووی سیاسی  ــەگــەڵ داهـ ــە پــێــوەنــدی ل ل
»ئاڵووگۆر«ی  دەورەی  لە  بەشارئەسەد 

دەسەاڵتدا هەتا ڕادەیەک نەرمی بنوێنن.
بەدرێژایی  کە  ڕووسەکانیش  لەوالشەوە 
داوە،  نیشانیان  ــردوو  ــ ڕابـ ســاڵــی  ــان  ــ دەی
ــان«ن  ــووســت ــوســەودا و »دان ــەگــەڵ ســات ل
دژایــەتــیــدا،  لــە  نــە  و  دۆستایەتیدا  لــە  نــە  و 

گرینگە  بـــۆیـــان  ــەوەی  ــ ئـ و  نــیــن  ــر  ــداگ ــێ پ
بە  ــامــادەن  ئ بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــیــانــە؛  تەنیا 
وەرگرتنی چەند ئیمتیاز و وەالنانی گەمارۆ 
ئابوورییەکانی ئامریکا و هاوپەیمانەکانی کە 
لەدوای داگیرکردنی شێوە دووڕگەی کرێمە 
ئۆکراین  ڕۆژهەاڵتی  ئاژاوەکانی  و  شەڕ  و 
دۆستی  زۆر  لە  واز  سەپاوە،  بەسەریاندا 
ئێستا  هەتا  کە  بێنن  ئەسەد  بەشار  وەک 
بەالیدا  هێزیان  بەاڵنسی  و  بوون  پشتی  لە 
بەلەبەرچاوگرتنی  بۆیەش  شکاندووەتەوە. 
بەردەوامیی  مەترسییەکانی  و  ڕاستییە  ئەو 
تێچووی  ــا  ــەروەه ه و  ــە  قــەیــرانــی ســووری
ئەو شەڕە بۆ ڕووسەکان و ئەو تراژیدییە 
ــە،  ــارادای ــەئ ل ئێستا  هــەر  کــە  ئینسانییەی 
داعش  شکانی  پاش  لە  هەیە  زۆر  ئەگەری 
لەسەر  ئامریکا و ڕووســەکــان  ــە،  لــەو واڵت
پاشانیش  و  ڕێککەون  سەرەکییەکان  خاڵە 
و  تورکیە  وەک  ناوچەییەکانی  ڕۆڵــگــێــرە 
کۆماری ئیسالمیی ئێران ناچار بکەن مل بۆ 

ئەو ڕێککەوتنە دانوێنن.

لەدانووستانی  ئاشکرایە  و  دیــار  ئــەوەی 
پێشکەوتنێکی  ئێستا  تا  ژنێڤدا  و  ئاستانە 
دێمۆکراتی  ئۆپۆزسیۆنی  نێوان  لە  ئەوتۆ 
ــەســەددا  ــەشــار ئ ســـووریـــە و دەوڵـــەتـــی ب
الیــەن  ــەردوو  هـ بــەاڵم  ئـــاراوە،  نەهاتوەتە 
کورتخایەندا  لە  کە  گەیشتوون  ئاکامە  بەو 
لەنێو  یەکتر  بیانەوێ  ئەگەریش  تەنانەت 
بەرن، ناتوانن؛ چونکە هەردوو الیەنی شەڕ 
پشتیوانی  دەرەکییەکانەوە  هێزە  الیــەن  لە 
شەڕ  بااڵنسیی  و  لێدەکرێ  ڕاستەوخۆیان 
بــەالی  ــەواوی  تـ بــە  کــە  نییە  بــە شێوەیەک 
دیکەدا  الیــەنــەکــەی  زیــانــی  بــە  و  الیەنێکدا 
دیــارە،  هـــەروەک  بــەوحــاڵــەش  بشکێتەوە. 
ــەتــی بــەشــار ئــەســەد، چ لــە نێو ڕیــزە  دەوڵ
پانتاییە  ئــەو  ــەڕووی  ل چ  و  نێوخۆییەکانی  
لەدەستی  ئێستا  کــە  ــە  ســووری خــاکــی  ــە  ل
پشتیوانییە  ئاستی  لــە  ــا  ــەروەه ه و  دایـــە 
کۆماری  ــان،  ڕووســەک دەرەکییەکانیشی) 
لوبنان( ستاتویەکی  ئیسالمی و حیزبولالی 
لە  ئەسەدەی  بەشار  ئەو  هەیە.  بەهێزتری 
چەند ساڵی ڕابردوودا سەرەڕای پشتیوانیی 
بەشی  ئیسالمی،  کــۆمــاری  هــەمــەالیــەنــەی 
هەرەزۆری خاکی سووریەی لەدەستدا بوو، 
لەپاش هاتنەکایەی ڕووسەکان، بەتەواوی لە 
حاڵەتی بەرگری هاتەدەرێ و توانی زۆرێک 
لە شار و ناوچە گرینگەکانی وەک حەڵەب 
و دەورووبــەری دەمێشق و... چەند شاری 
دێرئەلزوور  لە  ئێستاش  و  بگرێتەوە  دیکە 

خەریکی پێشڕەوییە. 
ســووریــەی  ئۆپۆزسیۆنی  لــەبــەرانــبــەردا 
تاقمی  لــە چەند دەســتــە و  کــە  دێــمــۆکــرات 
پێکهاتووە،  ــەیــەک  ب دژ  بــگــرە  و  ــاواز  جــی
لەالیەن  تەنیا  کردەیی  شێوەی  بە  لەالیەک 
تورکیەوە پشتیوانیی لێدەکرێ و ئامریکا و 
گەیشتوونەتە  ماوەیەکە  هاوپەیمانەکانیشی 
نـــەزۆر جێی  ــاوەڕە کــە ئــەو هێزانە  بـ ئــەو 
ئـــەوەنـــدە  نـــە  مــتــمــانــە و دێــمــۆکــراتــن و 
یەکگرتوو بەهێزن کە زیاتر لەوە یارمەتییان 
ڕووخانی  سێناریۆی  هەربۆیەش  بــدرێ؛ 
لە  پشتیوانی  بە  و  شەڕ  بە  ئەسەد  بەشار 
ئامریکا  لەالیەن  ســووریــە،  ئۆپۆزیسیونی 
وادیــارە  ڕۆژاواییەکانییەوە،  هاوپەیمانە  و 
بێدەنگەی لێکراوە و تەنانەت تورکیەش کە 
بەشار  لە  تیری  شیروو  هەرلەسەرەتاوە 
بــاوەڕی  شێوەیەک  هیچ  بە  و  هەڵدەکێشا 
سووریەی  لە  بەشارئەسەد  بوونی  بە  بە 
و  بووەتەوە  هێور  ئیدی  نەبوو،  داهاتوودا 

دەزانێ، لە ملمالنی و  لەهەمانکاتدا لە سازانی 
زلهێزەکاندا، دەبێ واز لە مەزنخوازییەکانی 
بۆسەر  لەشکرکێشی  لەپاش  تورکیە  بێنێ. 
نەیشاردووەتەوە  باب،  و  جرابلۆس  شاری 
کە مەبەستی سەرەکی، ئەگەر لە سەرەتادا، 
ئەسەد  بــەشــار  ــەتــی  دەوڵ بەچۆکداهێنانی 
بەر  مەبەستییەتی  زۆرتـــر  ئێستا  بـــووە، 
کوردستانیی  نــاوچــەی  ــدنــەوەی  ــکــان ل ــە  ب
›‹عەفرین« بە »کۆبانی« و جەزیرەوە  بگرێ 
و پێش بە ئەگەری دروستبوونی هەرچەشنە 
وەک  »دیفاکتۆ«ی  سیاسیی  قەوارەیەکی 
بگرێ.  سووریە  لە  کوردستان  باشووری 
بەتایبەت کە سوور دەزانێ لە الیەک کورد 
دابەشکراو بەسەر چوار  نەتەوەیەکی  وەک 
خۆی  تێکۆشانی  و  خــەبــات  بــە  پــارچــەدا 
لەمێژینەی  خەونی  وەدیهێنانی  عــەوداڵــی 
لە  و  کوردستانە  سەربەخۆیی  واتــە  خوی 
بگرە  تورکیە،  هــەر  نــەک  دیــکــەش  الیــەکــی 
لە  خۆ  ناتوانن  ناوچەش  دیکەی  دەواڵتانی 
دێمۆکراسیخوازی  و  مافخوازی  تەوژمی 

بشارنەوە.
الیەکی دیکەش کۆماری ئیسالمیی ئێرانە 
شەڕی  سەرهەڵدانی  لــەســەرەتــای  کەهەر 
نێوخۆیی لە سووریەشێلگیرانە و بە هەموو 
کەمینەی  رێژیمی  لــە  دیفاعی  شــێــوەیــەک 
ــردووە و  ــەوی«ی بــەشــار ئــەســەد کـ ــەل »ع
نەیشاردووەتەوە کە مانەوەی بەشار ئەسەد 
ئەو ڕێژیمە هێڵی سوورە  بۆ  لە دەسەاڵتدا 
و بەرگری لە سووریە بە قسەی یەکێک لە 
رێژیم  پاسدارانی  سپای  فەرماندەرەکانی 
خۆزستان  پارێزگای  لە  بەرگریکردن  لە 
ڕووداوەکــان  ڕەوتی  بەوحاڵەش  گرینگترە. 
ــامــریــکــا و  ــیـــەی لـــە ئ ــیـ ــاوەڕوانـ و ئـــەو چـ
ڕووســەکــان  و  لــەالیــەک  هاوپەیمانەکانی 
ئەگەر  کە  ئەوەیە  دەکــرێ  دیکە  الیەکی  لە 
ــە داهـــاتـــووی  ــەســەد ل ــەشــار ئ ــەت ب ــان ــەن ت

سووریەدا ڕۆڵێکیشی هەبێ، 
ئەو بەشار ئەسەدەی شەش ساڵ لەمەوبەر 
و پێش سەرهەڵدانی شەڕی نێوخۆیی نابێ و 
لە باشترین حاڵەتدا هەتا هەڵبژاردنێک لە ژێر 
دەتوانێ  نەتەوەیەکگرتووەکاندا  چاودێریی 
بە  دەکــرێ  هەربۆیە  بمێنێ.  دەســەاڵتــدا  لە 
دڵنیاییەوە بڵێین سووریەی داهاتوو، ئەگەر 
لێکهەڵنەوەشێتەوە، کەئەوەش ئەگەرێکی زۆر 
بەهێز نییە، واڵتێک دەبێ کە دەسەاڵتەکەی 
و  المــەرکــەزی  بنەمای  و  ئەساس  لەسەر 
لەالیەن  لە کەڵەکەبوونی دەسەاڵت  بەدوور 
کەس و تاقم و پێکهاتەیەکەوە دادەمەزرێ، 
واڵتێک دەبێ کە النیکەمی مەترسیی بۆ دەرو 
و دراوسێی وەک ئۆردۆن و ئیسرائیل دەبێ 
و لە هەموو گرینگتر، واڵتێک دەبێ کە ئیدی 
ئیسالمی،  کۆماری  تەڕاتێنی  مەیدانی  نابێتە 
و  هاوپەیمانەکانی  و  ئامریکا  نــە  چونکە 
بەوە  تورکیە  تەنانەت  و  عەرەبی  واڵتانی 
ڕازی دەبن و نە ئەسەد و کەمینەی عەلویی 
ئەو هێزەیان دەمێنێ کە بتوانن ئەو بەستێنە 
بکەن.  لەبار  ئیسالمی  کۆماری  رێژیمی  بۆ 
لەدوای  دەزانــێ  باش  ئامریکا  لەوەش  جگە 
ــەددام حوسێن لــە عــێــڕاق و  ڕووخــانــی سـ
سووریە  لە  نێوخۆیی  شەڕی  دەسپێکردنی 
ــە دوای  ل ــەمــەن و هـــەروەهـــا  ی ــاشــان  پ و 
»بەرجام«،  ناوکی  ڕێککەوتنی  مۆرکردنی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران لەالیەک لە ئاستی 
ناوچەدا بە ڕێژەیەکی زۆر لە پێشوو بەرینتر 
و بەرباڵوتر هاتووەتە مەیدانی قەیرانەکان و 
هەڕەشە  بووەتە  ناوچەیی،  زلهێزێکی  وەک 
ــی ئــەمــریــکــا و  ــەکــان ــی ــدی ــەرژەوەن ــەســەر ب ل
هاوپەیمانە ناوچەییەکانی و لەالیەکی دیکەش 
بە هەموو توانایەوە خەریکە پەرە بە پرۆژە 
جێی  هــەر  نــەک  کە  دەدا  مووشەکییەکانی 
هاوپەیمانەکانییەتی،  و  ئامریکا  نیگەرانیی 
بگرە نیشاندەر و سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە 
کە ئەو ڕێژیمە ئەگەر ئێستاش نا، لەداهاتوودا 
دەتوانێ کێشەی گەورە لە ناوچەدا بنێتەوە. 
لە  ئامریکا  ناکرێ  چــاوەڕوان  بۆیەش  هەر 
کۆماری  بێ  ڕازی  داهــاتــوودا  ســووریــەی 
ئیسالمیی ئێران جێ پێیەکی وەک سەردەمی 

پێشووی لەو واڵتەدا هەبێ.

ڕەزا محەممەدئەمینی
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جوواڵنەوەی چەکداریی سااڵنی ٤٧_٤٦ لە دوای ڕووخانی کۆمار 
کرایەوە.  کوردستاندا  دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشانی  و  خەبات  بەری  بە  بوو  هەناسەیەک 
 ٣٨ پۆلێكی  بەداخەوە  ئەگەرچی  ئێران  لە  کورد  گەلی  خەباتی  پڕشنگدارەی  قۆناغە  لەو 
كەسی لە تێكوشەرانی کورد کە مەال ئاوارە یەک لەوان بوو، گیانیان فیدای ڕزگاریی گەل 
نوێكردنەوەی  پەیمان  بە هۆی  بوو  ئەم شۆڕشە  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  كرد،  نیشتمانەكەیان  و 
پێشمەرگە. ڕێكخستنەوەی  و  بووژاندەوە  و  جوواڵنەوەكەیان  لەگەڵ  ڕۆژهەاڵت  خەڵكی 
لە ساڵی ١٣١٣ی هەتاوی لە گوندی شەڵماشی سەر بە شاری سەردەشت لە بنەماڵەی 
مامۆستایەکی زانا و نیشتمانپەروەر، کوڕێکی چاوگەش چاوی بە دنیا هەڵێنا و مامۆستا 

محەمەد ئەمینی باوکی ناوی لێنا ئەحمەد. 
دوور  بە  و  قوتابخانە  بێ  گوندێکی  لە  ئەحمەد 
لە هەموو مافێکی سەرەتایی، پێی گرت و تەمەنی 
بەرەو شەش حەوت سااڵن هەڵکشا، لەبەر ئەوەی 
زۆر  ببوو،   دایك  لە  خوێندەواردا  بنەماڵەیەکی  لە 
دوای  و  باوکی  قوتابییەکی  ببێتە  کە  بوو  ئاسایی 
فەقێیەتی  قەوانی  سەرەتاییەکان،  نامێلکە  خوێندنی 
لە شان کرد و چووە نێو جەرگەی فەقێیان و، لە 
حوجرەیەکەوە  لە  و،  تر  گوندێکی  بۆ  گوندێکەوە 
ناوچەی  و  شوێن  زۆر  دی،  حوجرەیەکی  بۆ 
زیرەک   زۆر  فەقێیەکی  وەکوو  و  گەڕا  کوردستان 
خوێندنی  ئەوەی  پێش  ئەحمەد  مەال  خوێندی. 
و  هێنا  خوێندن  له   وازى  بکا  تەواو  مەالیەتی 
و  کڕین  خه ریکى  و  کاسبى  و  کار  کرده   رووى 
فرۆشتنى تووتن بوو، ئه ویش تووتن و تووتنەوانی 
تووتنه وانێکى  »هاوارى  شیعرى  له   بۆخۆى  که  

ناساندوه .  و  ناسیوه   باشترى  که س  هه موو  له   سه رده شت«دا  ناوچه ى 
خەڵکدۆست  و  نەتەوایەتی  هەستی  خاوەن  دیندار،  ئاگا،  هێژا،  مرۆڤێکی  ئەحمەد،  مەال   
بوو، کە هەر لە سەردەمی فەقێیەتی و خوێندنی لە حوجرەی شار و گوندەکانی کوردستان، 
و خەڵک  زۆرداری  و،  ژێردەستان  دڵتەزێنی  باڵی  و  بێ حاڵ  و  نابەرامبەری  بە   هەستی 
نێو  چووە  و  خرۆکەیەک  بە  بوو  گەلەکەی  ئازاری  و  کرد  دەسەاڵتداران  رووتاندنەوەی 
بۆ  یەک  سەر  خستە  ڕۆژی  و  شەو  و  شان  کردە  مەردایەتی  چەکی  کە  وابوو  خوێنی، 
نابەرابەریانە. ئەو  نەهێشتنی  و  دەستەیی  ژێر  و  کەمدەستی  لە  گەلەکەی  ڕزگاری 
مەال ئەحمەد،  دوای ئەوەی بوو بە ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستان، بەبێ  گرنگیدان 
بە پلە و پایە، قورسترین ئەرکەکانی وە ئەستۆ دەگرت و بە باشترین شێوەی گونجاو ڕای 
دەپەڕاندن. ئەو لە ساڵی ١٣٤٠ی هەتاویدا لە الیەن سیخوڕەکانی ڕێژێمی پاشایەتی ئاشکرا 
کرا و ئەویش بە ناچاری ڕوو لە باشووری کوردستان کرد و لەوێ لەگەڵ پۆلێک لە هاوڕێ 
حیزبییەکانی سەرقاڵی ڕێکخستنەوە و بووژاندنەوەی ڕیزەکانی حیزب بوو. هەر ئەو کاتەش 
بوو کە نازناوی ئاوارەی بۆ خۆی هەڵبژارد. لە ساڵەکانی ١٣٤٠ بەوالوە، بە نهێنێ گەڕایەوە 
کوردستانی ئێران، به اڵم ئه م جاره یان نه  فه قێ بوو نه  مه ال و نه  تووتنکڕ و تووتن فرۆش. 
خۆشه ویستى  کادرێک؟  چ  ئه ویش  بوو.  کوردستان  دێموکراتى  حیزبى  کادرى  جاره   ئه م 
هه مووان، جێى متمانه ى هه مووان و میوانى ماڵى هه مووان. سه یر ئه وه  بوو هه موو کاتێک 
ئاگاى له  رووداوه کانى سه رانسه رى ناوچه ى سه رده شت هه بوو. چونکه  رایه ڵکه یه کى واى 
پێک هێنابوو که  هه رچى ڕووى دابایه  پێى ده گه یشته وه  و لێى خه به ردار ده بوو. زۆربه ى 
ده گه ڕا.  فیشه کدانه وه   قه د  دوو  و  درێژ  بڕنۆیه کى  و  خۆى  به   ته نیا  تاقى  به   زۆریش 
بەڵكوو  نەبوو،  ناوچەكە  خەڵكی  خۆشەویستی  و  پێشمەرگە  تەنیا  هەر  ئاوارە  مەال 
زۆردار  دەسەاڵتی  زۆری  و  زۆڵم  توانی  نیشتماندۆست،  و  گەل  شاعیرێكی  وەك 
و  بكاتەوە  باڵویان  خەڵكدا  كۆمەالنی  و  كۆر  لەنێو  و  بهۆنێتەوە  شێعردا  قالبی  لە 
ناوبانگەكانیەتی. بە  هەر  شێعرە  لە  یەكێك  تووتنەوان  کە  بێنێتەوە،  ئاگا  بە  پێ  خەڵکیان 
جەمسەردا  دوو  سەر  بە  سەرووبەندەدا  لەو  بەداخەوە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
لەباری  کەشوهەوای  کوردستان  باشووری  لە  کە  جەمسەرانە  لەو  یەکێک  ببوو،  دابەش 
بۆ چاالکیی سیاسی نەبوو، دواجار بڕیاریان دا کە بگەڕێنەوە نێوخۆ و بە ئاشکرا درێژە 
و  گەڕانەوە ڕۆژهەاڵتی کوردستان  هەتاوی  ئەوان ساڵی ١٣٤٦ی  بدەن.  بە چاالکیەکانیان 
دایەوە  گەرموگوڕیەکیان  و  کۆمار  دوای  دامرکاوەی  ژیلەمۆ  ئەو  بەبەر  کردەوە  گیانیان 
بوو.  ئەو جوواڵنەوەیە  ڕێبەرانی  لە  یەک  ئاوارە  مەال  و،  خەباتی چەکداری  و  بە شۆڕش 
چیا  و  دۆڵ  و  شیو  پێشمەرگەیە،  و  کادر  پۆلە  ئەو  گه ڕانه وه ی  به   پاشایه تى  رێژیمى 
و،  ڕاونانیان  که وته   و  ته نین  لـێ  و خۆفرۆش  و جاسووس  ژاندارم  و  به  جاش  و چۆلى 
ئەوان به  ناچار له  زۆر جێگا تووشى تێکه ڵچوونى چه کدارانه  بوون. هه رچه ند ئه و ڕاپه ڕینه  
ئاماده  نه کرابوو و به سه ر تێکۆشه رانى دێموکرات و گه لى کورددا سه پابوو، به اڵم به ڕاستى 
هەم خەڵک و هەم هێزی پێشمەرگە قاره مانه تییان نواند و حه ماسه یان خوڵقاند. زۆر جار 
له گه ڵ سه دان چه کدارى دوژمن به ره وڕوو ده بوون  پازده  که سیى پێشمه رگه ،  هێزێکى ده  
بوێرانه   ئامرازی شه ڕ چەکدار کرابوو، که چى  تازه ترین  تۆپخانه  و هێلى کۆپتێر و  به   که  
سه ربه رزانه   و  ده دا  دوژمن  هێزه کانى  له   قورسیان  زیانى  و،  ده بوونه وه   به ره نگاریان 
له   پۆلێک  داخه وه   به   شه ڕانه دا  له و  دیاره   ده کرد.  رزگار  دوژمن  گه مارۆى  له   خۆیان 
بۆ  هه ریه که یان  که   دەدا،  له ده ست  گیانیان  دێموکڕاتیش  پێشمه رگه کانى  کادرو  باشترین 
بزووتنه وه ى کورد سه رمایه یه ک بوون و له ده ستچوونیان به ڕاستى خه سارێکى گه وره  بوو.
ساڵ   5 لە  زیاتر  پەهلەوی،  داگیرکەری  ڕێژێمی  سیخوڕییەكانی  دەزگا  و  ساواك 
بوون،  ئەنجام  بێ  هەوڵەكانیان  بەاڵم  داوێکەوە،  بخەنە  ئاوارە  مەال  كە  دەدا  هەوڵیان 
هاوكاریان  دەستی  دیسانەوە  ڕێژیم،  كاتی  ئەو  بەرپرسانی  سەرەنجام  ئەوەیکە  هەتا 
خه ڵک  داو.  خستیانە  پیالنێك  بە  و  برد  كورد  خۆجێی  سەرشۆڕی  خۆفرۆشانی  الی  بۆ 
چاره سه ر  بۆیان  که   ئاواره   مه ال  الى  ده برده   کۆمه اڵیه تییه کانیان  کێشه   جار  زۆر 
دوو  و  ئاوارە  مەال  و  وەرگیرا  که لک  ڕێگایه   له و  راست  ئاواره   داوخستنى  له   بۆ  بکا. 
کرانە  بانگ  ئانقەست دروستکراو  بە  کێشەیەکی  بۆ چارەسەرکردنی  هاورێی  پێشمەرگەی 
گیران. دیل  بە  و  سەریان  دێتە  دوژمن  په رداخى  و  پۆشته   هێزێکى  له والشه وه   بۆسەکە. 
هێزەکانی ڕێژیم دەسبەجێ مەال ئاوارەیان بە دەست و پێ بەسراوی بە هەلیکوپتەر بۆ 
شاری سەردەشت و لە دادگای سەحرایی پادگانی جەڵدیان بە بڕیاری تیمسار ئۆوەیسی 

سزای ئێعدامی بەسەردا سەپا.
مەال ئاوارە دوای ٤ مانگ ئەشكەنجەی ڕۆحی و جەستەیی تەنانەت ناوی یەك كەسیشی لە 
ئەندامانی حیزب و ڕێكخستنەكانی نەدركاند و بەم شێوەیە سەلماندی كە نهێنییەكانی گەل و 
نیشتمانەكەی بۆ هەتا هەتایە لەنێو دڵیدا بە پارێزراوی دەمێننەوە و، بەم نهێنی پارێزییەش نیشانی 
دا كە سڵ ناكاتەوە لە مەرگ، ئەویش مەرگێك كە لە پێناو داوا ڕەواكانی گەل بەشخوراوەکەی بێ. 
ئاوارە  مەال  هەتاوی،  ١٣٤٧ی  ساڵی  گەالوێژی  مانگی  ١١ی  ڕۆژی  لە  کۆتاییدا  لە 
پێناو  لە  گیانیان  کوردستانەوە،  بژی  بەدەم  سەردەشت  شاری  لە  هاوڕێکانی،  لەگەڵ 
نیشتیمانەوە. و  حیزب  نەمرانی  كاروانی  ڕیزی  چوونە  و  کرد  بەخت  نیشتماندا  و  گەل 

ڕۆحیان شاد و ڕێگایان پڕ ڕیبوار بێ.

مەالئاوارە
عادڵ مەحموودی

ئاژاوەونەزملەجیهانێکیهەردەملەگۆڕاندا
)2-2(

)خۆرهەاڵتینێوەڕاست(

لە سنوورەکانی ڕووسیە،  ئەوراسیا و  لە 
ئــاســەوارەکــانــی  هــۆی  بــە  جیهانی  نــەزمــی 
موشکیلە  تووشی  دەســـەاڵت  کێشمەکێشی 
ناوین،  خۆرهەاڵتی  کەنارەکانی  لە  بــووە. 
هەڕەشەی  لێکهەڵوەشان  ئــاژاوەی  هۆی  بە 
لێدەکردێ. سیستەمی نەزمی وێستفالیی کە لە 
خۆرهەاڵتی ناوین لە کۆتایی شەڕی یەکەمی 
چــوار  بـــووە.  وێـــران  ــاراوە  ئـ هاتە  جیهانیی 
سەربەخۆ  واڵتــی  وەک  چیتر  ناوچە  واڵتــی 
نین. سورییە، عێراق، لیبی و یەمەن بوونەتە 
بــەدوای  کە  تاقمانەی  ئــەو  شــەڕی  مەیدانی 

سەپاندنی دەسەاڵتی خۆیانەوەن.
لە ڕووبەرێکی بەرچاو لە عێراق و سووریە، 
خۆی  داعش،  تووندئاژۆ،  ئایینی  سوپایەکی 
وەک دوژمنی دڵڕەقی شارستانییەتی مودێڕن 
تووندوتیژیی  ڕێگای  لە  کە  کردووە  پێناسە 
چەند  نــاونــەتــەوەیــی  سیستەمی  ــهــەوێ  دەی
واڵتان بۆ ئیمپراتوریەتێکی ئیسالمیی لە سەر 
بنەمای شەریعەت بگۆڕێ. لە هەلومەرجێکی 
دوژمنی  دەڵێ  کە  پێشینیان  پەندی  ئەوتۆدا، 
ــرێ وەک دۆســـت سەیر  دەکـ دوژمــنــەکــەت 
بکرێ بڕ ناکا. لە خۆرهەاڵتی ناوینی ئێستا، 
دوژمنی دوژمنەکەت لەوانەیە دوژمنی تۆش 
ئایدیۆلۆژییە  بە  نێوەڕاست  خۆرهەاڵتی  بێ. 
ڕێژە  هەمان  بە  و  گۆڕانەکانی  لە  هەمیشە 
بە کردارە تایبەتییەکانی کاریگەریی لە سەر 

جیهان هەیە.
داعــش  لــەگــەڵ  دەرەوە  جیهانی  شـــەڕی 
ــەی  زۆربـ ــدا.  بـ نیشان  شتە  ئــەو  دەتــوانــێ 
ئێرانی  بە  داعشییەکان،  غەیری  دەســەاڵتــە 
شیعە و واڵتە سەرەکییە سوننییەکانەوە، لە 
بەرن.  لەناوی  دەبێ  کە  هــاوڕان  ئەوە  سەر 
ژێر  ناوچەکانی  ــەرارە  قـ الیــەن  کــام  بــەاڵم 
دەسەاڵتی بە میرات بگرێ؟ هاوپەیمانییەک لە 
سوننیەکان؟ یا تاقمێک کە لە ژێر نفوزی ئێران 
دایە؟ جوابەکەی ناڕوونە چونکە ڕووسیە و 
لە الیەک  ناتۆ هەرکامیان پشتیوانی  واڵتانی 
ــاوچــەی ژێـــر دەســەاڵتــی  ــەگــەر ن ــەن. ئ ــ دەک
یا ئەو  داعش لە الیەن سوپای پاسدارانەوە 
و  ڕاهێنان  ئــەوانــەوە  الیــەن  لە  کە  هێزانەی 
ئاکامەکەی  بکرێ،  داگیر  دەکرێ  ڕێبەرییان 
دەبێتە ناوچەیەک کە لە تاران تا بەیروتە، کە 
دەتوانێ دەستپێکی سەرهەڵدانی ئیمپراتوریی 

توندئاژۆی ئێران بێ.  
ــوگــۆڕ لە  ــاڵ ــە ئ ــەوەی خـــۆرئـــاوا ب ــکــدان ــێ ل
دەوڵەتێکی  لە  کە  واڵتێک  تێکچووە،  تورکیە 
ــواری  ــ ــە ب ــوالرەوە بـــۆ چــەشــنــێــک لـ ــکـ ــێـ سـ
یەک  لە  گــۆڕاوە.  ئیسالمییە  ئایدیۆلۆژییەوە 
لە  ئــووروپــا  لەسەر  کاریگەریی  ئــەو  کاتدا 
لە  پەنابەران  سەرڕێژەی  کۆنترۆڵێ  ڕێگای 
بە  ئامریکای  و  هەیە  ناوینەوە  خۆرهەاڵتی 
گواستنەوەی نەوت و کااڵی تر لە سنووری 
پشتیوانیی  ــردووە،  کـ تــووڕە  بــاشــووریــەوە 
تورکیە بۆ پرسی سوننی هاوتەریب لە گەڵ 
خۆبەڕێوەبەریی  الوازکردنی  بۆ  هەوڵەکانی 
کوردان، کە زۆرینەی تاقمەکانی تا ئێستا لە 
الیەن خۆرئاواوە پشتیوانیی دەکرێن، دەچێتە 

پێش.
کــاریــگــەریــی  ــە  ــیـ ڕووسـ ــی  ــوێ ن دەوری 
ــێ.  ــوو دەب ــات لــە ســەر شــێــوەی نــەزمــی داه
پێهێنانی  یارمەتیی بە شکست  ئەو،  ئامانجی 
هاوشێوەیە؟  تاقمی  بە  پێشگرتن  و  داعــش 
مێژوویی  گەڕانی  نۆستالژیی  هۆیەکەی  یا 
ئــەوەی  ئەگەر  ستراتێژیکە؟  دەســەاڵتــی  بۆ 
خۆرئاوا  هاوکاریی  سیاسەتی  بــێ،  پێشدا 
ئەگەر  دەبێ.  باش  ڕووسیە شتێکی  گەڵ  لە 
ئەوەی دواتر بێ، دووبارەبوونەوەی شەڕی 
هەڵوێستی  چــاوەڕوانــکــراوە.  شتێکی  ســارد 
ڕووسیە لە بارەی کۆنتڕۆڵی ناوچەکانی ژێر 
دەسەاڵتی داعش، کە لەسەروە ئاماژەی پێ 

درا، کلیلی تاقیکردنەوەی دەبێ.
ــاوا  ــژاردە بـــــەرەوڕووی خــۆرئ ــ هــەمــان ب
دەبێتەوە. دەبێ بڕیار بدا کام سەرئەنجام لە 
گەڵ نەزمی نوێی جیهانیی تەبایە و پارێزگاری 
ــەو نــاتــوانــێ بــە شــێــوەی گشتیی  لــێ بــکــا. ئ
بنەمای  لەسەر  ــەک  ــژاردەی ب لە  پشتیوانیی 
بۆخۆیان  ــەوان  ئ چونکە  بکا  ئایینی  تاقمی 
دەبێ  پشتیوانییەکەی  ئامانجی  بەشن.  بەش 
سەقامگیریی بێ و لە دژی هەر تاقمێک بێ کە 

هەڕەشە لە سەقامگیریی دەکا و لێکدانەوەکە 

نابێ  و  بگرێ  لەبەر چاو  مەودا  درێژ  دەبێ 
ئاکامی تاکتیکەکانی ئێستا بێ.

بەشدارییەکەی  بە  درێژە  خۆرئاوا  ئەگەر 
ژێئۆستراتێژیکی  پالنێکی  کە  ئەوەی  بێ  بدا 
هەبێ، ئاژاوە پەرە دەستێنێ. ئەگەر پاشەکشە 
بکا  لە تێئۆریدا یا بە کردەوە، هەر وەک لە 
١٠ ساڵی ڕابردوو دا وەسوەسەی هەبووە، 
زلهێزێکی وەک چین و هیندوستان، کە ناتوانن 
یا  سنوورەکانیان  نزیک  لە  ــاژاوە  ئ قبووڵی 
لە  وردە  وردە  بــکــەن،  نێوخۆ  لــە  پشێویی 
و  دەگرنەوە  خۆرئاوا  جێگای  ڕووسیە  گەڵ 
سەدانەی  ئەو  جیهانیی  سیاسەتی  شێوازی 

دوایی دەڕووخێ.

پەیمانیئاتالنتیکبەرەوکوێ؟
ــە دوو دەرئــەنــجــامــی بۆ  ــ ــ ئـــەم ڕووداوان
کە  جێیەی  ئەو  تا  دەبــێ.  ئاتالنتیک  پەیمانی 
لە  هەڕەشە  دەرەوە  دونیای  ئاڵوگۆڕەکانی 
هاوسەنگیی دەسەاڵت بکەن، ئەوان هەڕەشەن 
بە  ــاواش  خــۆرئ ــەوان  ئـ بــەاڵم  تەناهیی.  بــۆ 
چالش دەکێشن تا یارمەتیی بە دروستکردنی 
ژمارە  بڕگەی  بکا.  جیهانیی  نوێی  نەزمێکی 

پێنجی پێڕەوی ناتۆ شیی کردۆتەوە کە چی 
بەرهەمی  ناتوانێ  ــەوە  ئ بــپــارێــزرێ،  ــێ  دەب

کۆتایی سیاسەتی ئاتالنتیک بێ.
ناتۆ لە ١٩٤٩ بۆ پارێزگاری لە ئەندامەکانی 
دروست  سۆڤیەت  یەکیەتیی  هێرشی  دژی 
بوو. لەو کاتەوە بەرەو ڕایەڵەیەک لە نەتەوان 
ــارەی جـــیـــاوازەوە گـــۆڕاوە تــا دژی  ــەب بــە ق
ناسەقامگیرکردنی نێونەتەوەیی بوەستێتەوە. 
بەاڵم ناتۆ زۆرتر لە ئامانجە سەرەکییەکانیدا 
ــا ئــەو کــامــڵــبــوونــەی کــە بە  ــووە ت دەقــیــق بـ
ــارەی ئــەرکــە  ــەبـ ــەو لـ ــووە، ئـ ــتـ خـــۆیـــەوە دیـ
بەرگریکارانەکەیدا ئاشکراتر دواوە تا دەوری 

خۆی لە یارمەتییدان بە نەزمی جیهانیی.
بەرامبەر  وریــاکــەرەوەی  دەوری  لە  دڵنیا 
ــەت لە  ــی بـــە هـــەڕەشـــەی یــەکــیــەتــیــی ســۆڤ
ئەتۆمی  جبەخانەی  پەرەپێدانی  پــرۆســەی 
ڕێژەیی  بااڵدەستی  بۆ  تــەواوکــەریــك  وەک 
یاسایی  ئەرکێکی  ناتۆ  وشکانییەکەی،  هێزە 
هاوبەشی  ــاوەڕی  بـ نیشانەی  هــەروەهــا  و 
نەتەوە  ئازادەکانی خۆرئاوا بۆ بڕەودان بە 

بایخەکانیان بوو. 
نەریتی ڕیبەریی ئامریکا بووە هۆی ئەوەی 
کە جبەخانەی ئەتۆمی ئامریکا وەک ئەوپەڕی 
هاوسەنگی توانایی سەربازیی سۆڤیەت بووە. 
وەردە  پەیمانەکە  دەیەکان،  بوونی  تێپەڕ  بە 

ئامریکای  یەکالیەنەی  زەمانەتی  وەک  وردە 
ئەو چەمکە ستراتێژیکە کە  لە جیاتی  لێهات 

لەسەری ساغ ببوینەوە بۆ گۆڕانی جیهان.
پەیمانی  بارەی  لە  تاچێر  ڕوانگەی خاتوو 
ئێستا  واقعییەتەکانی  لەگەڵ  زۆر  ئاتاڵنتیک 
ــرد کە  ــاس دەکـ ــاوای ب ــەو ئـ جــیــاواز بـــوو. ئ
وەک  »ئامریکا  لە  پێکهاتوە  نێوەڕۆکدا  لە 
دەسەاڵتی سەرەکیی لەگەڵ هاوپەیمانانێک کە 
بە شێوەی گشتیی لە ئەمری ئەو دان«. ئێستا 
چیتر بەو شێوە نییە. ویالیەتە یەکگرتووەکان 
دەکرد  باسی  تاچێر  کە  شێوەیە  بەو  چیتر 
ئوروپاییەکانیش  ئــاکــاری  و  ناکا  ڕێبەریی 

ئەوەیە کە لە ئالترناتیوی دیکە دەکۆڵنەوە.
ــان، تــێــکــنــۆلــۆژی و  بــوونــی خــەڵــک، ســام
سەرمایە ڕۆڵێکی یەکالکەرەوەی جیهانیی بۆ 
ئامریکا و ئوروپای خاوەن توانایی سەربازیی 
دەستەبەر دەکا. بەاڵم ئەوە بە بێ ستراتێژی 
دیاریکراو و ڕوانگەی سیاسیی نایەتە ئاراوە. 
ئەمڕۆ،  جیهانی  خێرای  ئاڵوگۆڕەکانی  لە 
ــێ خــەریــکــی پـــێـــداچـــوونـــەوەی  ــ نـــاتـــۆ دەبـ
بێ.  تواناییەکانی  و  ئامانج  بە  هەمیشەیی 
ئەمڕۆیی  نەزمی  پێکهاتەی  لە  ئاڵۆگۆڕەکان 

جیهان، دەبێ ناتۆ و ئەندامەکانی بێنێتە سەر 
ئەو باوەڕە کە لەخۆیان بپرسن: دەیانهەوێ 
کۆنتڕۆڵی  لــە  جگە  ئــاڵــوگــۆڕ  کــام  بــە  پێش 
خاکی واڵتانی ئەندام بگرن و بە کام ئامراز؟ 
ئامانجە سیاسییەکان کامانەن و ئامادەن کام 

ئەمرازانە بەکار بێنن؟ 
کەوابوو ڕێگام بدەن بە دووپاتکردنەوەی 
دۆستانەکەی  وتارە  لە  تاچێر  خاتوو  وتەی 
وتارەکەم  بە  کۆتایی  لەوەپێشی  دەیــە  دوو 

بهێنم:
»چی بکەین؟ من پێموایە ئەوەی کە ئێستا 
پێویستە دەستپێشخەرییەکی نوێ و ژیرانەی 
ئاتالنتیکە. ئامانجەکەی دەبێ دووبارە پێناسە 
ڕووناکایی  ژێر  لە  ئاتالنتیسیزم  کردنەوەی 
ــردن.  ــ ــەو مــوشــکــیــالنــە بـــێ کـــە بــاســم ک ــ ئ
مێژوو  کە  هەڵدەکەون  دەگمەن  چرکەساتی 
دیاریی  ئامرازانە  بەو  ئاواڵەیە و ڕەوتەکەی 
دەکرێن کە باسم کردن. وێدەچێ ئێستا ئێمە 

لە چرکەساتێکی وەها دابین.« 
وتەکانی خاتوو تاچێر، پێش هەموو شتێک، 
ئێمە  بــوو.  ئەرکەکە  پێناسەی  و  ڕاســپــاردە 
هەستیارتریشدا  ساتەوەختێکی  لە  ئەمڕۆ 

دەژین.    

د. هێرنی کیسینجێر 
کەماڵ حەسەنپوور کردوویەتی بە کوردی

]لە ڕۆژهه اڵتی ناڤیندا پەندی پێشینیان کە دەڵێ دوژمنی دوژمنەکەت 
دەکرێ وەک دۆست سەیر بکرێ بڕ ناکا. لە خۆرهەاڵتی ناوینی 

ئێستادا، دوژمنی دوژمنەکەت لەوانەیە دوژمنی تۆش بێ. خۆرهەاڵتی 
نێوەڕاست بە ئایدیۆلۆژییە هەمیشە لە گۆڕانەکانی و بە هەمان ڕێژە 

بە کردارە تایبەتییەکانی کاریگەریی لە سەر جیهان هەیە[
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سەبارەت بە بۆچوونی کۆمۆنیستەکانی ئێرانیش 
ڕەزاشا،  ڕووخانی  پێش  نەتەوەیی  مەسەلەی  بۆ 
دەتوانین ئاماژە بەم ڕاستییە بکەێن کە سەرەڕای 
ئەوەی کە حیزبی کۆمۆنیستی ئێران یەکەمین هێز 
بوو لە مێژووی ئێراندا کە باوەڕی بە چارەسەری 
و  ئازاد  یەکیەتیی  لە چەشنی  نەتەوەیی  مەسەلەی 
ئاستی  تا  هەبوو  ئێران  نەتەوەکانی  دڵخوازانەی 
سەربەخۆییخوازی  هاوکات  بەاڵم  جیابوونەوە،  
کوردی بە فیت و سیاسەتی ئینگلیس لە قەڵەم دەدا. 
لە   »١٣٠١  _ ایران  کمونیست  فرقە  »بیانیەی 
بۆ  ئێران و خەبات  لە  میللیەت  بەشی »مەسەلەی 
کۆماری میللی« بەم چەشنە باسی مەسەلەی کورد 
دەکا: »بەشێک لە کوردەکان لە خاکی ئێران و بەشی   
دروشمی  دەژین  و  تورکیەدا  واڵتی  لە  دیکەیان 
و  کوردستان  بەشەکانی  تەواوی  کۆکردنەوەی 
یەکگرتووی  دەوڵەتێکی  نێو  لە  کوردان  یەکگرتنی 
کورد لە نێو کوردەکاندا بەناوبانگ و سەرنجڕاکێشە. 
کەڵک   مەسەلەیە  لەم  ئینگلیس  ئەمپیریالیستەکانی 
و  هەست  هەاڵیساندنی  بۆ  هاوکات  و  وەردەگرن 
خەباتی  کوردان،  نێو  لە  نەتەوەیی  دەمارگرژی 
ئەوان دژی دەوڵەتی ئێران و تورکیە بە هێز دەکەن. 
ئینگلیسییەکان دەیانەوێ دەوڵەتێکی کوردی لە ژێر 
ئەم  کاتێک  پێک  بێنن، هەر  ئینگلیس  سەرپەرستیی 
کاتە  ئەو  بگرێ  خۆیەوە  بە  ڕاستی  ڕەنگی  پیالنە 
نیزامی  باری  لە  چ  ئینگلیس  ئەمپیریالیستی  پێگەی 
بە  و  ئابورییەوە  و  سیاسی  باری  لە  چ  و  یەوە 
دەبێ.   قایمتر  ئێران  نەوتی  دەرکێشانی  تایبەتی 
ڕێبەرانی  لە  یەکێک  سوڵتانزادە  ئاوتیس 
کتێبی  لە  ئێران  کۆمونیستی  حیزبی  بە ناوبانگی 
»ئێرانی ئەمڕۆ«دا کە لە ٢١ ژوئیەی ١٩٢٢ لە مسکۆ 
باڵوکرایەوە لە بەشی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
دەکاتەوە:  دووپات  ئاوا  دیسان  بیرۆکەیە  ئەم 
»جارێ چوار مانگ لە سەرکوتکردنی شۆڕشەکانی 
حکوومەتی  کە  تێپەرنەببوو  خوراسان  و  گیالن 
تاران سەرقاڵی ئەو مەسەلەیە بوو کە چۆن کۆتایی 
سمکۆ  سەرۆکایەتیی  بە  کوردەکان  شۆڕشی  بە 
داوای  ئینگلیس  جیددیی  پشتیوانیی  بە  کە  بێنێ 
سەربەخۆیی کوردستانیان دەکرد.« لە ژێرنووسی 
ڕستەیە  ئەم  شیکردنەوەی  بۆ  الپەرەدا  ئەو  هەر 
ئاماژە دەکا: ئینگلیس دەیەوێ لە ژێر سەرپەرستیی 
خۆی کوردستان سەربەخۆ بکا تا لە الیەک ئێران و 
تورکیە الواز بکا و لە الیەکی دیکەوە پشت بەرەیەکی 
نێوان  دووچۆمان  نەوتی  قازانجی  بۆ  بەمتمانە 
عەمۆغلی  حەیدەر  تێزەکانی  لە  بکا«.   تەرخان 
کە  ئێران  کۆمۆنیستی  بزووتنەوەی  ڕێبەرانی  لە 
سیاسیی   _ کۆمەاڵیەتی  بارودۆخی  بە  سەبارەت 
ئێران و تاکتیکی فرقەی کۆمۆنیستی عەداڵەتی ئیران 
ناوەندیی حیزبی کۆمونیستی  بە واژۆی کۆمیتەی 
دا   ١٩٢١ مارسی   _ ژانویە  لە  )عەدالەت(  ئێران 
ناکرێ.  نەتەوەیی  مەسەلەی  باسی  باڵوبۆتەوە، 
 ( ئێران  لە  حیزب  بەالنیکەمی  بەرنامەی  لە 
حەیدەرخان  قەڵەمی  بە  کۆمینتێرن(  ئێرانی  لقی 
باسی  سیاسیدا  کاروباری  ٤ی  بەندی  لە 
توودەیی  سەربەخۆی  کۆماری  »ڕاگەیاندنی 
کراوە.  دابەشنەکراو«   یەکەیەکی  وەک 
و  شۆڕشگێر  شاعیری  الهووتی،  ئەبوالقاسمی 
کۆمۆنیستی ئێرانیی بە ڕەچەڵەک کورد لە وتارێک 
ساڵی  لە  کە  کوردستان«  و  »کورد  ناوی  بە 
مۆسکۆ  لە  نوێ«  »ڕۆژهەاڵتی  گۆڤاری  لە   ١٩٢٣
وەکوو  ڕووس  کوردناسی  الزایڤ  و  باڵوبۆتەوە 
یەکەمین لێکدانەوەکانی مەسەلەی کورد لە ڕوانگەی 
مارکسیستییەوە لە قەڵەمی داوە، سەرەرای ئەوەی 
کە زانیارییەکی بەرچاو سەبارەت بە مێژووی کورد 
و کوردستان و بارودۆخی بزووتنەوەی کورد بە 
لێکدانەوەی  هۆی  بە  هاوکات  بەاڵم  دەدا  خوێنەر 
کۆمۆنیستێکی  ڕوانگەی  لە  کورد  مەسەلەی 
»ژیانی  کە  بیسەڵمێنێ  دەیەوێ  ئێرانییەەوە 
کوردەواریش بەڵگەی ڕوون و ئاشکرای ئێرانییەتی 
کوردان«ە  و«مێژوو و زمان و فەرهەنگی کورد 
ئەدەبیاتی  و  زمان  و  فەرهەنگ  بە  کوردستان  و 
دەگێرێ  دەور  هەروەها  گرێ  دراوە«،  فارس 
باوەڕی  و  »بیر  کە  بیرۆکەیە  ئەم  پێکهێنانی  لە 
دامەزراندنی کۆمەڵ  و  جوواڵنەوەی کوردایەتی و 
ڕێکخراوەکانی کوردی لە الیەن ئینگلیزەوە دروست 
زوو  و  ئینگلیزن  پیاوی  کورد  سەرانی  و  کراون 
هان  بە  هەرجار  و  دەگۆڕن  هەڵوێستیان  زوو  بە 
و فیتی الیەک دژی دەوڵەتانی نێوچەکە رادەپەڕن. 
لەالیەن کوردێکەوە  ئەم بوچوونانەی الهووتی کە 
نووسراون ]...[ بوونە مۆڕێک بۆ نێوچەوانی بزاڤی 
سەرچاوەیەکی  وەک  کە  کوردەوە«  نەتەوەیی 
لێکدانەوەی  بناخەی  بە  بوو  پێکراو  متمانە 
ڕۆژهەاڵتناسانی  الیەن«  لە  کورد  مەسەلەی 
دیکەی  والتانی   لە  پاشان  و  سۆڤێەت  یەکیەتیی 
هەموو  بەرهەمی  و  سۆسیالیستدا  نێو  بە  بەرەی 
فەریکە کۆمۆنیستێکی گەاڵنی سەردەست و ]...[«.  
سوڵتانزادە ساڵی ١٩٢٧ی زایینی لە بابەتێک بە 
ناوی« ئێران واڵتێکی فرە نەتەوەیی« جارێکی دیکە 
تایبەتی عەڕەب  ئاماژە بە کێشەی نەتەوەیی و بە 

بیریچەپودۆزیسەربەخۆییکوردلەڕۆژهەاڵتی
کوردستان)4(

الیەن  لە  دەنووسێ:«  و  دەکا  کوردەکان  و 
کارگێرەکانی ئینگلیسەوە چاالکییەکی بەرین و 
بەرنامەڕێژیکراو لە نێو کورد و عەرەبەکاندا 
وەرێ کەوتووە]...[ بەشێک لە کوردەکان لە 
تورکیە  لە  بەشێکیشیان  و  ئێران  ناوچەی 
دەژین. بیرۆکەی یەکگرتنی ئەم دوو بەشەی 
حکوومەتێکی  چوارچێوەی  لە  کوردستان 
الیەنگەرێکی  نێوکوردەکاندا  لە  نەتەوەیی 
لەم  ئینگلیس  ئەمپیریالیسمی  هەیە.   زۆری 
هەتا  وەردەگرێ  خۆی  کەڵکی  بارودۆخە 
شوینیسمی کوردەکان گڕ بگرێ و لە خەباتی 
وتورکیە  ئێران  دەوڵەتەکانی  بە  دژ  ئەوان 
دەیانەوێ  ئینگلیسییەکان  بکا،  پشتگیری 
سەرپەرەستیی  ژێر  لە  کورد  حکوومەتێکی 
خۆیان پێک بێنن. ئەگەر ئەم پیالنە سەرکەوێ، 
نێوان  نەوتەکانی  چاڵە  لە  کەڵکوەرگرتنیان 
دوو چۆمان مسۆگەرتر دەبێ. یانی دەوڵەتی 
بۆ  تەواو  پاڵپشتێکی  کوردستان«  »ئازادی 
لەگەڵ  ئێران  دەوڵەتی  کاتێک  دەبێ.  ئەوان 
نەکا،  دژایەتی  ئینگلیس  دەوڵەتی  ویستەکانی 
نەتەوەیی  ناڕەزایەتیی  ئاگری  تینی  ئینگلیس 
کەم دەکاتەوە، بەاڵم هەر »شای شایەکان« 
و  تەگبیر  ئینگلیس  لەبەرامبەر  بدا  هەوڵ 
نێو  لە  بدا  پیشان  سەربەخۆ  ئیرادەیەکی 
شۆڕش  و  نائارامی  کوردەکاندا  و  عەڕەب 
ئەمپیریالیستی  پێیە  بەم  دەکا.  پێ  دەس 
ئێران  لە  نەتەوەیی  مەسەلەی  لە  ئینگلیس 
دەوڵەتی  هەوساری  هەتا  وەردەگرێ  کەڵک 
ڕابگرێ. خۆیدا  دەستی  لە  ئێران  ئیستای 
حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لەگەڵ ئەرکێکی 
بۆتەوە، ئەوەش ڕفاندنی  جیددی ڕووبەروو 
ئەم کارتە پربایەخە لە دەستی ئینگلیسەکانە. 
کە  دەبێ  مسۆگەر  کاتێک  ویستەش  ئەم 
هەڵبژێرێ.  لێنینی  ڕیگای  شێلگیرانە  حیزب 
کە  کرد  پەسەند  ئەمەی  حیزب  کۆنگرەی 
چارەسەرکردنی  ڕیگەی  سەرلەنوێ  حیزب 
هاوبەشی تەواوی حیزبە کۆمۆنیستەکان واتە 
هەتا  نەتەوەکان  خۆنووسینی  چارەی  مافی 
ئاستی جیابوونەوەی تەواو هەلبژێرێ. حیزبی 
بچێتە  تێبکۆشێ  پێویستە  ئێران  کۆمۆنیستی 
نەتەوەییانەی  ڕێکخراوە  ئەو  تەواوی  نێو 
لە  دیموکراتەکان  جوتیارە  و  کرێکار 
ویستی  پێی  بە  کەسانە  ئەم  و  خۆدەگرن 
بخا.«  ڕیک  شۆرشگێرانە  یان  نەتەوەیی 
داننان بەم ڕاستییە  سوڵتانزادە سەرەرای 
کە کوردەکانی ئێران و عوسمانی خوازیاری 
بە  دابەشکراون،  کوردستانی  یەکگرتنەوەی 
بێ بنەمایە  بیرۆکە  ئەم  دووپاتکردنەوەی 
ئینگلیسییەکانە،  فیتی  کوردان  شۆڕشی  کە 
ڕزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی  نێوەڕۆکی 
کارتی  ئاستی  هەتا  و  دەکا  چەواشە  کورد 
کایەی ئیمپریالیسمی ئینگلیس دژ بە دەوڵەتی 
دەیەوێ  هاوکاتیش  دەیهێنێتە خوارێ،  ئێران 
ڕێکخراوە  نێو  بکەنە  دزە  کۆمۆنیستەکان 
بزووتنەوەیە  ئەم  ڕێبەریی  و  کوردییەکان 
بگرنە دەست، ئەویش لە واڵتێکدا کە عەشیرە 
کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  پێکهاتەی  بنەمای 
پێکدە هێنێ و بێجگە لە کرماشان ئەم حیزبە 
لە هیچ جێگەیەکی کوردستان، بوونی نەبوو. 
لە  ئێران  کۆمۆنیستی  حیزبی  ڕێبەریی 
نێوان دوو کۆنگرەی هەوەڵ)١٩٢٢ی زایینی( 
زایینی(  دووهەم)١٩٢٧ی  کۆنگرەی  و 
ئاڵوگۆڕە  لە  دروستی  خوێندنەوەیەکی 
سیاسییەکانی جیهان و بە تایبەتی سیاسەتی 
پێکهێنانی حکوومەتە  ئینگلیس کە خوازیاری 
سنووری  لە  یەکگرتووەکان  و  هێز  بە 
الیەکی  لە  نەبوو.  بوو،  سۆڤییەت  یەکێتی 
دیکەشەوە پاش ڕووخانی حکوومەتی قاجار 
و  ڕەزاخان  هەڵسەنگاندنی  لە  حیزبە  ئەم 
سیاسی  هەڵەی  تووشی  ڕەزاشا  پاشان 
قاجار  بە  دژ  ڕەزاخانی  کودەتای  و   بوو 
وەکوو »ڕووخانی حکوومەتی بۆرژوازی و 
سەرەتایەکی تازە لە مێژووی ئێرانی ئەمرۆ«  
و سیاسەتەکانی ڕەزاخانی وەکو سیاسەتێکی 
بۆچوونی  قۆناخەدا  لەم  کرد.  پێناسە  میللی 
لەگەڵ  هاوئاهەنگی  کۆمۆنیست  حیزبی 
پێوەندیی  لە   سۆڤییەت  یەکێتی  سیاسەتی 
لە  سۆڤییەت  یەکێتی  بوو.  ڕەزاخان  لەگەڵ 
پەیتا  پەیتا  هەتاوی  ١٣٠١ی  ساڵی  کۆتایی 
ڕەزاخان  دەسەاڵتگەیشتنی  بە  لە  پێشوازی 
ڕێبەری  ڕەزاخان  وابوو  پێی  و  دەکرد 
میللییە  و  ڕزگاریخواز  بزووتنەوەیەکی 
کەمکردنەوەی  هۆی  ببێتە  دەتوانێ  و 
ئێران. لە  ئینگلیس  دەستەاڵتی 
هاودەنگ  ئێران  کۆمۆنیستی  حیزبی 
ئێران  پێشکەوتنخوازەکانی  هیزە  لەگەڵ 
هێرشی سپاسی ئێران دژ بە شێخ خەزعەل 
عەشیرەیەی  سەرۆک  ئەم  تێکشکاندنی  و 

پیناسە  ئینگلیس  سیاسەتی  دۆڕانی  وەکو 
وەکو  کات  ئەو  گۆڤارەکانی  لە  و  کرد 
تۆ  و  ڕەزا  من  قەسیدەی«  بە  »نصیحت« 
پێشوازییان  ڕەزا«  ئێران  میللەتی  و  ڕەزا 
ئێرانیش  مەجلیسی  لێکرد. سۆسیالیستەکانی 
ئەسکەندەری  میرزا  سولەیمان  ڕێبەری  بە 
بەر. گرتە  سیاسەتەیان  ئەم  هەر 
و  کۆمۆنیست  لە  بێجگە 
بۆچوون  چەشنە  ئەم  سۆسیالیستەکان 
دەوڵەتی  نووسراوەکانی  لە  سیاسەتە  و 
لێکدانەوەی  و  پەهلەوی  سەرکوتکەری 
ئەو  ڕۆشنبیری  بەناو  کەسایەتییەکانی 
ئەحمەد کەسرەوی و  ئێرانیش وەکو  کاتەی 
ئەوان  هەمووی  دەبیندرێ.  جوانی  بە  بەهار 
پاراستنی  هۆی  بە  جیاواز  ڕوانگەی  بە 
چوارچێوەی یەکپارچەیی واڵتی ئێران بەم خاڵە 
هاوبەشە دەگەن کە بیری سەربەخۆیی خوازی 
و  ئاژاوەچی  کوردەکان  یان  بێگانەیە  پیالنی 
مێژووی  کتێبی  لە  کەسرەوی  شەڕفرۆشن. 
باسی  چەشنە  بەم  ئازەربایجان  ساڵەی   ١٨
کوردەکان  سەربەخۆییخوازی  بزووتنەوەی 
دەکا: »کوردەکان هەر کات دەرفەتێکیان بۆ 
لەگەڵ  نافەرمانی  بە  دەستیان  هەڵکەوتووە 
دەوڵەت کردوە. بڕای ئەو جەعفەر ئاغایە و 
محەمەد ئاغای باوکی، کاتی خۆی زۆر جار 
نافەرمانییان کردوە، بەاڵم سمکۆ لەم زەمانەدا 
لە  و  دەویست  کوردستان  بۆ  سەربەخۆیی 
ڕێگای ئەم ئاواتە دەستی بە خۆسازکردن کرد. 
زیانکارییە  و  ئاژاوەگێری  تۆوی  لەو  یەکێک 
چاندیان،  خۆڕهەاڵت  لە  ئوروپاییەکان  کە 
کارگێرەکانی  سەربەخۆییە.  ئاواتی  ئەوە 
ئەوان چەندین ساڵە دەگەرێن و چوونە نێو 
تورکەمەنەکان  و  ئەرمەنییەکان  کوردەکان، 
هتد  و  بەختیارییەکان  و  ئاسۆرییەکان  و 
]...[ و ئەم توویەیان لە دڵی ئەواندا چاندوە. 
هەروەها مەلیک الشعورای بەهار سیاسەتڤان 
و شاعیری بە ناوبانگی ئێرانی، دۆستی زۆر 
حکوومەتی  کاتی  کە  حەیدەرخان  نزیکی 
و  بووە  بەندیخانە  لە  ساڵیش  چەند  ڕەزاشا 
سۆڤییەت  یەکیەتیی  الیەنگری  ڕادەیەک  تا 
بوو لە کتێبی »کورتە باسی مێژووی حیزب 
قاجار«  لەناوچوونی  ئێران_  سیاسییەکانی 
سمایل  پەناگای  چەهریق  قەاڵی  گرتنی 
پیالنی  بە  سیمتقو  بە  ناسراو  کورد  ئاغای 
وەک  جەهانبانی  میرزای  ئەمانەالال  سەرتیپ 
دەوڵەتی  کارەکانی  گرینگترین  لە  یەکێک 
عوبەیدوڵال،  شێخ  و  دەدا  قەڵەم  لە  ڕەزاشا 
حەمزە ئاغای مەنگوڕ و سمایل ئاغای سمکۆ 
شەرفڕۆش[  »ئەشڕار«]ئاژاوەچی،  وەک 
کەواناراوە  سەردەمی  لە  کە  دەبا  ناو 
بووە.  ئێران  دەوڵەتی  دژی  ڕاپەڕین  کاریان 

***
١-حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە کۆنگرەی یەکی 

خۆی لە ١ی گەالوێژی ١٢٩٩)٢٣ ژوئنی ١٩٢٠( 
لە بەندەر ئەنزەلی باسی« ماڤی خودموختاریی 

تەواوی نەتەوەکان لە چوارچێوەی یەکێتی ئێران« 
دەکا. )بڕوانە حزب کمونیست ایران/ شوروی/ 

گیالن، پروفسور سپهر ذبیح.( بەاڵم لە کۆنگرەی 
٢ لە کۆتایی ساڵی ١٩٢٧دا بەم چەشنە ئاماژە بە 

مەسەڵەی نەتەوەیی لە ئیران دەکا:« ئێران والتێکی 
فرەنەتەوی یە و پێویستە زەحمەتکێشانی ئەم واڵتە 
سەرنجێکی تایبەتی بەم مەسەڵەیە بدەن.... حیزب 
الیەنگڕی ئازادی کەمینەکانی نەتەوەیی تا ئاستی 
جیابوونەوەیە. صفحاتی چند از جنبش کارگری 
و کمونیستی ایران در دوران اول سلطنت رضا 

شاە) ١٩٢٢-١٩٣٣( اردشیر آوانسیان، سال ١٣5٨، 
الپەرەی ٣٩ 

http://iran-archive.com/sites/ -٢
٢%٢٠-default/files/sanad/gunagun-ketab

   sanad_fergheye_komonist.pdf
٣- بیانیە فرقە کمونیست ایران )١٣٠١( ص 

٦٩-٦٦
٤-ایران معاصر، آ. سلطانزدە، مسکو ١٩٢٢، ص 

٩٧
5-حیدرخان عمواوغلی، اسماعیل رائێن، چاپ 

سوم ٢5٣5 ص: ٣٧١-٣٨٦
٦-کورد و کوردستان، الهووتی، وەرگێرانی 

لە ڕووسییەوە دوکتور جەبار قادر: ١٩٩٨، 
سەرچاوە:الهووتی کرماشانی شاعیری شۆرشگێری 
کورد، پاشکۆی دووهەم. الپەرەی ١٩٧ / نووسینی 

ئەنوەر سوڵتانی سڵێمانی، بنکەی ژین ٢٠٠٦
٧-پێشەکی دوکتور جەبار قادر بۆ کورد 

و کوردستان - الهووتی، سەرچاوەی سەرێ 
الپەرەکانی ١٩٣-١٩٢

٨-دومین کنگرە حزب کمونیست ایران، 
سلطانزادە، سناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال 
دمکراسی و کمونیستی ایران، جلد چهارم، انتسارات 

مزدک، ص ١١٩، ترجمە از آلمانی م. شین.
٩- سەرچاوەی سەرێ، الپەرەی ٣٨

١٠- سەرچاوەی سەرێ، الپەرەی ٣١
١١- تاریخ هیجدە سالە آذربایجان، بازماندە 

تاریخ مشروطە ایران، بخش چهارم ص ٨٣٠چاپ 
دهم ١٣٧١، انتشارات امیر کبیر.

١٢- تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران - 
انقراض قاجار، بەرگی یەکەم، ملک الشعرای بهار، 

ص ٢٦5-٢٦٦انتشارات امیر کبیر، تهران ١٣5٧

ڕووداوه  ڕه وتی  ئەوە  دەرێ.  دێتە  کڵ  لە  چۆن  و  پێدەگا  چۆن  پێشمەرگە 
خەباتی  سەرخستنی  پێناو  لە  خوێناوییەکان  بەرگرییە  و  شەڕ  و  سەختەکان 
نەتەوەیە پێشمەرگە لەو مەیدانەدا تاقی دەکاتەوە و کەرامەت و کەسایەتیی دەداتێ.
لە  کورد  مافخوازیی  خەباتی  گۆڕەپانی  سەرەکیی  کارەکتەری  پێشمەرگە 
الیه ک  له   هەتاوییە.  حەفتای  و  شەست  دەیەکانی  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
دیکه ش  الیەکی  لە  سه رکوت  ده زگای  خوێنڕشتنی  هاڕین  و  له ش  ئاشی 
ده کا.  مه یدانداریی  به رنامه تر  به   و  رێکخراوتر  کە  کوردە  به ره نگاریی  هێزی 
لە نێوەڕاستی دەیەی ١٣٦٠دا هیزی پێشمـەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستان، 
ئەزموونێکی نوێی لە دژی بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمی وەسەریەک نا، ئەزموونێك 
کە لەراستیدا بەرهەمی کار و چاالکیی سیاسی   و نیزامیی بەرچاوی ئەم حیزبە بوو.  
ئەم ئەزموونە، ئەزموونێک بوو کە دوای وەشاندنی زەبری کاریگەر لە هێزی دوژمن، 
لە هەلومەرجی ئەوکاتی خەبات و تێکۆشاندا  بایەخی خۆی زیاتر دەرخستبوو  و لە 
پێشمەرگە  هێزی  ئەوکاتی  مەیدانداریی  و  بوون  مەیداندا  لە  زەروورەتی  راستیدا 
دەستەبەرکردبوو. دیمۆکرات  ڕۆڵەکانی  بۆ  چەشنەی  لەو  ئەزموونێکی  کە  بوو 
هەر  تێنەکردبوو،  ڕووی  پێشمەرگە  بوو  ماوەیەک  نەغەدە  سندووسی  ناوچەی 
غەڕرەبوون  و  دڵنیایی  بە  هەستیان  جۆرێک  ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی  بۆیەش 
بەرنامەی عەمەلیاتەکە  بۆ زەبر وەشاندنیان.  بوو  باش  دەرفەتێکی  ئەوە  و  دەکرد 
تایبەتی  تیمێکی  و  داڕێژرا  کێلەشین  و  دمدم  هێزی  دوو  فەرماندەرانی  لەالیەن 
تاوتوێی  و  هەڵسەنگاندن  دوای  و  کرد  شوێنەکەی  و  ناوچە  سەردانی  شناسایی 
هەموو الیەنەکانی عەمەلیاتەکە کات و شوێنی زەبروەشاندن لە ڕێژیم دیاری کرا.
هەمیشە کاتێک دوو هێزی پێشمەرگەی دوو ناوچە یەکیان دەگرت بزە دەکەوتە 
سەر لێوی هەموو پێشمەرگەکان. ئەوان پۆل پۆل لە دەوری یەک کۆدەبوونەوە و بە 
قسە و جەفەنگ و گیرانەوەی بیرەوەریی خۆش و ناخۆشی ڕۆژانی پێشمەرگایەتی، 
هەستیان  پێشمەرگەکان  دادێنا.  گەرم  عەمەلیات  دەسپێکی  هەتا  باسیان  کۆڕی 
کردبوو کە یەکگرتنیان دەکرێ ئامانجێک و عەمەلیاتێکی نیزامیی لە پشت بێ، بەاڵم 
ئەوە تەنیا فەرماندەرانی هێزەکە بوون کە بە ئامانج و شوێنی مەبەستیان دەزانی.

هێزەکان کەوتنە جووڵە و رۆژێک پێش عەمەلیات لە شوێنێکی نەهێنی مانەوە 
و فەرماندەری عەمەلیات دیاری کرا و ئەرک و بەرپرسایەتییەکان لە سەرەوە تا 

خوارێ دیاری کران و 
تیمەکانی هێرش، کەمین، گواستنەوەی بریندار، کۆکردنەوەی دەسکەوت، لێدان لە 

هێزی یارمەتیدەری دوژمن و .... دەستنیشان کران. 
وردەکاریی عەمەلیاتەکە لەالیەن فەرماندەران بۆ پێشمەرگەکان باس کران و پێشمەرگە 
بە ورەی بەرز و هەستێکی پڕ خۆشی و شادی کەوتنە ڕێ. پێشمەرگە بە سەفەێکی دوور 
و درێژ ڕێگەیان دەبری و کاتێک چاویان هەڵبڕی بینییان لە نزیک گوندی مەحمەشەش. 
ئەگەرچی کاروباری عەمەلیاتە زۆر بە وردی پالنی بۆ داندرابوو، بەاڵم فەرماندەرانی 
بە زیبک وزاکوونی پێشمەرگە دەیانزانی کە دەبێ باش جارێکی دیکە چاو لە شوێنی 
عەمەلیاتە بکەنەوە. کاتژمێر ٣ی بەرەبەیان تیمی شناسایی بۆ چاوخستنەوە سەر 
جموجۆڵی هێزەکانی دوژمن و ئاگاداربوون لە ئەگەری هەرچەشنە گۆڕانکارییەک لە 
شوێن و جووڵەی هێزەکانی ڕێژیم چوونەوە شوێنی عەمەلیاتەکە و پاش تاوتوێی 
هەموو وردەکارییەکانی لێدان و کشانەوە  هەر کام لە تیم و دەستەکان لە شوێنی 
بوون. فەرماندە  بڕیاری  بە  عەمەلیات  دەسپێکی  چاوەڕوانی  و  دامەزران  خۆیان 
لە کات و ساتی بەڕێوەچوونی ئەم عەمەلیاتەدا لە ساڵی ١٣٦٤، کۆماری ئیسالمی 
بە هەزاران  لە کوردستاندا جێگیر کردبوو،  لە ٣٠٠ هەزار هێزی چەکداری  زیاتر 
گرووپی  خێراش سەدان  دژکردەوەی  بۆ  و  کردبوو  چێ  بەرزاییەکان  لە  مۆڵگەی 
لە  رۆژانەش  ئەوە  سەرباقی  هێنابوو.  پێک  جۆراوجۆرەکاندا  ناوچە  لە  زەربەتی 
لە  ئەسلییەکان  جادە  لەسەر  ڕێگرەکانی  ئێوارێ  ٣ی  تا  بەیانییەوە  ٨ی  کاتژمێری 
ترسی کەمینی پێشمەرگە باڵو دەکردەوە. ئەو ڕۆژەش کاتێک دوژمن ڕێگرەکانی _ 
کە بە تەئمینی جادە ناوی دەبردن_ لەسەر جادە کۆ دەکردنەوە، هەڵۆ تیژباڵەکانی 
شنۆ و نەغەدە لێیان ڕاسان و وەبەر ڕێژنەی فیشەکیان دان. لە چاو تروکاندنێکدا 
بوون  لە شوێنەکە  کە  دوژمن  هێزەکانی  هەموو  و  ڕێگرەکان سووتێندرا  ماشێنی 
نەبوو. عەمەلیاتەکە  کۆتایی  ئەوە  بەاڵم  هەڵوەرین،  پاییز  گەاڵی  وەک  و  کوژران 
ڕێژیم  یارمەتیدەری  هێزی  لەداوخستنی  عەمەلیاتەکە  سەرەکیی  مەبەستی 
ماشێنی  سێ  کە  پێنەچوو  زۆری  ڕووداوەکە.  شوێنی  دەگەیاندە  خۆیان  کە  بوو 
بەاڵم  ڕێ،  کەوتنە  لەداوکەوتووەکان  ڕزگارکردنی  بۆ  دوژمن  هێزی  لە  پڕ 
پێویستیان  مشووری  و  خەم  ئەوەش  بۆ  پێشمەرگە  هێزی  فەرماندەرانی 
هاتنی  ڕێی  لەسەر  و  ڕووداوەکە  شوێنی  لە  دوورتر  کیلۆمیتر  چەند  خواردبوو. 
چاوەڕوان  و  نابۆوە  کەمینیان  جادە  قەراغ  لە  پێشمەرگەکان  ڕێژیم  هێزەکانی 
لێیان  بۆسەکە  بازنەی  نەیەنە  تەواوی  بە  هەتا  کە  گوترابوو  پێیان  ئەوان  بوون. 
لە  هەناسەکانیان  کاتێکدا  لە  و  پەالپیتکە  لەسەر  دەست  بۆیە  نەیەن.  وەدەست 
دەکرد.  ئامادە  عەمەلیات  دووهەمی  قۆناغی  بۆ  خۆیان  خواردبۆوە،  سینگدا 
هێزی دوژمن کە هەر پێی وانەبوو لە شوێنێکی وا زەبری لێ دەدرێ، بە پڕتاو لە 
هەوڵی ئەوەدا بوون کە خۆیان بگەیەننە شەڕگە. ماشێنەکان گەیشتنە نێو ئاڵقەی کەمینی 
هەڵۆکانی دێموکرات و درانە بەر دەستڕێژ. هێزی دەستەوەستانی ڕێژیم ئەوەی دەیدی 
هەر ئەوە بوو کە لە عەرز و ئاسمان ئاوری لەسەر پشتی کراوەتەوە. لە ماوەیەکی زۆر 
کورتدا هەر سێ ماشین لێک هەڵتەکان ، ئاگریان تێبەردرا و ئەوەی هاتبوو نەگەڕاوە.
موڵگەی مەحمەشە کە لەو عەمەلیاتە و لەو دوو بڕگەیەدا بەشیکی زۆر لە   هێزەکەی بە 
دەستی پێشمەرگە تێداچوبوو، هانای بۆ سەرووی خۆی برد و داوای هێزی ئاسمانیی 
کرد. پاش ماوەیەک سێ هێلیکۆپتێری سپای پاسداران گەیشتنە ئاسمانی شەڕگە، بەاڵم 
ئەوەی دەیاندی تەنیا دووکەڵی ماشینە سووتاوەکان و کەالکی هێزە کوژراوەکانیان 
بوو. بۆیە تەقەی کوێرانە و بێ ئامانجیان نەیتوانی هیچ زەبرێک لە هێزی پێشمەرگە 
بدا کە دوای عەمەلیاتەکە بە بەرنامە و وردبینیی تەواوەوە شوێنەکەیان جێ هێشتبوو.
بەمجۆرە هەڵۆ تیژباڵەکانی دیموکرات زەبرێکی وەها گاریگەریان لە هێزی دوژمن دا کە 
تا ئێستاش لە بیر و یادەوەریی هەم خەڵکی ناوچە و هەم دوژمندا ماوەتەوە و دەشمێنێ. 
ئەو عەمەلیاتە سەرکەوتووانە لە کات  و شوینێکی ئاوادا بە رێژیمی سەلماند کە 

کوردستان ناتوانێ جێی  تەڕاتێنی وان بێ و کورد گوتەنی: » دەبێ کوند هەر 
بەرەو وێرانە بفڕێ، هەڵۆ لە شاخە سەربەرزانە نەبڕێ.«

    د. کامران ئەمین ئاوە

برایم چووکەڵی

حیزبیکۆمۆنیستیئێرانوکێشەینەتەوەیی
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ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەمساڵ  خەرمانانی  مانگی 
و  هونەریی  فستیڤاڵە  بواری  لە  کوردستان 
فەرهەنگییەکانەوە مانگێکی بە پیت و بەرەکەت بوو.
مانگە  ئەم  فەرهەنگی  ڕووداوی  بەرچاوترین 
فستیڤاڵی  خولی  دوازده هه مین  بەڕێوەچوونی 
مەریوان  سەرشەقامی  شانۆی  نێونەتەوەیی 
شاری  شەقامەکانی  رۆژ  چوار  لە   کە  بوو، 
کردە  گەورەدێیەکانی  گوڕەپانی  و  مەریوان 
شانۆ  نواندنی  و  خەڵک  کۆبوونەوەی  شوێنی 
مێژوویی. و  گرینگ  هەر  هونەرێکی  وەکوو 
و  نواندن  بۆ  کۆنە  هونەرێکی  گشتی  بە  شانۆ 
و  ئەفسانە  گەڵ  لە  و  ڕووداوەکان  باسکردنی 
لەباره   بەستێنێکی  و  بووە  تیکەڵ  چیرۆکەکان 
ئێستاشی  و  سینەما  هونەری  خوڵقاندنی  بۆ 
نواندن  هونەری  ژانری  لە  هونەرێکە  بێ  لەگەڵ 
هەیە. تایبەتی خۆی  و  جێگە  جیهاندا  ئاستی  لە  و 
شانۆی کوردیش ئەگەرچی تەمەنی  کورتە بەاڵم 
دره وشاوه ته وه .  جوان  ئێستا  تا  و  داهاتووداره  
کە  لەوەدایە  سەرشەقام  شانۆی  تایبەتمەندیی 
بیسەر  و  بینەر  لەگەڵ  ڕاستەوخۆی  پێوەندیی 
دەبنە  گۆڕەپانەکان   و  گەڕەک  و  شەقام  و  دەبێ 
لۆکەیشن و بە کەمترین ئیمکانات دەبێ کاراکتەر و 
دەرهێنەر، قسەی خۆیان و مەبەستی خۆیان بگەێنن. 
شانۆییە  شێوازە  ئەو  مەبەستی  بەرچاوترین 
لە  رۆژە  بابەتەکانی  و  پرس  به رجه سته کردنی 
و  فەلسەفی  بابەتە  لە  خۆی  و  نواندندا  دووتویی 
ڕاکێشانی  بۆ  هەوڵدانە  و  دەبوێرێ  قووڵەکان 
ڕۆژەڤەکان. بابەتە  الی  بۆ  خەڵک  سه ڕنجی 
و  یاسا  سه ر  ناچێته   سەرشەقام  شانۆی 
ڕێساکانی شانۆ به  واتا گشتییه که ی و، هەوڵ دەدا 
سەرشەقام  ڕێبوارانی  و  خەڵک  کەمدا،  کاتێکی  لە 
گرفتەکان  و  ڕۆژ  ڕووداوەکانی  نسیبەت  بە 
بۆ  »گیشە«  نەبوونی  و  بکاتەوە  ئاگادار  زیاتر 
بکەن  لە شانۆ  چاو  بلیت  کڕینی  بە  خەڵک  ئەوەی 
پێوەندییەکی  لە  نیشان  نواندن،  خۆڕایی  بە  و 
کاراکتەرەکانە. و  نێوان خەڵک  زیاتری  سۆزداریی 
و  سەرشەقام  شانۆی  ئێران  لە  ئەگەرچی 
ئیزن دانی دەگەڕێتەوە بۆ  دامودەزگا فەرهەنگی و 
نێوەڕۆکی شانۆ  لەسه ر  و زۆرجار  حکوومییەکان 
هەتا شوێنی نواندنه که ش قسه ی خۆیان هه یه ، ئەم 
کارەش  لە درێژەی هەبوونی سانسۆرێکی بەرباڵوە 
کە بەسەر پرس و بابەتە فەرهەنگی و هونەرییەکان 
سەرەڕای  تایبەتی،  بە  کوردستان  لە  و  ئێران  لە 
لەسەر شانۆی  تایبەتمەندییانەی کە  بە هۆی  ئەمە 
سەرشەقام باس  کرا، هونەرمەندان و شانۆکارانی 
کورد هەوڵیان داوە لە کەمترین دەرفەت و مەفەڕ، 
سیاسییەکانی  و  کۆمەاڵیەتی  گرفتە  و  پرس 
نواندنی  ئەمساڵ  نموونە  بۆ  بکەن.  باس  کورستان 
لەسەر  مەریوان  »نێ«ی  گەورەدێی  لە  شانۆیەک 
کوشتن  کۆڵبەر  کارەساتی  و  کۆڵبەران  دۆخی 
هەروەها  و  خەڵک  سەرەنجڕاکێشی  بەهۆی  بوو 
بەتایبەتی  بیانی  میوانانی  بە  گرفتە  ئەو  ناساندنی 
ئێران؛  دیکەی  شارەکانی  لە  کورد  غەیرە  خەڵکی 
کەواتە هونەرمەندانی شانۆی سەرشەقام، دڵسۆزانە 
و دەروەستانە لە هەوڵدان،  بۆ وشیار کردنی خەڵک 
سەبارەت بە کێشە وگرفتەکانی کۆمەڵگە و، هەربۆیە 
چاالکان و هونەرمەندانی مەریوانی لە دۆخی سیاسی 

یەکەم  شەوی  هەر  و  گرت  ئەفسانەیان 
سللولە  لە  دواتر  مانگ  نۆ  کرد.  گاڵویان 
بوو. مردوویی  بە  منداڵەکەی  تاکەکەسییەکەیدا 
دوو ڕۆژ بوو، مەمکەکانی ئەفسانە هێندەیان شیر 
ئەفسانە  ناچار  دەتەقین؛  بوو  خەریک  هاتبوو،  تێ 
دەرهێنا  مەمکێکی  فێدارانەوە،  پێکەنینێکی  بەدەم 
بەحاڵ  شیرەکە  هەر  نا.  منداڵەکەی  دەمی  لە  و 
خست. مڵچەمڵچی  وە  کرد،  تەڕ  منداڵەکەی  لێوی 
بڕایەوە  فێیەکەی  کوڵی  و  کەف  ئەفسانە  کاتێک 
ئاسا  گوێلک  منداڵەکەی  بینیی  هاتەوە،  وەخۆ  و 
وەک  ئەفسانە  دەیمژێ.  خستی  بە  خەریکە 
لە  کتووپڕ  دیتبێ  کۆشیدا  لە  ماری  ئەوەی 
دا. فڕێ  منداڵەکەی  و  بۆوە  قیت  خۆی  جێی 
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رێگایان  بەکاریگەرترین  و  باشترین  زاڵ،  روانگەی  و 
گەشەی  بە  بایەخدارە  خزمەتێکی  هەم  کە  هەڵبژاردوە 
هونەر و جێخستنی هونەری شانۆ، هەم بەستێنکە بۆ 
کوردییەکان. ئاواتە  نواندنی  و  ئازارەکان  دەربڕینی 
زەنجیرە  بە  بەرانبەر  خەڵک  کە  هاوکات  هەربۆیە 
و  سنە  و  بانە  شارەکانی  لە  کۆڵبەرکوژی  تراژیدیای 
ناوچەکانی دیکەش ناڕەزایەتییان نواند، هەر ئەو پرسە بووه  
هۆی هەژاندنی هەستی شانۆکارانی کورد و بەڕیوەبرنی 
شانۆیەک لەو بارەوە، وەکوو ئیعترازێکی هونەرمەندانە 
دژ بە پرسی کۆڵبەری و دووپاتبوونەی کورڵبەرکوژی.
شاری  چاالکانی  و  هونەردۆستان  ماندووبوونی 
لە  شانۆگەری  هونەری  بە  گەشەپێدان  بۆ  مه ریوان 
هەلومەرجێکدا کە لە سەرێی چاالکیی فەرهەنگی و هونەری 

نامۆبوونی  بەربەست و گرفت جیاجیا هەیە، هەروەها 
هونەری شانۆ بەتایبەتی لەسەرشەقام بە کۆمەڵگە جێی 
ڕێزه  و ئه وان توانیویانه  شانۆی سەرشەقامی مەریوان 
ناسراو. ناوێکی  بە  بکەن  نێونەتەوەییدا  ئاستی  لە 
و  بەرزنرخاندن  تا  هونەری  کاری  ڕچەشکاندنی 
کوردیی  مووزیکی  و  کەلتوور  و  هونەر  ناساندنی 
به   گەشه پێدان  هەروەها  و  دیکە  گەالنی  و  خەڵک  بە 
له  ده سکه وته   هونەری شانۆگەریی به رهه م و به شیک 
ساڵی  دوازده   له   فستیڤاڵەیە  ئه م  مه عنه وه ییه کانی 
بۆ  خەڵک  ڕاهێنانی  دیکەش  الیەک  لە  ڕابردوودا. 
بەڕێوەبردنی کەرنەڤاڵ و کۆکردنەوەیان لە گوڕەپان و 
شەقامەکان کە لەڕێگەی هونەری پڕکاریگەریی شانۆوە 
و لە سەر ژانره  جیاجیاکان و بەباتەکانی ڕۆژ وەکوو 
کوڵبەرکوژی بە زمانی هونەری ده سکه وتێکی دیکه یه . 
خاڵێکی دیکەی خولەکانی فستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی 
هاتنی  و  فستیڤااڵنە  ئەو  نێونەتەوەیی بوونی  مەریوان 
گرووپه  هونەرییەکانە لە واڵتانی جیهان که  لە نزیکەوە 
بە کەلتوور و مێژوو و فەرهەنگی کورد ئاشنا ده کرێن.
کاراکتەرێکی شانۆی تەوساویی خەڵکی واڵتی ئیسپانیا 
مەریوانی  شاری  لە  کوردی  خەڵکی  هەڵسوکەوتی 
بەباشترین شێوە وەسف کرد و وەکوو شایەتحاڵێک لە 
ژیان و کەلتووری کوردەواری گەڕایەوە واڵتی خۆی.
شانۆی سەرشەقامی  رۆژەی  چوار  فستیڤاڵی  دوای 
مەریوان، لە شاری دێوالن بۆ سێیەمین سال فستیڤاڵی 
مووسیقای لەیالخ  لە شەوانی ٢٣ و ٢٤ی خەرمانان بە 
شارو  و  لەیالخ  ناوچەی  خەڵکی  بەرباڵوی  بەشداریی 
گوندەکانی کوردستان لە پارکی شار بەڕێوەچوو، ئەو 
تێکۆشانی  لە کاتێک بە هەوڵ و  فستیڤاڵە مووسیقاییە 

تێ  شیر  هێندەیان  مەمکەکانی  ئەفسانە  دواتر،  ڕۆژی 
هاتبوویەوە دەتگوت دۆدانەن. ئەفسانە، گوشاری شیری نێو 
دەدا.  ئازاری  زیاتر  ئەشکەنجەی جەالدەکانی  لە  مەمکەکانی 
ئەفسانە لەبەر ئێشی مەمکەکانی جارێکی دیکەش ناچار بوو 
نەقوستانەکەی  منداڵە  کەالکی  بەرێتەوە.  منداڵەکەی  بۆ  پەنا 
لەبەرپێی هەڵگرتەوە و ئەمجارەیان مەمکەکەی دیکەی خستە 
لە زاری منداڵە مردووەکەی  زارییەوە. هەرکە گۆی مەمکی 
نا، منداڵەکە بێ وچان دەستی کردەوە بە مەمک مژین. بۆنی 
منداری منداڵەکەی خەریک بوو کاسی دەکرد. هەرچی دەکرد 
لووتی پڕ نەدەبوو. بەردەوام بۆنی کەالکەکەی تازە دەبووەوە.
کۆترە  جووچکە  ئەو  وەبیر  منداڵەکەی  بلبۆقەکانی  چاوە 
کەوا  خستەوە  خۆیانی  ماڵی  هەیوانی  بەر  شینکییانەی 
زۆرجار بەرلەوەی چاویان بپشکوێ، دەیبینین بەربوونەتەوە 
و مردووون. دیارە بۆخۆی قەت بەربوونەوەی جووچکەکانی 
بە چاوی خۆی نەدیبوو، بۆیە نەیدەزانی کە بە بەربوونەوەیان 
مردووون، یان ئەو ساتەی کە لە هێلکە جووقاون و دایکەکەیان 
کوشتوونی!؟ و  خوارێ  داونەتە  فڕێی  نەیناسیونەتەوە، 
منداڵەکە کرم لێیدا بوو و هێشتاش هەر مەمکەکانی ئەفسانەی 
بە  خۆشی  توونێتیی  و  برسێتی  دەیتوانی  ئەفسانە  دەمژی. 

خەمخۆرانی بواری فەرهەنگی و هونەری بەڕێوە چوو، 
مەشهەد  وەکوو  ئێران  گەورەشارانی  لە  هەرئێستا  کە 
دەتوانین  کونسێرت  بەڕیوەچوونی  یەزد  و  قەزوین  و 
بەرباڵو! فستیڤاڵێکی  بگاتە  چ  کراوە  قەدەغە  بڵێین 

کە  لەیالخ  مووسیقای  فستیڤاڵی  تایبەتمەندیی 
ڕەسەنی  و  فۆڵک  مووزیکی  بە  گریندان  بەمەبەستی 
هونەری  گەشەی  لە  جیا  بەڕێوەدەچێ،  ناوچەکە 
بە  زیاتری  ناساندنی  و  کوردیی  میلوودی  و  ئاواز 
بێگانە دان،  هونەری  کارتێکردنی  ژێر  کە  نوی  نەوەی 
لە  گرتوە  رێزی  کارەکانی  درێژەی  لە  ساڵە  سێ  لەم 
فۆلکلۆربێژان و ماندووبووانی زیندووڕاگرتنی هونەری 
نامۆییدا دەژین و ژیاون. پەڕی  ئەو  لە  فۆلکلۆریک کە 

ئەوچینە هونەرمەندەی کە هەم شایی و ئاهەنگگێڕانی 

خەڵکیان ڕازاندۆتەوە، هەم ڕاستەوخۆ بوونە پردێک بۆ 
مووسیقاییەکان  مەقامە  و  زمان  و  ئاواز  گواستنەوەی 
داهاتووش. تا  ئەمرۆ  بۆ  دوورەوه ،  ڕابردووی  لە 
سەرشەقام  شانۆی  فستیڤاڵی   گەڵ  لە  هاوکات 
مانگی  لە  دێوالن،  و  مەریوان  لە  مووسیقا  و 
و  شار  لە  دیکەش  فستیڤاڵی  چەند  خەرمانان 
بەڕێوەچوون. کوردستان  رۆژهەاڵتی  ناوچەکانی 

ترێ  مێهرەجانی  تا  نستان  کەلەپووری  فستیڤاڵی  لە 
فستیڤاڵی  و  لەسەردەشت  گۆمان  گوندی  ڕەشه ی 
دەکەن  لەوە  باس  ئەمانە  کۆی  سەقز،  لە  خەرمانان 
ڕۆژبەدوای  ڕۆژهەاڵت  شاری  و  گوند  خەلکی 
بەشداریکردنیان  و  فستیڤاڵ  گەڵ  لە  زیاتر  رۆژ 
گرینگی  فستیڤااڵنە   لەو  هەرکام  و  دەبن  ئاشنا 
کەلەپووری  و  کەلتوور  بە  کردن  خزمەت  یەکەمیان 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  بەداخەوە  کە  کوردییە 
دەسەاڵتەوە  وفەرهەنگی  سیاسی  ڕوانگەی  بەهۆی 
دەکرێ. لەگەڵ  هەڵسوکەوتی  خەمساردییەوە  بە 

بیانوویەک  وەکوو  دەتوانین  کاریگەریش  دوویەم 
ڕۆژهەاڵت  خەلکی  زیاتر  جووڵەی  و  گردبوونەوە  بۆ 
لە  دەسەاڵت  کە  سیستەمیک  نێو  لە  ئەویش 
دەدا  هەوڵ  و  هەیە  ترسی  کۆبوونەوە  هەرچەشنە 
بکرێ. سەیر  بکا  کۆنترۆڵی  جوراوجو  شیوازی  بە 

هەروەها بەرباڵوتر بەڕیوەبردنی فستیڤاڵە هونەری و 
کەلتووری و وەرزییەکان دەتوانێ  بە ویست و خوازەکانی  
ببەخشێ. تازە  ئاراستەیەکی  کوردستان  خەڵکی 

مەمکەکانیی بشکێنێ، بەاڵم دڵی بڕوایی نەدەدا، پێی پیس بوو.
ئێسکەکانی  تەنیا  و  هەڵوەری  منداڵەکە  بەرە  بەرە 
کاسە  ئێسکی  چوونکە  بوو،  بەبەخت  ئەفسانە  ما. 
دەم  و  زمان  ئەوەی  لەگەڵ  منداڵەکەی  سەری 
دەیتوانی  هەر  هێشتاش  نەمابوو  پێوە  ولێویشی 
ورگ  منداڵەکە  چوونکە  بەاڵم  بیمژێ.  بەجوانی 
و  زەوی  سەر  دەڕژا  شیرەکە  نەمابوو  گەدەی  و 
زیندانەوە. قاناوی  دەچووە  و  دەبەست  جۆگەلەی 
هاتن  زانی  شتەیان  بەم  کە  زیندان  بەڕێوەبەرانی 
دوو پۆمپیان لە مەمکەکانی ئەفسانە بەست و بە دوو 
ڕاکێشا. زیندان  دەرەوەی  بۆ  شیرەکەیان  شیالنگ 
ئەوە چەن ـ دە ـ ساڵێکە خەڵکی ئەو واڵتە، بە نرخی 
شیری مەڕ و مااڵت خەریکن شیری لوولەکەشیی مرۆڤ 
دەخۆن؛ بەواتایەکی دی، خەریکی مژینی شیری ئەفسانەن.
خەڵک دەڵێن: »ئەم شیرە ئەفسانەییە هێسکی وا قایم 
شەڕی  بچینە  حەزدەکەین  لەخۆڕاوە  هەر  کردووین، 
نابەین!« شک  دوژمنێک  بەداخەوە  بەاڵم  دوژمن، 

هێندێک وشە و دەستەواژە هەن هەرچەند مانای گشتی 
لێ  کەڵکیان  بوار  زۆر  بۆ  دەکرێ  و  دەدەن  بەدەستەوە 
وەرگیرێ، کەچی بە هۆی زیاتر گونجاوبوونیان دەگەڵ 
بوارێکی تایبەتی کۆمەاڵیەتی یان سیاسی دەبنە بەشێک 
یان  »چەقبەستن«  وێنە  بۆ  بوارە.  ئەو  لەپێناسەی 
»چەقبەستوویی« هەرچەند وشەیەکی گشتییە و دەکرێ 
لەزۆر بواردا کەڵکی لێ وەرگیرێ، بەاڵم زیاتر ئاوێتەی 
زرووفی سیاسی، یان حەڕەکەتی سیاسی بووە و هەرکات 
بزووتنەوە یان حیزبێکی سیاسی تووشی وەستان هات و 
پالنی چوونە پێشی نەما، دەڵێن تووشی چەقبەستوویی 
بزووتنەوەکە  یان  حیزبەکە  خودی  وایە  کەمتر  بووە. 
بەاڵم  بووە،  چەقبەستوویی  تووشی  کە  بکا  قبووڵی 
دەوروبەر ئەوەی دەبینن و هەستی پێ دەکەن. ئیتر ئەوەی 
دۆستە دەیەوێ بەجۆرێک دەری ببڕێ الیەنی پێوەندیدار 
پێی دڵتەنگ نەبێ.  ئەوەی مەخالیف یان نەیاریشە دەیکاتە 
پێخۆری سێ جەمەی و لە وشەی چەقبەستن کراسێکی 
داوێن بڵیند دەدوورێ و بە بەری حیزبی ڕەقیبی دادەکا.
لەو   .... و  هەستانەوە  گەڕانەوە،  خوالنەوە،  بادانەوە، 
و  زۆرە  بڕەویان  سیاسیدا  ئەدەبیاتی  لە  کە  وشانەن 
لەو  هێندێک  دەگیرێ.  وەر  لێ  جۆراوجۆریان  کەڵکی 
لەزاران  هاندەرانەیان  و  ئەرێنی  مانای  لەبەر  وشانە 
ئارامکەرەوە  هەستێکی  بەکارهێنانیان  دەگەڵ  و  خۆشن 
لەو  »هەستانەوە«  دادەگرێ.  وجوودت  سەرتاپای 
یەکجار  و جووڵەیەکی  گوڕوتین  لە  نیشان  کە  وشانەیە 
بەژانە،  کەوتن  دەردی  ئەوەندەی  کەوتنە.  دوای  زۆری 
یان  حیزب  زۆر  شیرینە.  هێندە  سەت  هەستانەوە  تامی 
بزووتنەوەی سیاسی لەدرێژەی خەباتی خۆیاندا تووشی 
نسکۆ و هەڵخلیسکان و بەالرێداچوون و کەوتنی بەژان 
ئەو  سیاسی  حیزبی  هێندێک  بۆ  و  هێندێکجار  دەبن. 
کەوتنە دەبێتە کەوتنی یەکجاری و ئیتر هەستانەوەی نیە. 
ئەوجۆرە حیزبانە ڕەنگە خاوەن ئیرادە یان توانایەکی وا 
هێندێک حیزبی  بەاڵم  نەبن جووڵەی هەستانەیان هەبێ. 
بەتەواوی  ئەوەی  پێش  و  دێنەوە  وەخۆ  زوو  سیاسی 
لەپێ بکەون هەڵ دەستنەوە. ئەو کەوتن و هەستانەوەیە 
جۆرە  ئەو  بۆ  نەکراو  لەبیر  دەرسێکی  دەبێتە  زۆرجار 
حیزبانە و لەبەر ڕووناکایی ئەو دەرسانە هەوڵ دەدەن 
بەڕاستییش  هەر  نەبن.  دیکە  کەوتنی  یان  تووشی گالن 
و  کەوتوون  جار  چەند  یان  جارێک،  حیزبانەی  ئەو 
بەرچاو  و  ئەزموونتر  بە  پوختەتر،  هەستاونەتەوە 
نەبوە. لەو الیەنانەن کە هیچ بەاڵیەکیان تووش  ڕوونتر 
»بادانەوە«ش لەو وشانەیە کە لە ئەدەبیاتی سیاسیدا 
ئەرێنیی  باری  هەم  دەتوانێ  ئەم وشەیە  بەکاردێ.  زۆر 
زیاتر  نەرێنییەکەی  بارە  کەچی  نەرێنی،  هەم  و  هەبێ 
بەرچاوە. بادانەوە یان پەشیمانبوونەوە یان هاتنەوە سەر 
خەتی ئەسڵی لە هێندێک حاڵەتدا باشە و پێویستە پێشوازیی 
زۆرجار  کوردیدا  سیاسەتی  لەنێو  بەداخەوە  بکرێ.  لێ 
بەرەو  زیاتر  الیەنێک  کوردەنامووسی  و  شەقی  کەللە 
هەڵدێر پاڵ پێوە دەنێن و ڕێگا نادەن باداتەوە سەر خەتی 
مانای  بەکارهێنانی  خودی  هەر  ڕەنگە  خۆی.  دروستی 
مەنفیی بادانەوە خۆی وا لەهێندێک حیزبی سیاسی بکا بیر 
لەبادانەوە نەکەنەوە و لەئاکامدا زیاتر بەرەو هەڵدێر پاڵ 
پێوەنێن. لەحاڵێکدا وەکی دەڵێن: زەرەر لەنیوەش بگەڕێتەوە 
باداتەوە  خۆیدا  لەکاتی  الیەنە  ئەو  ئەگەر  قازانجە،  هەر 
ڕەنگە بتوانێ مەسیری خەباتی خۆی بە قازانج بگۆڕێ.
کە  مرۆڤە  چاالکیی  بوارانەی  لەو  یەک  سیاسەت 
مەجالی خۆنیشاندان و خۆگۆڕینی زۆر تێدایە. ئەوانەی لە 
سیاسەتدا ڕەق و زبر و نەگۆڕن زیاتر تووشی هەڵە دەبن 
بەو  ئەوە  هەڵبەت  دێنن.  وەدەست  کەمتر سەرکەوتن  و 
مانایە نیە کە سیاسەت نابێ پڕەنسیپی هەبێ بەجۆرێک 
کە هەر سەعاتەی  بەجۆرێک لێی بخوڕی. نەخێر، ئەوەش 
سیاسەت نیە و لەڕاستیدا بێ سیاسەتییە. مەبەست ئەوەیە 
خۆگۆڕین  زەرفییەتی  دەبێ  سیاسی  حیزبی  ڕێبەریی 
کەڵکی  بوو  پێویست  هەرکات  و  بەرێ  شک  دەخۆیدا 
بڕیارێکی  لە شەڕایەتێکدا  حیزبێک  دەبینی  وەرگرێ.  لێ 
زیانی  بچێ  بەڕێوە  بڕیارە  ئەو  ئەگەر  و  داوە  هەڵەی 
یان  لێرەدا گەڕانەوە سەر خەتی پێشوو  بەدواوە دەبێ. 
بادانەوە زۆر الزمە. شەهامەت لە قبووڵی هەڵە و پاشگەز 
تایبەتمەندییەکانی  لە  یەک  پێی،  درێژەدان  لە  بوونەوە 
و  نەندرێ  هەڵەدا  بە  دان  ئەگەر  زیندوویە.  حیزبێکی 
تووشی  حیزب  نەکرێتەوە،  ڕاست  خوار  خەتی  زوو 
بە  چەقبەستوویی  هەمان  و  دەبێ  خەالقییەت  قەیرانی 
»خوالنەوە«ش  کرد.  باسمان  پیشتر  کە  دەبێ  نسیب 
بەدەوری  بەردەوام  حیزبێک  کە  چەقبەستووییە  هەمان 
پیش. بچێتە  هەنگاوێک  ئەوەی  بێ  دەخوا  خۆیدا سووڕ 

عەلی لەیالخ

هەیاس کاردۆ

بادانەوە،خوالنەوە،هەستانەوەو...

لەهەرباخەیگوڵێک

نارس فەتحی
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ماڵی تەنبوور لە کرماشان کرایەوە

مەریوان بە شاری جیهانیی کاڵش ناودێر کرا

بەڕێوەچوونی سێیەمین فستیڤاڵی مووسیقای لەیالخ لە شاری دێوالن

لە مەهاباد دوو بەرهەمی ڕەسوول کەریمی پەردەی لەسەر الدرا

دوازدەهەمین فستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەرشەقام لە مەریوان

به ر له  مااڵوایی

بەدرێژایی میژووی خەباتی نەتەوەکەمان بۆ ڕزگاربوون لە ستەم و ژێردەستەیی و 
ڕاماڵینی نیری یەخسیریدا، دوژمنان و داگیرکەرانی کوردستان بۆ بەردەوامیی دەسەاڵتەکەیان 
و بەچۆکداهێنانی خەباتکارانی کورد لە هیچ پیالن و فرت و فێل و دوژمنکارییەک، تەنانەت 
لە دزێوترین شێوەکانیدا، دەستیان نەپاراستووە. تێڕۆر یەکێک لەو پیالنە دزێوانەیە کە 
لەمێژ ساڵە دوژمنان، بۆ قەاڵچۆکردنی خەباتی کورد، هانایان بۆ بردووە و وەک چەکێکی 

»چەپەڵ« بە باشی و زۆری کەڵکی لێ وەردەگرن. 
بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستییە تاڵە پێویست ناکا باس لە تێڕوری »باپیر ئاغا« و »هەمزە 
ئاغا«ی مەنگوور و »سمکۆی شکاک« و زۆر ڕێبەر و کەسایەتیی دیکەی کورد بکەین کە 
لەهەموو بەشەکانی کوردستاندا بە غەدر و خەیانەت تێرۆر کراون، تەنیا ئەوە بەسە بڵێین 
کە هەر لە کەمتر لە سێ دەیەی ڕابردوودا دوو سەرکردەی مەزنی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان، لە ماوەی سێ سااڵندا بە دەستی ڕەشی تێرۆریستەکانی ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمیی ئێرانەوە لە دەرەوەی واڵت و لە نیو دڵی واڵتانی دێموکراتی ئورووپادا تێڕۆر 
و شەهید کران. ئەوە جگە لە سەدان کادر و ئەندام و پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات و 
حیزب و ڕێکخراوەکانی دیکەی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە لە دەرەوەی ئێران 

تێڕۆر کراون. 
کۆماری ئیسالمی وەک رێژیمێکی جینایەتکار و کوردکوژ، سەرەڕای ئەوەی خۆی بە 
دەوڵەتێکی مۆدێرن و ئەمرۆیی دادەنێ، دەستی بۆ ئەو چەکە چەپەڵە درێژ کردوە و بێ 
گوێدانە یاسا و ریسا نێودەوڵەتییەکان کەڵکی لێ وەرگرتووە. ئەو ڕێژیمە رێکخراوێکی 
تێرۆریستی، وەک زۆربەی ڕێکخراوە تێرۆریستییەکانی ئێستا و ڕابردووی جیهان کە 
لە ڕێگەی تێرۆرەوە تێ دەکۆشن نەیارەکانیان لەنێو بەرن، نییە؛ تەنانەت ناکرێ کۆماری 
ئیسالمی لەگەڵ رێکخراوە تێرۆڕیستییەکانی وەک ئەلقاعیدە و شێوە دەوڵەتی »داعش«یش 
لە گرووپێکدا پۆلین بکەین، چونکە ئەو دوو »جمکە« تێرۆڕیستییە، واتە ئەلقاعیدە و 
داعش، نەیانشاردۆتەوە کە دژی هەموو یاسا و پەسندکراوەکانی کۆمەڵگای جیهانیین و 
لە ڕاستیدا بە ڕاشکاوی و بە کردەوە جینایەتکارەکانیان نیشانیان داوە چین و چ دەکەن و 
ئاوات و ئامانجەکانیان لە داهاتوودا چییە. بەاڵم کۆماری ئیسالمی، دەسەاڵت و ڕێژیمێکی 
تێرۆریستییە کە ئەوە بۆ چوار دەیە دەچێ سەرەڕای بوونی وەک حکوومەتێکی بە ڕواڵەت 
سەردەمیانە لە نێو کۆمەڵگای نێودەوڵەتیدا، کەچی بۆ لە نێوبردنی نەیارە سیاسییەکانی 

دەستی لە هیچ چەکێک، بە چەکی چەپەڵی تێرۆریشەوە نەپاراستوە.
ڕەنگە زۆر لە دەسەاڵت و حکوومەتە سەرەڕۆ و سەرکوتکەرەکان لە جیهاندا بۆ لە 
نێوبردنی نەیارە سیاسییەکانی خۆیان دەستیان بۆ تێڕۆر درێژ کردبێ ، بەاڵم کۆماری 
ئیسالمیی ئێران تەنیا دەوڵەت و دەسەاڵتێکە کە لە تەواوەتیی خۆیدا بە تاوانی تێرۆر 
و کوشتنی نەیارە سیاسییەکانی خۆی دادگایی کراوە و رێبەرە هەرە پلەبەرزەکانی، بە 
خامنەیی و باقی دەمراستەکانی ئەو ڕێژیمە لە مەحکەمەیەکی نێودەوڵەتیدا مەحکووم کراوە. 
بەکرێگیراوان و تێرۆریستانی ئەو رێژیمە بە تاوانی تێرۆری دوکتوور سادقی شەرەفکەندی، 
سکرتێری حیزبی دێموکرات و هاورێیانی لە دادگایەکی نێو دەوڵەتی لە واڵتی ئاڵماندا 
دادگایی کران و بە بەڵگە سەلمێندرا کە ڕێبەرانی ئەو ڕێژیمە بڕیاردەر و جێبەجێکەری ئەم 
کردەوە تێرۆڕیستییە بوون. هەر بۆیەشە ناکرێ ئەو رێژیمە وەک رێکخراوێکی تێرۆڕیستی 
پێناسە بکرێ، بەڵکوو کۆماری ئیسالمی دەبێ لە چوارچێوەی »تێرۆریزمی دەوڵەتی »دا 

ناوی ببرێ و پێشی بێ بگیردرێ و بەرهەڵستی ببنەوە.
لێوەشاوە  ڕێبەری  تێڕۆری  پاش  بەتایبەت  هاورێیانی  و  دوکتوور سەعید  تێرۆری 
و زانای گەلەکەمان دوکتوور قاسملوو، زەبرێکی کاریگەر بوو کە لە جەستەی حیزبی 
دێموکرات و لە بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست کەوت. 
بەاڵم هەر وەک بوونی ڕێبەرانی وەک پێشەوا قازی محەممەد و قاسملوو و شەڕەفکەندی 
لە ریزەکانی پێشەوەی خەباتی نەتەوەکامان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بگرە لە بەشەکانی 
دیکەی کوردستانیشدا گاریگەری حاشاهەڵنەگر و تایبەتی خۆی هەبووە لە بەرەوپێشبردنی 
خەبات و تێکۆشان نەتەوەی کورد؛ شەهید بوونیشیان، سەرەڕای ئەو زەبرە قورسەی 
کە لە شۆڕش و جوواڵنەوەی نەتەوەکەمانی داوە، بێ ئاکام نەبووە و لەالیەک ریسوایی 
و ڕووڕەشیی بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران بە خەاڵت هێناوە و ئەو ڕێژیمەی هەتاهەتایە 
وەک جەمسەریی سەرەکیی تێرۆڕیسم لە کۆمەڵگای جیهانیدا ناساندووە، لەالیەکی دیکەش 
ڕوایی و حەققانییەتی داخوازییەکانی نەتەوەی کوردی وەک یەکێک لە هەرەگەورەترین 

نەتەوەکانی جیهان کە لە سەرەتایی ترین مافەکانی بێبەریی کراوە سەلماندووە. 
چارەگە سەدەیەک لە شەهید بوونی دوکتور سەعید و هاورێیانی بە دەستی کۆماری 
ئیسالمی و بە کەڵکوەرگرتن لە چەکی چەپەڵی تیڕۆر تێدەپەڕێ. لەو ماوەیەدا و لە پاش 
تاوانە  بڕیاری دادگــای میکونوس و مەحکوومکرانی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بەو 
تێرۆریستییە، ئەو ڕێژیمە نەک هەر ناچار بوو دەزگای تێڕۆری خۆی لە دەرەوەی واڵت و 
بەتایبەت لە ئورووپا دا ئەگەر بە شێوەی کاتیش بێ گاڵە بدا، بەڵکوو لە نێوخۆی واڵتیشدا  
ئەو بریارە شوێنکاری لەسەر ملمالنێی دەسەاڵت لە نێو باڵەکانی دەسەاڵت لە کۆماری 
ئیسالمیدا هەبوو. پاش بریاری دادگای میکونوس لە 2١ خاکەلێوەی ساڵی ١٣٧٦ و لە 
یەکەم کاردانەوەدا لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری دووی جۆزەردانی ئەو ساڵەدا، باڵی 
زال بەسەر دەسەاڵت، واتە خامنەیی و دەستو پێوەندەکانی  بە پێچەوانەی پێشنینییەکانیان، 
تووشی شکان هاتن و زۆربەی دەنگدەران لەو هەڵبژاردنەدا دەنگیان بە کاندیدایەک دا کە 
جێی پەسندی خامنەیی نەبوو، خاتەمی کە سەرەرڕای دوو دەورە سەرکۆمار بوون ئێستا 
لە کۆڕو کۆبوونەوە سیاسییەکانی ڕێژیمدا ناو هێنانیشیی قەدەغە و بڤەیە. ئەو ڕێژیمە پاش 
چارەگە سەدەیەک لە شەهیدکرانی دوکتوور سەعید و هاورێیانی، نەک هەر گۆڕانی بەسەر 
سیاسەتە دژی گەلییەکانی لە نێو واڵت و کردەوە تێکدەرانە و ئاژاوەگێڕانەی لە ئاست 
ڕوژهەاڵتی نێوەڕاست دا نەهاتووە، بەڵکوو سەرەڕۆتر لە پێشوو هەڕەشەیەکە بۆ ئەمنییەتی 
جیهانی و بەدوور نییە وەک چۆن لە سااڵنی ڕابردوودا کەڵکی لە چەکی چەپەڵی تێرۆر بۆ 
لە نێوبردنی نەیارەکانی وەرگرتوە، لە داهاتوودا بۆ بەڕەو پێشبردنی ئامانجەکانی خۆی هانا 

بۆ زۆر چەکی »چەپەڵ«ی دیکە بەرێ.

تێرۆر، چەکی دەستەوەستانی و داماوی 
باوەڕدا    تیشکی  لەبەرامبەر 

                                         ڕەوەز

دەســـتـــی  ســـــەر  ــە  ــ ل ــان  ــ ــان ــ ــەرم ــ خ 2١ی  2٠و  رۆژانــــــــی 
ــورادی لە  ــ هــونــەرمــەنــدی نــــاوداری کـــورد عــەلــی ئــەکــبــەر م
ــوور کـــرایـــەوە. ــب ــەن ــی داڵـــەهـــوو مــاڵــی ت ــ ــدی بـــان زەالن ــون گ
بە  تەنبوور  کونەکانی  دەنــگــە  فستیڤاڵی  رۆژەدا  دوو  لــەو 
بەڕێوەچوو. خەڵکی  و  میوان  زۆری  ژمارەیەکی  بەشداریی 
لەو ڕێوەڕەسمەدا کە بەشداریی سەید جەالل حەیدەری، نوێنەری 
هونەرمەندانێکی  گــەورە  و  یارسانەکان  پێشەوای  بنەماڵەی 
بــەڕێــوەچــوو،  ــهــور  کــەڵ ــهــان  کــەی نــــازری و  وەک شــــارام 
کرد. پێشکێش  خۆیان  هونەرییەکانی  بەرهەمە  بەشداربووان 
ــوردی یـــارســـان  ــ ــ ــەنـــدی ک ــونـــەرمـ ــەو فــســتــیــڤــاڵــەدا٧٠ هـ ــ ل
ــەی پـــارێـــزگـــای  ــکـ ــی دیـ ــانـ ــارەکـ ــەرەج و شـ ــ ــ ــاران، ک ــ ــ ــە تـ لـ
ــەشــدار بــوون. ــوەی ١٣ گــرووپــدا ب کــرمــاشــان لــە چــوارچــێ
ــە زۆرتـــر  ــە ک ــارســان تـــەمـــوور ســازێــکــی تــایــبــەتــی ئــایــیــنــی ی
ــان  ــی کــرمــاشــان لـــە ڕۆژهەاڵتـــــــی کــوردســت ــان ــاوچــەک لـــە ن

سازێکی  وەک  ــارســان  ی ئایینی  شــوێــنــکــەوتــوانــی  و،  ــاوە  بـ
ــە ئــایــیــنــیــیــەکــانــدا کــەڵــکــی لـــێ وەردەگــــــرن. ــۆن پـــیـــرۆز لـــە ب

بەڕێوەبەرایەتیی گەشتیاری و شوێنەواری پارێزگای سنە ڕایگەیاند 
کە مه ریوان وەک پێتەخت و شاری  جیهانیی کاڵش تۆمار کراوە.
بەڕێوەبەرایەتیی شوێنەواری پاریزگای سنە ڕایگەیاند شاری 

مەریوان بەپێی ئەو تایبەتمەندییە کولتوورییەی هەیەتی وەک 
له الیه ن  و  کـــراوە  تــۆمــار  جیهان  کاڵشی  شــاری  و  پێتەخت 
یۆنێسکۆوه  دانی پێدا نراوه  و له مە بەو الوە شاری مه ریوان و 
کاڵش ده چێته  نێو هه موو ئه و کتێب و کاتالۆگه  گه شتیارییانه ی 
ده کـــاتـــه وه. بـــاڵوی  جــیــهــان  گــه شــتــیــاره کــانــی  ــۆ  ب یۆنێسکۆ  
نــاوچــه ی  ســه رۆکــی  ئه مساڵ  پــوشــپــه ڕی  مانگی  کۆتایی  لــه  
جیهانیی  ئه نجومه نی  ســه رۆکــی  لــه گــه ڵ  یۆنێسکۆ  ئاسیای 
تاکوو  کرد  مه ریوانیان  شــاری  سه ردانی  ده ستییەکان  پیشه  
ئه م  جیهانیی  ــۆمــاری  ت و  کـــوردی  کــاڵشــی  لــه   لێکۆڵینه وه  
کرا. جیهانی  تــۆمــاری  دواجـــار  که   بکه ن   کوردییه   به رهه مه  
ــی کــولــتــووری  ــان ــەک ــرات ــی ــن م ــری ــت ــە کــۆن ــاڵش لـ ــ ــێـــاڵوی ک پـ
ئەو  مــێــژوویــی،  ســـەرچـــاوەی  هــەنــدێــک  بەپێی  و  کــوردیــیــە 
هەیە.  ساڵی  ــەزار  هـ  ٧ لــە  زیــاتــر  پێشینەی  دەستییە  پیشە 

شــەوانــی 2٣ و 2٤ی خــەرمــانــان لــە پــارکــی شــاری دێــوالن 
چەندین  بەشداریی  بە  لەیالخ  مووسیقای  فستیڤاڵی  سێیەمین 
ــاشــووری  ب و  ــەاڵت  ــ ڕۆژهـ ــە  ل ــوردی  ــ ک موسیقی  گــرووپــی 
چــوو. بــەڕێــوە  خەڵک  ــەربــاڵوی  ب پێشوازیی  و  کــوردســتــان 
موسیقیی  بە  گرینگی دان  بە  لەیالخ  مووسیقای  فستیڤاڵی 
ناسناندن  هەوڵی  لە  فۆلکلۆردا  و  بواری کالسیک  لە  کوردی 
و زیندوو ڕاگرتنی ئاواز و میلوودییە فۆڵکلور و ڕەسەنەکانە.
ــەدا ڕێـــــز  لە  ــاڵ ــڤ ــی ــســت ــک لـــە کـــارەکـــانـــی ئــــەو ف ــەشــێ ــەب ل
تەمەنێکیان  کــە  گــیــرا  هــونــەرمــەنــدانــە  ئـــەو  ــی  ــدووبــوون مــان
ــەی گــــۆرانــــی کـــــــوردی تــــەرخــــان کـــــــردووە. ــەشــ ــ ــۆ گ ــ ب

ڕێوڕەسمێک دا  لە  خەرمانان  2٥ی  ڕێکەوتی  شەممە  رۆژی 

ــەمــی  ــەره ــەر دوو ب ــەسـ لـ ــەردە  ــ ــ پ ــاری مـــەهـــابـــاد  ــ ــە شـ لـ
ــا( الدرا. ــووتـ ــا سـ ــامــۆســت ــی )م ــم ــەری ــووڵ ک ــ ــی ڕەســ ــوێ ن
ئەو دوو بەرهەمە، وەرگێڕانی حەیدەربابا، بەرهەمی شاعیری 
ئازەری مامۆستا شەهریارە و بەرهەمەکەی دیکەش وەرگێڕانی 
فارسی. زمانی  سەر  بۆ  زین«  و  »مەم  بەنرخی  بەرهەمی 
ــا ســـووتـــاو  ــۆســت ــام ــە م رەســــــوول کــەریــمــی نـــاســـراو بـ
ــە. ــای ــوان ــەت ب شــاعــیــرێــکــی جـــوانـــنـــووس و، وەرگــێــڕێــکــی 
ناوبراو ساڵی ١٣2٦ی هەتاوی لە شاری مەهاباد لە دایک بووە و 
بۆ ماوەی چەند ساڵ لە قوتابخانەکانی مەهاباد و دەورووبەری 
وانەی فیزیکی گوتووتەوەو، ئێستاش مامۆستایەکی خانەنشینە.
ــی  ــ ــان ــ ــدام ــ ــەن ــ ــە ئ ــ ــ ــک ل ــ ــێ ــ ــەک ــ ڕەســــــــــــووڵ کــــەریــــمــــی ی
ــادە. ــابـ ــەهـ ــی مـ ــیـ ــەدەبـ ــەری ئـــەنـــجـــومـــەنـــی ئـ ــ ــنـ ــ ــەزرێـ ــ دامـ

سەرشەقامی  شانۆی  نێودەوڵەتیی  فێستیڤاڵی  دوازدەهەمین 
ــی و  ــان ــی ــداری بـــەرهـــەمـــه ب ــەشــ ــ ــە ب ــوان بـ ــ ــەری ــ ــاری م ــ شـ
ــەردەوام بە  ــ نــێــوخــۆیــیــەکــان، پــاش چـــوار ڕۆژ چــاالکــیــی بـ
هات. پێ  کۆتایی  ئەمساڵ،  سەرکەوتووەکانی  ناساندنی 
و  پێکرد  دەستی  خەرمانان  ١٨ی  ڕۆژی  لە  فستیڤاڵە  ئــەم 
خانەخوێی  بوونە  زرێــبــار  گۆلی  و  گوندەکان  پــاڕکــەکــان، 
گشتی  بە  و  نێوخۆیی  و  بیانی  بەرهەمی   ١2٠ پیشاندانی 
نیزیک بە ٤٠ هەزار کەس بینەری ئەم فستیڤاڵە بوون کە بە 
بەشداریی نوێنەرانی ٦ واڵت لە شاری مەریوان بەڕێوەچوو.
لە  ــوان  ــ ــەری ــ م ــانـــۆی  شـ ــی  ــک ــێ ــرووپ گ ــەم  ــی ســێ لـــە رۆژی 
کوڵبەری  پرسی  بــە  تایبەت  شانۆیەکی  نــێ،  دێــی  گـــەورە 
ــەن و کــارەســاتــەکــانــی بـــەڕێـــوەبـــرد. ئـــەو شــانــۆیــە کــە باسی  الی ــە  ل ــرد  ــ دەک ــوردی  ــ ک ــبــەری  کــۆڵ مەینەتییەکانی  ــە  ل

بــیــنــەر و ئــامــادەبــووانــەوە پــێــشــوازی بـــەربـــاڵوی لــێ کــرا.


