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فیدراڵ دا دێموکراتیکی  ئێرانێکی  چوارچێوه ی  له   کوردستان  کۆماری  دامه زرانی 

ژماره:7١١ 
w w w . k u r d i s t a n u k u r d . c o m

کاردانەوە 
سیاسییەکانی

 پاش ڕێفراندۆم
کهماڵکهریمی

ــاوە و  ــژم دوای چــاوەڕوانــیــیــەکــی درێ
هەوڵی  مانەوەی  ئاکام  بێ  و،  کێشە  پڕ 
نوێنەرانی واڵتانی خاوەن بەرژەوەندی لە 
کێشەکانی عێراق و ناوچەدا، بە مەبەستی 
سیاسیی  ســەرکــردایــەتــیــی  ــی  ــکــردن ڕازی
یا  پەکخستن  بــۆ  کــوردســتــان  هــەرێــمــی 
وەدواخستنی کاتی ڕێفراندۆم و، بە هۆی 
نەبوونی جێگرەوەیەکی باش و جێی متمانە 
دەستەی  بڕیاری  لەسەر  ڕێفراندۆم؛  بۆ 
پشتگیری  و  ڕێــفــرانــدۆم  بــەڕێــوەبــەریــی 
لە ٢٥ی سێپتەمبر  سەرۆکایەتیی هەرێم، 
پرۆسەی هەڵبژاردن بۆ وەرگرتنی دەنگی 
خەڵکی باشووری کوردستان بەڕێوەچوو.
زۆر  لە  خەڵک  بــەرچــاوی  بەشداریی   
ــان لە  ــە شـــارە گــەورەکــانــی کــوردســت ل
بە  ڕێفراندۆم  لە  پشتیوانی  میتینگەکانی 
تایبەت بە بوونی بەڕێز مەسعوود بارزانی، 
دەنگی  و،  کوردستان  هەرێمی  سەرۆکی 
لەسەدی   ٩٢ لە  زیاتر  چــاوەڕوانــکــراوی 
بەشداربووانی  سەربەخۆیی«  بۆ  »بەڵێ 
لە  خەڵکی  بەهێزی  پشتیوانی  دەنــگــدان، 
بۆ  کوردستان  سیاسیی  سەرکردایەتی 
ئەم  دا.  نیشان  ڕێفراندۆم  بەڕێوەبردنی 
بەشداربوون و پشتیوانییە لەگەڵ بوونی 
هەموو کەموکوڕییەکانی کە باسی دەکرا، 
داوای  تەنیا  ڕێــفــرانــدۆم  کە  دەریخست 
چەند کەس و هێندێک الیەن نیە، بەڵکوو 
خــواســتــی نــەتــەوەیــەکــە. نــەتــەویــەک کە 
بە  ساڵە  سەت  کوردستاندا  بەشەی  لەم 
خوازانەی  مەسڵەحەت  سیاسەتی  هۆی 
بــە هەموو  زلــهــێــزەکــانــی دوورەدەســـــت 
شێوەیەک لەالیەن دەسەاڵتدارانی ناوچەوە 
هەوڵی لەنێوبردنی دراوە و هیچ گۆڕانێکی 
سیاسی نەبووەتە هۆی پێکهاتنی گۆڕانی 
بــەدەســەاڵت  تــازە  تاقمی  نێو  لــە  فکری 
گەیشتووی عێراق لە دەورە جیاجیاکاندا.
ــدە  ــاوەنـ ــە پــێــشــتــر نـ ــە عـــێـــراقـــدا کـ  لـ
ــان نــەیــانــتــوانــیــبــوو  ــەک ــەدەســت ــب دەســەاڵت
ــاســت چــارەســەرێــکــی بــنــەڕەتــیــدا  لـــە ئ
خوێندنەوەی دروست بۆ بابەتەکە بکەن، 
پێش هەڵبژاردن داوای هەڵوەشاندنەوەی 
گەڵ  لە  دەکـــرد.  ڕێفراندۆمیان  بــڕیــاری 
بەرامبەری  کە  دژایەتییەش  هەموو  ئەو 
ــدانــەی  کـــرا بـــەڕێـــوەچـــوونـــی شــکــۆمــەن
سەربەخۆیی  بــۆ  هــەڵــبــژاردن  پــڕۆســەی 
ــدە هــەمــوو  ــان ــەورەی گــەی ــ پــەیــامــێــکــی گـ
هۆکار  زۆر  بە  ئیستاش  هەتا  کە  جیهان 
ــی ڕاگــەیــه نــەکــان و... ــڕی هــەواڵ ســەردێ

                               ل٢

ڕەشبگیر لە کوردستان بە تاوانی خۆشیدەربڕین! 

دژوازییه کانی مافی
 دیاریکردنی چاره نووس و..

ئه گه ری لێکهه ڵوه شانی عێراق له  
دوای گشتپرسییه که ی کوردان

بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی 
کورد لە ڕۆژھەاڵتی کوردستان

وتووێژ لەگەڵ سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

خوێندنەوەیەک بۆ  ڕەفتاری خەڵک 
لە خرۆشانەکەی ٣ی ڕەزبەردا

بزووتنەوەی خوێندکاریی کوردی 
لە ڕکەی فکری و ڕێکخراوەیی دا

خۆڕاگر لە ڕەگەزی
 داربەڕوو

سەروتار

ڕەحامن سەلیمی/ ٧

کەماڵ حەسەن پوور/٩

کامڕان ئەمین ئاوە/١٠

شەونم هەمزەیی / ٢و٣

سامیل شەڕەفی /٥

  نارس باباخانی/ ل٦

  برایم چووکەڵی / ل١٠

له   که س  سه دان  ئێستاش  سه ربه خۆیی،  بۆ  کوردستان  باشووری  ڕاپرسییه که ی  دوای  حه وتوو  دوو 
کراون. توند  به ندیخانه دا  سووچی  له   کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   کورد  سۆزه کانی  و  هه ست  به   ڕۆڵه  
به ڕێوه چوونی  به بۆنه ی  خۆشیده ربڕین  کراوه ،  ئاشکرا  که سیان  سه ت  له   زیاتر  نیشانی  و  ناو  که   که سانه   ئه و  تاوانی 
کردوویانه .  چاره نووسیان  مافی  دیاریکردنی  پێناو  له   کوردستان  باشووری  له   هاونیشتمانه کانیان  که   بووه   گشتپرسییه ک 
کردوون. لێ  حاشای  ئێستا  هه تا  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  که   کردوه   مافانه ش  ئه و  له سه ر  پێداگرییان  و  داکۆکی  هه روه ها 
ده ڵێن  و  ده که ن  دواییانه   ئه م  به ندکراوانی  ڕزگاریی  داوای  که مپینێکدا  له   کوردستان  مه ده نیی  چاالکانی 
وه ک  خۆشیده ربڕین،  و  شادی  و  جێژن  کۆبوونه وه ی  و  کۆڕ  به   بێ  کاردانه وه   و  وه اڵم  ناتوانێ  زیندان 
دابدا. ئێراندا  له   کورد  مافخوازیی  به   چۆک  نه یتوانیوه   کوشتوبڕیش  و  سه رکوت  ده یه    چوار  که  چۆن 

مام جەالل تاڵەبانی، سکرتێری گشتیی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان 
ئاڵمان  واڵتی  لە  نەخۆشخانەیەک  لە  عێراق  پێشووی  سەرۆککۆماری  و 

مااڵوایی لە ژیان کرد.
لە ساڵی  مام جەالل  بە  ناسراو  تاڵەبانی  نوورەڵاڵ  جەالل حیسامەددین 
١٩٣٣ ز لە گوندی کەلکان لە بناری چیای کۆسرەت لەدایک بوو. ئەو هه ر له  
ته مه نی الوه تی ڕا هۆگری به  سیاسه ت په یدا کرد و هاته  ڕیزی تێکۆشه رانی 
سیاسیی نه ته وه که ی. ساڵی ١٩٥٩ کۆلێژی یاسای لە زانکۆی بەغدا تەواو 
لە ساڵی ١٩٦١دا، کە دواتر بە  لە دەستپێکی شۆڕشی کوردستان  کرد و 

شۆڕشی ئەیلوول ناسرا؛ رۆڵی سەرەکیی گێڕا.
لەدوای ڕووخانی رێژێمی سەددام لە ساڵی ٢٠٠٤، ئەندامی هه یئه تی فەرمانڕەوایی عێراق )مەجلیسی حوکم( و بۆ خولێکیش سەرۆکی 
ئەو هه یئه ته  بوو. مام جه الل لە داڕشتنەوەی قانونی بنه ڕه تیی نوێ عێراقدا رۆڵی سەرەکیی گێڕا و بۆ ماوه ی دوو ده وره  به  سه رۆک 

کۆماریی عێڕاق هه ڵبژێردرا.
مام جه الل وه ک سیاسه تمه دارێکی حه کیم و به رچاوڕوون لە دوای رووخانی رێژیمی بەعس لە دروستکردنه وه  و ڕاگرتنی عێراقی نوێ 

و چارەسەری کێشە نێوخۆییه کانی ئه و واڵته دا دەوری بەرچاوی گێڕا.
مام جه الل ٤ ساڵ دوای ئه وه ی به هۆی سه کته ی مێشکه وه  ناچار به  دوورکه وتنه وه  له  کاری سیاسی و چاالکیی ڕۆژانه ی بوو، رۆژی 

١١ی ڕەزبەر کۆچی  دوایی کرد.

 جێژنی کۆتایی ھاتنی دەورەی ٢٢٤ی  پێشمەرگە لە بناری ھەڵگوردبه شداریی ده فته ری سیاسیی حدک له  ڕێوڕه سمی پرسه ی  »مام جه الل«دا

ڕۆژی چوارشەممە ١٢ی ڕەزبەر هەیئەتێکی پایه به رزی حیزب بە سەرپەرەستیی 
کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان سەردانی 
کرد. سلێمانی  شاری  لە  کوردستانی  نیشتمانیی  یەکیەتیی  سیاسیی  مەکتەبی 
حیزبی  هاوخەمیی  نیزیکه وه    له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  هه یئه تی 
و  گشتی  سکرتێری  سه ره خۆشیی  په یامی  و  ده ربڕی  بۆنه یه    به و  دێموکراتیان 
نیشتمانی. یه کیه تیی  هه ڤااڵنی  ده ستی  درایه   دێموکرات  حیزبی  سیاسی  ده فته ری 
هەیئەتێکی  ڕەزبەر  ١٤ی  هەینی،  ڕۆژی  هاوخه مییه دا  ئه و  به رده وامیی  له   هه ر 
ڕێبەریی حیزب لە ڕێوڕەسمی بەڕێکردن و ناشتنی مام جەاللدا بەشدارییان کرد. چەند 
هەیئەتێکی دیکەی حیزبی دێموکراتی کوردستانیش به  جیا و بە سەردان لە مەکتەبی 
سیاسی و ڕێکخستنەکانی یەکیەتیی نیشتمانی لە شارەکانی سلێمانی، کۆیە و هەولێر، 
هاوخەمیی  حیزبی دێموکراتیان  بە بۆنەی کۆچی  دوایی »مام جەالل«یان به  بنه ماڵه ی 
به ڕێزیان و یه کیه تیی نیشتمانیی کوردستان و خه ڵکی باشووری کوردستان ڕاگەیاند.

سەرەتایی  دەورەی  ٢٢٤ی  خولی  ڕەزبەر،  ١٢ی  چوارشەممە  ڕۆژی 
کورد  الوانی  له   پۆله   ئه و  ڕێوڕەسمێکدا  لە  و،  هات  کۆتایی  پێشمەرگە 
کرد. لەبەر  دێموکراتیان  حیزبی  پێشمەرگایه تیی  پیرۆزی  به رگی 

نیزامیی  سیاسی_  فێرگه ی  بەرپرسی  چووکەڵی،  برایم  کاک  ڕێوڕه سمه دا  له و 
فەزایەکی  جاران  له   پتر  کوردستان  لە  ئێستادا  له    « ڕایگەیاند:  دێموکرات  حیزبی 
ئەمنییەتی پڕ لە زەبروزەنگ زاڵ کراوه  و کوردستان وەکوو مەترسییەکی گەورە 
بۆ سەر کۆماری ئیسالمیی ئێران چاوی لێدەکرێ، هۆکاری ئه وه ش بۆ مافخوازیی 
کورد  جوواڵنه وه ی  سه رکوتی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  شکستی  و  ئێران  له   کورد 
ده گه ڕێته وه که   له  چوار ده یه یه ی ڕابردوودا به  هه موو شێوه یه ک هه ولی بۆ داوه .
خوێندنه وه ی ڕاپۆرتی فێرکاری و په یامی به شدارانی ده وره ی ٢٢٤ و هه روه ها 
خوێنده وه  و پێشکێشکردنی کۆمه ڵێک سروود و گۆرانی، چه ند بڕگه یه کی دیکه ی 

ئه و رێوڕه سمه  بوون.

مام جه الل کۆچی دوایی کرد
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مستهفامهلوودی:

ڕەوتیگۆڕانکارییەکاندەبێبەئاراستەیەکدابڕواتەپێشێکەنەبەزیانی
دەوڵەتیکوردستانبشکێتەوەونهبەربەستدروستکردنبۆبزووتنەوەی

سیاسییڕۆژهەاڵتیکوردستانیلێبکەوێتەوە
دیمانە:شهونمههمزهیی

بەخێرهاتنەوەتان  سەرەتا  مستەفا  کاک 
پێدەڵێین. جەنابتان سەفەرێکی چەند مانگەتان بۆ 
سەفەرکەتان  بفەرموون  کرد،  کوردستان  دەرەوەی 
بۆ مەبەستێکی سیاسیی تایبەت بوو، یان هەر بۆ 

بەسەرکردنەوەی کۆمیتەکانی حیزب لەو واڵتانە؟
ڕۆژنامەی  کارگێڕانی  بۆ  سپاس  سه ره تا 
زۆر  وتووێژه .  ئه م  ڕێکخستنی  بۆ  »کوردستان« 
لە  سیاسی  حیزبێکی  بەرپرسی  سەفەری  سروشتییە 
کوردستانەوە بۆ ده ره وی واڵت، پێویستە سەفەرێکی 
ئه و  بۆ  هه ر  ئه منیش  سەفەره که ی  و  بێ  سیاسی 
سکرتێری  به   هەڵبژاردنم  پاش  دیاره   بوو.  مه به سته  
سه فه ره م  ئه م  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی 
زیاتر الیه نی تەشکیالتیی به خۆوه  گرت، له به ر ئه وه ی 
بە پێویستم دەزانی سەردانی کۆمیتە و ڕێکخراوەکانی 
حیزبی دێموکرات له  ده ره وه ی واڵت بکەم و لە نیزیکەوە 
و ڕاستەوخۆ لەگەڵیان دانیشتن و کۆبوونه وه م هه بێ.

حیزبی  خۆشییەوە  بە  که   ده زانن  خۆشتان  بۆ 
لەسەر  و  بەرباڵو  زیندوو،  تەشکیالتێکی  دێموکرات 
لە  ته شکیالته   ئه م  ئەوەی  بۆ  و،  هەیە  هەستی 
دروستبوونی بڕیاری سیاسی و تەشکیالتیدا نەخش و 
دەوریان هەبێ؛ پێکهێنانی کۆر و سمیناری تەشکیالتی 
و کۆبوونه وه  له گه ڵیان پێویستە. به شێک له  مه به ستی 

سه فه ره که م وه اڵمدانه وه  به و پێویستییه  بوو.

وه ک له  هه واڵه کاندا هاتبوو، جەنابت سەردانی 
چەند واڵتێکی وەک سۆئیس، ئوتریش، دانمارک، 
فینالند، سۆئێد، نۆروێژ و ئاڵمانتان کرد. ئەگەر 
بکرێ بفەرموون گرینگترین کار و بەرنامەکانتان لە 
و  باس  تەوەری  بوو؟  چ  واڵتانە  ئەو  بۆ  سەردان 

خواسی کۆبوونەوەکانتان چ بوون؟
وه ک باسم کرد ئه من له  سه فه ر و سه ردانم بۆ ئه و 
حیزب  کۆمیتەکانی  ڕێگه ی  لە  هێنان،  ناوت  واڵتانه ی 
تەشکیالتیم  و  سیاسی  کۆبوونه وه ی  واڵتانه   لەو 
لەگەڵ ئەندامانی حیزب بووه . شیکردنەوەی سیاسەت 
سه ر  له   دیموکرات  حیزبی  ڕوانگەی  و  هەڵوێست  و 
گۆڕانکارییه کانی ئێران و ناوچه ، له سه ر سیاسه ته کانی 
له   قه یرانخوڵقێنییه کانی  ئێران و  له   ئیسالمی  کۆماری 
ناوچه ، له سه ر جووڵە و تێکۆشانی چاالکانی مەدەنی لە 
نێوخۆی واڵت بە تایبەت له  کوردستان؛ ئه وانه  ته وه ری 
سه ره کیی ئه و باسه  سیاسییانه  بوون که  وێڕای باسه  
له   و  خۆمان  ئه ندامه کانی  له گه ڵ  ته شکیالتییه کان 
کۆبوونه وه   له و  کردوومانن.  کۆبوونه وکاندا  و  کۆڕ 
و  هه ل  له   باسمان  ڕاشکاوی  به   سمینارانه دا  و 
ده رفه ته کانی به رده م خه بات و تێکۆشانی حیزبه که مان 
رێی  به رده م  ئاسته نگه کانی  و  کۆسپ  هه روه ها  و 

جوواڵنه وی کورد له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان کردوه . 
لە  جیا  تەشکیالتییەکانیشدا  کۆبوونەوە  باسی  لە 
ڕێکخراوەیی  کاری  لە  تاک  ڕۆڵی  و  نەخش  باسی 
هەر  لە  حیزب  ئەندامانی  بەرپرسایەتیی  و  ئەرک  و 
پالتفۆرمی  لە  باسمان  حیزبدا،   بەشێکی  و  ئۆڕگان 
کرد  حیزب  شەشەمی  پلینۆمی  پەسندکراوی  کاریی 
ڕێکخراوەکانی  و  ئۆرگان  ئەرکی  دەستنیشانی  کە 
تایبەتمەندیی  و   سروشت  لە  باس  کردوە.  حیزبی 
کاری  تایبەتیی  ئورووپا و جۆری  لە  ئەندامان  ژیانی 
ئەو  باسەکانی  دیکەی  تەوەرێکی  ئەوان  ڕێکخراوەیی 
کۆبوونەوانە بوون کە کردوومانن و ئاکامی باشیشمان 

لێ وەرگرتوون.
هەڵبەت جیا لەو کۆبوونەوە و دیدار و چاوپێکەوتنانە 
لەگەڵ کۆمیتەکان و ئەندامانی حیزب، لەگەڵ کوردەکانی 
بەشەکانی  کوردییەکانی  سیاسییە  الیەنە  و  تاراوگە 
تری کوردستانیش دیدار و چاوپێکەوتنم بوو و له سه ر 
نێوان  و  کوردستان  پێوه ندیداره کانی  باسه   و  پرس 

حیزبه کان ئاڵوگۆڕی بیروڕامان بوو.

سۆئێد  فینالند،  دانمارک،  واڵتانی  لە  ئێوە 
و  سیاسی  کۆبوونەوە  لە  جیا  نۆروێژ  و 
تەشکیالتییەکان سەردانی وەزارەتی دەرەوەی ئەو 
واڵتانەتان کردوە و  لەگەڵ چەند پارلمانتارێکیش 
دیدار و چاوپێکەوتنتان بووە، ئەو دیدارانە لەسەر 
چ تەوەرێک رێک خرابوون و ئێوە لەگەڵ ئەوان 

باسی چیتان کرد؟
سیاسیی  ڕاوێژکاری  لەگەڵ  دانیشتنانەدا  لەو 
بەشەکانی  کاربەدەستانی  و  دەرەوە  وەزیرانی 
لەسەر  کە  واڵتانە  ئەو  دەرەوەی  وەزارەتی  دیکەی 
کەیسەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست کار دەکەن، دیدار 

و باسمان بووە. 

باس  ئێمەوە  لەالیەن  دانیشتنانەدا  ئەو  هەموو  لە 
لە حەوت دەیە مێژووی خەبات و تێکۆشانی حیزب 
دێموکراتی  حیزبی  ئامانجەکانی  لە  باس  کراوە، 
نەتەوەیی،  مافە  دابینکردنی  کە  کراوە  کوردستان 
خەڵکی  کۆمەاڵیەتییەکانی  و  مەدەنی  سیاسی، 
دێموکرات  نیزامێکی سیاسیی  لە  ئێرانە  کوردستانی 
شێوازەکانی  و  جۆر  لە  باس  ئێران؛  لە  فیدڕاڵدا  و 
هەلومەرج  بەپێی  کە  کراوە  حیزبەکەمان  خەباتی 
لەوە  باسمان  بەردەوامین.  لێی  و  بەر  گرتوومانەتە 
کردوە کە کورد خەباتێکی ڕەوا بۆ مافێکی ڕەوا دەکا 
و هەموو داواکانی کورد لە چوارچێوەی ئەو مافانەدا 
کۆمەڵگای  و  دێموکراتیکەکان  واڵتە  کە  جێدەگرن 
خەباتەکەمان  وەاڵمی  بەاڵم  جیهانی سەلماندوویانە، 
و  ئاگر  بەڵکوو  دانوستان،  مێزی  سەر  هاتنە  نەک 

ئاسن و سەرکوت و سیاسەتی حاشالێکردن بووە.
لەو دانیشتنانەدا بە وردی باسمان لە پێشێلکاریی 
ئێران  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  مرۆڤ  مافی 
و  جیهانی  کۆمەڵگای  کە  گوتمان  و  کرد  گشتی  بە 
واڵتانی دەرەوە دەبێ ئەو ڕاستییانە و سیاسەتەکانی 
کۆماری ئیسالمی لەو پێوەندییەدا ببینن و هەڵوێست 
بۆ  هەبێ،  لەبەرامبەریدا  پێویستیان  دژکردەوەی  و 
ئەوەی تێچووی بەردەوامیی کۆماری ئیسالمی لەو 

جۆرە سیاسەتکردنەوە لەسەر ڕێژیم زیاتر بێ.

ئەوان چی؟ خوێندنەوەی الیەنە بیانییەکان بۆ 
پرسی کورد لە ئێران و گۆڕانکارییە سیاسییەکان 
لەو واڵتە چین؟ ئەوان چۆن سەیری پرسە سیاسی 
و  خەڵک  بەرەنگاربوونەوەی  و  مەدەنییەکان  و 

دەسەاڵت لە ئێراندا دەکەن؟
بەباشی  باسەکانمان  کۆبوونەوەکاندا  هەموو  لە 
باشیان  شارەزایی  ئەوانیش  دیارە  وەردەگیران، 
کۆماری  حوکمڕانیی  شێوەی  و  سیاسەت  لەسەر 

ئیسالمیی ئێران هەبوو، بەدواداچوونیشیان بۆ کێشەی 
ئێراندا  لە  پەراوێزخراوەکان  نەتەوە  مافی  و  ئیتنیکی 
کردوە و ئاگایان لە بزاوتە کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکانی 

نێوخۆی ئێران و دەنگی شەقامیش هەیە.
کۆماری  دەزانن  کە  نەدەکرد  لەوە  ئەوان حاشایان 
و  نادێموکراتیک  حکومەتێکی  ئێران  ئیسالمیی 
دەکا  پێشێڵ  بەرباڵوی  بە  مرۆڤ  مافی  سەرەرۆیە، 
مافە  لە  ئێراندا  لە  نەتەوەییەکان  پێکهاتە  دەشزانن  و 
بێبەشن،  کۆمەاڵیەتییەکانیان  و  مەدەنی  سیاسی، 
و  خەبات  کە  دادەگرت  ئەوە  لەسەر  پێیان  هەروەها 
کوردستان  خەڵکی  مەدەنی  و  سیاسی  تێکۆشانی 
لەگەڵ  بەاڵم  دەزانن.  ڕەوا  بە  سیاسیییەکان  هێزە  و 

بەردەوامبوون  بە  دەکرێ  کە  وابوو  الیان  ئەوەشدا 
لەسەر سیاسەتی دیالۆگی ڕەخنەگرانە لەگەڵ کۆماری 
ئیسالمی هەم بۆ گۆڕینی ڕەفتاری کۆماری ئیسالمی 
و  سیاسی  بەرژەوەندییە  ڕەچاوی  هەم  تێبکۆشن، 

ئابوورییەکانی خۆشیان کردبێ.
چوارچێوەی  لە  هەم  کە  دەگوت  ئەوەشیان  ئەوان 
لە  هەم  و  ئێران  لەگەڵ  ئورووپا  یەکیەتیی  تەعامولی 
چوارچێوەی پێوەندیی واڵتان بۆ خۆیان لەگەڵ کۆماری 
مافی  پێشێلکردنی  بە  سەبارەت  بەردەوام  ئیسالمیدا 
مرۆڤ و مافی کەمە نەتەوە و کەمایەتییە ئایینییەکان 
کۆماری  کاربەدەستانی  لە  ڕەخنەیان  واڵتە  لەو 
ئیسالمی گرتوە و ئەو بابەتانە لە چاوی ئەوان ون نین.

دواییانە  ئەم  گرینگەکانی  ڕووداوە  لە  یەک 
ڕاپرسیی سەربەخۆیی بۆ باشووری کوردستان لەو 
هەرێمە بوو. کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆری فشار 
هێنا و پیالنی زۆر گێڕا کە ئەو ڕاپرسییە نەکرێ، 
چیدا  لە  ئێران  نیگەرانییەکانی  ئێوە  کرا.  بەاڵم 
دەبینن؟ پێتان وایە هەنگاوی دواتری ئێران چ دەبێ؟
دیاریکردنی  بۆ  واڵتێک  هەر  خەڵکی  لە  ڕاپرسی 
ئەو  ڕەوای  مافێکی  خۆی،  سیاسیی  چارەنووسی 
میللەتەیە. ئەوە بە ڕوونی لە جاڕنامەی گەردونیی مافی 
هاتووە.  یەکگرتووەکانیشدا  نەتەوە  مرۆڤ و میساقی 
لە  و  قانوونی  کوردستان  باشووری  هەرێمی  خەڵکی 
ڕێگەیەکی زۆر مەدەنی تەعبیریان لە ئیرادەی سیاسیی 
خۆیان کردوە کە دەبێ هەموو الیەک ڕێزی لێ بگرن و  
ئێمەش وەک حیزبی دێموکرات پیرۆزباییان پێ دەڵێین 
و هیوادارین هەنگاوەکانی دواتریش بە سەرکەوتوویی 

ببڕن.
ئیسالمی،  کۆماری  سەر  دەگەڕێتەوە  ئەوەندەی 

دیارە کە حکومەتێکی وەک ئەم ڕێژیمە 
 بەو نێوەرۆکە و بەو ماهییەتەی هەیەتی 

گه الوێژ  مانگه کانی  له   کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  مه لوودی،  مسته فا  کاک  ]به ڕێز 
میدیاکانی  له   ماوه یه دا  له و  ئه وه ی  کرد.  واڵت  ده ره وه ی  بۆ  مانگه ی  دوو  سه فه رێکی  خه رماناندا  و 
کۆمیته کانی  ته شکیالتی  و  سیاسی  کۆبوونه وه ی  و  کۆر  زۆر  له   به ڕێزیان  به شداریی  ده ماندی،  حیزبدا 
له گه ڵ  له و واڵتانه  بوو که  به ڕێزیان سه ردانی کردبوون. هه روه ها کۆمه ڵێک دیدار و چاوپێکه وتن  حیزب 
واڵتێک. چه ند  ڕاگه یه نه کانی  و  میدیا  له گه ڵ  وتووێژ  و  واڵتانه   ئه و  ده ره وه ی  وه زاره تی  کاربه ده ستانی 
»کوردستان« دوای گه ڕانه وه ی سکرتێری گشتیی حیزب بۆ کوردستان، وتووێژێکی له گه ڵ به ڕێزیان پێک هێناوه [

درێژەی:

کاردانەوەسیاسییەکانی
پاشڕێفراندۆم

باسی دیدار و کۆبوونەوەکانی دەوڵەتانی جۆراوجۆر لە 
ئاستی هەرە بەرزدایە. ئەم ڕووداوە مێژووییە نە تەنیا لە 
عێراق بەڵكوو لە زۆر لە واڵتانی ناوچە و جیهان کاردانەوەی 
و  پارلمان  و  دەوڵەت  دیارە  لێکەوتەوە.  جۆراوجۆری 
ناوەندە حیزبی و ئایینییەکانی عێراق بە دوای ئاشکرابوونی 
سەرکەوتوانەی دەنگەکانی ڕێفراندۆم، هەڵوێستیان بەرامبەر 
بە کورد وەها توند بوو کە پاشخانی فکری فاشیستیانەی 
دژی کوردی لە دەسەاڵتی نوێی عێراقدا ئاشکراتر کرد و لە 
جیاتی وەاڵمدانەوە بە ویستی ڕەوای زۆربەی دانیشتوانی 
بیرکردنەوە  ئایینە جیاوازەکان و  نەتەوە و  لە  کوردستان 
لە تەفاهوم و لێکحاڵیبوون، ڕێگەی گەمارۆدانی ئابووری و 
سیاسی و هەڕەشەی هێرشی چەکدارییان گرتەبەر. بەاڵم 
بۆ  ڕێفراندۆم  نەیارانی  جۆرەی  ئەو  عێراق  دەرەوەی  لە 
ڕەنگی  کەمتر  کاردانەوەکان  دەکرد  باسیان  سەربەخۆیی 
دوژمنکارانەیان پێوە دیار بوو. ئێران و تورکیە دوو واڵتی 
هاوسێی عێراق، بە زۆر هۆ و یەک لەوان بوونی خاک و 
ملیۆنان کورد لەو بەشانەی کوردستانی ژێر دەسەاڵتیاندا، 
هەڕەشە  لە  پڕبوو  کە  ڕێفراندۆمیان  پێش  هەڵوێستەکانی 
پرۆسەیە،  ئەو  قبووڵکردنێکی  هەرجۆرە  ڕەدکردنەوەی  و 
دوای ئاشکرابوونی ئەنجامی ڕێفراندۆم، النیکەم ئەگەر بە 
شێوەی کاتیش بێ و هۆکاری خۆیشیان هەبێ، بە شێوەی 
کرداری لەسەر هەڵوێستەکانی پێشوویان نەڕۆیشتنە پێش 
و ئەگەر لە دوا دیداری سەرۆک کۆماری هەر دوو واڵتدا 
دەکەن،  عێراق  یەکیەتیی خاکی  پاراستنی  لەسەر  پێداگری 
بواری  لە  تایبەت  بە  خۆیان  پێوەندییەکانی  ئیستاش  هەتا 
کونسوولگەرییەکانیان  هێشتنەوەی  کراوە  بە  و  بازرگانی 
لەگەڵ هەرێمی کوردستان پاراستوە. لەگەڵ ئەوەش لە نێو 
ڕۆشنبیران و سیاسەتمەدارەکانی هەردوو واڵتدا دەنگێکی 
زۆر هەیە کە پێیان وایە دەبێ ئەم ڕووداوە وەک خۆی و 
ئەو جۆرەی کە هەیە قبووڵ بکرێ کە زۆر هۆکار هەن کە 
ئەم قسانە وەربگیرێن و ببنە سیاسەتی ڕەسمیی ئەو دوو 
واڵتە جیرانە. خۆ ئەگەر سەیری هەڵوێستی واڵتانی دیکەی 
زۆربەیان  بکەین  سعوودی  عەرەبستانی  وێنە  بۆ  ناوچە 
ناڕاستەوخۆ پشتگیری ڕێفراندۆمیان کردوە یابێدەنگ بوون 

و دژایەتییان نەکردوە.
دوورتر لە سنوورەکانی عێراق، ڕادەربڕینی بەرپرسانی 
بۆچوونی  و  فینلەند  و  کانادا  وەک  واڵتانێکیی  ڕەسمی 
لە  ئورووپایی  پارلمانەکانی  ئەندام  لە  زۆر  هاوسۆزی 
تایبەتی  بە  و  ئورووپادا  یەکیەتی  لە  یا  خۆیان  واڵتەکانی 
پشتیوانی بە ئاشکرای سەرۆکی دێموکراتەکان لە کۆنگرەی 
لە  ڕێفراندۆم  ئاکامی  قبووڵکردنی  پێشنیاری  و  ئەمریکا 
بڕیاری  پشتگیری  داوای  و  واڵتەوە  ئەو  کۆنگرەی  الیەن 
سەربەخۆیی کوردستان لە باشوور لە سەرۆک دوناڵد تڕامپ 
کۆنگرەی  کۆماریخوازی  ئەندامانی  لە  هێندێک  ڕەخنەی  و 
بە  بەرامبەر  واڵتەکەیان  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  ئەمریکا 
ڕێفراندۆم و زۆر بۆچوونی الیەنگرانەی دیکە بە نیسبەت 
ڕێفراندۆم و سەربەخۆییەوە، دەکرێ وەک خاڵێکی گرینگ 
بەرەوپێشچوون  بۆ  لەبار  زەمینەیەکی  دروستبوونی  بۆ 
لە  باشوور  کوردەکانی  سەربەخۆیی  بیری  وەرگرتنی  و 

کۆمەڵگەی جیهانیدا چاو لێبکەین.
چاویان  ناوچە  واڵتانی  و  کورد  هەمووان  لە  جیاواز 
بڕیوەتە هەڵوێستی واڵتە گەورە خاوەن بەرژەوەندییەکان 
کە هەمیشە دەوریان هەبووە لە پێکهینانی گۆڕانکارییەکان 
لە جیهاندا بە تایبەت لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا. ئەگەر بە 
وردی بڕوانینە قسە و ڕەفتاری سەرکردەکانی ئەو واڵتانەی 
کە ئەندامی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکانن و 
ئەوان  لە الی  بڕیار  کۆتا  بۆ خۆی،  کورد  دوای  بێگومان 
دەبێ، دەبینین کە بە جیاوازییەکی کەمەوە هەڵوێستەکانیان 
دەتوانێ یارمەتیدەری بەرەوپێشچوونی پڕۆسەی گەیشتن 
دەربڕینی  لە  بریتانیا  نواندنی  نەرمی  بێ.  بە سەربەخۆیی 
و  تەحریم  سیاسەتی  ڕەدکردنەوەی  هەڵوێستەکانیدا، 
پێداگری لەسەر درێژەدانی پێوەندییە ئابوورییەکان لەگەڵ 
بۆ  فەڕانسە  هەوڵدانی  ڕووسیەوە،  الیەن  لە  کوردستان 
نێوبژیوانی لە نێوان بەغدا و هەولێر و بانگهێشتی هەردوو 
کۆتاییدا  لە  و،  پاریس  بۆ  عێراق  و  کوردستان  سەرۆکی 
ڕێفراندۆم،  نەکردنی  قبووڵ  لەگەڵ  کە  ئەمریکا  سیاسەتی 
ڕێگەی  کێشەکان  چارەسەری  بۆ  دەدا  هان  هەردووال 
دەورووبەریش  واڵتانی  و  عێراق  و  بگرنەبەر  وتووێژ 
ئاگادار دەکاتەوە بیر لە شەڕ و بەکارهێنانی هێز لە دژی 
هەرێمی کوردستان نەکەنەوە، هەموو لەسەریەک دەتوانن 
هەرێمی  سەرۆکی  داوای  جێگیربوونی  مژدەبەخشی 
کوردستان بن بۆ دیتنەوەی چارەیەکی گونجاو و گەیشتن 
بۆ  دیالۆگەوە  ئاشتییانەو  ڕێگەی  لە  سەربەخۆیی  بە 
جیابوونەوەی بەرەبەرەو یەکجارەکی کوردستان لە عێراق.
   لە پاڵ هەموو ئەمانەدا بڕیار و ئێرادەی سەرکردایەتیی 
و  هاوسۆزی  دەربڕینی  و  کوردستان  باشووری  سیاسی 
بەشەکانی  هەموو  لە  کورد  نەتەوەیی  بەرینی  پشتیوانی 
شادی  کارنەڤاڵی  وەڕێخستنی  ڕێگەی  لە  کوردستان 
بە  پەیامەی  ئەو  دەبێ  سیاسییەکان  هێزە  هاودەنگی  و 
بەرژەوەندییە  ئاست  لە  کورد  کە  گەیاندبێ  الیەک  هەموو 
نەتەوەییەکانیدا یەکدەنگە و تەنیا ڕێگەی بەردەم، دانپێدانان 
ئاشتیانەی  ڕێگەی  گرتنەبەری  و  کورد  ڕەوای  مافی  بە 

چارەسەری کێشەکانە.
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دژی ڕاپرسی لە هەرێمی کوردستانە و پێی ناخۆشە 
نواندنی  بە  کوردستان  باشووری  لە  کورد  کە 
و  مەدەنی  شێوازە  بەم  خۆیان  سیاسیی  ئیرادەی 
سەردەمیانەیە چارەنووسی سیاسیی خۆیان دیاری 
کۆماری  ئاشکران:  و  ڕوون  هۆکارەکانیش  بکەن. 
ئیسالمیی ئێران حکومەتێکی نادێموکراتیکە و زیاتر 
لە ٣٨ ساڵە ئیرادەی سیاسی لە خەڵکی ئێران زەوت 
لەگەڵ  سیاسەتی  و  ڕەفتار  ئەوە  مادام  و  کردوە 
بەسەریاندا حاکمییەت  کە  کە  خەڵکی واڵتەکەیەتی 
دەکا، بڵێی چۆن دژایەتی خەڵکی هەرێمی باشووری 

کوردستان بکا کە دەیبینین چۆنی دەکا.
ئەوە  بۆ  دژایەتییە  ئەو  دیکەی  هۆکارێکی 
لە  کورد  ئەگەر  وایە  پێی  ئێران  کە  دەگەڕێتەوە 

بگەن،  سەربەخۆیی  بە  کوردستان  باشووری 
لە  کورد  هاندانی  هۆی  دەبێتە  ناڕاستەوخۆ  ئەوە 
ڕۆژهەاڵت بۆ مافخوازیی زیاتریان و ڕادیکاڵبوونی 
خەباتەکەیان. دیارە ئەمن الم وایە حکومەتی ئێران 
بوو،  ڕاپرسییەکە  دژی  بەڕاشکاوی  وەک  هەر 
دیپڵۆماتیک،  و  سیاسی  جۆراوجۆری  ڕێگەی  لە 
میلیشا  و  عیراق  حکومەتی  هاندانی  دوایەش 
تایبەت  فشاری  شەعبی،  حەشدی  چەکدارەکانی 
و  کێشە  دروستکردنی  سنوورەکان،  لەسەر 
لەگەڵ  بازرگانی  راگرتنی  و  ئابووری  گەمارۆدانی 
ئەو  دەکا  کارێک  هەموو  کوردستان  هەرێمی 
ئەگەر  بەاڵم  نەگرێ.  سەر  شێوەیە  بەو  پڕۆسەیە 
سەری گرت مەرج نییە پشت لە بەرژەوەندییەکانی 
بۆیە  نەیبینێ.  واقع  ئەمری  وەک  و  بکا  دیکەی 
دەتوانم بڵێم ئەگەری زۆر گۆڕانکاری هەیە کە لە 

داهاتوودا ڕوو دەدەن.

سەرەکیی  دژبەرانی  لە  کە  ئێران  و  تورکیە 
دەڵێن  کوردستانن،  باشووری  ڕێفراندۆمەکەی 
دژایەتییەکانیان بەوە ناوەستێ. پێشبینیی ئێوە 

لە پێشهاتەکانی دوایە چییە؟
چۆنیەتیی  نێوان  لە  دابنێین  جیاوازی  دەبێ   
دژایەتیی ئەو الیەنانە لەگەڵ ئەو بڕیارە سیاسییەی 
هەرێمی کوردستان داویەتی. لە پێشدا ئێران. ئێران 
کوردی  میلیۆن  دە  لە  زیاتر  خۆیدا  واڵتەکەی  له  
هەیە و پانتایەکی زۆر لە خاکی ئێران کوردستانە، 
سەنگەری  لە  ئێستاش  ئێران  لە  کورد  هەروەها 
سیاسی  مافە  دەستەبەری  بۆ  تێکۆشان  و  خەبات 
کۆماری  بۆیه   مەدەنییەکانیەتی،  و  نەتەوەیی  و 
نیگەرانی شوێنکاری  نیگەرانە.  له وه   ئیسالمی زۆر 
ئەو گۆڕانکارییانەیە لەسەر ڕەوشی کورد لە ئێران.
عێراق  و  ئیران  ئەوەی  لەگەڵ  هەروەها 
خوێناوییان  شەڕی  و  ئاڵۆزی  پڕ  مێژوویەکی 
پێوەندیی  بەهۆی  ئێستا  بەاڵم  هەیە،  یەکتر  لەگەڵ 
پتەوی حکومەتی ئێران لەگەڵ دەسەاڵتدارانی شیعە 
ئاوەاڵ  زۆر  ئیسالمی  کۆماری  دەستی  عێراق،  لە 
کراوە بۆ دەستێوەردانی هەمە جۆرە لەو واڵتە. لەم 
بەشێک  وەک  کوردستان  نایهەوێ  ئێران  ڕووەوە 
لە عێراق جیا بێتەوە و ببێ بە واڵتیكی سەربەخۆ. 
بەاڵم ئەگەر ئەو دوو هۆیە بنێینە ئەو الوە کە بە 
زیانی حكومەتی ئێرانن، ئەمن پێموایە دروستبوونی 

ئێران  زیانی  بە  باشوور  لە  کوردستان  دەوڵەتی 
لە  چ  قازانجە.   بە  ئەو  بۆ  زۆریش  بەڵکوو  و  نیە 
ڕووی سیاسی و چ لە باری ئابووری و چ لە ڕووی  
ئەمنییەتی و دڵنیایی، چونکی نزیک بە ٩٠٠ کیلۆمیتر 

سنووری هاوبەشی لەگەڵ ئەو کوردستانە هەیە.
بەاڵم تورکیە؛ حکومەتی تورکیەش ئەو نیگەرانییە 
کوردەکان  سەربەخۆیی  کە  هەیە  هاوبەشەی 
هاندانی  هۆی  دەبێتە  کوردستان  باشووری  لە 
کوردەکانی باکووری کوردستان.  لەو ڕوانگەیەوە 
تورکیە دژی ڕێفراندۆم و سەربەخۆیی باشووری 
تەنانەت  و  درێژخایەندا  لە  بەاڵم  کوردستانە، 
بە  زۆر  دەتوانێ  کوردستان  حکومەتی  ئیستاش 

قازانجی واڵتی تورکیە بێ. هەر وەک ئێستا تورکیە 
کوردستانەوە  حکومەتی  سۆنگەی  لە  سنوورەکانی 
هەمووە  ئەو  ئابوورییەوە  باری  لە  و  کێشەن  کەم 
گرێبەستە و هاوبەشییەی لەگەڵ هەرێمی کوردستان  
هەیە  کە لە زۆر بواری دیکەشدا پەرەیان پێ بدرێ. 
بازاڕێکی  کوردستان  هەرێمی  کە  دەبینین  ئێستا 
تورکیە  بەرهەمەکانی  کردنەوەی  ورد  بۆ  گەورەی 
دەستەبەر کردوە و تورکیە ئەو ڕاستییە زۆر باش 
دەبینێ. بۆیە پێموایە کاردانەوە و دژایەتیی دەوڵەتی 
پرسی  لەسەر  کوردستان  هەرێمی  لەگه ڵ  تورکیە 
سەربەخۆیی بۆ ماوەیەکی کەم دەبێ ئێستا زیاتر بە 
نێوخۆیی  مەسرەفی  و  دەکرێ  تەبلیغاتی  مەبەستی 

هەیە.  

دێموکراتی  حیزبی  سکرتێری  وەک  ئێوە  بەاڵم 
و  ئیجابی  کاریگەرییە  لە  باس  چۆن  کوردستان 
پرسی  لەسەر  گۆڕانکارییانە  ئەو  سلبییەکانی 
سیاسیی  ژیانی  هەروەها  و،  ئێران  لە  کورد 
حیزبی  ڕوونی  بە  و  ڕۆژهەاڵت  حیزبەکانی 

دێموکراتی کوردستان دەکەن؟
کورت  لە  کوردستان  هەرێمی  سەربەخۆیی   
لەسەر ڕۆژهەاڵتی  ماوەدا کاریگەریی ڕاستەوخۆی 
بەهێزبوونی  هۆی  دەبێتە  بەاڵم  نابێ،  کوردستان 
چۆن  وەک  کورد،  نەتەوایەتیی  سۆزی  و  هەست 
و  شادی  شەپۆلی  و  خەڵک  خرۆشانی  بە  ئەوە 
کارناڤااڵنە  ئەو  بوو.  دیار  خۆشیدەربڕینەکانیانەوە 
و  پیرۆزبایی  بۆ  لەالیەک  ئەگەر  بینیمان  وەک 
هاوسۆزی لەگەڵ خوشک و براکانیان لە باشووری 
بۆ  دەرفەتێکیش  وەک  خەڵک  بوو،  کوردستان 

هێنانەگۆڕێی ماف و داواکان کەلکیان لێ وەرگرت.  
لە پێوەندی لەگەڵ کاریگەریی نەرێنییەکانی جارێ 
زووە بۆ قەزاوەت کردن و نابێ وەپێش رووداوەکان 
ئەگەر  کوردستان  دەوڵەتی  سروشتییە  بکەوین. 
کۆمەلە  ڕابگەیەندرێ  کوردستان  باشووری  لە 
و  ئەمنییەتی  و  قانوونی و سیاسی  مەسئولییەتێکی 
وەک  پێویستە  و،  دەبێ  دروست  بۆ  هاوسنووریی 
ڕەچاویان  جیران  دەوڵەتانی  لەگەڵ  باش  جیرانی 
ڕۆژهەاڵتی  سیاسییەکانی  هێزە  لە  ئەوە  بکا. 
بە هەستکردن  ئەوان  نییە و  کوردستانیش شاراوە 
دوو  لە  و  بوویانە  مێژووییەی  بەرپرسایەتییە  بەو 
دەیەی ڕابردووشدا بە نیسبەت هەرێمی کوردستان 
تازە  دەوڵەتی  هەلومەرجی  ڕەچاوی  نواندوویانە، 
بەرپرسانی  دڵنیام  دروستبووی کوردستان دەکەن. 

بزاوتی  دەزانن  کە  کوردستانیش  حکومەتی  بااڵی 
چ  لە  ڕۆژهەاڵت  لە  نەتەوەیی  خەباتی  و  سیاسی 
لە گەشەیە،  بەستێنێکدا ڕوو  لە چ  و  دایە  قۆناغێک 
لێخواردنی  خەم  بە  بۆیە  گرینگە.  بۆ  پرسەیان  ئەو 
بە  دەبێ  گۆڕانکارییەکان  ڕەوتی  الیەک  هەموو 
ئاراستەیەکدا بڕواتە پێشێ کە نە بە زیانی دەوڵەتی 
بەربەست  و  کپکردن  نە  و   بشکێتەوە  کوردستان 
ڕۆژهەاڵتی  سیاسیی  بزووتنەوەی  بۆ  دروستکردن 

کوردستانی لێ بکەوێتەوە.

خەڵکی  خرۆشەی  و  جۆش  لەو  باس  چۆن 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ پشتیوانی لە رێفراندۆمی 
وەک  دەکەن؟  کوردستان  باشووری  سەربەخۆیی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  دیاری  سیاسیی  هێزێکی 
چەندە بەشتان بەو شەپۆلە لە مافخوازی و لەسەر 

هەستبوونەوەی خەڵکەوە هەیە؟
جۆش و خرۆشی خەڵکی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
کوردستان   باشووری  ڕاپرسییەکەی  سەرکەوتنی  بۆ 
خەڵكی  نەتەوەخوازیی  هەستی  خرۆشانی  واقعدا  لە 
لێک  نەتەوەی  یەک  کوردستان  خەڵکی  کوردستانە. 
دانەبڕاوە و چارەنووسیان ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 
و  خۆشی  لە  ئەوان  یەکترە.  چارەنووسی  گرێدراوی 
ناخۆشییەکانی یەکتردا هاوبەشن، بەتایبەتی ڕۆژهەاڵتی 
ساڵی  ناخۆشەکەی  کۆڕەوە  کاتی  لە  چ  کوردستان 
١٩٩١ی زایینیدا _ کە دیتمان چۆن باوەشیان بۆ خوشک 
و برا کوردەکانیان کردەوە و زۆر بەرپرسانە لە نێو ماڵ 
و باوه شی گەرمی میوانداریی خۆیاندا وەریان گرتن_ 
فیدرالی  لە کاتی خۆشیدەربڕینەکان بۆ ڕاگەیاندنی  چ 
هاوخەمییەکان  کاتی  لە  چ  کوردستان،  باشووری  لە 
بۆ کارەساتی ڕووداوە تێرۆریستییەکەی یەکی شوبات 
سەر  هاتنە  شنگال  لە  پشتیوانی  بۆ  کاتەی  ئەو  چ  و 
شەقام؛ هەمیشە پێشەنگ بووە. ئەمجارەشیان بینیمان 
چ  بە  ڕەزبەر  ٣ی  ڕاپرسییەکەی  سەرکەوتنی  بۆ  کە 
جۆش و خرۆش و حەماسەتێکەوە هاتنە سەرشەقام 
و  خست  وەڕێ  شادییان  و  خۆشی  کارنەڤاڵی  و 
ئێستا  دەبینین  وەک  دا.  بۆ  زۆریشیان  تێچوویەکی 
سەدان کەس بەو هۆیە لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە 
لە  کوردەکانمان  بڕا  و  خوشک  هیوادارم  و  گیراون 

باشوور ئەو ڕۆژانەیان لە بیر نەچێ.
کە  بڵێم  دەبێ  پرسیارەکەش  دووهەمی  بەشی  بۆ 
بە  قووڵی  باوەڕی  کاتێ  هەموو  دیموکرات  حیزبی 
 هێز و توانای خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بووە و 
هەیەتی و هەر لە گوڕوتینی ئەوانەوە هێز و ئیلهامی 
و  خەبات  بە  رۆژهەاڵت  دەزانن  بۆخۆتان  وەرگرتوە. 
چاالکیی مەدەنی جۆراوجۆر قەت نەیانهێشتووە دەنگی 
بێ.  بێدەنگ  و  کپ  کوردستان  خەڵکی  مافخوازانەی 
ئەو خەبات و لە مەیداندا مانەوە و لەسەر هەستبوونە 
خەباتی  لە  بەشێک  و  رەهەندێک  ئێمەوە  ڕوانگەی  لە 
و  سیاسی  بزووتنەوەی  لە  کۆمەاڵیەتییە  و  سیاسی 
مەدەنیی کوردستان و  بە چاوی هیوا و  پشتگەرمیی 

لە  ئێمە  دیارە  خەڵک.  خرۆشانی  دەڕوانینە  زیاترەوە 
حیزبدا   سیاسیی  دەفتەریی  رەسمیی  ڕاگەیاندراوی 
ئەیلوول  ٢٥ی  رۆژی  لە  کردبوو  خەڵک  لە  داوامان 
)٣ی رەزبەر و ڕۆژی بەڕێوەچوونی ڕاپرسییەکە( لە 
کاتێکدا کە خوشک و بڕا کوردەکانیان لە باشوور لە 
کارنەڤاڵی  وەڕێخستنی  بە  دەنگدانن،  سندووقی  سەر 
شایی و خۆشی لە پشتیان بن و پشتیوانیان بمێننەوە. 
بۆیە لەگەڵ ئەوەدا کە بەخۆشیەوە خەڵکی رۆژهەاڵت 
و  خۆیانن  ئیرادەی  خاوەنی  و  هەستن  سەر  لە 
بەاڵم  بەپالنن،   و  لەسەر هەست  مەدەنیش  چاالکانی 
یارمەتیدەری باش بوو بۆ  داوای حیزبی دێموکرات  
لەو  باشمان  بەشێکی  ئێمەش  بۆیە  خرۆشانی خەڵک، 

خرۆشانە جەماوەرییە پێ دەبڕێ.

دڵەوە  بە  کوردستان  خەڵکی  ئەوەندەی 
لە  نوێنەرانیان  کرد،  ڕاپرسییە  لەو  پشتیوانییان 
مەجلیس دژایەتییان کردن و لەبەریان وەستانەوە. 

ئەوە لە چییەوە سەرچاوە دەگرێ؟
ئەوە  هه ڵوێسته یان  ئه م  شتێک  هه موو  له   به ر 
لە  نوێنەڕانی ڕاسته قینه ی خەڵک  ئەوان  کە  دەگەیەنێ 
قسه   و  گوتار  و  نین  خۆیاندا  هەڵبژاردنی  حەوزەی 
خه ڵکی  داوای  و  ویست  له   ته عبیر  هه ڵوێستیان  و 

کوردستان ناکا. 
ئه و جۆره  هه ڵوێستانه ی نوێنه رانی کورد له  مه جلیس 
له سه ر پرسی ئاوا گرینگ و چاره نوسساز ده ریده خا 
که  لە حاڵەتی ئاوادا لە جێی ئەوەی ئه وان نوێنەرایەتیی 
شوێنکه وتەی  بکه ن،  خەڵک  داوای  و  هەست  و  بیر 
هەڵوێست و سیاسەتی ڕه سمیی حکومەتی تارانن و له  
پێناو پاراستنی مه وقعییه تی خۆیانه  ئاوا ده جووڵێنه وه . 
ده نا بێ گومان که سێک که  دڵی بۆ ئازادی لێ بدا و 
بێ،  خۆی  نه ته وه ی  و  خه ڵک  ویستی  و  خه م  له گه ڵ 
له  مه وقعییه تی ئاوادا ده بێ ئیراده ی خۆی بنوێنێ، به  
که سانی  بازنه ی  نێو  له   و  تاران  له   هه ر  که   تایبه ت 
نیزیک له  حاکمیه تدا هه بوون که سانی غه یره  کورد که  

هه ڵوێستی زۆر باشیان هه بوو.

کاک مسته فا زۆر سپاس له وه ی ده رفه تت پێداین 
بۆ ئه م وتووێژه .

سپاس بۆ ئێوه ش، به خێر بێن.

ڕاگەیەندراویدەفتەریسیاسیی
حیزبیدێموکراتیکوردستان

بەبۆنەیسەرکەوتنی
ڕێفراندۆمیباشووروخرۆشانی

ڕۆژهەاڵتیکوردستان

بۆ  کوردستان  باشووری  ڕێفڕاندۆمی  کۆتاییدا  لە 
دیاریکراوی  ڕۆژی  لە  کوردستان  هەرێمی  سەربەخۆیی 
بە  و  سەرکەوتوویی  بە  سێپتامبری٢٠١٧  خۆیدا،٢٥ی 
لە  بەشە  ئەم  خەڵکی  کۆمەاڵنی  بەرچاوی  بەشداریی 
پیرۆزبایی  پێوەندییەدا  لەم  بۆیە  بەڕێوەچوو.  کوردستان 
کوردستان  باشووری  هەڵوێستی  خاوەن  لە خەڵکی  خۆمان 
و سەرکردایەتیی سیاسیی هەرێمی کوردستان دەردەبڕین و، 
ئاواتەخوازین هێز و الیەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان 
یەکگرتووانە و هەموو پێکەوە کار بۆ  جێخستنی یەکجاریی 

ئەم ئیرادە نەتەوەیی و نیشتمانییە بکەن.
پێش  رۆژ  چەند  هەروەک  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
وێڕای  کە  ڕایگەیاند  ڕەسمیی دا  ڕاگەیەندراوێکی  لە  ئێستا 
باشووری  له  گه له که مان  که  ئه وه   بۆ  ئاره زووده ربڕین 
کوردستان به یه کڕیزیی هه رچی زیاتره وه به ره و جێبه جێکردنی 
ئه م پرۆسه چاره نووسسازه بچێ، هه م ئه و کاته و هه م له 
دواتریدا  ڕەسمییەکانی  لێدوانه  و  په یام  و  گوتار  سه رجه م 
پێشوازی و پشتیوانیی خۆی له ئیراده ی سه روه ریخوازانه ی 
برا کورده کانمان له باشووری کوردستان و پێویستیی گوڕ 

و تین به خشین به م ئیراده یه ده ربڕیوه.
ئەوەی لەم پێوەندییەدا جێی ئاماژە و سەرنجی تایبەتییە، 
کە  کوردستانە  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  کۆمەاڵنی  هەڵوێستی 
بەربەریندا  ئاستێکی  لە  کرابوو  بۆ  ئامادەکاریی  وەک  هەر 
پشتیوانییان لە پرۆسەی رێفراندۆمەکەی باشووری کوردستان 
دەربڕی و بە کۆبوونەوە لە دەوری یەکتر لە شار و ناوچە 
جۆراوجۆرەکان یەکگرتووانە، کەڕنەڤاڵی شایی و خۆشییان 
ڕۆژهەاڵتی  نەتەوەیی  هەڵوێستیی  خاوەن  خەڵکی  گێڕا. 
کوردستان و چاالکانی سیاسیی و مەدەنی بە پشتبەستن بە 
داوای حیزبە سیاسییەکانی خۆیان و بە وەرێخستنی چەندین 
کەمپەینی دەیان  هەزار کەسی، هاوکات لە گەڵ نزیکبوونەوە 
لە کۆتاییهاتن بە کاتی دەنگدان لە باشووری کوردستان، بە 
دەیان هەزار کەس بە کۆبوونەوەیان لە شوێنە گشتییەکانی 
شارەکانی  کوردستان، بە هەڵکردنی »ئااڵی کوردستان« و 
نەتەوایەتی« ئەی رەقیب« شایی و  خوێندنەوەی سروودی 

خۆشحاڵیی خۆیان بەم بۆنەوە دەربڕی.
و  لە هەست  تێگەیشتن  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
بە  بەرانبەر  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ناخی 
پرسی ڕێفراندۆم لە باشووری کوردستان، داوای لێ کردن کە 
»ئێستا که گه لی کورد له باشوور له به رده م شیپانه ی قۆناغێکی 
بێ وێنه له مێژووی خۆیدا ڕاوه ستاوه، به هه موو شێوه یه کی 
له  له ڕێگای ئاشتییانه و مه ده نییانه وه به تایبه تی  گونجاو و 
پشتگیریی  و  خۆشحاڵی  ڕێفراندۆم  به ڕێوه چوونی  ڕۆژی 
کوردستان  باشووری  له  گه له که مان  هه نگاوه ی  له و  خۆیان 
بەرچاوی  حزووری  وێڕای  خەڵک  کە  بوو  ئەوە  ده رببڕن. 
خۆیان و دەربڕینی خۆشحاڵیی خۆیان لە بەڕێوەچوونی ئەم 
پرسە، ڕاست بە پێی داوای حیزبەکەیان کە لێی خواستبوون، 
» پێویسته له م ده رفه ته شدا په یامێکی ڕوون بده ن به کۆماری 
نه  و  ئێران  ئاستی  له سه ر  نه  ناتوانێ  چیدیکه  که  ئیسالمی 
تا  سیاسه تی  و  ئه قڵیه ت  به  ناوچه دا  واڵتانی  ئاستی  له سه ر 
کورد  نه ته وه ی  ئیراده ی  و  وجوود  له گه ڵ  مامه ڵه   ئێستای 
موبارەکت  »قازی  درووشمەکانی  بەرزکردنەوەی  بە  بکا«، 
هەیە«، »مەرگ  درێژەی  ڕێگات  قاسملوو  بێ«، »قاسملوو، 
بەجۆرێک  دێموکرات«،  »دێموکرات  و  داگیرکەران«  بۆ 
پەیامی ڕق و بێزاریی خۆیان بە گوێی کاربەدەستانی رێژیمی 
دەسەاڵتە  لەم  ناڕەزایەتیی خۆیان  و  گەیاند  ئێران  ئیسالمی 

دەربڕی.
و  ڕێز  چاوی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بۆیە 
پێوەندییەدا  لەم  خەڵک  ئازایانەی  هەڵوێستی  لە  پێزانینەوە 
دەڕوانێ و پێی وایە سیاسەتی کپکردنی دەنگی مافخوازانەی 
خەڵکی کوردستان و لەپەراوێزخستنی پرسی کورد لەم بەشە 
لە کوردستان لە الیەن رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران و 

نەیارانی دیکەیەوە، بە تەواوەتی شکستی خواردوە.
لە  پیرۆزباییمان  دووپاتکردنەوەی  وێڕای  کۆتاییدا  لە 
سیاسیی  سەرکردایەتیی  و  کوردستان  باشووری  خەڵکی 
کورد لە هەرێمی کوردستان، بۆ جارێکی دیکەیش ئافەرین بۆ 
هەڵوێستی کۆمەاڵنی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی نیشتمان دەنێرین.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی

٤ی رەزبەی ١٣٩٦ی هەتاوی
٢٦ی سێپتامبری ٢٠١٧ی زایینی

]خه ڵکی ڕۆژهه اڵتی کوردستان بە خەبات و چاالکیی مەدەنی جۆراوجۆر 
نەیانهێشتووە دەنگی مافخوازانەیان کپ و بێدەنگ بێ، حیزبی دیموکراتیش 
هەموو کاتێ باوەڕی قووڵی بە  هێز و توانای خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بووە و هەیەتی وهەر لە گوڕوتینی ئەوانەوە هێز و ئیلهامی وەرگرتوە[

و  گرینگ  پرسی  له سه ر  مه جلیس  له   کورد  نوێنه رانی  ]هه ڵوێستی 
لە  که   ده ریخست  کوردستان  هه رێمی  ڕاپرسییه که ی  چاره نوسسازی 
حاڵەتی ئاوادا لە جێی ئەوەی نوێنەرایەتیی بیرو هەست و داوای خەڵکی 
ره سمیی حکومەتی  و سیاسەتی  هەڵوێست  بکه ن، شوێنکه وتەی  خۆیان 
ده جووڵێنه وه [ ئاوا  خۆیانه   مه وقعییه تی  پاراستنی  پێناو  له   و  تارانن 

]لەگەڵ ئەوەی ئیران و عێراق مێژوویەکی پڕ ئاڵۆزی و شەڕی خوێناوییان 
لەگەڵ یەکتر هەیە،بەاڵم ئێستا بەهۆی پێوەندی پتەوی حکومەتی ئێران 
لەگەڵ دەسەاڵتدارانی شیعە لە عێراق، دەستی کۆماری ئیسالمی زۆر 
ئاوەاڵ کراوە بۆ دەستێوەردانی هەمە جۆرە لەو واڵتە، بۆیه  ئێران نایهەوێ 
کوردستان وەک بەشێک لە عێراق جیا بێتەوە و ببێ بە واڵتیكی سەربەخۆ[
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ڕۆژی ٣ی ئۆکتوبری ٢٠١٧ )١١ی ڕەزبەری 
ــاری  ــۆم ک ــەرۆک  ــ سـ ــەالل،  ــ جـ ــام  مـ  ،)١٣٩٦
پێشووی عێراق و سکرتێری گشتیی یەکیەتیی 
سەرۆکی  جێگری  و  کوردستان  نیشتمانیی 
دوایی  کۆچی  سۆسیالیست،  ئەنترناسیۆنالی 

کرد.
ئەو  هەموو  وەک  ئێمەشی  هــەواڵــە،  ئــەم   
ــاگــاداری  ــەس و الیــەنــانــەی لــە نــزیــکــەوە ئ ک
جــەالل  مــام  بێوچانی  خەباتی  دەیــە  شــه ش 
مێژوویی  ڕۆڵــی  و  نەتەوەکەی  مافەکانی  بۆ 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  لە  سەرکردەیە  ئەو 
ئــاڵــوگــۆڕەکــانــی عــێــراق دان،  کــوردســتــان و 
ــە مــام  ــەوە. ڕاســت ــەم ــات ــردە نــێــو خـــەم و م بـ
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  هەناوی  لە  جــەالل، 
و  پشکووت  کوردستاندا  باشووری  لە  کورد 
یەکیەتیی  گشتیی  سکرتێری  و  دامەزرێنەر 
هۆی  بە  بــەاڵم  بــوو،  کوردستان  نیشتمانیی 

پانتایی سیاسەتکردن و ڕوانین و 
بیرکردنەوەکانی و، لە بەرەکەتی 
و  توانا  جیاوازەکانی  ڕەهــەنــدە 
بایەخدانی  کاریگەریەکانی  و، 
ــەوەی نــەتــەوەیــی لە  ــن ــزووت بــە ب
کوردستان،  دیکەی  بەشەکانی 
هەروەها گرنگیدانی بە پشتیوانیی 
دیموکراسیخوازی  بزووتنەوەی 
ــراق و  ــە عــێ ــە ل ــ ــەروەران ــ و دادپ
نــاوچــەکــە، لــە مێژ ســاڵ بــوو لە 
ناوچەییدا،  و  نەتەوەیی  ئاستی 
ــردە و  لــە ســەرک بــبــووە یەکێک 
شــوێــنــدانــەرەکــان.  کەسایەتییە 
سەرکۆماریی  پۆستی  کاتێکیش 
بەستێن  دەســـت،  گرتە  عێراقی 
بۆ  گــونــجــاوتــری  مەیدانێکی  و 
نیشاندانی  و  دیپلۆماسی  کــاری 
ــۆی لــە  ــ لــێــهــاتــوویــیــەکــانــی خـ
پشتیوانیی  و  سەرنج  ڕاکێشانی 
و  نــوێ  عێراقی  بۆ  نێودەوڵەتی 
پێکهاتە  ــەوەی  ــدن حــاوان پێکەوە 
ــی بــۆ ڕەخــســا.  جــۆراوجــۆرەکــان
ئەوە کە بە دوای نەخۆشکەوتنی 

حاوانەوەی  پێکەوە  و  هاوسەنگی  بەڕێزیاندا، 
پێکهاتە سەرەکییەکانی واڵتی عێراق زۆرترین 
ــە تــووشــی  ــەوت و ئـــەو واڵتـ زیــانــیــان پــێ کـ
ــە باشی  ــەکــان بـــوو، ب ــران ــەی گــەورەتــریــن ق
دەیسەلمێنن کە ئەو سەرۆکە چەندە بەتوانا و 

شوێندانەر بوو.
خەڵکی  و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
و   قەدرزانی  وێــڕای  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
تێکۆشانی سەرۆک  و  بۆ  خەبات  پێزانینیان 
مام جەالل لە بوار و بەستێنە جیاوازەکان دا، 
و  خۆشەویستی  دیکەشەوە   ڕوانگەیەکی  لە 
گەورەیە  کەسایەتییە  ئەو  بۆ  ئەمەگناسییان 
و  دۆســتــانــە  پێوەندیی  ــەی  ــگ ڕوان لــە  هــەیــە. 
پشتگیرانەی مام جەالل و یەکیەتیی نیشتمانیی 
و  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  لەگەڵ  کوردستان 
بە  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  شۆڕشگێرانەی 
هەشتای  ــەی  دەیـ ســەرەتــاکــانــی  لــە  تایبەتی 
پێوەندییە  ئــەو  گۆشەنیگای  لە  زایینییەوە. 
گەرمەی لە نێوان ئەو دوو هیزە و بە تایبەتی  
سەرکردەی شەهید د.قاسملوو و مام جەالل دا 
هــەبــوو کــە جــۆشــدانــی زیــاتــری پــێــوەنــدی و 
بەشی  دوو  لە  کورد  بزووتنەوەی  هاوکاریی 
ئاستی  ســەر  لە  و  لێکەوتەوە  کوردستانیدا 
بۆ  باش  سەرەتایەکی  بــووە  نیودەولەتییش، 
و  هێز  پشتیوانیی  و  دۆستایەتی  ڕاکێشانی 
کەسایەتییە ڕۆژاواییەکان بۆالی بزووتنەوەی 
کورد بە گشتی و هاوپێوەندییان لەگەڵ گەلی 
ــەرەوڕووی  ب کە  تایبەتی  بە  عێراق  لە  کورد 

کارەسات و کۆمەڵکوژی ببۆوە. 
بارودۆخێکی  پێکهاتنی  و  ڕاپەڕین  دوای   
گوشاری  و  کوردستان  بــاشــووری  لە  نــوێ 
لە  سەرەکییەکان  هێزە  بــۆ  ئــێــران  ڕێژیمی 
و  دیموکرات  حیزبی  کوردستان،  هەرێمی  
ــەاڵت  ڕۆژه ــوردی  ک تێکۆشەرانی  گشتی  بە 
لەو بەشەی کوردستان کەوتنە بارودۆخێکی 
ئاوڕدانەوەی  لە  کە  تایبەتەوە  و  نەخوازراو 
بەرپرسایەتیی  وەبیرهێنانەوەی  و  ــردوو  ڕاب
دەورەیە   ئەم  باشوور،  سەرەکییەکانی  هێزە 

بەیاننامە:

بەبۆنەیکۆچیدوایی
سەرۆکمامجەاللەوە

ــە. لــەگــەڵ  ــردن ــەســەرک جــێــگــای هــەڵــوێــســتــە ل
لە  جــەالل  مام  کە  هەڵنەگرە  حاشا  ئەمەشدا 
گرنگیدان بە بزووتنەوەی کورد لە بەشەکانی 
ــی پــێــوەنــدیــی  ــن ــە تــایــبــەتــی ڕاگــرت ــکــە و ب دی
و  هێز  هاوکاریی  و  پشتیوانی  و  دۆستانە 
الیەنەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، سەرەڕای 
هیچ  قورسەکانی،  ئەرکە  و  بەرپرسیارەتی 

کات غافڵ نەبوو.
ئەزموونی  و  تێکۆشان  و  ژیــان  بێگومان، 
ــەالل لــە ڕێـــبـــەری و  ــام جــ دەوڵـــەمـــەنـــدی مـ
سەرکردایەتیی حیزب و بزووتنەوە و واڵتدا، 
تێدایە.  فێربوونیان  لــێ  جێگای  شتی  زۆر 
ڕووبەرووبوونەوەی  لە  جەالل  مام  بوێریی 
هەنگاونان  و  نواندن  ونەرمی  گرێکوێرەکان 
بۆ دیالۆگ و دەسپێشخەری لە پێناوی ئاشتی 
شتانەیە.  لــەو  یــەک  نەتەوەییدا   تەبایی   و 
کوردستان  هەرێمی  سەرۆکی  کە  ڕاستییەک 

ــی لـــە پــەیــامــی  ــ ــارزان ــ بـــەڕێـــز مـــەســـعـــوود ب
سەرەخۆشی بە بۆنەی کۆچی دوایی سەرۆک 
ئــامــاژەی پێ دا و  ــەالل دا، بە جوانی  مــام جـ
لە دەسکەوتەکانی  وەبیری هێنایەوە کە زۆر 
کوردستان،  بەشەی  لەو  گەلەکەمان  ئەمرۆی 
بەرهەمی تەبایی و هاوپشتیی نێوان ئەو دوو 

سەرکردەیەیە. 
جەالل،  مام  دیکەی  تایبەتمەندییەکانی  لە 
جیاوازەکان  پێکهاتە  نێوان  باالنسی  ڕاگرتنی 
دیالۆگ و  بە ڕیگای  پێکەوەحاواندنەوەیان  و 
ڕێزگرتن لە خواست و مافەکانیانە. ئەزموونی 
جەالل  مــام  سەرۆکایەتیی  سەرکەوتوانەی 
دەتوانێ بۆ ڕێبەرانی هەر والتێکی فرە پێکهاتە 
کە لە نیوخۆیاندا لە گەڵ  شەڕ و توند وتیژی 
و قەیران و کێشەی ئاڵۆز بەرەوڕوون، ببێتە 

وانەیەکی شیاوی لێ فێربوون.
مام جەالل هەر لەو کاتەدا کە لە سەرانسەری 
بۆ  پشتیوان  و  دۆســـت  دوای  بــە  جیهاندا 
ئازادی  و  ئاشتی  ئامانجی  بۆ  و  نەتەوەکەی 
و دیموکراسی و دادپــەروەریــدا دەگــەڕا، ئەو 
خەڵکەشی  هیچ کات لە بیرنەکرد کە لە قۆناغە 
پێشمەرگانە  ئەستەمەکانی خەباتی  سەخت و 
پەنای خۆی  و  چــەکــداریــدا، پشت  و شــەڕی 
کوردایەتی  بزووتنەوەی  نیو  تێکۆشەرانی  و 
بوون. ئەو هەتا ئەو کاتەی نەخۆشی، ڕەواڵی 
ئاسایی  کار و بەرنامەی ژیانی ڕۆژانەی لێ 
نەشیواند، لە وەفا نواندن و بەسەرکردنەوەی 
خەڵکی دلسۆز و تێکۆشەرانێک کە حەقیان بە 
سەر بزووتنەوەی کوردایەتی و سەرکەوتن و 
نەبوو.  کەمتەرخەم  هەیە،  دەسکەوتەکانییەوە 
مام جەالل، شکست و ناهومیدیی نەدەناسی. 
ئەگەر بزووتنەوەی کوردایەتی و نەتەوەکەی 
تووشی شکستێکیش بوایەن،  ناهومێد نەدەبوو 
دەهــاتــەوە  پــتــەوه وه   باوەڕێکی  و  ورە  بە  و 
مەیدان و لەو پەڕی بێ ئاسۆیی و ناهومێدیدا، 
ئازادبیر،  کەسایەتییەکی  دەخوڵقاند.  هومیدی 
بە فەرهەنگ و هەمووالبین بوو. بە  خەبات 
و لێزانی و ژیری و توانا تایبەتییەکانی خۆی 

دەسکەوت  و  ئالوگۆڕ  زۆر  توانی سەرچاوەی 
لە مێژووی نەتەوەکەی و خەباتی ئازادیخوازی 
لە ناوچەکەدا بێ و ببێتە کەسایەتییەکی بەڕێز 
نەتەوەکەی  له نێو  هــەر  نــەک  خۆشەویست  و 
بۆیە  هەر  ناوچە و جیهاندا.  ئاستی  لە  بەڵکوو 
گــەورەی  خەسارێکی  دەستدانی  لە  بێگومان  

نەتەوەییە. 
ــەری ســیــاســیــی حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی  ــتـ دەفـ
کوردستان، بە بۆنەی کۆچی دوایی سەرۆک مام 
سەرەخۆشیی  و  قووڵ  هاودەردیی  جەاللەوە، 
بە  تێکۆشەرەکەی،  بنەماڵە  بە  خــۆی،  گەرمی 
مەکتەبی سیاسی و تێکڕای ڕیزەکانی یەکیەتیی 
لە  ــورد  ک گەلی  بــە  و  کــوردســتــان  نیشتمانیی 
کــوردســتــان،  بەشەکانی  هــەمــوو  و  ــاشــوور  ب
ڕادەگەیەنێ.  لەو باوەڕەش داین کە دەسکەوتە 
سیاسییەکان و میراتی مەعنەویی مام جەالل، بە 
پێداگری لە سەر تەبایی و یەکڕیزیی نەتەوەیی 

بە تایبەتی لەو بەشەی کوردستان، بە وەالنانی 
لە  گرووپییەکان  و  ڕێکخراوەیی  بــەرژەوەنــدە 
بە  نەتەوەییدا،  و  گشتی  بــەرژەوەنــدی  پێناوی 
برایانەی  و  دۆستانە  پێوەندیی  و  هــاوکــاری 
جیاجیاکانی  ــارچــە  پ ــە  ل ــورد  کـ گــەلــی  ــوان  ــێ ن
لە  بــەردەوامــبــوون  بە  وەهــا  هــەر  کوردستان، 
وەدیهێنانی  هەتا  تێکۆشان  و  خــەبــات  ســەر 
ئاوات و ئامانجی لەمێژینەی مام جەالل، »مافی 
چارەی خۆنووسین« کە لە ئێستادا لە شێوەی 
چەسپاندن و جێگیرکردنی ئاکامەکانی گشتپرسی 
بۆ سەربەخۆییدا خۆی دەبینێتەوە،  دەپارێزرێ. 
هیوای ئێمە ئەوەیە هەر وەک ژیان و خەباتی 
نەتەوەکەی سەرچاوە  بۆ  مام جەالل  سەرۆک 
ــوو، کۆچی دوایــی و  بــەرهــەم و دەســکــەوت ب
مااڵوایی یەکجارییشی، دەرفەتێکی دیکە بێ بۆ 
یەکدڵی و لێکنزیکبوونەوەی ڕیزەکانی نەتەوەی 
کورد و  خۆنواندنی پشتیوانی و هاوپێوەندیی 
لە  تایبەتی  بە  کــورد  ڕەوای  پرسی  دۆستانی 
باشووری  لە  کورد  کە  دا  ئێستا  هەلومەرجی 
کوردستان بە بۆنەی  دەنگدان بە سەر بەخۆیی 
ئــەم  مافە ڕەوایـــە، بووە  لە ســەر  پیداگری  و 
بە ئامانجی گەلەکۆمەگی، گەمارۆ و پیالنگێڕیی  

هێندێک لە واڵتانی ناوچە.
یادی مام جەالل بەرز و بەڕێز و بەرقەراری 
ــی  ــردن ــک ــاری ــامــانــجــەکــانــی کـــە مــافــی دی بـــۆ ئ
چارەنووس بۆ نەتەوەکەی و وەدیهاتنی ئاشتی، 
ئازادی، دیموکراسی، دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی 
بۆ کورد و نەتەوەکانی دیکە، دیارترینیان بوون.

حیزبی دیموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی

٢٠١٧/١٠/٥
١٣ی ڕەزبەری ١٣٩٦

پەیامیهاوخەمییسکرتێری

گشتییحیزبیدێموکراتی

کوردستانبەبۆنەیکۆچیدوایی

مامجەاللتاڵەبانی

بنەماڵەی بەڕێز و تێکۆشەری مام جەالل!
هەڤااڵن، کادیر و ئەندامانی خەباتگێڕی یەکیەتیی نیشتمانیی 

کوردستان!
هاونیشتمانان و کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان! 

هـــــــەواڵـــــــی کـــــۆچـــــی دوایـــــــــــی مــــــــام جـــــــــەالل تــــاڵــــەبــــانــــی، 
خەباتگێری ناسراو و نەسرەوتووی کورد، سکرتێری گشتیی یەکیەتیی 
حیزبی  تەنگانەی  ڕۆژانــی  و  دێرین  دۆستی  کوردستان،  نیشتمانی 
دێموکراتی کوردستان و ڕێبەرانی ناسراوی حیزبەکەمان و، سەرۆک 
کۆماری پێشووی عێڕاق؛ لە ناخی دڵەوە خەمبار و بەپەرۆشی کردین.

ژیانی  بــەســەرهــاتــی  کــە  کەسایەتییەک  نــەدیــتــنــەوەی  پــەرۆشــیــی 
ژیان ئاوایی  لە  خەمبار  بــوو،  نەتەوەکەی  خەباتی  بااڵنوێنی  ئاوێنەی 
ــوو،  ــەکــەی هــیــوا و هــۆمــێــد ب ــۆ گــەل ــە ب کــەســایــەتــیــیــەکــی کــاریــزمــا ک
قەڵەمبازێکی  خــۆی  بەبڕشتی  خەباتی  بــە  کــە  کــورد  خەباتگێڕێکی 
دا  باشووری کوردستان  لە  پرسی کورد  پێگەی  و  بە جێگە  گەورەی 
سەرێ.  بردە  ناوچەدا  و  عێڕاق  هاوکێشەکانی  لە  کوردی  ستاتوی  و 
مام جەالل دۆستی نیزیکی ڕێبەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە 
تایبەت شەهید دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو بوو، خەمی ئەو هەر 
سەرخستنی پرسی کورد لە باشووری کوردستان نەبوو، بەڵکوو ڕزگاریی 
نیشتمانی کوردستان لە هەموو بەشەکان خەمی گەورەی بوو و لە زۆڕ 
بڕگەی مێژووییدا هەنگاوی بەکردەوەی بۆ ئەو پرسە گشتییە هەڵێناوەتەوە.

لەگەڵ  بەربەرەکانی  ژێردەستی،  لە  ڕزگــاری  بۆ  نەتەوەیی  خەباتی 
مرۆییەکان  بەرزە  ئامانجە  بە  باوەڕ  و،  دیکتاتۆری  و  بیدادی  و  زوڵم 
ــەو بــەهــا و  ــەوان عــەداڵــەتــی کــۆمــەاڵیــەتــی ئــەگــەر بەشێک ل ــەک لـ و ی
بایەخانە بوو کە مام جەالل لە هەموو ماوەی ژیانیدا بۆی تێکۆشا و 
حیزبی  نەگۆڕەکانی  پرەنسیپە  بایەخانە  ئەو  هاوکات  کرد،  بۆ  خەباتی 
لە  هاوبەشییە  ئەو  و،  تێکۆشانن  و  خەبات  بۆ  کوردستان  دێموکراتی 
بیر و باوەڕی مام جەالل و ڕێبەرانی حیزبی دێموکڕاتدا  شوێنکاری 
ــاوە. دان نەتەوەکەمان  خەباتی  و  مێژوویی  ڕووداوی  زۆر  ســەر  لە 

کەلێنێکی  و  بۆشایی  جــەالل  مام  نەمانی  و  دوایــی  کۆچی  بێگومان 
ــە بــاشــووری  ــورد ل ــەوەی کـ ــن ــزووت ــە نێو ب ــا ل گـــەورە دروســـت دەکـ
کوردستان بەتایبەت لەو قۆناغە هەستیارەی ئێستادا، چونکی یەکێک لە 
تایبەتمەندییە هەرە بەرزەکانی مام جەالل کۆکردنەوەی لێک دژەکان لە 
تەنیشت یەکتری و دیتنەوەی چارەسەر لە هەناوی قەیرانەکاندا بوو؛ کە 
هیوادارین بە خەم و پەرۆشی گشتییەوە پرسی سیاسیی کورد لە هەرێم 
لەو قۆناغە چارەنوسسازەدا بەرەو چارەسەری یەکجاری هەنگاو بنێ، 
چارەسەرێک کە بێگومان خەون و ئامانجی بەڕێز مام جەاللیش بوو. 
خۆی  کاریزمای  ڕێبەرانی  لە  یەکێک  کــورد  جــەالل  مام  مەرگی  بە 
بــەوەجــی  پاڵپشتێکی  و  دۆســـت  کــوردســتــان  دێــمــوکــڕاتــی  حیزبی  و 
لە  دی  جارێکی  ناخۆشە  و  تاڵ  پێشهاتە  ئەو  بەبۆنەی  دا.  دەســت  لە 
دێموکراتی  حیزبی  لە  هاوڕێیانم  و  خۆم  هاوخەمیی  دڵــەوە  قوواڵیی 
ــان لە  ــزم ــەڕێ ــی ب ــااڵن ــان و هــەڤ ــزی ــەڕێ ــە بــنــەمــاڵــەی ب ــان ب ــوردســت ک
ڕادەگەیەنم.  هاونیشتمانان  هەموو  و  کوردستان  نیشتمانی  یەکیەتیی 
ــە گــــــەش و  ــشـ ــیـ ــەمـ یــــــاد و بـــــیـــــرەوەریـــــی مــــــام جــــــــەالل هـ
بـــێ. وەدی  ئـــامـــانـــجـــەکـــانـــی  و  شــــــاد  ڕوحــــــــی  هــــــەرمــــــان، 

مستەفا مەلوودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

٢٠١٧/١٠/٣

١٣٩٦/٧/١١
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]له  خۆپیشاندان و خۆشیده ربڕینه کانی ئه م دواییانه دا خەڵک بە بەرزکردنەوەی 
درووشمەکانی »قازی موبارەکەت بێ« ، »دێموکرات، دێموکرات« و »قاسملوو، 
رێگات درێژەی هەیە«، بە دەسەاڵتی سیاسییان لە تاران گوت کە؛ ڕاستە کە 
ئێوە توانیتان ئەم ڕێبەرانەمان لێ بستێنن و شەهیدیان بکەن، بەاڵم ئەوان لە 
بیرو باوەڕ دا هەروا زیندوون و میللەتێکیان لە پشت ڕاوەستاوە و »دێموکرات« 
کوردستانە[ خەڵکی  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  رێنیشاندەری  و  رێبەر  هەروا 

کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  هەڵوێستی 
بــەرانــبــەر بــە بــەڕێــوەچــوونــی رێــفــرانــدۆم لە 
باشووری کوردستان بۆ سەربەخۆیی، نە لە 
ڕەفتار و نە لە پەیامدا دیاردەیەکی تازە و نامۆ 
نیە. النیکەم لە ماوەی دوو دەیەی ڕابردوو دا 
چەند  لە  کوردستان  لە  بەشە  ئــەم  خەڵکی 
مەوردێکی دیار و موشەخەسی وەک؛ گیرانی 
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن، ڕێبەری پارتی کرێکارانی 
لە  فیدرالی  نیزامی  چەسپاندنی  کوردستان، 
باشووری کوردستان، بوونی جەالل تاڵەبانی 
بــە ســەرکــۆمــاری عــێــراق، کــارەســاتــی یەکی 
لە  شوبات و ڕزگاربوونی شنگال و کۆبانی 
دەستی  لە  کوردستان  ڕۆژاوای  و  باشوور 
داعش، هەڵوێستی نەتەوەیی خۆی بە شێوەی 
ئەوەندەی  کەوابوو  داوە.  نیشان  جۆراوجۆر 
هاوپێوەندیی  بــە  پــێــوەنــدی  دیــاردەیــە  ــەم  ئ
کوردستان  ــی  ڕۆژهــەاڵت خەڵکی  نــەتــەوەیــی 
نیشتمانەوە  ــەی  ــک دی بــەشــەکــانــی  گـــەڵ  ــە  ل
ڕەفتار  ڕووی  لە  کرد  باسمان  وەک  هەبێ، 
لەوە  زۆر  مێژوویەکی  خاوەنی  پەیامەوە،  و 
لەم  ئــامــاژەی پێ  دراوە. هــەر  دوورتـــرە کە 
باسی  سەر  بچینە  ئــەوەی  پێش  پێوەندییەدا 
ئــەم  کــە  بــگــوتــرێ  پێویستە  ــمــان،  ســەرەکــی
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  ڕەفتارانەی 
کوردستان،  دیکەی  بەشەکانی  نیسبەت  بە 
ناکرێ تەنیا لە چوارچێوەی هەستێکی ڕووتی 
کۆی  بەڵکوو  بکرێتەوە،  کــورت  نەتەوەییدا 
خاوەنی  هەڵوێستانە  و  ڕەفتار  ئەم  هەموو 
مێژوویین  پڕنێوەرۆکی  و  بەرز  پاشخانێکی 
کۆماری  مەزنەکەی  کۆمارە  بۆ  ڕیشەی  کە 
پێش  ســاڵ   ٧٢ کە  دەگــەڕێــتــەوە  کوردستان 
دێموکراتی  حیزبی  ســەردەســتــی  لــە  ئێستا 
پێشەوای  سەرکۆماریی  بــە  و  کــوردســتــان 

مەزن، قازی محەممەدی نەمر دامەزرا.
دەردەکـــەوێ  پێشەکییەوە  ئــەم  ڕووی  لە 
سەر  لــە  قــســەیــەک  چــەنــد  مەبەستمانە  کــە 
خەڵکی  دوایـــیـــانـــەی  ــەم  ئـ ــی  ــەکــان خــرۆشــان
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەین کە بە نیسبەت 
کوردستانەوە  بــاشــووری  ڕێفراندۆمەکەی 
ئامانجی  بــێ  ڕاســتــی  ئـــەوەی  ــاراوە.  ــ ئ هاتە 
دەربڕینی  پێوەندییەدا  لەم  خەڵک  سەرەکیی 
بەرانبەر  بوو  خۆیان  خۆشحاڵیی  و  هەست 
ــدۆم بــۆ ســەربــەخــۆی لە  ــران ــف بــە پــرســی رێ
باشووری کوردستان؛ بەاڵم لە پەراوێزی ئەم 
مەبەستەدا، کۆمەڵە هەڵوێست و ڕەفتارگەلێکی 
ناکرێ  دیکەی خەڵک هەن و ڕوویــان  دا کە 
بەسەریاندا  ســەرنــجــدان  و  تــێــڕامــان  بــەبــێ 

تێپەڕین و خوێندنەوەیان بۆ نەکەین.
مــاوەی  لە  ئــامــاژەپــێــدراوەکــان  ئەزموونە 
کە  داوە  نیشانیان  ڕابـــردوودا  ــەی  دەی دوو 

ــە هــەر  ــان، ل خــەڵــکــی ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســت
ــە پێناو  ــێــک کــە بــۆی ڕەخــســابــێ، ل دەرفــەت
پرسە ئەسڵی و گەورەکەی خۆێدا کە هەمان 
خەبات دژ بە سەرەڕۆیی بۆ وەدیهاتنی مافە 
مافخوازانەی  پەیامی  نەتەوایەتییەکانیەتی، 
ــە گوێی  ــۆر، ب ــۆراوجـ ــە شــێــوەی جـ خـــۆی ب
داوە  کوردستاندا  ســەر  بە  زاڵ  دەســەاڵتــی 
و، بەرانبەر بە سیاسەتی سەرکوت و حاشا 
لێکردن، ڕق و بێزاریی خۆی دەربڕیوە. بۆیە 
لە ٣ی رەزبەری ئەمساڵیشدا، دیسان خەڵکی 
لە  کوردستان  هەڵوێستی  خــاوەن  و  وشیار 
زۆر شار و ناوچەی کوردستان، بۆجارێکی 

خوێندنەوەیەکبۆڕەفتاریخەڵکی
کوردستانلەخرۆشانەکەی

3یڕەزبەردا
دیکە لە دەرفەتی خۆشحاڵی دەربڕینیان بۆ پرسی 
کەڵکیان  کوردستان،  بــاشــووری  لە  ڕێفراندۆم 
وەرگرت و پەیامی خۆیان بە گوێی دەسەاڵت لە 
تاران گەیاند. هەرچەند دەسەاڵت بە گرتنە پێشی 
پرسی  »لەپەراوێزخستنی  پیالنی  و  سیاسەت 
دیکە  بە جۆرێکی  لەوانەیە  ئــێــران«،  لــە   کــورد 
کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  خەڵکی  هەڵوێستی  لە 
بیەوێ  و  بڕوانێ  دیکە  پارچەکانی  بە  بەرانبەر 
ئەم  بــەاڵم  بکا،  مودیرییەتی  خۆی  قازانجی  بە 
لە  هاوهەڵوێستییان  پەنا  لە  خەڵک  رەفــتــارەی 
کــوردســتــان،  دیــکــەی  پارچەکانی  خەڵکی  گــەڵ 
هەمان  بەرپەرچدانەوەی  بەرچاو  ڕادەیەکی  تا 
لە  کــوردە  پرسی  لەپەراوێزخستنی  سیاسەتی 
ئێران. هەر بۆیە دەبینین کە هەڵسووکەوتی هێزە 
خەڵک  کاتەی  ئەو  تا  رێژیم  سەرکوتکەرەکانی 
ناکەن،  خۆیان  بە  تایبەت  کێشەکانی  لە  قسە 
خەڵک  کە  کاتانەی  ئــەو  گــەڵ  لە  جــیــاوازە  زۆر 
بەرز  مافەکانی خۆی  بە  تایبەت  درووشمەکانی 
دەکاتەوەو ڕەفتارەکانی تەعبیر لە داواکارییەکانی 
لە ڕەفتار و  لێرەدایە کە ئەم بەشە  خۆی دەکا. 
هەڵسووکەتی خەڵک لەم بۆنەو دەرفەتانەدا جێی 

تێڕامان و شیاوی خوێندنەوەن.
ــەو ڕەفــتــارانــە  ئــەگــەر هــەر تەنیا قــەنــاعــەت ب
لە  کــوردســتــان  ــی  ڕۆژهــەاڵت خەڵکی  کــە  بکەین 
بە  بەرانبەر  دەربڕینیان  خۆشحاڵی  دەرفــەتــی 
ڕێفراندۆمەکەی باشووری کوردستان لە خۆیان 

نیشانیان  دا، بۆمان دەردەکەوێ کە؛
١- لە ڕۆژهەاڵتی کوردستا دا سەرەڕای هەوڵێکی 
بۆ  ــاران  ت لە  سیاسی  دەســەاڵتــی  سیستماتیکی 
ئاسمیالسیۆنی نەتەوەیی لە سەر خاک و خەڵکی 
ئەم نیشتمانە، دیسانیش ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ و ساڵ 
لە گەڵ ساڵ ئاستی هەست و شعوری نەتەوەیی 
ئەم خەڵکە لە گەشەسەندن و پەرەسەندان دایە. 
ئەو  پێکهاتەی  لە  وردبوونەوە  و  بە سەرنجدان 
ڕژانــە  جــەمــاوەریــیــەدا  خرۆشانە  لــە  کەسانەی 
و  حەرەکەت  پێشەوایەتیی  و  شەقامەکان  سەر 
رەفتارەکانیان دەکرد، بۆمان دەردەکەوێ کە ئەم 
زیاتر  نەتەوەییە  و  ئینسانی  هەست و شعوورە 
دەروون  و  ناخ  نێو  بۆ  هەمیشە شۆڕبۆتەوە  لە 
و بیری بەرەی نوێی کۆمەڵگا کە ئەوە لە جێدا 
دەسکەوتێکی مەزنی خەباتی نەتەوایەتیی خەڵکی 

کوردستانە.
٢- نەهادینەبوونی ڕەهەندی مەدەنیی خەبات 
جــۆری  لــە  کــە  کوردستاندا  کۆمەڵگەی  نێو  لــە 
و  کۆمەاڵیەتییە  مــەزنــی  دەسکەوتێکی  خــۆیــدا 
پێویستە هەوڵ بدرێ هاوکات لە گەڵ پەرەپێدانی، 
کە  ئــەوەی  پێچەوانەی  بە  بــدرێ.  پێ  گەشەی 
دەست  رێگای  لە  دەدا  هــەوڵ  بـــەردەوام  رێژیم 
حەرەکەتانە  جۆرە  ئەو  خۆیەوە  پێوەندەکانی  و 
دەسخستنی  مەبەستی  بە   - توندوتیژی  بــەرەو 
بیانوو بۆ سەرکوت و داپلۆسینی - پاڵ پێوەنێ، 
ــەواو  ت خــەڵــک،  ئــەمــجــارەی  نڕرەزایەتییەکانی 
بۆ  مەجالی  و  بەڕێوەچوون  مەدەنی  و  هێمنانە 
رێژیم  ئەمنییەتییەکانی  هێزە  دەستوەشاندنی 

نەهێشتەوە.

٣- جۆر و نێوەرۆکی درووشمەکان و شێوازی 
لە  کەڵکوەرگرتن  و  خۆپێشاندەران  دەرکەوتنی 
ڕێبەرانی  بیری  کە  دەریانخست  سەمبوولەکان، 
شەهید قازی محەممەدی سەرکۆماری کوردستان 
ــور  ــت ــشــەوای حــیــزبــی دێــمــوکــرات و دوک ــێ و پ
 _ میللی  ــاری  گــوت و  بیر  ــەری  ــب ڕێ قــاســمــلــووی 
سکرتێری  و  کوردستان  خەڵکی  دێموکراتیکی 
شەهیدی حیزبی دێموکرات هەروا بە زیندوویی لە 
بیر و ڕەفتاری خەڵکدا ماوەتەوە. ئەمە پەیامێکی 
تایبەت بوو هەم بۆ دەسەاڵتی سیاسی لە تاران و 
نەیارانی ڕەنگاوڕەنگی دیکەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
تــێــکــۆشــەرانــی حیزبی  بــۆ  هــەم  کــوردســتــان و، 

دێموکرات.
خەڵک بە بەرزکردنەوەی درووشمەکانی »قازی 
و  دێموکرات«  »دێموکرات،   ، بێ«  موبارەکەت 
»قاسملوو، ڕێگات درێژەی هەیە«، بە دەسەاڵتی 
تـــاران گــوت کــە؛ ڕاســتــە کــە ئێوە  لــە  سیاسییان 
توانیتان ئەم ڕێبەرانەمان لێ بستێنن و شەهیدیان 
بکەن، بەاڵم ئەوان لە بیرو باوەڕ دا هەروا زیندوون 
و میللەتێکیان لە پشت ڕاوەستاوە و »دێموکرات« 
هـــەروا رێــبــەر و ڕێــنــیــشــانــدەری بــزووتــنــەوەی 

خەڵک  هــەروەهــا  کوردستانە.  خەڵکی  نەتەوەیی 
بە بــەرزکــردنــەوەی ئــەم درووشــمــانــە، بە گوێی 
ئــەوان  کــە؛  دایـــەوە  دێموکراتیاندا  تێکۆشەرانی 
و  بیر  ڕێبواری  هەمیشە  وەک  ئامادەن  )خەڵک( 
ڕێبازی ڕێبەرانی شەهیدی خۆیان بن و لە ژێر بیر 
وەفادارانە  »دێموکرات«دا  ڕێبازی  و  ئەندێشە  و 
تێکۆشەرانی  خۆیەتی  جێی  بۆیە  بن.  مەیداندا  لە 
لەم  ــە  ــان دەروەســت و  پێزانین  بــە  دێموکراتیش 
داوایەی خەڵک بڕوانن و متمانەی خەڵک بە خۆیان 

_ بە یەکگرتوویی  و یەکڕیزی_ بپارێزن.
ڕاوەدوونـــــانـــــی  و  گـــرتـــن  بـــەربـــاڵویـــی   -٤
ئەمنیەتییەکانی  هێزە  الیــەن  لە  خۆپێشاندەران 
رێژیمەوە، دەریخست کە دەسەاڵت لە هێزی خەڵک 
وەک  هەر  بــووە.  حاڵی  مانادارەکانیان  پەیامە  و 
جەماوەرییەکەی  حەڕەکەتە  کرد،  پێ  ئاماژەمان 
رەزبەری  ٣ی  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی 
مەدەنیانە  و  هێمنانە  شێوازێکی  بــە  ئــەمــســا دا 
ــەاڵم وەک لە ڕاپــۆرتــەکــانــدا باڵو  بــەڕێــوەچــوو. ب
بۆتەوە، ژمارەیەکی بەرچاو لە خۆپێشاندەران لە 
ڕاپێچی  و  گیراون  ئەمنییەتییەکانەوە  هێزە  الیەن 
ــت بە  ــراون، کــە دەکـــرێ ڕاسـ ــ بــەنــدیــخــانــەکــان ک
لێک  خەڵک  پەیامی  لە  رێژیم  تووڕەیی  نیشانەی 

بدرێتەوە.
ئەوەی لە کۆتاییدا پێویستە وەک تایبەتمەندییەکی 
بەرز و پڕبایەخی ئەم حەڕەکەتە جەماوەرییانەی 
و  بکرێ  سەیری  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی 
ببیندرێ و لە هەمان کاتدا هەوڵ بۆ پەرەسەندن 
و  یەکگرتوویی  بــوونــی  بـــدرێ،  بەهێزکردنی  و 
ئەمە  بــوو.  خەڵک  کۆمەاڵنی  یەكدابوونی  لەپاڵ 
دیاردەیەکی دڵخۆشکەر و شیاوی پەرەپێدانە. بە 
بە  کە  نیزامێک  و  دەســەاڵت  بە  بەرانبەر  تایبەت 
ئەنواعی شێوە و پیالن، بەدەیان ساڵە کار لە سەر 
نانەوەی تۆوی دووبەرەکی و پەرتەوازەیی لە نێو 

ئەم کۆمەڵگایەدا دەکا.

سامیل شەڕەفی

وردبوونەوە  و  سەرنجدان  ]بە 
لە  کەسانەی  ئەو  پێکهاتەی  لە 
ئه م  جەماوەرییەکه ی  خرۆشانە 
دواییانه دا ڕژانە سەر شەقامەکان  
شعوورە  و  هەست  ده رکه وت 
ئینسانی و نەتەوەییه کان زیاتر لە 
نێو  بۆ  شۆڕبوونه ته وه   هەمیشە 
بەرەی  بیری  و  دەروون  و  ناخ 
جێدا  لە  ئەوە  کە  کۆمەڵگا  نوێی 
خەباتی  مەزنی  دەسکەوتێکی 
نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستانە[

بەیاننامەیدهفتهریسیاسییحدکسهبارهت
بهڕێفراندۆمیسهربهخۆیی

باشووریکوردستان

خه ڵکی تێکۆشه ر و نیشتمانپه روه ری کوردستان!
حکومه تی هه رێم و الیه نه سیاسییه کانی باشووری کوردستان!

ئه ندامان و الیه نگرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان!
دوابه دوای ساغبوونه وه ی سه رۆکایه تیی هه رێم و زۆرینه ی هێزه سیاسییه کان 
له باشووری کوردستان له سه ر به ڕێوه بردنی ڕێفراندۆمی سه ربه خۆیی له ڕۆژی 
٢٥ ی سێپتامبری ٢٠١٧ دا و پاش وه رزێک باس و خواسی چڕی نێوخۆیی و 
نێوده وڵه تی سه باره ت به و پرسه، سه ره نجام سه رکردایه تیی کورد و دامه زراوه 
شه رعییه کانی باشووری کوردستان له سه ر زاری به ڕێز کاک مه سعود بارزانی، 
ئه م  جێبه جێکردنی  له مه ڕ  خۆیان  لێبڕاویی  کوردستانه وه؛  هه رێمی  سه رۆکی 
هه نگاوه مێژوییه له کاتی خۆیدا به ئاگاداریی خه ڵکی کوردستان و سه رجه م 

جیهان راگه یاند.
ڕێفراندۆم،  به ڕێوه بردنی  بڕیاری  په سندکرانی  پاش  هه ر  ئێمه  حیزبی 
ژووئه نی  ١٣ی  ڕێكه وتی  )به  حیزب  ناوه ندیی  کۆمیته ی  ڕاگه یاندراوی  له 
بۆ  کورد  گه لی  ڕه وای  مافی  له سه ر  بنیاتنراو  به  بڕیاره ی  ئه و  ٢٠١٧( دا، 
و  دوور  ڕه وتێکی  سروشتیی  ئاکامی  به  و  خۆی  چاره نووسی  دیاریکردنی 
جێبه جێ  و  عێراق   له  کورد  گه لی  نه خوێندنه وه ی  و  چه وساندنه وه  له  درێژ 
واڵته دا  ئه و  به ڕێوه بردنی  له  هاوبه شی  و  ڕێککه وتن  پره نسیپه کانی  نه کردنی 
له قه ڵه م دا. حیزبی ئێمه وێڕای ئاره زوو ده ربڕین بۆ ئه وه  که گه له که مان له 
باشووری کوردستان به یه کڕیزیی هه رچی زیاتره وه به ره و جێبه جێکردنی ئه م 
و  گوتار  سه رجه م  له  هه م  و  کاته  ئه و  هه م  بچێ،   چاره نووسسازه  پرۆسه 
په یام و لێدوانه فه رمییه کانی دواتریدا پێشوازی و پشتیوانیی خۆی له ئیراده ی 
سه روه ریخوازانه ی برا کورده کانمان له باشووری کوردستان و پێویستیی گوڕ 

و تین به خشین به م ئیراده یه ده ربڕیوه. 
نزیک  کوردستان  باشووری  له  ڕێفراندۆم  به ڕێوه بردنی  ڕۆژی  که  ئێستا 
پشتیگریی خۆی  و  پشتیوانی  دووباره کردنه وه ی  وێڕای  ئێمه  حیزبی  بۆته وه، 
له م پرۆسه  ڕه وا و مێژووییه ، ئاماژه به م خااڵنه ی خواره وه به  پێویست ده زانێ:
١/ له هه ر روویه که وه بیگرین، چ له سه ر بنه مای ئه خالقی، سیاسی و مێژوویی، 
و چ له سه ر بنه مای قانوونیی عیراق و یاسای نێوده وڵه تی، مافی دیاریکردنی 
چاره نووس مافێکی بێ ئه مالوئه والی گه لی کورد به گشتی و گه لی کورد له 
باشووری کوردستان به تایبه تییه. به باوه ڕی ئێمه، پاش تێپه ڕینی زیاتر له سه د 
هه م  که  سه رده مێکدا  له  سایکس_پێکۆ،  ناعادالنه ی  و  ناکارا  نه زمی  له  ساڵ 
هاوکێشه سیاسییه کانی جیهان و ناوچه گۆڕانی بنه ڕه تیان به سه ردا هاتووه، هه م 
نه ته وه ی کورد هه قانیه ت و قابلیه ته کانی خۆی له هه موو کاتێك زیاتر به جیهان 
نیشان داوه، هه م یاسای نێوده وڵه تییش زۆر کراوه تر له پێشوو ته عامول له گه ڵ 
کۆمه ڵگای  به رباڵوی  موخالفه تی  ده کا،  گه الن  چاره نووسی  دیاریکردنی  مافی 
نێوده وڵه تی له گه ڵ ته مرینی ئه و مافه له الیه ن گه لی کورده وه هه ڵوێستێكی تاڵ و 
ناڕه وا و ته نانه ت به پێچه وانه ی پره نسیپه  چه سپاوه  نێونه ته وه ییه کانە. هه ربۆیه  
حیزبی ئێمه ش وه ک به شێک له نه ته وه ی کورد ده نگی خۆی ده خاته پاڵ هاواری 

هه قویستانه ی سه رجه م نه ته وه که مان به ڕووی جیهاندا.
٢/ به ڕووی ده وڵه تانی ناوچه به تایبه تی ده وڵه تانی حاکم به سه ر کوردستاندا 
و له ڕیزی پێشه وه یان کۆماری ئیسالمی که له مانگه کانی ڕابردوودا چاالکترین 
ده وڵه ت بۆ موخالفه تی گوتاری و عه مه لی به دژی پرۆسه ی ڕێفراندۆمی باشووی 
کوردستان بووه، ده ڵێین ویستی جیابوونه وه به ده ر له وه که مافێکی ڕه وای گه لی 
کورده، ئه نجامی سروشتیی سیاسه تی سه رکوت و په راوێزخستنی کوردیشه.  
ئێمه ئاره زوو ده خوازین که ده وڵه تانی حاکم به سه ر کوردستاندا به باشی ئه و 
ڕووبه ڕووی  گوڕه شه  و  هه ڕه شه  به  که  ئه وه   له جیاتی  و  وه ربگرن  په یامه 
ئیراده ی گه لی کورد ببنه وه، باشتر وایه تێ بکۆشن پرسی کورد و ئاوڕدانه وه  
له خواسته ڕه واکانی ئه و گه له وه ک ده رفه تێک بۆ بنیاتنانی ئاینده یه کی باشتر 

بۆخۆیان و پێوه ندییان له گه ڵ نه ته وه ی کورد به گشتی چاو لێ بکه ن.
سه رجه م  له  سیاسییه کان  الیه نه   و  هێز  سه ر  ده گه ڕێته وه  ئه وه نده ی   /٣
کوردستان و دامه زراوه کانی کورد له باشووری کوردستان، حاشای لێ ناکرێ 
که به رێوه بردنی ڕێفراندۆم ره نگه گه له که مان رووبه ڕووی فشار و مه ترسیی 
نوێ بکاته وه. ئێمه وێڕای جه ختکردنه وه  له سه ر پێویستیی رووبه ڕووبوونه وه ی 
به  ڕێفراندۆم  پاش  سیناریۆکانی  له گه ڵ  کوردستان  باشووری  له  گه له که مان 
یه كڕیزی و یه کگرتوویی، وه ک حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ئاماده یی خۆمان 
بۆ پشتیوانی و پشتگیری له براکانمان له و به شه  له کوردستان له هه ر شکڵێکی 

مومکین و پێویستدا ڕاده گه یه نین.
٤/ ئه وه نده ی ده گه ڕێته وه سه ر گه لی کورد له رۆژهه اڵتی کوردستان، ئێمه 
پێشوو  جاره کانی  وه ک  ئه مجاره ش  که  ده ڵێین  پێ  ده سخۆشییان  له پێشدا 
نیشانیان دا که سه رکه وتن و ده سکه وتی کورد له هه ر پارچه یه کی کوردستان 
به ده سکه وت و سه رکه وتنی خۆشیان ده زانن و خه مخۆر و دڵسۆزی خوشک و 
براکانیان له پارچه کانی دیکه ی کوردستانن. پاشان داوایان لێ ده كه ین، وێڕای 
گرینگیدان به ئه رک و ڕیساله تی خه باتگێڕانه ی خۆیان وه ک کوردی رۆژهه اڵت 
و له به رامبه ر کۆماری ئیسالمیدا، ئێستا که گه لی کورد له باشوور له به رده م 
شیپانه ی قۆناغێکی بێ وێنه له مێژووی خۆی ڕاوه ستاوه، به هه موو شێوه یه کی 
گونجاو و له ڕێگای ئاشتییانه و مه ده نییانه وه به تایبه تی له رۆژی به ڕێوه چوونی 
ڕێفراندۆم خۆشحاڵی و پشتگیریی خۆیان له و هه نگاوه ی گه له که مان له باشووری 
کوردستان ده رببڕن. ئه وان له زیمنی ئه وه دا که پێویسته هاوپێوه ندیی نه ته وه یی 
خۆیان له و ده م و ساته مێژووییه دا هه رچی گه رم و گوڕتر و به رباڵوتر نیشان 
بده ن، پێویسته له م ده رفه ته شدا په یامێکی ڕوون بده ن به کۆماری ئیسالمی که 
چیدیکه  ناتوانێ نه له سه ر ئاستی ئێران و نه له سه ر ئاستی واڵتانی ناوچه دا 
به ئه قڵیه ت و سیاسه تی تا ئێستای مامه ڵه  له گه ڵ وجوود و ئیراده ی نه ته وه ی 

کورد بکا.
باشووری  له  کورد  سه روه ریخوازانه ی  ئیراده ی  سه رکه وتنی  به هیوای 

کوردستان و هه ڵهاتنی رۆژی رزگاریی سه رجه م کورد.

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ده فته ری سیاسی

٢٣ی سێپتامبری ٢٠١٧
١ی ڕەزبەری ١٣٩٦
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ژماره : ٧١١ 
١5ی ڕەزبەری ١٣٩٦  _  ٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

بزووتنەوەیخوێندکارییکوردی
لەڕکەیفکریوڕێکخراوەییدا

دەست  پرسیارە  بەم  دەخــوازم سەرەتا  ئیزن 
ئێستادا،  ئێرانی  لە  بنەڕەت ڕا  لە  ئایا  کە  پێبکەم 
ئەم جموجۆاڵنەی دەکرێ، دەتوانین لە ڕوانگەی 
کۆمەڵناسییەوە بە پێی ئەو تایبەتمەندییانەی کە 
بۆ بزووتنەوە دیاری کراوە پێی بڵێین بزووتنەوە 
بە  دواجـــار  خۆیشی  کە  گشتییەکەی؟  مانا  بە 
هێندێک ژێرمەجمووعەی دی یا وردەبزووتنەوە 

)خردەجنبش( دابەش دەبێ؟ 
ــەم نــاوە  بــە بـــاوەڕی مــن ئــەمــڕۆکــە شتێک ب
بوونی  ئێران  سیاسیی  ساحەی  لەسەر  النیکەم 
نییە. چون هیچ کام لە پاڕامێترەکانی کۆمەڵناسی 
ئێمە  کــراوە،  ڕەچــاو  چەمکە  ئەو  تاریفی  بۆ  کە 
و  »تەساهول  بە  بکرێ  ئەگەر  بــەاڵم  نایبینین. 
بین،  قائیل بە بوونی بزووتنەوە  تەساموحەوە« 
سنووردارییانەی  ئــەو  تـــەواوی  بە  بزووتنەوە 
هەیە،  ئێراندا  ئیسالمی  کۆماری  لە  ئەمڕۆکە  کە 
دەکرێ ڕێک ئەو ئیستداللەی کە بۆ بزووتنەوەی 
دەکەین  سەراسەری  بزووتنەوەی  بۆ  یا  گشتی 
بزووتنەوەی  بۆ  خوێندکاری،  بزووتنەوەی  بۆ 
سەرجەم  و  کرێکاری  بــزووتــنــەوەی  بۆ  ــان،  ژن
بزووتنەوەکانی دیکەی ڕەچاو بکەین و بڵێین لە 
ڕاستیدا بە هۆی زەبروزەنگ و سیستمی داخراو 
ــەم واڵتــەدا  و دەســەاڵتــی تایبەت کــە بــەســەر ئ

حاکمە، ئێمە ئەو بزووتنەوانەمان نییە.
بەاڵم ئەگەر بمهەوێ باسەکە گرێ بدەم لەگەڵ 
بزووتنەوەی خوێندکاری کوردی لەم سەردەمەی 
ئێستادا، دەبێ ئاوڕێک بدینەوە سەر بزووتنەوەی 
خوێندکاری لە ئێران. بزووتنەوەی خوێندکاری لە 
ئێران، بزووتنەوەیەکە کە ڕیشەیەکی  سەدساڵەی 
دێموکراسیخوازی هەیە و لە  سەد و چەند ساڵی 
ڕابردوودا لەسەر بنەمای دێموکراسی  و بەرابەری 
وەک ژێرمەجمووعەیەک لە بزووتنەوەی گشتی، 
بە  دەکــرێ  کــەوابــوو  هــەبــووە.  بوونی  ئێران  لە 
جۆرێ بزووتنەوەی خوێندکاری کوردی لە تای 
ئێراندا  لە  خوێندکاری  بزووتنەوەی  تــەرازووی 
خوێندکاری  بزووتنەوەی  بەاڵم  هەڵسەنگێندرێ. 
دیکەشی  گرینگی  زۆر  تایبەتمەندییەکی  کوردی 
ناوی بزووتنەوی  بە  هەیە کە میراتگری شتێکە 
شێوەیەکی  ــە  ب ــەر  ــەگ ئ کـــەوابـــوو  نــەتــەوەیــی. 
پێکهاتەیی بێنین باس لە بزووتنەوەی خوێندکاری 
ــەوەی  ــن ــزووت ــە ب کــــوردی بــکــەیــن، دەبــیــنــیــن ک
وەک  پێدەکا  دەست  بزووتنەوە  لە  خوێندکاری 
ــار بە  ــ بــزووتــنــەوەیــەکــی ســـەراســـەری و دواج
بزووتنەوەیەکی کوردی کۆتایی پێدێ. مەبەستم 
کــوردی  خوێندکاری  بــزووتــنــەوەی  کە  ئــەوەیــە 
ــدا،  ــه وه ی ســه راســه ری ــن ــزووت ب ئاستی  لــە  هــەم 
له   و  نه ته وه ییدا  بــزووتــنــه وه ی  ئاستی  له   هــه م 
که ڵکی  بوونی هه یه  و  ئه و دوو گوتارەدا  نێوان 
که   نایە  واتایە  بەم  ئەمە  دیــارە  لێوه رگرتوون.  
پەلکێشی   ــوردی  کـ خــوێــنــدکــاری  ــه وه ی  ــن بــزووت
بەاڵم  بزووتنه وه ی سه راسه ری،  بۆ الی  کردبێ 
سه راسه ری  بزووتنه وه ی  کە  شوێنێک  هه ر  له  
دێموکراسیخوازانه،   و  به رحه ق  به  شێوه یه کی 
بزووتنه وه ی  ئه وه   هه ستابێ  ده سه اڵت  دژی  به  
خۆی  تایبه تی  ته ئسیراتی  کوردیش  خوێندکاری 
له گه ڵ  هاوته ریب  توانیویەتی  و  وه رگرتووه  لێ 
بزووتنه وه ی نه ته وه یی، لە نێوان ئەم دوو گوتارەدا 
ئەرکەکانی خۆی بەڕێوەبەرێ. که  وا بوو ده کرێ 
بڵێین بزووتنه وه ی خوێندکاری کوردی، جگه  له  
بزووتنەوەی خوێندکاری سەراسەری، لە هەمان 
نه ته وه یی  بزووتنه وه یه کی  میراتگری  کاتیشدا 

حەفتاوچه ند ساڵه شە.   
ــه وێ ده ســـتـــه واژه یـــه کـــی ســامــوئــێــل  ــ ــه ــ ده م
هانتینگتۆن به  قه رز وه ربگرم بۆ دەسنیشانکردنی 
ــنــه وه ی  ــاری ســه ره کــیــی  گــوورانــی بــزووت ــۆک ه
بزووتنه وه ی  گشتی  بە  و  کــوردی  خوێندکاری 
»که لێنه   لــه   بریتییه   ئــه و یــش  کــە  خــوێــنــدکــاری، 
کاتێک  وایه  پێی   هانتینگتۆن  کۆمه اڵیه تییه کان«. 
ــەوەی خــوێــنــدکــاری شکڵ دەگـــرێ کە  ــن ــزووت ب
دەچێتە  گــەورەتــر،  شارێکی  دەچێتە  خوێندکار 
لە  کە  دەکا  بەوە  هەست  لەوێدا  و  کەالنشارێک 
باری کۆمەاڵیەتی و چینایەتییەوە چ جیاوازییەکی 
سۆنگەیەوە  لەم  هەر  تەنانەت  و  هەیە  بەرچاو 
بۆ ڕادیکالیزمی بزووتنەوەی خوێندکاری پاساو 

دێنێتەوە.

تەعبیرەی  ئــەو  بمانهەوێ  ئــەگــەر  کــەوابــوو 
ڕاشــکــاوانــە  زۆر  ــن  ــەری ب ــەکــار  ب هانتینگتۆن 
لە  ــاودەق  دەقـ مەسئەلەیە  ئــەو  بڵێین  دەتوانین 
هەیە  کــوردیــدا  خوێندکاری  بــزووتــنــەوەی  نێو 
شکڵی  جــیــاوازیــیــانــە  و  کەلێن  ــەم  ئ لــەســەر  و 
لە  کـــورد  خوێندکارێکی  کــاتــێ  واتـــە  ــووە.  گــرت
کوردستانێک کە بە گشتی لە باری ئابوورییەوە، 
گەشەسەندنی  باری  لە  کلتوورییەوە،  باری  لە 
هەمەالیانەوە بە نیسبەت گەورە شارەکانی ئێران 
زۆر لە دۆخێکی دواکەوتووتردا ڕاگیراوە، کاتێک 
جەوهەری  پێی  بە  دەکا  جیاوازییە  بەم  هەست 
زاتی خۆی واتە وەک: گەنجێتی، ئاڕمانخوازبوون 
و ڕادیکاڵ بوون وردە وردە وەک کاتالیزۆرێک 

بۆ  بیچمگرتنی ئەو بزووتنەوەیە بە شێوەیەکی 
ڕادیکاڵ شوێندانەر دەبێ.

بە  خوێندکاری  بــزووتــنــەوەی  بۆچی  بــەاڵم 
خوێندکاری  بــزووتــنــەوەی  و  ئێران  لە  گشتی 
کوردی لە کوردستان، لە سەر ساحەی سیاسیی 

ئێران لەوپەڕی کزی  دایە؟ 
ڕەنــگــە ســووکــەئــاوڕێــک بــۆ ســەر ڕابـــردوو 
بە  پرسیارەکە،  واڵمــی  بۆ  بێ  یارمەتیدەرمان 
تا  چل  سااڵنی  بزووتنەوەی  مێژووی  تایبەتی 
کۆتاییەکانی دەیەی پەنجای هەتاوی، لەو کاتەدا 
سیاسی  کەشوهەوای  سەر  بە  چەپ  بیری  کە 
واڵتدا حاکم بوو دەتوانێ بۆ پێکگرتنێكی ئەمڕۆ 
و  ــدا  ب یارمەتیمان  ــان  ســەردەم ئـــەوان  لــەگــەڵ 
هەر  بگەیەنێ.  ئیجابیمان  ئاکامێکی  بە  دواجــار 
وەک دەزانن بەر لە شۆڕشی گەالنی ئێران و لە 
سااڵنی چل تا نێوەڕاستەکانی پەنجای هەتاوی، 
لە  محرکە«ی سیاسی  »موتوری  تەعبیرێک  بە 
واڵتدا جەریاناتی چەپ بوون کە بە شوێنوەرگرتن 
لە  توانیبوویان  سەردەمی  ئەو  چەپی  بیری  لە 
بواری تیۆری و عەمەلییەوە بەسەر جەریاناتی 
جۆراوجۆری سیاسی نێوخۆی واڵتدا شوێندانەر 

بن. 
ئەو  بۆچی  و  داوە  ڕووی  چ  ئەمڕۆ  ــەوەی  ئ
جەریاناتە نابینین و بۆچی ئەم دوو بزووتنەوەیە 
بــاوەڕی  بە  بــوون،  بنبەست  و  قەیران  تووشی 
زۆر  کە  هۆکارێک  چەند  سەر  دەگەڕێتەوە  من 
بە کورتی و بە تیژی بەسەریاندا تێ دەپەڕم و 

ئاماژەیان پێ دەکەم:
١( یەکەم شت کە زۆر گرینگە و دەبێ ئاوڕی 
تاک  دەوری  ــە  وات تــاکــە،  پرسی  لــێ  بــدەیــنــەوە 
واتای  بە  نەک  دیــارە  سیاسیدا.  جەریاناتی  لە 
کاریزماییەکەی، بەڵکوو بە مانا ڕووناکبیرییەکەی.
خوێندکاری  ــنــەوەی  بــزووت ــدا  ســەردەم ــەو  ل
سەر  لــە  دواتـــر  کــە  سیمایە  هێندێک  وامـــداری 
هاوکێشە سیاسی و فەرهەنگی و تیۆریکییەکانی 
تا  یانی  نێو ئەحزابی سیاسی شوێندانەر دەبن، 
کە  پێش  دەچێتە  شوێندانەرییە  ئەو  ئاستە  ئەو 
دێنە  تــاک ڕا  لە  کەسایەتی،  لە  یانی  سیماڕا  لە 
مانایەی  بەو  مانا؟  چ  بە  ڕووناکبیری.  ئاستی 
شوێندانەری  و  داهێنەری  کــارکــردی  دوو  کە 
کەسایەتییەکی  یانی  دەبیندرێ.  سیمایانەدا  لەو 
ڕێکخراوە  قالبی  لە  کە  کەسایەتییەکی  سیاسی، 
بەرەو  دەبــڕێ  ئاستە  ئەو  دەکــا،  کار  حیزبدا  و 
ئاستی ڕووناکبیری کە هەم داهێنەرە و هەم لە 

کۆمەڵگەدا شوێندانەرە.
ئــەگــەر بــمــەوێ ئــامــاژە بــە نــاوەکــانــی ئەو 
بە  ئــامــاژە  دەبــێ  بــۆ وێنە  بکەم  ســەردەمــە 
ــەحــمــەدزادە، بــیــژەن جــەزەنــی،  مــەســعــوود ئ
مێفتاحی  عــەبــاس  پــوویــان،  ئــەمــیــرپــەرویــز 
بە  ــان  ــوویـ ــەمـ هـ ئـــەوانـــە  ــە  کـ بـــکـــرێ  و... 
چەپی  بـــاوەڕی  و  بیر  لە  تەئسیروەرگرتن 
ئەو سەردەمە بە تایبەتی »ڕۆژێ دۆبڕۆی« 
مامۆستای  بڵێین  دەتوانین  قەولێک  بە  کە 
تیۆریکی چێگواراش بوو، لەو سەردەمدا دێنن 
پڕۆسەی  خۆیاندا  تاکەکەسی  خەڵوەتی  لە 
ڕووناکبیری  ئەرکی  یەکەم  وەک  داهێنان 

دێننە گۆڕێ.

کتێبی  ئــەحــمــەدزادە  مــەســعــوود  وێنە  بــۆ 
»مبارزە مسلحانە، هم استراتژی هم تاکتیک« 
»پێشەنگیی  جــەزەنــی  بیژەنی  ــووســێ،  دەن
ــەل« دەنـــووســـێ،  ــ ــی گ ــەری ــب ــۆڕش و ڕێ شــ
مبارزە  »ضــرورت  پوویان  پەرویزی  ئەمیر 
دەنووسێ.  بقا«  رد  »تئوری  و  مسلحانە« 
لە  تەئسیروەرگرتن  بــە  هــەمــوویــان  ئــەوانــە 
بیری چەپی ئەو سەردەم دێنە گۆڕێ، بەاڵم 
مەبەستم ئەوەیە کە لە خەڵوەتی تاکەکەسیدا 
بە شێوەیەکی داهێنەرانە دێنن ئەو بەرهەمانە 
دووهــەمــی  قۆناغی  دواجـــار  و  دەخوڵقێنن 
شوێندانەرییە  کــە  ڕوونــاکــبــیــری  پــڕۆســەی 
لەسەر ڕێکخراوە و ئەحزابە سیاسییەکان و 
دواجار گیانیشیان لە سەر ئەو ڕیبازە دادەنێن 
تا  کۆمەڵگە  لە سەر  و شوێندانەریی خویان 

هەنووکەش دادەنێن. 
بەاڵم لەم سەردەمەدا ئێمە ئەو سیمایانەمان 
نییە، ئێمە ئەو ئاستی ڕووناکبیرییەمان نییە، چ 
لە سەتحی ئێراندا و چ لە ئاستی بزووتنەوەی 

خوێندکاری کوردیدا.
٢( هــەمــوومــان ئــاگــاداریــن کــە دەســەاڵتــی 
ــی لــەگــەڵ ئێستا  ــەو ســەردەم دیــکــتــاتــۆری ئ
ئەگەر  یانی  زۆرە.  یەکجار  جیاوازییەکەی 
لەگەڵ  ســەردەمــی  ئــەو  سیاسی  ژینگەی  تۆ 
سیستمێکی  هەردووکیان  بگری  پێک   ئێستا 
دیکتاتۆڕن بەاڵم النیکەمەکەی ئەوە بوو کە لە 
سیستمی ئەو سەردەمدا دادگایەک لە گۆڕێدا 
بوو، النیکەم گوێبیستنێک لە گۆڕێدا بوو، بەاڵم 
لەو سەردەمەدا بە پێی ئەوەی زەختەکان بۆ 
سەر خەڵک، بۆ سەر چینی خوێندکار ئەوەندە 
کە جۆرێک  ئەوەی  بۆتە هۆی  بۆتەوە  بەرز 
پاشەکشە و پاشگەز بوونەوەی بزووتنەوەی 
بە  و  تایبەتی  بە  کوردستان  لە  خوێندکاری 

گشتی لە سەراسەری ئێراندا بەدی بکەین.
گوتارێکی  وەک  ــەوە  ــن بــزووت ئــەگــەر   )٣
بزووتنەوەی  دەتوانین  بکەین،  سەیر  گشتی 
پێناسە  تایبەت  گوتارێکی  وەک  خوێندکاری 
بکەین و لە کۆتاجاردا دەتوانین لە بزووتنەوەی 
خوێندکاری کوردی وەک گوتارێکی تایبەتتر 
باسی لێوە بکەین، دەبینین کە لە هەرسێک لەو 
چاالکییەکان  بازنەی  بەرەبەبەرە  قۆناغانەدا 

سنووردارتر و سنووردارتر دەبێ. ...
    ل٧

                               

]ئاماژە: دەقی قسەکانی بەڕێز ناسر باباخانی، لە سمیناری خەسارناسیی بزووتنەوەی خوێندکاری کوردی 
کە لە الیەن یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکاران بەڕێوەچوو. هەول دراوە دەقی قسەکان وەک خۆی دابەزێندرێ[

پێشێلکردنی  ــژەی  ــ درێ لــە 
مــرۆڤ  مــافــی  سیستماتیکی 
ــە ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان  ل
ــەهـــۆی دەزگــــــای قـــەزایـــی  بـ
ــاســی و  و دامــــودەزگــــا ســی
ــاری  ــۆم ئــەمــنــیــەتــیــیــەکــانــی ک
ئــیــســالمــی، لــە مــــاوەی سێ 
ئەمساڵیشدا  هاوینی  مانگی 
پێشێلکردنی  حــاڵــەتــی   ٢٣٣
داوە. ڕووی  ــرۆڤ  مـ مــافــی 
کــۆڵــبــەرکــوژی  کاتێکدا  لــە 
کــوشــتــاری  و  ســـەرکـــوت  و 
خــەڵــکــی کــاســبــکــاری نــاوچــە 
ئێستادا  ــە  ل ســنــووریــیــەکــان 
لە  تایبەتتر  هەستیارییەکی 
ــی وەرگـــرتـــوە و هــەر  جــاران

لە مانگی خەرمانانی ئەمساڵدا کۆمەڵێک ناڕەزایەتیی جەماوەریی لە شارەکانی 
هەر  ئەمساڵدا  هاوینی  مانگی  سێ  مــاوەی  لە  بــەاڵم  لێکەوتەوە،  سنە  و  بانە 
کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە  تەقەی  بە  کورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٥٠ نەبێ 
ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون. بەپێی زانیاری و بەدواداچوونی ناوەندی 
تەقەی  بە  کەسیان  کەسە ٢٣  لەو ٥٠  کوردستان  بۆ ڕۆژهەاڵتی  مافی مرۆڤ 
کەسیان  دوو  کــوژراون،  ئیسالمی  کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە  ڕاستەوخۆی 
بەرزاییەکان  لە  ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی  ــی  ــان ڕاوەدوون و  تەقە  بەهۆی 
بــوون. بریندار  کەسیشیان   ٢٥ و  داوە  دەســت  لە  گیانیان  و  بەربوونەتەوە 
مانگی  سێ  مــاوەی  لە  کاسبکار  و  کۆڵبەر   ٥٠ برینداربوونی  و  کـــوژران 
سەرەتای  مانگی  سێ  و  بەهار  وەرزی  لە  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەمساڵ  هاوینی 
ئــەمــســاڵــدا ٣٧ کــۆڵــبــەر و کــاســبــکــاری نــاوچــە ســنــووریــیــەکــانــی کــوردســتــان 
دەدەن  نیشان  ئامارەکان  و  چەکدارەکان  هێزە  دەستڕێژی  بــەر  کەوتبوونە 
هێزە  کــوردکــوژیــی  و  ــە  ــاران ــک ــن دوژم ســیــاســەتــی  ــدا  ــن هــاوی وەرزی  ــە  ل ــە  ک
بــووە. تــونــدتــر  ــاری ئیسالمی و رەوتـــی ســەرکــوتــەکــە  ــۆم چــەکــدارەکــانــی ک
ــەواڵ  ــاوەی ســێ مانگی هــاویــنــدا ئــەوەنــدەی ســەرچــاوەکــانــی ه ــەر لــە مـ ه
بە  کوردستان  لە  مەدەنی  و  سیاسی  هەڵسووری  و  چــاالک   ٩٥ دەکــەن  باس 
ئەمنیەتی  چاالکیی  و  ڕۆژهــەاڵت  سیاسییەکانی  حیزبە  لە  الیەنگری  تۆمەتی 
کەسە  دەیــان  لەو  کــراون.  زیندانی  و  دەسبەسەر  ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە 
بارمتە  دانانی  بە  دادگاییکرانیان  تا  سەرەتاییەکان  لێکۆڵینەوە  دوای  بەشێکیان 
زیندان ڕا  ساڵ  دوو  لە  ســزای  کەسیان   ١٢ و  کــراون  ئــازاد  کاتی  شێوەی  بە 
و  ســەپــاوە  ــەســەردا  ب بەندکرانیاندا  ســاڵ   ٣٠ درێــژخــایــەنــی  ســزای  تــا  بگرە 
ــێ. ــ دراوەت ئێعدامی  حوکمی  مــحــاربــە  تــۆمــەتــی  بــە  کــوردیــش  بــەنــدکــراوێــکــی 
گرتن و حوکمدرانی ٩٥ چاالک و هەڵسووری کورد لە وەرزی هاوین لە حاڵێکدایە 
کە لە وەرزی بەهاری ئەمساڵیشدا هەرنەبێ ١٠٦ کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی 
مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی 
و سیاسی لە دژی کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیرابوون.
دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی هەر لە ماوەی سێ مانگی هاوینی ئەمساڵدا 
سزای ئێعدامی لەسەر ٣٤ بەندکراوی کورد جێبەجێ کردوە. لەو ٣٤ کەسەی لەو 
ماوەیەدا لەدار دراون و ناوەکانیان ئاشکرا کراوە بەشی هەرە زۆریان بە تۆمەتی 
پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر ئێعدام کراون و زیندانییەکی سیاسیی کوردیش 
بەهۆی ئەندامەتیی حیزبێکی دژبەری کۆماری ئیسالمی و چاالکیی ئەمنیەتی لە 
دژی کۆماری ئیسالمی لەدار دراوە. جێی باسە دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی 
لە وەرزی بەهاردا ١٥ زیندانیی کوردی لە دار دابوو و بەو پێیە ئاماری ئیعدامەکان لە 
کوردستان لەو وەرزەدا لە چاو سێ مانگی بەهار زیاتر لە دوو هیندە زیادی کردوە.
مین  تەقینەوەی  بەهۆی  کەس   ٦ هاویندا  مانگەی  سێ  ئەو  مــاوەی  لە  هەر 
ئەمساڵەوە  ســەرەتــای  لە  کەسانەی  ئــەو  ــارەی  ژم پێیە  بــەو  و  بــوون  بریندار 
کــەس.   ٢٨ گەیشتە  ــداربــوون  ــن ــری ب و  ــوژراون  ــ کـ مــیــن  تــەقــیــنــەوەی  ــەهــۆی  ب
بێمافی  بەهۆی  کە  دیکەیە  خەفەتباری  دیاردەیەکی  کوردستان  لە  خۆکوژی 
و هەروەها پەراوێزخرانی کوردستان لەالیەن حکومەتەوە خەسارەکانی لەچاو 
بۆ  مرۆڤ  مافی  ناوەندی  ئامارەکانی  زیاترە.  گەلێ  ئێران  دیکەی  ناوچەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئاماژە بەوە دەکەن کە لە سێ مانگی هاوینی ئەمساڵدا 
بەهۆی  کوردستان  لە  کــەس   ٣٤ کــراوە،  میدیایی  بە  و  ــدراوە  زانـ ئــەوەنــدەی 
خۆکوژی کۆتاییان بە ژیانیان هێناوە کە ٣٢ کەسیان ژن بوون. ئاماری پەنابردن 
یان  کە  بووە  دیاردەیە  ئەو  قوربانیانی  هیندەی  دوو  ماوەیە  لەو  بۆ خۆکوژی 
بە  توانیویانە  بەوەخت  کەسوکاریان  یان  نەبوون  خۆکوژییەکانیان سەرکوتوو 
هانایانەوە بچن و لە مردن ڕزگاریان بکەن. جێی بیرهێنانەوەیە کە لە وەرزی 
بەهاریشدا ٣٥ کەس لە کوردستان خۆیان کوشتبوو و کارناسانی کۆمەاڵیەتی 
کوردستان  کۆمەاڵیەتیی  و  کلتووری  و  ئابووری  سیاسی،  بارودۆخی  دەڵێن 
دەدەن.  ڕوو  کوردستاندا  لە  کە  زۆرەن  خۆکوژییە  ئەو  سەرەکیی  هۆکاری 
لە ماوەی سێ مانگی هاوینی ئەمساڵدا هەر نەبێ ١٣ کرێکاری کورد بەهۆی 
ڕووداوی کار زیانیان بەرکەوتوە. لەوەندە کەسە ٩ کەسیان گیانیان لە دەست 

داوە و ٤ کەسیان بریندار و نقوستان بوون. لە وەرزی بەهاری ئەمساڵدا 
٢٥ کرێکاری کورد بەهۆی ڕووداوی کار گیانیان لەدەست دابوو و بریندار 

ببوون. بەردەوامیی گیانلەدەستدان و نقوستانبوونی کرێکاران لە کوردستان 
بەهۆی ڕووداوی لە حاڵێک دایە کە تەنیا سەدی ١٠ی ئەم كرێكارانەی لە کاتی 

كاركرندا تووشی رووداوی کار ده بن بیمەن  و، سەدی ٩٠ی کرێکاران، به  
تایبه ت کرێکارانی که رتی بیناسازی لە ژێر چاودێریی هیچ بیمەیه ک دانین.

ســه ردانــی  ڕاپــۆرتــه   ئــه و  ورده کــاریــیــه کــانــی  و  خشته   داگرتنی  و  بینین  بــۆ 
بکه ن: کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  بۆ  مرۆڤ  مافی  ناوه ندی  ماڵپه ڕی  »چاونیوز«، 

کوژرانوبرینداربوونی50کۆڵبهر،
ئێعدامی34زیندانیوگیرانی٩5
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ڕەحمان سەلیمی

دژوازییهکانیمافیدیاریکردنیچارهنووس
و

ڕێزگرتنلهتهواویهتییئهرزی)1-2(
)باشووریکوردستانوهکنموونه(

درێژەی:

بزووتنەوەیخوێندکارییکوردی،
لەڕکەیفکریوڕێکخراوەییدا

ئاماژه یه   الیه ک  له   جیاییخوازی  پرسی 
که س  که   ــه وال  ئ و  ئه مال  بێ  مافێکی  بۆ 
ناتوانێ گومان له  حه قانیه تی بکا و یه کێکه  
که   نێوده وڵه تی  قانوونی  بنه ماکانی  له  
بریتییه  له  مافی دیاریکردنی چاره نووس، 
ئاڵۆز  دژوازییه کی  له   دیکه وه   الیه کی  له  
دایه  له گه ڵ پڕه نسیپێکی تری دانپیانراوی 
نــێــوده وڵــه تــی کــه  هــه مــان ڕێــزگــرتــنــه  له  
چاره سه ری  واڵتێک.  ئه رزی  ته واویه تیی 
راسته وخۆی  کاریگه ریی  دژوازیــیــه   ئه و 
جیاییخوازان  شه رعییه تی  سه ر  له   هه یه  
و هــه روه هــا بــه رپــرســیــاره تــیــی واڵتــانــی 
تـــازه   ده وڵـــه تـــه   بـــه و  دان  کــاتــێــک  دی 
دامه زراوه دا ده نێن و هه روه ها کار ده کاته  
ئاست  له   ــان  واڵت به رپرسیاره تیی  ســه ر 

ده ستێوه ردانی مرۆڤ دۆستانه . 
په یمانی وێستفالیا وه ک یه که م هه نگاوی 
دروستبوونی  بۆ  نێوده وڵه تی  کۆمه ڵگای 
ــر شۆڕشی  ــه تــه وه  و دواتـ ن ــه ت _  ــ ده وڵ
خه ڵکی ئه مریکا له  ساڵی ١٧٧٦ و شۆڕشی 
بوون  له  ساڵی ١٧٨٩  فه ڕانسه   گــه وره ی 
پڕه نسیپه   ئه و  ده رکه وتنی  سه ره تای  به  
که  ده ڵێ: »سنووره کانی یه ک ده وڵه ت بۆ 

یه ک میلله ت«
ــه وه   ــ ــه ت ــ ــراوی ن ــ ــخـ ــ ــکـ ــ ــاقـــی رێـ ــیـــسـ مـ
مــادده ی  له    ٢ به ندی  له   یه کگرتووه کان 
په یوه ندیی  ــه شــه ی  »گ ده ڵـــێ:  یــه کــه مــدا 
سه ر  له   نــه تــه وه کــان  نێوان  له   دۆستانه  
بنه مای ڕێزگرتنه  له  پڕه نسیپی یه کسانیی 
و  ــه وه کــان  ــه ت ن ئۆتۆنۆمیی  و  مــافــه کــان 
هه نگاوانه ی  ئــه و  هه موو  ڕه چــاوکــردنــی 
پێویستن بۆ پته وکردنی ئاشتیی جیهانی.«  
له  ساڵی ١٩٦٦ کۆڕی  دواتر  هه روه ها 
گشتیی نه ته وه  یه کگرتووه کان له  هه ر دوو 
باڵوکراوه ی مافه  مه ده نی و سیاسییه کان 
ــگــی و  ــه ن ــه ره و مــافــه  کـــۆمـــه اڵیـــه تـــی، ف
فراوانکردنی  به   دا  په ری   ئابوورییه کاندا 
ــکـــردنـــی  ــاریـ ــی دیـ ــافـ ــوه ی مـ ــ ــێ ــ ــوارچ ــ چ

چاره نووس. 
باڵوکراوه دا  دوو  هه ر  مــادده ی ١ی  له  
چاره نووس  دیاریکردنی  مافی  به   ئاماژه  
مافی  خه ڵک  »هه موو  هاتووه :  و  کــراوه  
چاره نووسی  ئـــازادی  به   هه یه   ئــه وه یــان 

سیاسیی خۆیان دیاری بکه ن...«
بۆ  نــێــوده وڵــه تــی  دیــکــه ی  به ڵگه یه کی 
مافه ،  به و  زیاتر  هه رچی  شه رعیه تدانی 
نــه تــه وه   گشتیی  کـــۆڕی  بڕیارنامه کانی 
ساڵی  له   گشتیی  کۆڕی  یه کگرتووه کانه . 
له  ژێر  بڕیارنامه ی ٢٦٢٥دا که   له    ١٩٧٠
نێوده وڵه تی  قانوونی  »بنه ماکانی  نــاوی 
ســـه بـــاره ت بــه  پــه یــوه نــدیــی دۆســتــانــه  و 
کرا،  په سند  ده وڵــه تــان«  نێوان  هاوکاری 
ــه  هـــه ر چــه شــنــه  کــردارێــکــی  ده و ڵـــه تـــان ل
و  کۆلۆنییه کان  خه ڵکی  دژی  توندوتیژ 
له   ناخودموختاره کان  ناوچه   هــه روه هــا 
دیاریکردنی  مــافــی  به کارهێنانی  کــاتــی 

چاره نووس مه نع ده کا.
پشتیوانییه   ئـــه و  هــه مــوو  ــه ره ڕای  ــ سـ
قانوونییه ی سه باره ت به  مافی دیاریکردنی 
نێوده وڵه تیدا  قــانــوونــی  لــه   ــووس  چــاره ن
هه یه ، تا ئێستاش مشتومڕ هه یه  له  سه ر 
جیاییخوازی)وه ک  مافی  قانوونمه ندیی 
ــۆی مــافــی  ــ ــه وخ ــ ــت ــ ـــه ی ڕاس ــ ـــه وتـ ــ ده رکـ

دیاریکردنی چاره نووس(.
یــاســای  بڵێین  ده تــوانــیــن  گــشــتــی  بــه  
ــه  واڵتــانــی فــیــدڕاڵ  ــنــه ڕه تــی بــه شــێــک ل ب
ــاره ت بـــه  مــافــی جــیــابــوونــه وه ی  ــ ــه ب ســ
سه ربه خۆیی  راگــه یــانــدنــی  هــه رێــمــه کــان، 
ناوچه   له   نوێ  ده وڵه تی  له دایکبوونی  و 
نه ته وه   هه ڵوێستی  جیهان،  جیاوازه کانی 
یــه کــگــرتــووه کــان لــه  ئــاســت بــه رگــرتــن له  
پێشێلکردنی مافی که مینه کان و مافه کانی 
مرۆڤ و سه ره نجام بۆچوونی یاساناسان 
و سه رچاوه  نێوخۆیی و نێوده وڵه تییه کان، 
نێوده وڵه تین بۆ  دروستکه ری شه رعیه تی 

پرسی جیاییخوازی.
جیابوونه وه ی  عه ینییه کانی  نموونه    
هه رێمێک له  واڵتێک به  تایبه ت له  ده یه ی 
الیـــه وه   بـــه م  بیسته م  ــه ده ی  ســ کــۆتــایــی 

لە  خوێندکاری،  بزووتنەوەی  سەر  دێینە  ســەراســەری ڕا  بزووتنەوەی  لە  ئێمە  واتــە 
بزووتنەوەی خوێندکاری ڕا دێینە سەر بزووتنەوەی خوێندکاری کوردی و ئەوە هەمان 
سنووردارتر کردنەوەی ڕادەی بەردەنگ یان با بڵێین گوتارە، لە گوتاری گشتی ڕا دەڕۆین 
بەرەو گوتاری تایبەت و لە گوتاری تایبەت ڕا دێین بەرەو گوتاری تایبەتیتر. کەوابوو لە 
نەفسی خۆیدا ئەو جۆرە بزووتنەوانە بە پێی ماهییەتەکەی خۆیان گوتارێکن بە بەردەنگی 
تایبەت بە خۆیانەوە، کە ئەمەش دەگەڕێتەوە سەر جەوهەری خودی ئەو جۆرە بزووتنەوانە. 
کە  هەیە  و  هەبووە  شانسەی  ئــەو  کــوردی  خوێندکاری  بزووتنەوەی  هەرچەند   )٤
پەیوەندییەکی ئەم  ئەوێتی و ڕاستەوخۆی لەگەڵ بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردی هەبێ و 
بتوانێ هەم شوێندانەر و شوێن وەرگر بێ، بەاڵم ئێستا بە پێی ئەو دۆخەی کە بزووتنەوەی 
نەتەوەییش تێیدا قەتیس ماوە و بەداخەوە ئەو جۆرەی کە دەبێ چاالک نییە لە ئاستی واڵت  
و لە ئاستی کوردستاندا، کەوابوو ئەوەش بۆخۆی بووە بە هۆکارێک بۆ ئەوەی دووقات 

ئەوەندەی دیکە ئەم بزووتنەوەیە، بزووتنەوەیەک بێ کە گەیشتبێتە ئاستی قەیران. 
زیاتر  خوێندکاری  بزووتنەوەی  دەڵێ:  هەیە  جوانی  ڕستەیەکی  مارکووزە  هێبربێرت 
ڕوانگەیەوە  لەم  دەمــەوێ  من  جا  نەتەوەیی.  بزووتنەوەی  گەشەونەشەی  بۆ  هۆکارێکە 
بزووتنەوەی  و  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  هەرحاڵ  بە  کە  بکەین  ڕستەیە  ئــەو  سەیری 
بەداخەوە  کرد  باسم  وەک  کە  هەیە  دووالیانەیان  پەیوەندییەکی  کــوردی  خوێندکاری 
ئێستا ئەم پەیوەندییە هەم لە الیەن بزووتنەوەی نەتەوەیی و هەم لە الیەن بزووتنەوەی 

خوێندکاری کوردی، دەکرێ بڵێین زۆر لە کزی و نزمی داوە. 
٥( لە سەردەمێکدا زانکۆ زۆر کەم بوون لە ئێران ، بۆیە زۆربەی هەرەزۆری خوێندکارەکان 
ڕوویان دەکردە تاران و تەورێز وەک دوو گەورەشار کە لە باری سیاسییەوە بەتایبەتی 
یەکتریان  دیکە  شارەکانی  خوێندکارەکانی  زانکۆیانە  لەم  و  بوو  ئاوانگارد  زۆر  تــاران 
لەو شوێنەدا  و  کۆبوونەوە  بۆ  بە شوێنێک  ببوو  زانکۆ  کە  ئەوەیە  مەبەستم  دەگرتەوە، 

ئەوانە یەکتریان دەدیتەوە و لێرەدابوو کە بیروبۆچوونەکان ئاڵوگۆڕی بەسەرداهات. 
بۆ وێنە ئەوان سەردەمان خوێندکارێک کە لە شاری مەهابادەوە بەرەو تاران دەبێ وەك 
شەهید سمایلی شەریفزادە، وەک زۆر خوێندکاری دیکە کە دەچنە ئەم گەورەشارانە و 
ئەو دۆخە دەبینن ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێ. هەر وەک ئیشارەم پێکرد بە دەستەواژەکەی 
هانتینگتۆن واتە کەلێن، کاتێ کەلێنە جۆربەجۆرەکانیان دەدی، دواجار کە دەگەڕانەوە بەرەو 
واڵتەکەی خۆیان هەوڵیان دەدا کە لە ڕوانگەی ئەو شکافەوە بە شێوەیەکی دادپەروەرانە، 

بە شێوەیەکی ئاڕمانخوازانە قەرەبووی ئەو کەلێنانە بکەنەوە.
بەاڵم لەو سەردەمەی ئێستادا بە پێی ئەوە کە زانکۆ لە هەموو کوێرەدێیەکی ئێستای 
ئێران ئەویش بەبێ کارناسی داندراوە ] زانکۆی سەراسەری، زانکۆی ئازاد، زانکۆی پەیامی 
نوور، زانکۆی جامعی عیلمی کاربوردی و زۆر زانکۆی کەرتی تایبەتیش...[ دەبینین کە 
خوێندکار لە چوارچێوەی جوغرافیای ژیانی شوێنی خۆی ناچێتە دەر، یانی خوێندکارێک 
کە قەرار وابوو لە تەمەنی ١٨ و ١٩دا هەستێ بڕوا بۆ شارێکی دیکە و لەوێ هەست بەم 
جیاوازییانە بکا، نایبینێ و لە سنوورێکی زۆر بەرتەسکی جوغرافیایی ژیانی خۆیدا قەتیس 
دگردیسی  ئەو  بێ،  بیروبۆچوونیدا  بەسەر  دەبێ  کە  ئاڵوگۆڕەی  ئەو  دواجار  و  دەمێنێ 

سیاسییەی دەبێ پێکبێ، نایەتە دی. 
٦( هەوڵێکی جیددی و بەبەرنامە هەیە بۆ دەستەمۆ کردنی خوێندکار. لەوەتی کۆماری 
ئیسالمی هاتۆتە سەر کار، بە تایبەتی لە ٢٥ ساڵی ڕابردوودا هەولێک هەیە بۆ سڕینەوەی 
چەمکی سیاسەت لە گشت کۆمەڵگا بە تایبەتی لە زانکۆکان. ئێمە ئەگەر سەیری قسەکانی 
ڕێبەری ئەم واڵتە دەکەین بەردەوام لە قسەکانیدا هەولی ئەوە دەدا کە زانکۆ نابێ ببێتە 
دەبنە شوێنی  کە  زانکۆکانن  ئەوە  دنیادا  تەواوی  لە  کەچی  سیاسی،  مشتومڕی  شوێنی 
خۆیان  قەولی  بە  شۆڕشی  سیاسی.  جیاوازی  بیروڕای  گۆڕینی  و  سیاسی  مشتومڕی 
وەک  خوێندکاران  چاوەدێری  ڕێکخراوەی  هەندێ  سازکردنی  زانکۆکان،  لە  فەرهەنگی 
ئەنجومەنی ئیسالمی لە سەرەتای شۆڕش و دواتر جامعەی ئیسالمی لە زانکۆکان هەموو 
ئەوانە بۆ ئەوەن کە کۆنتڕۆڵێکی بەردەوام و زیاتر بە سەر خوێندکاراندا هەبێ و لەم هێڵە 

سوورانەی بۆیان دیاری کردوون نەترازێن.
٧( ئەگەر لەبیرمان بێ لە سااڵنی ٦٧ و ٦٨ی زایینی، چینی گەنج و خوێندکاری کۆمەڵگای 
ئێمە وەک زۆر شوێنی دی کەوتبووە ژێر تەئسیری بیری چەپ و ئامانجی البردنی ستەمی 
چینایەتی و نەتەوایەتی بوو. لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ئەو بیرە شکڵی گرتبوو، بۆ وێنە 
لە جوغرافیای زۆر جیاواز، مەسەلەن لە تورکیە دێنیز گەزمیشمان هەبوو، لە کوردستان 
هەیە،  ئەحمەدزادەمان  مەسعوودی  ئێران  باکووری  لە  هەبوو،  شەریفزادەمان  سمایل 
هەمووی ئەوانە بە شوێنوەرگرتن لە بیرۆکەی چەپ لە حەولی ئەوەدان کە بە شێوەیەکی 
ئاڕمانخوازانە ستەمی چینایەتی بە تایبەتی و لە الیەن ئێمەوە وەک نەتەوەی کورد ستەمی 
و  بیر  تەئسیری  ژێر  زیاتر کەوتبوونە  باری سیاسییەوە  لە  ئەوان  نەتەوایەتیش الببەن. 
کە  فەڕەنسی  بیردۆزی  دۆبــڕۆ،  ڕۆژێ  شــۆڕش«ی  لە  »شــۆڕش  کتێبی  بۆچوونەکانی 
شاگردی لوویی ئاڵتۆسیری مارکسیست بوو و لە باری خەباتی چەکدارییەوە کەوتبوونە 

ژێر تەئسیری چێگواراوە.
ڕۆژ  سیاسییەوە  ــواری  ب لە  نە  کــوردســتــان،  سیاسی  ساحەی  لەسەر  ئێمە،  ئەمڕۆ 
دۆبڕۆیەکمان هەیە کە کتێبێکی پیرۆزی وەک شۆڕش لە شۆڕشمان بۆ بنووسێ _قەیرانی 
فکری_ و نە لە بواری خەباتی چەکدارییەوە چێگوارایەکمان هەیە _قەیرانی ڕێکخراوەیی_. 
یانی لە هەموو ساحەکانی خەباتی چەکداری و خەباتی سیاسیدا ئێمە کەلێنمان هەیە. بۆیە 

ئەمن پێموایە لە نەبوونی ئەو دوو باڵەدا فڕین بۆ خوێندکاری کورد زۆر ئەستەمە. 
دواقسە:

پێداچوونەوەیەکی  کــوردی  خوێندکاری  بزووتنەوەی  کە  هاتووە  ئەوە  کاتی  دەمێکە 
جیددی بەسەر خۆیدا هەبێ و ستراتێژییەکی تۆکمە بۆخۆی دیاری بکا لەسەر سێ بنەمای: 
گرفتە  بۆ  سەرلەنوێ  پێناسەیەکی  ڕابــردووی،  بۆ  لێکۆڵینەوەیی  و  ڕەخنەگرانە  ئاوڕێکی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکانی ئێستا و دواتر دۆزینەوەی ڕێکارێک بۆ داهاتوو.
نەتەوەیی  یەکیەتیی  دەبێ  بکەین.  خەسارناسی  ئێمە  کە  گیراوە  بۆیە  کۆنفرانسە  ئەو 
خوێندکاران و ئەو کەسانەی کە لە قالبی ڕێکخراوەکانی خوێندکاریدا کار دەکەن گۆڤاری 
تایبەت بە خۆیان هەبێ کە بە شێوەیەکی بەردەوام دەربچێ، بەردەوام دەبێ سمینار و 
النیکەم کۆنفرانسی سااڵنەیان هەبێ، پەیوەندییان لەگەڵ ئەو شوێنانە هەبێ کە لە ڕوانگەی 
ئەرکی  پێموایە  من  چاالکن.  خوێندکاری  ڕێکخراوەی  و  سازمان  وەک  نێونەتەوەییەوە 
سەرەکی یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکاران دەبێ سازدانی پەیوەندییەکی ئۆرگانیک بێ لە 
سێکوچەکەیەک کە پێکهاتووە لە پێشمەرگە - خوێندکار، خوێندکار - تاراوگە، خوێندکار 

– نێوخۆ. 
داوای لێبوردن کە بە پەلە کۆتاییم بە قسەکانم هێنا. زۆر سپاس. 

جیابوونه وانه   لــه و  به شێک  که   ده ڵــێ  پێمان 
بـــوون وه ک جــیــابــوونــه وه ی  ــوو  ســه رکــه وت
به نگالدش له  پاکستان، جیابوونه وه ی ئێریتره  
له   سه رکه وتووانه   نموونه   ئه و  ئیتیۆپی.  له  
پراکتیزه کردنی  وه ک  ــان  واڵت سه ربه خۆیی 
چــاره نــووس  دیاریکردنی  مافی  پڕه نسیپی 
به هێزبوونی  سه ر  له   هه بووه   کاریگه رییان 
کاتدا  هــه مــان  لــه   جیاییخوازی.  ڕه وایــیــه تــی 
به شێک له و هه واڵنه ی نه ته وه کان داویانه  به  

ناوه ند،  ده وڵه تانی  له   جیابوونه وه   ئامانجی 
چێچێن،  وه ک  نه بوون  سه رکه وتوو  تیایدا 
که   قه ره باغ  و  باکوور  قێبرێسی  تورکه کانی 
قانوونی  هێزی  گومانه کانی  که یسانه   ئــه و 
مافی دیاریکردنی چاره نووسیان په ره  پێداوه .
ــان پــێــکــرد مــافــی  ــ ــاژه م ــ ــام ــ هـــــــه روه ک ئ
دانپیانراوی  مافێکی  دیاریکردنی چاره نووس 
له   به شێک  ئێستاش  تا  بــه اڵم  نێوده وڵه تییه ، 
شاره زایانی قانوونی نێوده وڵه تی له  سه ر ئه و 

بڕوایه ن پرسی جیابوونه وه ی هه رێمێک یان 
ناوچه یه ک له  واڵتێک به  شێوه ی کۆنکرێت له  
به ڵگه نامه کانی قانوونی نێوده وڵه تیدا ئاماژه ی 
ــه  قــانــوونــی نــێــوده وڵــه تــی  پــێ نـــه کـــراوه  واتـ
بێده نگی هه ڵبژاردووه  له و پرسه دا. بۆ زیاتر 
پێویسته   مه به سته که مان  ــبــوونــه وه ی  ڕوون
سه باره ت  قــانــوون  که    بکه ین  ــه وه   ب ئــامــاژه  
ده کرێ سێ شێوه  ڕوانینی  پرسێک  به  هه ر 

هه بێ که  بریتین له :
یه که م: قانوون ئیزنی داوه تێ و ڕاسته وخۆ 
شه رعیه تی پێداوه ، ئه و مافانه  قابیلی سازش 
وه ک  پێویسته   و  نین  گۆڕانکاری  و  کــردن 

خۆیان جێبه جێ بکرێن. 
واته   کــردوه ،  قه ده غه ی  قانوون  دووهــه م: 

حوکمی لێبڕاوی داوه  له  سه ر ناڕه وابوونی.
سێهه م: قانوون بێده نگی هه ڵبژاردوه ، لێره دا 
ته فسیر بۆ  نه بوونی حوکم ده کرێ  به  هۆی 

بابه ته که  بکرێ.
ئه وه ی هه ڵوێستی  بۆ  له  حاڵه تی سێهه مدا 
قانوونی نێوده وڵه تی بزانین ده بێ بگه ڕێینه وه  
و  بکه ین  پێ  کــاری  و  گشتییه کان  بنه ما  بۆ 

حوکمی لۆژیکی لێ هه ڵێنجین.
واڵتێک  له   هه رێمێک  جیابوونه وه ی  مافی 
ڕوون  ده قــێــکــی  کــه   مــافــانــه ی  لــه و  یه کێکه  
به   ــێ  ده بـ بــۆیــه   هـــه ر  بــکــا،  پشتگیری  نییه  

که ڵکوه رگرتن له  ئامرازی دیکه  بسه لمێنرێ.
١٥١٤ی  و   ٢٦٢٥ بڕیارنامه ی  دوو  هــه ر 
کاتێک  یه کگرتووه کان  نه ته وه   کۆڕی گشتیی 
باسی ڕێزگرتن له  ته واویه تی ئه رزی واڵتێک 

ده که ن به  دوو مه رج مه رجداری ده که ن: 
خه ڵکی  هه موو  نوێنه رایه تیی  ده وڵــه ت   -

واڵت بکا
ئینسانییه   گرووپه   نێوان  له   هــه اڵواردن   -

جیاوازه کاندا نه کرێ

ده وڵه تێک  ئــه گــه ر  بنه مایه   ئــه و  پێی  بــه  
ئه وا گرووپه   نه بێ  تێدا  ئه و دوو مه رجه ی 
ــار نــیــن یــه کــپــارچــه یــی  ــاچ جـــیـــاوازه کـــان ن
خـــاکـــه کـــه ی بـــپـــارێـــزن و لـــێـــره دا مــافــی 

جیابوونه وه  دروست ده بێ.
یه ک  جیاییخوازیی  مــافــی  فــه لــســه فــه ی 
له  گرووپه   الیه نه  که  سه ربه خۆیی به شێک 
نه ته وه ییه کانی لێ که وتۆته وه ،   ده کرێ بۆ 
ته فسیری ئه و ده قانه  که ڵکی لێ وه ربگیرێ 
نین  ئاماژه   به  ڕوونی  که  
یان  دیاریکراو  مافێکی  بۆ 
هه یه   بۆچوون  جــیــاوازی 

له  سه ر واتاکه یان. 
سه باره ت  تیۆری  دوو 
جیاییخوازیی  مــافــی  ــه   ب
هه یه  بوونی  الیه نه   یــه ک 
پێ  پشتی  یاساناسان  که  

ده به ستن :
مافی  ــۆری  ــی ت یــه کــه م: 

قه ره بووکرنه وه  
ــه و تـــیـــۆریـــیـــه  بـــاس  ــ ئـ
ــا کــه  بۆ  ــ لــه  مــافــێــک ده ک
ــی،  ــه وه ی ــه ت ــێــکــی ن گــرووپ
ــی  ــی ــگ ــه ن ــه ره ئـــایـــیـــنـــی، ف
هێمۆژێن به  ڕه وا داده نرێ 
مافه کانیان  له   به شێک  که  
پێشێل کراوه . به  پێی ئه و 
تیۆرییه  ته نیا کاتێک مافی 
کۆمه ڵه   ــه وه ی  ــوون ــاب جــی
تایبه تمه ندیی  به   مرۆڤێک 
ــه  که   ــ هــاوبــه شــه وه  ره وای
سته میان لێکرابێ له  الیه ن 
ده ســه اڵتــی بــااڵده ســتــه وه  
ــێ. لـــێـــره دا  ــ ــه  ئــــــارادا ب و هــــــــه اڵواردن لـ
پــه رچــه کــردار  ده بێته   جــیــابــوونــه وه   مــافــی 
جیابوونه وه   ــه   وات ناعه داڵه تی.  به رامبه ر 
به   پێویستی  و  نییه   جــه وهــه ری  مافێکی 
ماف.  ببێته   تا  هه یه   تایبه ت  هه لومه رجێکی 
ئه و تیۆرییه  نزیکییه کی زۆری هه یه  له گه ڵ 
به   سه باره ت  نێونه ته وه ییه کان  به ڵگه نامه  

مافی جیابوونه وه .

دووهه م: تیۆری مافی سه ره تایی
ناکا  به وه   پێویست  تیۆرییه   ئه و  پێی  به  
ناحه قییه ک بسه لمێنرێ بۆ ئه وه ی ئه و حه قه  
مافێکی  جیاییخوازی  ــه   وات بــێ.  دروســـت 
جه وهه رییه  و هیچ بارودۆخێکی دیاریکراو 
مافه   ئه و  سه لماندنی  بۆ  مه رجێک  هیچ  و 
پێویست نییه . ئه و تیۆرییه  پشت به و تێڕوانینه  
ده به ستێ که  مافی دیاریکردنی چاره نووس 
یه کسان ده کرێ به  مافی جیابوونه وه . لێره دا 
ئه رزی  ته واویه تی  له   ڕێزگرتن  پڕه نسیپی 
به  ته واوی فه رامۆش کراوه ، ئه وه  له  کاتێک 
کۆنتری  مێژوویه کی  پڕه نسیپه   ئــه و  دایــه  
چــاره نــووس  دیــاریــکــردنــی  مافی  لــه   هه یه  
بــه  شێوه یه کی  ده وڵــه تــان  ــرداردا  ــ ک لــه   و 
بۆیه   هه ر  ده به ستن.  پێ  پشتی  به رباڵوتر 
گرووپێکی  که   که یسانه دا  ئه و  زۆربــه ی  له  
یه کالیه نه  جیابوونه وه ی  ئینسانی هێمۆژێن 
ــه  نـــاوه نـــد ڕاده گـــه یـــه نـــن لــه گــه ڵ  ــان ل خــۆی
دژایه تیی کۆمه ڵگای نیوده وڵه تی به ره وڕوو 
ده بــنــه وه . خــۆ ئــه گــه ر جــیــابــوونــه وه کــه  به  
ئاراوه   بێته   ناوه ندی  ده وڵه تی  ڕه زامه ندیی 
کۆمه ڵگای  و  جــیــاوازه   بارودۆخه که   ئــه وا 
له گه ڵ  جیاوازی  مامه ڵه یه کی  نێوده وڵه تیش 
جیابوونه وه که   کــه   لــۆژیــکــه ی  ــه و  ب ــا،  ده کـ
وه ک پرسێکی نێوخۆیی سه یر ده کا و دان 
له   نموونه   بۆ  ده نێ.  جیابۆوه   ده وڵه تی  به  
پرسی جیابوونه وه  چێک و ئۆسلۆواکی هه ر 
زوو له  الیه ن واڵتانه وه  به  فه رمی ناسرا و 

دانی پێدا نرا.
له  به شی دووهه م دا به  پشت به ستن به و 
به ڵگه نامانه  پرسی جیابوونه وه ی باشووری 

کوردستان ده خه ینه  به ر باس.

ئه و  ئه وه ی  بۆ  بسه لمێنرێ  ناحه قییه ک  ناکا  به وه   پێویست  دەڵێن  ]مافناسان 
حه قه  دروست بێ. واته  جیاییخوازی مافێکی جه وهه رییه  و هیچ بارودۆخێکی 
نییه .[ پێویست  مافه   ئه و  سه لماندنی  بۆ  مه رجێک  هیچ  و  دیاریکراو 
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)2٩( 
 لە ٢١ی ڕەشەممەی ساڵی ١٣٦٠دا ئایەتوڵاڵ 

خومه ینی ده ستووری دا، ئه و که سانه ی له نێو هێزه  
سیاسییه کانیان  رێکخراوه   له   ده بــێ  نیزامییه کاندان، 
موجاهیدینی  له   به رچاو  ژماره یه کی  بۆیه   بێنه  ده رێ. 
هێزه   و  سپا  نێو  چــوونــه   و  ده رێ  هاتنه   شـــۆڕش 
تاڕاده یه کی  به هۆی الوازیی  بوو  ئه وه ش   نیزامییه کان. 
ئه و رێکخراوه یه   و که سانی وه ک مو حسین ئاڕمین و هاوبیرانی له  به شی نیزامی 

هاتنه  ده رێ و پتر کاری ڕێکخراوەییان کرد.
له  خاکه لێوه ی ١٣٦١دا کۆبوونه وه ی گشتیی ڕێکخراوی موجاهیدنی شۆڕشی 
ئیسالمی گیرا و حوجەتولئیسالم ڕاستی کاشانی لەوێ گوتی:« هه مووتان بچنه  
نێو سپا.« نوێنه ری ئیمام له نێو سپا، »حوجەتولئیسالم تاهیری خوڕڕه م ئابادی« 

ش پێشنیاره که ی پێ باش بوو. به اڵم بێهزادی نه به وی موخالیف بوو. )١( 
کاشانی( )ڕاستی  ئیمام  نوێنه ری  که سانه ی  ئه و   ٣٠/١٠/١٣٦١ رێکه وتی  له  
که س   ٤٠ تا    ٣٧ گۆیا   _ ده رێ.  چوونه   ڕێکخراوه یه   له و  نه بوو،  قبووڵ  یان 
بوون که  به  باڵی چه پ ده ناسران_   سێ گرووپی ئۆمه تی واحیده  )نه به وی و 
هاوبیرانی(، فه له ق )تاجزاده  و هاوڕێیه کانی( و فه لالح )ئه لویری و هاونه زه رکانی(، 
و  توند  الیه نگری  پتر،  دیکه   گرووپه کانی  هه بوو.  له یه کیان   نزیک  رێبازێکی 
رادیکاڵی ڕووحانییه ت به گشتی و ویالیه تی فه قیهـ به تایبه تی بوون. له  نێو ئه و 
گرووپه  ڕاستانه شدا، گرووپی مه نسووروون که  که سانی وه ک، حوسێن فدایی،  
زوولقه در، موحسینی ڕه زایی و ئه حمه دی ته وکولی  بوون که  له سه ر سیاسه ته 
محه ممه دی    _ بوون.  ناکۆک  مووسه وی  میرحوسێن  ده وڵه تی  ئابوورییه کانی 
سه المه تی، وه زیری کشتوکاڵ له  کابینه ی یه که می مووسه وی و بێهزادی نه به وی، 
وه زیری  مووسه ویدا،   دوویه می  کابنیه ی  له    نه به وی  بوو.  راوێژکار  وه زیری 
»صنایع سنگین« بوو_، هه روه ها له سه ر قانوونی کار و مه سه له ی ئیسالحات، 
پیشه سازییه   ــری  وه زی که   کاتێک  هه روها  ئه و  هه بوو.   جیاوازیان  بیروڕای 
به ناوی  )کۆپین(ی  ئابووری سه همیه یی  به شی  بوو، سه رپەرستیی  قورسه کان 
پارس«ی  »پێتڕۆ  ناوبراو شیرکه تی  ده کرد.  ئابووری«  به سیجی  »رێکخراوی 
ده وڵه تی، له  ئینگلستان به  ناوی تایبه تی ناونووس کرد که  کێشه یه کی زۆریشی 

له سه ر ساز بوو.  
ئه و  ئه ندامانی  ده ستڕۆیشتوویی  نیشاندانی،  له به ر  بەرپرسایەتییەیانە  ئەو 
ئاماژه یان  ئەوکات  دەسەاڵتدارییەتی  و  ده وڵــه تــی  له به ڕێوه به ری  رێکخراوه  
پێکراوه، به اڵم تێپه ڕینی کات و ڕەوتی ڕووداوه کان و ڕاستیی ئاڵوگۆڕه کان له  
دنیا و له  کۆمه ڵگەی ئێراندا، لە بۆچوونی ئیدئۆلۆژی  و کرده وکانی به رپرسانی 
ئاڵوگۆڕی  ڕێکخراوه یه دا،  ئه و  به رپرسانی  له   زۆر  ژماریه کی  له نێو  ده سەاڵت 
له   مەوجوود  پێویستییه کانی  ده ڵێ:  ئارمین  موحسین  باره یه وه   له م  هێنا.  پێک 
ساڵه کانی سه رتای شۆڕش و خێرایی ئاڵوگۆڕه کان، ئیمکانی باس و دیالۆگیان 
له  ئێمه  ئه ستاندبوو، به و هۆیه  دوای تێپه ڕینی ٢ _ ٣ ساڵ له  شۆڕش که  له گه ڵ 
مه سه له  نوێیه کان به ره وڕوو بوین، ئیدی ئه و یه کیه تی و کۆده نگییه ی پێشوو که  
له ڕاستیدا، یه کیه تییه کی کاتی بوو نه یده توانی واڵمده ری پێویستییه کان بێ. بۆیە 

له  ئاکامدا، جیاوازییه کان له  سازمان ڕوویان دا و خۆیان دەرخست. )٢( 

ئەنجومەنی حوجەتییە لە کۆماری ئیسالمیدا
چاالکییەکانی  ســه رکــه وتــن،  ده رکــه وتــنــی  و  ڕاپــه ڕیــن  گشتگیربوونی  دوای 
ڕه ده ی  له   په روه رده کراوه که ی  هێزه   و  دا  کەمییان  لە  حوجەتییە  ئه نجومه نی 

جۆراوجۆردا، بوون به  سێ گرووپ. 
گرووپی یه که م له گه ڵ شۆڕش که وتن. گرووپی دوویه م بێ الیه ن مانه وه و 

گرووپی سێیه میش بوون به  ڕه خنه گری شۆڕش. )٣(
پاشایه تی  ڕێژیمی  نه مانی  و  ئێران  گه النی  ڕاپه ڕینی  سه رکه وتنی  پــاش 
پێڕه وی  له   ئاڵوگۆڕ  به   هه وڵیدا  ئه نجومه ن  ئیسالمی،  کۆماری  سه پاندنی  و 
خۆیدا، له گه ڵ دەسەاڵتی ئیسالمی سیاسیی نوێ، به شێوه یه ک خۆی بگونجێنێ. 
به   بڕوایان  ئەنجومەن  چونکه   نه بوو،  قبووڵ  ئه وانی  خومه ینی  ئایەتوڵاڵ  به اڵم 
ده سه اڵتی ئیسالمی نه بوو. به قه ولی ئایەتوڵاڵ خزعه لی _ که  ماوه یه ک ئه ندامی 
شووڕای نیگابان بوو._ له گه ڵ ئایەتوڵاڵ ڕه بانیی شیرازی ده چنه  الی خومه ینی 
و داوای لێده که ن که  له  ٣٠ هه زار کادری ئه نجومه نی حوجه تییه  و رێکخراوه  
چونکه   وه رگــرێ.  که لک  مارکسیسته کان  دژی  چاالکی  بۆ  سه رانسه رییه که ی، 
لەگەڵ  دژایەتی  ساڵ    ٢٥ ئەزموونی  هه م  و  زۆره   ئیسالمییان  زانیاریی  هه م 

به هاییه کانیان هەیە، بەاڵم خومەینی گوێی نەدانێ.)٤(
داوایــان  که   بوو  به جۆرێک  ئەوکات_  ئه نجومه نه_  ئه و  قورسایی  هه روه ها 
که   جۆره   به م  بنووسن.  خۆیان  بیروڕای  بنه ڕه تی  یاسای  لەسەر  تا  لێکراوه  
مه جلیسی  نوینه ری   _ حوسێنی  مۆنیرەدین   سه ید  گێڕانه وه ی  به   موته هه ری 
پێشنووسی  باڵوبوونه وه ی  به ره به ری  له   بنه ڕه تی_ده ڵێ:  یاسای  خوبره گانی 
یاسای بنه ڕه تی که  لە الیەن د. حه بیبی و به نی سه درەوە ئاماده  کرابوو به  هۆی 
ئا. موته هه ری، داوا له  ئه نجومه نیش کرا تا  ئه وانیش پێشنووسێک  ئاماده  بکه ن. 

ئه نجومه نی حوجه تییه ش ئه و کاره ی کرد. )٥( 
موڕته زا موته هه ری هاوکاری نزیکی ئه نجومه نی حوجه تییه  بوو و زۆربه ی 
سوخه نڕانییه کانی له  تریبوونی ئه وانەوە دەکرد و به شێک له  نووسراوه کانیشی 

ئه و  ئه نجومه نه  بۆی چاپ کردبوو. 
ئه نجومه نی حوجه تییه  پێش شۆڕش، تێزی جیایی دین له  سیاسه تی شێلگیرانه 
درێژه  ده دا و دوای سه رکه وتنی شۆڕشیش  هه وڵی بۆ وه ده ستخستنی پۆسته  
شۆڕشگێڕان  توندی  دژایه تی  به هۆی  بوو  که   دا،  )کلید(ییه کان  هه ره گرینگ 
]ئیسالمییه  توند ئاژۆیه کان[ لەگەڵیان. »لە دوای شۆڕشدا، له  ناوه ندی ساواک 

زۆربه ی ئه و به ڵگانه ی به  زه ره ری خۆیان بوو، له نێویان بردن.« )٦( 
و مستەفا سەید هاشمی؛ مەحموود  ئەسغەر سادقی  له  شێخ حه ڵه بی،  جگه  
سەدری، سه ید ڕه زا ئالی ڕسووڵ، سه ید محه ممه د حوسێن حه سار، د. سه ید 
و  چــاالک  به ڕێوه به رانی  تاجر،  ته قی  محه ممه د  حاجی  سه جاددیە،  حوسێن 

کارگێڕانی ئه نجومه ن بوون.  
سەرچاوەکان:

 ١- گفتوگۆی حوسێنی فه دایی لە ژێر ناوی »از سازمان مجاهدین انقالب اسالمی تا سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی ایران، بخش ٣، سایت الف. 

  ٢- روزنامه  انتخاب ١٣٧٩/٧/٣٠   
انجمن حجتیه ، سلمان علوی نیک، قم، زالل کوثر،١٣٨٦  ٣- علیانسب، سید ضیاءالدین؛ جریان شناسی   

ص، ٢٨.  
٤- راە تودە، ١٩٦.  

٥- خاطرات سید منیرالدین حسینی،  تهران مرکز ا سناد انقالب اسالمی ، ص، ٢٤٨.  
 ٦- سایت جهان امروز  

حەسەن حاتەمی

سمایلبازیار:

ئەوکاتەیچەپیکوردخۆیبەنەقدیپۆپۆلیزمومارکسیزمیشۆڕشگیرەوە
سەرقاڵکردبوو،د.شەرەفکەندیمێژوویجوواڵنەوەکانیکوردیدەنووسی

حیزبی  کە  ڕاستییە  ئــەو  لەبەرچاوگرتنی  بە   
دەکرێ  نەتەوەییە  حیزبێکی  کوردستان  دێموکراتی 
یەک  و  سەرکردەکانی  بۆ  بوون«  »چەپ  پێناسەی 

لەوان د. شەرەفکەندی بەکار بهێندرێ؟
حیزبی  ئەندامی  دەبێتە  کە  کــەس  هــەر  ڕاستیدا  لە 
دێموکراتی کوردستان لە پێشدا بەرنامە و ئەساسنامەی 
نەک  هەڵیدەبژێرێ.  دوایــە  و  دەخوێنێتەوە  حیزبە  ئەو 
هەر کاک دوکتور سەعید بەڵکوو هەر کەسێک هەوڵ بدا 
بۆ پیادەکردنی بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کورستان، 
دواتــردا  لە  و  یەکەم  پلەی  بە  میللییە  ئینسانێکی  ئــەوە 
لەسەر  حیزب  بەرنامەی  چونکی  چەپێشە،  ئیسانێکی 
دوو کۆڵەکە ڕاوەستاوە، کۆلەکەیەکیان بۆ چارەسەری 
دایە  ئەولەویەت  لە  ئــەوە  کە  نەتەوایەتییە  مەسئەلەی 
هەرکام  بە  جا  نەتەوایەتی  پرسی  چارەسەری  پاش  و 
ــیــزم یــان  ــە فــۆرمــۆڵــەکــانــی _ خــودمــوخــتــاری، فــدرال ل
بەرنامەیەکی  پیادەکردنی  نۆرەی  ئینجا  سەربەخۆیی_ 
بۆ  کە  کۆمەاڵیەتییە؛  عەداڵەتی  دابینکردنی  کە  دێ  دی 
دێموکرات  حیزبی  بەرنامەی  پرسەش  ئەم  چارەسەری 
فۆرمۆلی کۆنکرێت و موشەخەسی هەیە: »سۆسیالیزمی 

دێموکراتیک«. 
دێموکراتی  حیزبی  ئــەنــدامــی  هــەرکــەس  کــەوابــوو 
نەتەوییە،  ئینسانێکی  هەم  ئوتوماتیک  بێ  کوردستان 
پرسی  نەتەوەیی  پرسی  دێموکرات  حیزبی  بۆ  چونکی 
سەرەکی و بنەڕەتییە و لە بنەڕەتدا فەلسەفەی وجوودیی 
پاشان  ــەزراوە.  ــ دامـ ئــەوە  لــەســەر  دێــمــوکــرات  حیزبی 
حیزبەکان چۆن درووست دەبن ئەوە ئەم کەلەبەرانەن 
دەبێ،  لەسەر درووست  کە حیزبیان  نێو کۆمەڵگەدا  لە 
ــەری کــولــتــووی،  ــەب ــەری چــیــنــایــەتــی، کــەل ــەب وەک کــەل
ــی. حیزبی  ــەت ــەوای ــەت ــەری ن ــەب ــەل ــی، ک ــن ــەری دی ــەب ــەل ک
دێموکراتی کوردستانیش ساڵی ١٣٢٤ لەسەر کەلەبەری 
نەتەویی دروســت بــووە، بــەاڵم پاش چــارەســەری ئەو 
ئەوجار  هەلناوەشی،  یەک  لەبەر  حیزبەکە  خۆ  پرسە 
بۆ  کۆمەاڵیەتی،  مەسائیلی  بۆ  هەیە  بەرنامەی  حیزب 
دابینکردنی عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی. ئەگەر تۆ دابینکردنی 
عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی بوو بە دەغدەغەی تۆ و بەرنامەت 
بۆی هەبوو، کە ناعەداڵەتی  و چەوسانەوە لە کۆمەڵگەدا 
نەمێنێ و فورسەت بۆ ئێستێعدادەکان یەکسان بێ، بێ 

گومان تۆ و حیزبەکەت لە خانەی چەپدا جێدەگرن.

 لە پێوەندی لەگەڵ دروشمی ستراتیژیکیی حیزبدا، 
نییە  دژایەتیی  دێموکراتیک  سووسیالیزمی  ئایا 
خودموختاری  شوعاری  هەڵگرتنی  لەگەڵ  مەسەلەن 

یان فدرالیزم؟ 
مەوزووعە  بەو  دەقیقی  ئاماژەی  حیزب  بەرنامەی 
دێموکراتی  دواڕۆژی حیزبی  ئامانجی  دەڵێ  و  کردووە 
سوسیالیستی  کۆمەڵگەیەکی  پیکهێنانی  کــوردســتــان 
دێموکراتیکە. خۆ نەمانگوتووە لە ئێران، مەعلوومە ئەوە 
بۆ دواڕۆژی کوردە ئەوە بۆ کوردستانێکی سەربەخۆیە 
ئازاد  بــازاڕی  ئابووریی  تاران سیستمی  لە  ناکرێ  خۆ 
پێڕەو بکرێ و ئەتۆش لە کوردستان سیستمی ئابووریی 

سوسیالیست پیادە بکەی.  

 هۆی چییە کە چەپی کورد لە کوردستان لە مێژووی 
خۆیدا پرسی نەتەوەیی بەالوە گرینگ نەبووە؟ 

بۆ ساڵەکانی  بگەڕێینەوە  ئەو مەوزووعەی  بۆ  دەبێ 
پەنجای  دەیــەی  کۆتایی  و  شێست  دەیــەی  ســەرەتــای 
و  ئێران  لە  زاڵ  گوفتمانی سیاسیی  کاتدا  لەو  هەتاوی. 
بەتایبەتی لە کوردستان گوفتومانی چەپ بوو و هەموو 
ئەو دیاردە و چەمک و مەقووالنەی ئەو کات باو بوون 
نەتەوایەتی  مەسەلەی  و  دێموکراسی  مەسەلەی  وەک 
هەمووی کەتبوونە ژێر کاریگەریی تێڕوانین و تێفکرینی 

چەپەوە. 
چەپی کورد ئەو کات مەسەلەی نەتەوایەتیی پێ پرسی 
بنەڕەتیی کوردستان نەبوو، بەڵکوو پێی وابوو مەسئەلەی 
نەتەوایەتی دەرەجە دوو و دەرەجە سێیە. ئەوانیش چەند 
تەیفێکیان هەبوو ئەو کات ڕەوتێک کە لە خەتی یەک و 
دوودا جێگەیان دەگرت، وەک حیزبی توودە و رێکخراوی 
سەرەکیی  تـــەزادی  وابـــوو  پێیان  فیداییەکان  چریکە 
ئیمپریالیزمە،  و  خەڵک  تــەزادی  کوردستان  کۆمەڵگەی 
کەوابوو دەبوو پرسی کۆمەاڵیەتی تابعێک بێ لە خەباتی 
ئەو  زۆرتــر  کە  سێهەمیش  خەتی  ئیمپریالیستی.  دژی 
باوەڕی  و  بیر  و  تێڕوانین  زۆرتــر  کە  بوون  گرووپانە 
و..._  پەیکار  و  کۆمەڵە  _وەک   هەبوو  مائوییستیان 
ئەوانە پێیان وابوو تەزادی ئەسڵی کۆمەڵگای ئەو کات 
کار و سەرمایەیە و دەبێ کێشەی نەتەوایەتی لە کاناڵی 
چینایەتییەوە تێپەڕ ببێ. یانی چەپی کالسیک دەیەویست 
مەسەلەی نەتەوایەتی بباتە پەڕاوێزەوە. بنەمای هەموو 
ئەو سیاسەتانەی چەپی کورد بۆ پەراوێزخستنی پرسی 
نەتەوایەتی بۆ »متافیزیکی کۆمۆنیسم« دەگەڕێتەوە کە 
هەموو لێکدانەوە و تەحلیلێکی لەسەر ئەساسی چینایەتی 
پرسی  وەک  کۆمەڵگە،  دیکەی  پرسەکانی  بۆیە  بــوو. 
و  پەراوێزەوە  دەخستە  نەتەوایەتیی  و  کولتوری  ژنان، 
نەکەن هەر  میتافیزیکی کۆمۆنیسم ڕزگار  لە  تا خۆیان 

دەمی  ئەو  نەتەوایەتی.  کێشەی  دەڕوانــنــە  بەمجۆرە 
بەرپرسی ڕاگەیاندنی حیزب بوو بۆیە ئەرکی قورسی 
وتــاری  ــان  دەی نووسینی  بە  ئــەو  بــوو.  لەسەر شــان 
زانستی و موستەنەد و موستەدەل باسی ئەوەی کرد 
و  چین  چین؟  کوردستان  کۆمەڵگەی  تەزادەکانی  کە 
توێژەکانی کوردستان کامانەن؟ چۆنن؟ یانی هەوڵی دا 
بیسەلمێنی ئەوە پرسە نەتەوایەتییەکەیە کە سەرەکییە 
کــوردەواری  توێژەکانی کۆمەڵگەی  و  و هەموو چین 
کوردستان دەتوانن خۆیانی تێدا ببیننەوە و بە پرسی 

خۆیانی دەزانن.

کاک سمایل کە دەگوترێ دوکتور سەعید یەکێک 
لە داڕێژەرانی سەرەکیی سیاسەتی حیزبی دێموکرات 
بووە، دەکرێ ئاماژە بە چەند نموونەی دیار بکەن 
و بڵین ئەو سیاسەتە یان ئەو بیرۆکەیە بەرهەمی 

فکریی دوکتور سەعیدە بووە؟

کاری حیزبی کارێکی بە کۆمەڵ و »خرد جمعی«یە، 
بەاڵم بێگومان کەسانێک دیارترن و دەوری بەرچاوتر 
دەگێڕن. د.شه ره فکه ندی لە دوای دوکتور قاسملوو و 
لەو سااڵنەدا یەکێک لە داڕێژەرانی سەرەکیی سیاسەتی 
لــەگــەڵ پرسی  پــێــوه نــدی  لــە  بــە تایبەت  ــوو  حــیــزب ب
نەتەوایەتیدا کە پرسی سەرەکی کوردە لە ڕۆژهەاڵتی 
دوکتور  نووسینەکانی  بە  ئاماژەم  پێشتر  کوردستان. 
سەعید کرد کە لە واڵمی چەپی کالسیکدا دەینوسین. 
ئێستا با نموونەیەکی دیکەت بۆ بێنمەوە، ساڵی ١٣٥٩ 
بە  بــوو  مەشغوڵ  چییەوە  بە  کــورد  چەپی   ١٣٦٠ و 
مارکسیزمی  شیکردنەوەی  بە  و  پۆپۆلیزم  نەقدی 
نەبوون،  شۆڕشگێڕ کە پرسی کۆمەڵگەی کوردستان 
لە  کات  ئەو  مەشغووڵە؟  چی  بە  سەعید  کاک  بــەاڵم 
ساڵی ١٣٦٠ کتێبەکەی چاپ کرد کە باس لە مێژووی 
کتێبەی  ئەو  دەکــا.  کورد  جوواڵنەوەکانی  و  ڕاپەڕین 
دیتوومانە  زۆربەمان  و  دایە  لەبەردەستمان  ئێستاش 
شاخ  پێشمەرگەکاندا  کۆڵەپشتیی  لە  خۆی  وەختی  و 
دەکــرد. سەیر کەن  کێو و دۆڵی کوردستانی زۆر  و 
چەپی کورد بە چییەوە سەرقاڵە و د. شه ره فکه ندی بە 
چییەوە ماندووە. ئەو دەیهەوێ الوانی کورد ئەزموون 
ئاشنا  پێشوو،  ڕاپەڕینەکانی  لە  لە خەبات و  وەرگرن 
بن بە مێژووی نەتەوەکەی خۆیان. ئاخر ئەو دەیزانی 
الوی کورد ئەگەر زانیاریی لەسەر مێژووی نەتەوەکەی 
خۆی نەبێ چۆن لە مێژووی نەتەوکانی دیکە تێ دەگا؟ 
ئەو هەروەها ئاشنایان دەکا بە سیمبولەکانی خەباتی 
عوبەیدوڵاڵ،  شێخ  وەک  نەتەوەکەمان  ڕزگاریخوازیی 
دەرسیم، سمایل  ڕەزای  پیران، سەید  شێخ سەعیدی 
بــارزانــی.  مستەفا  و  محەممەد  قــازی  سمکۆ،  ئاغای 
هوشیمینە،  کاسترۆ،  چێگوارا،  باسی  کوردیش  چەپی 
ئەنوەر خۆجە و .... دەکرد و ئەوانی بە الوانی کورد 

دەناساند. جیاوازییەکان یەکجار زۆرن.
دەدا  هەوڵی  پوختی  و  کورتی  بە  د. شەرەفکەندی 
ئێمە  کــە  بیسەلمێنێ  ئـــەوەی  بــۆ  شــونــاســســازی،  بــۆ 
»کورد« جیاوازین لە ئەو »فارس، عەڕەب و تورک« 
نووسینەکانی  و  هەیە  سەربەخۆمان  هۆڤییەتێکی  و 

زۆرتر لە چوارچێوەی ئەو بابەتە دان

پرسی  ــەر  س لــە  سەعید  ــور  ــت دوک ــرێ  ــوت دەگ
لە  ڕاستیش  بــەرەی  لەگەڵ  فکریی  کێشەی  کورد 
بوو؟  چی  ئەمە  هۆکاری  هەبوو،  ئۆپۆزۆسیۆندا 
ئەوان وەک ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی هەڵگری چ جۆر 

بیرکردنەوەیەک بوون؟
د. شه ره فکه ندی ساڵی ١٣٧١ کە سەفەری دەرەوەی 
واڵتی کرد و بە داخەوە سەفەری بێگەڕانەوەی بوو، 
خەڵکی  ڕاپەڕینی  لەگەڵ  بوو  هاوکات  سەفەرە  ئەم 
دامەزراندنی  کوردستان،  بــاشــووری  لە  کوردستان 
دەنگدانەوەیەکی  ئەوە  فدرالیزم.  تەسویبی  و  پارڵمان 
بە  ئێرانی  ئۆپۆزیسیونی  نێو  لە  بوو  زۆری  یەکجار 
تایبەت لە نێو بەرەی ڕاستدا، هەمدیسان ئەوە دووبارە 
دەبینین کە ئۆپۆزیسیوونی ئێرانی بە چەپ و ڕاستەوە 
هەر  بە  و  تەنگەتاون  زۆر  ڕیفڕاندۆم  مەسەلەی  بە 
جۆرێک و لە ژێر ناوی جۆراوجۆر دژایەتیی دەکەن. 

ئەو کاتیش کە بۆ یەکەمجار کورد دەبێتە خاوەن 
دەکــرێ،  پەسند  فدرالیزم  مەسەلەی  و  پارلمان 
ئەمجار  بـــوو.  واڵت  دەرەوەی  لــە  سەعید  کــاک 
بەڵکوو  ــدا،  دەســەاڵت لــە  نــەک  ــارس  ف شویینیزمی 
خۆی  سیمای  ئێرانیدا  ئۆپۆزیسیوونی  نێو  لــە 
هەتا  بگرە  ڕا  تەڵەبەکان  سەڵتەنەت  لە  دەرخست، 
دۆینێ  ئینترناسیونالیستی  هێندێک  و  میللییەکان 
و  ئینترناسیونالیستی تازەی ئەو کاتی فارس کە 
خۆیان پێ لیبڕال بوو. ئەوانە لە وتووێژەکانیاندا لە 
گەڵ دوکتور سەعید سەیر تەنگەتاو بوون و زۆرتر 
پێداگرن  ئەوە  لەسەر  و  دەپرسن  کاک سەعید  لە 
چ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  دواڕۆژی  کە 
مه جلیسی  ڕێگای  له   کە  دەیانگوت  ئــەوان  ده بــێ؟ 
موئه سیسانه وه  دەبێ چاره سه ر بکرێ و قانوونی 
ئێران  خەڵکی  گشتیی  ــی  ڕه ئ بــه   ــێ  ده ب ئه ساسی 
ڕابردوو یه کی  ئــەوەی  بەهۆی  هەروەها  دابنرێ. 

هه یه  پێکه وه  و چەند ساڵه مان    هه زار  هاوبه شی 
، ئەوە  مه جبوورین ئێمه  ئه و هاوبه شییه  ڕابگرین، 
یانی ئیوه  بۆتان نییه  جودا ببنه وه  له  ئیران چونکی 
دواتر  و  پێکه وه   هه یه   هاوبه شمان  ڕابردوویه کی 
ده یانگووت ده بێ بێن له  به ره یه کدا بن که  هێندێک 
له و هێز و که سایه تییانه ی له و به ره یەدا  بوون هەر 
باوه ریان به  مه سئه له ی میللی نەبوو، و تەنیا پرسی 

ئازادییان بۆ گرینگە. 
لێره دا د. شەرەفکەندی زۆر دەقیق واڵمی ئه وانه  
ده داته وه  و بە بەڵگە و ئیستداللی بەهێز بەرگری 
له  ماف و داواکانی خه ڵكی کورد دەکا. بۆ نموونە 
کاک سه عید پێیان ده ڵی خه ڵکی ئیسفه هان و شیراز 
چاره نووسی  له سه ر  بریار  نییه   بۆیان  ته ورێز  و 
و  بــدەن  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   کــورد  خه ڵکی 
چاره نووسی  له سه ر  بڕیار  ده بــێ  بۆخۆمان  ئێمه  
نابەینە  نــه تــه وایــه تــی  پــرســی  و  ــن  ــده ی ب خــۆمــان 
مه جلیسی دامه زرینه ران که  له وێدا کورد کەمایەتییە  
بڕیار  بۆخۆمان  ئێمه   کورده ،  غه یری  زۆرینه ی  و 
کات  هیچ  ده ده یــن و  له سه ر چاره نووسی خۆمان 
پرسی میللی و چاره سه ری ئەو پرسە ناسپێرین به  
مه جلیسی موئه سیسان. له  بارەی ئیدیعای مێژووی 
دۆستایه تییه کان،  ده ڵــی  سه عید  کــاک  هــاوبــه ش 
هاوپه یمانییه کان هیچ کات ئه زه لی و ئه به دی نین. 
ئەمجارەیان لەو یه که  جوغرافیایه ی  پێی ده گوترێ 
ئێران له  ڕابردوودا که م واڵت و ناوچەی  لێ جودا 
بۆته وه ؟ بەوە هیچ دنیاش خراپ نه بووه  بۆ مه گەر  
به حرین،  ئه رمه نستان،  گورجستان،  ئازه ربایجان، 
به شێک  ڕۆژێــک  هه موویان  ئه وانه   و  ئه فغانستان 
ده گوترێ  پێی  که   نەبوون  جوغرافیایه   یه که   له و 
دەدا  بڕیار  خــۆی  تەنیا  کــورد  ئــەوە  بۆیە  ئێران؟ 
یان  بمێنێتەوە  چــوارچــێــوەیــەدا  لــەو  دەیـــەوێ  کــە 
هیچ  ناچینە  ئێمه   ده ڵێ  به ره   مه سه له ی  لەبارە  نا. 
به ره یه که وه  ئه گه ر له  پێشدا ئه و به ه ره یه  گه ره نتیی 
یانی  ــەدابــێ،  ن نه ته وایه تیی  پرسی  چــاره ســه ری 
ئاوێکی پاک به  ده ستیاندا ده کا و ده ڵێ ئیمه  ناچین 
ئازادیخوازیش  به ره یه   ئه و  با  به ره یه که وه   له  هیچ 
بێ، یان سیکوالر و کۆماریخواز بێ، ئەگەر پرسی 
نەتەوەیی بەالوە گرینگ نەبی و لە بەرنامەی خۆیدا 
مه سه له ی  کــورد  ئێمه ی  بۆ  چونکی  نەیگونجێنی؛ 
ده بی  وابــوو  که   دایــه.   ئــه ولــه ویــه ت  له   نه ته وه یی 
له   ته زمینە  و  گه ره نتی  ئه و  پێشدا  له   به ره یه   ئه و 
پرسی  چــاره ســه ری  و  بگونجێنێ  به رنامه که یدا 

نه ته وایه تی یەکال کردبێتەوە.
شەرەفکەندی  دوکتور  بۆچوونەکانی  و  ڕوانگە 
ــارەنـــووســـی  ــی و چـ ـــەوەیـ ـــەت ــەڕ پـــرســـی ن ـــەمـ ل
ــه  گـــه ڵ »عــه لــی  ــژ ل ــووێ ــه  وت ــەتــەوەکــەمــان کــە ل ن
ده توانی   ئەوە  بەرباس،  خستوویەتە  کیشتگه ر«دا 
وه ک مانیفیستێک و وه ک سه نه دێکی موعته به ر و 
میژوویی هه میشه   له کارنامه ی د. شه ره فکه ندی دا 

وه ک الپه ره یه کی دره وشاوه  بمێنێته وه .      

]ڕەهەندە فیکرییەکانی د. سادق شەرەفکەندی چی بوون؟ ڕوانگەی دوکتور شەرەفکەندی بۆ پرسی نەتەوایەتی و سۆسیالیزم 
و عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی چ بوو؟ کامیان بۆ ئەو لە پێش بوون؟ ئەو فاکتانەی د. شەرەفکەندی بۆ بەرپەرچدانەوەی ئیدیعای 

چەپ و ڕاستەکانی دژبەری چارەسەری پرسی نەتەوەیی دەیهێنانەوە چ بوون؟ ئەوانە چەند تەوەرێکی وتووێژێکی 
»کوردکاناڵ« لەگەڵ کاک سمایل بازیار، مامۆستای زانکۆ و ئەندامی ڕێبەریی پێشووی حیزبی دێموکراتە کە »کوردستان« 

پۆختەیەکی لێ باڵو کردۆتەوە[                                                      دیمانە: موسا بابخانی
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خوێنده وار  شێخێکی  بنه ماڵەی  له  هه تاوی،  ١٣٠١ی  ساڵی   جۆزه ردانی  ٥ی  ڕۆژی 
باوکی  حوسه ینی«،  ساڵح  »شێخ  هه ڵێنا.  به ژیان  چاوی  منداڵێک  ڕووناکبیردا  و 
و  نهێنی  به  و  بوو  بانه  شاری  دادوه ری  و  نیشتمانپه روه ر  که سێکی  که  منداڵه  ئه و 
نا منداڵه که ی  لە  »عیزەدین«ی  ناوی  کردبوو،  به شداریی  شۆڕشێکدا  چه ند  له  ئاشکرا، 
له  په رتووکدا  و  نووسین  و  خوێندنه وه  ئه هلی  بنەماڵه یه کی  له  ئه وه ی  له به ر  عیزه دین 
یه که م  بوو. خێزان  فێربوون  و  زانست  منداڵییه وه  خولیا و شه یدای  له   هه ر  ببوو،  دایک 
بوو. فێربوونی زانسته کانی سه رده می خۆی  بۆ  قوتابخانه  و حوجره  زانکۆی عیزه ددین 
شێخ عیزه دین وه کوو هه ر فه قێیه کی کوردستان  حوجره کانی زۆر گوند و شار گه ڕاوه و 
ده رسی لێ خوێندوون، وه ک حوجرەی گوندی سیسێر، شاری بانه، گوندی نه مه شیر، مزگه وتی 
سوور له مهاباد له خزمه ت مه ال حوسێی مه جدی، وه زیری دادی کۆماری کوردستان و 
هه روه ها لە گوندی بالک و له خزمه ت بلیمه تی ناوداری کورد مامۆستا مه ال باقر له ناوچه ی 
مه ریوان خوێندوویه تی و له  ٢٦ ساڵیدا له خزمه ت مامۆستا مه ال عه لی وه ڵزی له گوندی 
»حه مامیان«ی بۆکان ئیزنی مه الیه تی وه رگرت و بووه  مامۆستای گوندی »کانیه ڕه ش«. 
له   دواجار  تا  عیزه دین  مامۆستا شێخ  خانه خوێی  بوونه   کوردستان  دیکه ی  گوندی  زۆر 
مزگه وتی سوور له  شاری مه هاباد گیرسایه وه  و ده یان قوتابی له  حوجره کانیدا پێ گه یاند.

و  توند  هه ڵویستی  بوو.  خۆی  ڕه ئی  خاوه ن  و  هه ڵویست  به   که سێکی  مامۆستا 
ناباو و ناشیرینه  کۆمه اڵیه تییه کانی ئه و کاتی کۆمه لگای  له  دژی دیارده   وریاکه ره وانه ی 
به ره و  خه ڵکیان  که   ده وه ستاوه   شێخانه   و  مه ال  ئه و  دژی  له   و  هه بوو  کورده واری 
ناتۆره ی  و  ناو  ئه وانه وه   له الیه ن  هه ر  بۆیه   ده دا،  هان  پاشکه وتن  و  کۆنه په رستی 
ئایین. دژی  و  کۆمونیست  واته   سوور،  مه الی  ده گوت  پێیان  و  هه ڵده به سترا  بۆ 
ئه ندامی  بووه ته   کوردستان  کۆماری  دامه زرانی  پێش  ساڵێک  عیزه دین  شێخ  مامۆستا 
کۆمه ڵه ی )ژ_ک( و ساڵی ١٣٢٤ له  رێوڕه سمی هه ڵکردنی ئااڵی کوردستان له  شاری بۆکان 
به شدار بووه . دوای نسکۆی کۆمار و پاشان بووژانه وه ی خه بات له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان 
یه ک له و که سانه  بوو که  به  هه موو هزر و تواناوه  پشتیوانیی جوواڵنه وه ی کردوه  و له  ڕێگای 
پێوه ندیگرتن به  خوێندکاران و ڕووناکبیره  شۆڕشگێره کانه وه  الوانی بۆ خه بات هان داوه .
و  هێنانه وه   سه رپه رستیی  ١٣٥٧دا  جۆزه ردانی  ١٥ی  له   عیزه دین  شێخ  مامۆستا 
ئه و وتاره   له  مه هاباد کرد، ڕێوره سمێک که  به هۆی  به خاکسپاردنی »عه زیز یوسفی«ی 
سیاسییانه ی تێیدا پێشکێش کران و ئه و شێعره  حه ماسییانه ی له وێدا خوێندرانه وه و ئه و 
وتاره  ئاگرینه ی مامۆستا شێخ عیزه دین  به بیانووی ته ڵقین پێشکێشی کرد، ده نگدانه وه یه کی 
مه هاباد  له   که س  ده یان  لێکه وته وه .  پاشایه تیی  ڕێژیمی  کاردانه وه ی  و  هه بوو  زۆری 
گیران و ئه وه  ده سپێکی  ناڕه زایه تییه کان به  دژی رێژیمی پاشایه تی له  کوردستان بوو.
مامۆستا شێخ عیزه دین له وه  به دوا چاالکتر پێ نایه   مه یدانی خه بات و وه ک ڕێبه رێکی 
سیاسی ده رکه وت. مامۆستا به  نووسین و باڵوکردنه وه ی به یاننامه  خه ڵکی بۆ ته بایی و 
یه کڕیزی و شێلگیری له  خه بات دژی ڕێژیمی پاشایه تی هان ده دا. دوای شۆڕشی گه النی 
ئێران و بوونی کوردستان به  سه نگه ری مافخوازی، مامۆستا ئه و ده سه اڵته ی پێ درا وه ک 
سه رپه رستی هه یئه تی نوێنه رانی کورد بۆ چاره سه ری پرسی کورد له گه ڵ نوێنه رانی کۆماری 
ئیسالمی وتووێژ بکا و له  دوای نه ورۆزی خوێناویی ٥٨ و هاتنی شاندێکی حکومه ت له  تاران 
بۆ دانوستان، مامۆستا شێخ عیزه دین سه رۆکایه تیی الیه نی کورد له و دانیشتنانه ی ده کرد.
کاربه ده ستانی  له گه ڵ  قومدا  و  تاران  بۆ  سه فه رێکی  له   عیزه دین  شێخ  مامۆستا 
دیدار  شه ریعه تمه داری  و  تاڵه قانی  خومه ینی،  وه ک  ئیسالمی،  کۆماری  سه رووی 
داوێنی  خومه ینی  مااڵواییدا  کاتی  له   ده کا  باس  خۆی  بۆ  وه ک  هه بوو.  دانیشتنی  و 
ئه ویش  ده وێ«،  لێت  کوردستانم  »هێمنایه تیی  ده ڵێ:  و  ده گرێ  مامۆستا  عه باکه ی 
ده وێ.«  لێت  کوردانم  مافی  و  خودموختاری  »ئه منیش  ده فه رموێ:  وه اڵمدا  له  
دوای سه پاندنی شه ڕ به  سه ر کوردستان مامۆستا شێخ عیزه دین شێلگیرانه تر له  جاران له  
خه بات به  دژی کۆماری ئیسالمی به رده وام بوو. مامۆستا له  هه موو زه رفییه ت و تواناکانی 
وه رده گرت  که لکی  بیانییه کان  که سایه تییه   و  الیه ن  له گه ڵ  پێوه ندیگرتنی  و  دیپلۆماسی 
ڕاکێشێ. ڕه واکه ی  و خه باته   کورد  پرسی  بۆ الی  ده ره وه   ئه وه ی سه رنجی واڵتانی  بۆ 
و  باشوور  سنووریی  ناوچه یه کی  له   مامۆستا  نیشته جێبوونی  شوێنی   ١٣٦٣ ساڵی 
له و  به عس.  رێژیمی  شه ڕکه ره کانی  فڕۆکه   په الماری  به ر  که وته   کوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
هێرشه دا دوو پێشمه رگه  شه هید بوون و مامۆستا و ٩ پێشمه رگه ی دیکه ش بریندار بوون. 
چه ند ساڵ دواتر مامۆستا ڕووی کرده  واڵتی سۆئێد و له وێ نیشته جێ بوو، به اڵم ئه وه  
بوو. کورد  دۆزی  بردنه پێشێی  بۆ  مامۆستا  چاالکییه کانی  له   دیکه   وه رزێکی  سه ره تای 
به رجه سته کردنی  بۆ  تایبه ت  کۆبوونه وه ی  و  کۆنفرانس  کۆمه ڵێک  گرتنی 
له   ئاشتی  به شی  سه رۆکی  وه ک  مامۆستا  ئه رکوه رگرتنی  و  کورد  پرسی 
سیاسییه کانی  حیزبه   نیزیککردنه وه ی  بۆ  هه وڵه کانی  و  نه ته وه یی  کۆنگره ی 
بوو. عیزه دین  شێخ  مامۆستا  سیاسیی  ژیانین  له   دی  قۆناغێکی  کوردستان 
»ئه نجومه نی توێژه رانی ئێران« له  جۆزه ردانی ساڵی ١٣٨٣ دا له  ستۆکهۆلم، پێته ختی 
سۆئێد کۆنفڕانسیکی بۆ به رزنرخاندنی که سایه تیی مامۆستا شێخ عیزه دین و ڕێزلێنان له  
ته مه نێک تێکۆشانی سیاسی و خزمه ته کانی به  ئامانجی ئینسانی و مافی نه ته وه که ی پێک هێنا.
له   هه تاوی  ١٣٨٩ی  ساڵی  رێبه ندانی  ٢١ی  حوسێنی  عیزه دین  شێخ  مامۆستا 
دوای  ته رمه که ی  و  کرد  دوایی  کۆچی  سۆئێد  ئۆپساالی  شاری  نه خۆشخانه یه کی 
سپێردرا. خاک  به   سلێمانی  شاری  سه یوانی  گردی  له   کوردستان  بۆ  هێنانه وه ی 

عادڵ مەحموودیشێخعیزهدینحوسێنی

ئهگهریلێکههڵوهشانیعێراقلهدوای
گشتپرسییهکهیکوردان

دەیلی بیست  
که ماڵ حه سه نپوور کردوویه تی به  کوردی

دانــیــەل ســێــروێــر، دیــپــلــۆمــاتــی پــێــشــوو و 
ــەوە لــەگــەڵ  ــ ــوون ــ ــەرەوڕووب ــ پــرۆفــێــســۆری ب
وایە  پێی  هاپکینز،  جان  زانکۆی  لە  ناکۆکیی 
ــۆ ســەربــەخــۆیــی کــوردســتــان  ــە کــاتــەکــە ب ک
ئامریکایی  دیپڵۆماتێکی  نییە. سێروێر  گونجاو 
یــوگــوســالوی.  لێکهەڵوەشانی  کاتی  لــە  ــوو  ب
 ١٩٩٦-١٩٩٤ نــێــوان  لــە  کــە  دیپلۆماتکارێک 
نوێنەری  وەک  و  ــوو  ب ــر  وەزیـ ڕاوێـــژکـــاری 
تایبەتیی لە فێدێراسیۆنی بۆسنیا کاری دەکرد. 
هەوڵەکانی  بەڕێوەبەریی  کاری  هەروەها  ئەو 
ئەنستیتۆی  ــەن  ــەالی ل ئاشتی  هێنانەکایەی 
فێدێڕاڵی ویاڵیەتە یەکگرتووەکان بۆ ئاشتی لە 
عێراق، ئەفغانستان، سودان و باڵکان لە ماوەی 
تا  لە ١٩٩٨  ١٢ ساڵ وەک جێگری ســەرۆک 

٢٠١٠ ی بە ئەستۆوە بوو.

گشتپرسی  بۆ  کاتەکە  کە  وایە  پێت  تۆ   
نییە.  گونجاو  کوردستان  سەربەخۆیی  بۆ 
کە  دەڵێن  ڕێــفــرانــدۆم  الیەنگرانی  ــەاڵم  ب
و  ــاون  ڕاوســت ســەدەیــه ک  نزیکەی  ئــەوان 
گونجاو  تەواوی  بە  هەرگیز  هەلومەرجەکە 

نابێ. لەو بارەیەوە دەڵێی چی؟
دەلیل هێنانەوەی من ئەوەیە کە کاتەکە بۆ 
چونکە  نییە.  گونجاو  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
داگیرکاریی  بە  دەدا  ــی  ڕەوای گشتپرسییەکە 
و  ئوکراین  گورجستان،  لە  پوتین  ڤالدیمیر 
مــۆڵــداوی. ئــەوە بۆ ئــورووپــاش کاتێکی باش 
نییە چونکە کاتالۆنیا و سکاتلەند هەردووکیان 
خوازییان  سەربەخۆیی  بەهێزی  جوواڵنەوەی 
هــەیــە. ویــالیــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان و واڵتــانــی 
ئوروپایی کاتێک کە بڕیار لە مەڕ بە فەرمیی 
ناسینی سەربەخۆیی کوردستانی عێراق بدەن 
من،  بۆچوونی  بە  دەدەن.  خۆیان  نادەنگی  یا 
ئەوان تا ئەوکاتەی هەولێر لەگەڵ بەغدا رێک 
نــاکــەن، شتێک کە ئێستا  ئــەو کــارە  نــەکــەوێ 

بوونی نیە. 
ئــەمــن دەمــهــەوێ ئـــەوەش زیـــاد بــکــەم کە 
کاتەکە بۆ کوردانیش باش نییە، چونکە ئەوان 
توانایی ئابووریی و یەکگرتوویی سیاسیشیان 
نیە کە بۆ سەرکەوتنی سەربەخۆیی پێویستن.

بەو  ئاماژەت  خۆتدا  لێکدانەوەکەی  لە 
دانیشتوانی  زۆرینەی  کە  کردووە  ڕاستییە 
چ  ــەوە  ــ ئ الون.  کــوردســتــان  ــی  ــم هــەرێ
سەربەخۆییەوە  پرسی  بە   پەیوەندییەکی 

هەیە؟ 
ــکــە الوانـــــی کــــورد کــەمــێــک یـــا هیچ  چــون
نییە، جگە  لەگەڵ عێراقی عەڕب  ئاشناییەکیان 
ڕۆژێ  هەموو  کە  ناکۆکییانەی  و  ئــاژاوە  لەو 
زۆری  هــەرە  ــەی  زۆرب دەبیستن.  لەبارەیاندا 

الوانی کورد دەنگ بە سەربەخۆیی دەدەن.

هەندێک کەس دەڵێن واڵتانی وەک تورکیه ،، 
ویالیەتە یەکگرتووەکان و ئێران تەنیا بە قسە 
دژی گشتپرسی کوردستانن بەاڵم بە کردەوە 
لەبەر هۆی پراگماتیستی قبووڵی دەکەن. پێت 

وایە ئەوە ڕاستە؟ 
شەڕ  پرسە  ئــەو  لەسەر  ئامریکا  بێگومان 
بەغدا،  لەوانەیە  بەاڵم  ناکا  کوردستان  لەگەڵ 

تاران یا ئانکارا ئەو کارە بکەن.

هێندە  بــۆچــی  ئیسڕائیل  ــە  وایـ پــێــت 
پشتیوانیی لە گشتپرسی دەکا؟

ــەت بـــوونـــە، ئــەو  ــی لـ ــەم ــەره ئــیــســڕائــیــل ب
باشی  پەیوەندییەکی  دوورودرێــژە  ماوەیەکی 
سیاسی و سەربازیی لەگەڵ کوردستان هەیە 
بۆ  دەکـــا.  هەولێر  لــەگــەڵ  ــەوت  ن مامەڵەی  و 
عێراق  کە  نەکا  گشتپرسییەک  لە  پشتیوانیی 

الواز و ئێران تووڕە دەکا؟

ئاخۆ ئەگەری ئەوە هەیە کە عەڕەبستانی 
سعودی و ئۆردۆن پشتیوانی له  سەربەخۆیی 
کوردستان بکەن بۆ ئەوەی کە قەڵخانێک بێ 
ئێران؟  دەسەاڵتی  پەرەگرتنی  بەرامبەر  لە 
پرسە  ئەو  لەسەر  عەڕەب  یەکیەتیی  ئاخۆ 

یەکگرتوویی خۆی لە کیس دەدا؟
من زۆر لەوە دڵنیا نیم. دابەشکردن  شتێک 
وەک  یەکگرتووخوازی  دەوڵــەتــانــی  کــە  نییە 
ئۆردۆن و عەڕەبستانی سعودی پێیان خۆش 
ئێستاش  هەر  عێراق  کوردستانی  بیبینن.  بێ 
سەربەخۆ  کە  چەند  هــەر  ئێرانە،  پارسەنگی 
نییە. تەنیا کاتێک کە بەغدا ڕازی بێ وێدەچێ 

عەممان و ڕیاز پەسەندی بکەن.

سەربەخۆیی،  بۆ  مۆسکۆ  پشتگیریی 
زیاد  زۆر  سەربەخۆ  کوردستانێکی  شانسی 
دەکا؟ هەولێر دەتوانێ لەسەر درێژەکێشانی 

پشتیوانیی )ڕوسیه ( حیساب بکا؟
پشتیوانیی  لەسەر  حیساب  نابێ  هیچکەس 
بەرەولێژ  ناوچەیی  دەسەاڵتێکی  بــەردەوامــی 
گاز  و  نــەوت  بە  توندی  بە  کە  ڕوسیه   وەک 
ــه  بۆ  ــەوە بــکــا. هــۆگــریــی ڕوســی ــراوەت ــەســت ب
ڕۆژی  لە  وێدەچێ  کوردستان  سەربەخۆیی 

ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی کۆتایی پێبێ.

هەوڵەکانی  لە  سەرەکییت  دەوری  تۆ 
لە  یەکێک  لە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
لە  جــیــابــوونــەوەکــان  لێک  دژوارتـــریـــن 
دا  یوگۆسالوی  ئی  واتــە  نــوێ،  سەردەمی 
هەبوو. ئەو ئەزمونەی تۆ بە چ شێوەیەک 

یارمەتیدەرە بۆ چاودێریکردنی کوردستان؟
مەخمەلی  جیابوونەوەی  لێک  پێموایە  من 

زۆر لە شەڕ باشترە.
***

گاڵبرەیت  پیتەر  عــێــراق،  کــوردەکــانــی  بــۆ 
دۆستێکی دێرینە، سیاسەتوانێکی پایەبەرز کە 
هەوڵی سەربەخۆیی  لە  پشتیوانیی  ئاشکرا  بە 

کردووە. 
پەیوەندیی گاڵبرەیت لەگەڵ ئەو ناوچەیە بۆ 
کۆتاییەکانی  لە  دەگەڕێتەوە.  پێش  لەوە  زۆر 
هەشتاکان، کاتێک کە رێژیمی عێراق لە کاتی 
سەددام حوسێن ڕووبەڕووی ڕەخنەیەکی کەم 
نەتەوە  یا  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  الیــەن  لە 

یەکگرتووەکانەوە دەبوو. 
لە  عێراق  کە  کاتێک  دواتــر  ســاڵ  چەندین 
الیەن ویالیەتە یەکگرتووەکانەوە داگیر کرا و 
ڕێژیمی سەددام ڕووخێندرا، گاڵبرەیت بوو بە 

ڕاوێژکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان.
لێک  یوگوسالوی  کە  کاتێک  نەوەدەکان  لە 
پایەبەرز  کاربەدەستێکی  گاڵبرەیت  هەڵوەشا 
کە  ئــەوەی  دوای  مانگ  تەنیا چەند  ئەو  بــوو. 
کە  کــرد  کــرۆواتــەکــان  لە  داوای  واشینگتۆن 
وەدوای سەربەخۆیی نەکەون، یەکەم باڵوێزی 
بوو.  کــرۆواســی  لە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
ئەوەی کە کەمتر زانراوە دەوری گاڵبرەیتە لە 
سەربەخۆیی وەاڵتیکی خاوەن نەوت لە واڵتێک 
بووە:  موسوڵمان  دانیشتووانی  زۆرینەی  کە 
تەیموری خۆرهەاڵت. گاڵبرەیت ئەندامی یەکەم 
کابینەی دەوڵەتی گواستنەوە بوو و  زۆر لە 
دەوری  لە  ڕیز  خۆرهەاڵت  تەیموری  خەڵکی 
گرێبەستەکانی  بە  پێداچوونەوە  لە  نــاوبــراو 

نەوت و گاز لەگەڵ ئوسترالیادا دەگرن.

بۆ  پڕوپاگەندە  ساڵە  دەیــان  کوردەکان 
کە  پێتوایە  تۆ  بەاڵم  دەکــەن  سەربەخۆیی 
بۆ  گەنجاوە.  گشتپرسی  بۆ  کاتەکە  ئێستا 

ئێستا؟
بــە  ــەون  ــ ــ خـ ــە  ــ ــاڵ ســ  ١٠٠ کــــــوردەکــــــان 
خەڵکێکن  ئـــەوان  دەبــیــنــن.  ســەربــەخــۆیــیــەوە 
کە  دیـــارکـــراو  جوگرافیایی  نــاوچــەیــەکــی  لــە 
زۆرینەیان ئەوەیان دەوێ و کاتێک دەبێ کاتی 
ئەوان دەوڵەتێک و  بێ.  کارە  ئەو  بۆ  گونجاو 
سوپایەکیان لەسەر ئەرزی واقع هەیە. بە هۆی 
بەشێوەیەکی  دونیا  داعش  لەگەڵ  شەڕەکەیان 
ــوردان کە  ک ــە ســەر  بێ وێنە سەرنجی داوەت
لە  زۆر  دۆستی  پەیداکردنی  هۆی  بۆتە  ئەوە 

ویالیەتە یەکگرتووەکان. 

و  ناوچە  واڵتانی  کە  کــردووە  باست  تۆ 
لە ئاستی جیهانیدا، یەکێک لەوان ئێران، 
ئێستا  لە  کوردان  گشتپرسی  دژی  لەوانەیە 
بە  ــەوان  ئ ــردەوە  ک بە  بــەاڵم  بوەستن،  دا 
شێوەیەکی پرگماتیستی هەڵسوکەوت لەگەڵ 
چۆن  دەکـــەن.  سەربەخۆ  کوردستانێکی 

دەتوانی ئەوە شی بکەیەوە؟
شێوەیە  بــەو  ــەوە  ئ گشتی  شێوەیەکی  بــە 
سەربەخۆیی  تۆ  هەیە،  گشتپرسییەکت  تۆ  کە 
ــا خـــۆی لــەگــەڵ  ــی ــە دون ــ ڕادەگــەیــەنــی و دوای
بیست  بـــەوالوە   ١٩٩١ لە  دەگونجێنێ.  ــەوه   ئ
ویالیەتە  و  بوون  سەربەخۆ  واڵت  هەشت  و 
یەکگرتووەکان لە سەرەتادا دژی سەربەخۆیی 
ســودان.  باشووری  لە  جگە  بــووە  هەموویان 
تووندی  بە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  وێنە  بۆ 
لە  سەربەخۆیی  ڕاگــەیــانــدنــی  شــێــوەی  دژی 
ئەو  بوو.   ١٩٩١ ژوئەنی  لە  کرۆواسی  الیەن 
ڕەهای  پاشای  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  کاتی، 
نین.  ئێمـە چیتر  کە  بە شێوەیەک  بوو  جیهان 
و  دەرەوە  کاروباری  وەزیــری  بەیکر،  جەیمز 
بوو.  باوک  بوشی  دۆستی سەرکۆمار جۆرج 
سەرکۆماری  لەگەڵ  بێلگراد،  بۆ  هــات  بــوش 
بارەی  لە  و هۆشداریی  کۆبۆوە  کۆمارەکە   ٦

لێکهەڵوەشاندنی یوگوسالوی پێدان.

ــەاڵم ســەرکــۆمــارەکــانــی کـــرۆواســـی و  ــ ب
سلۆڤێنیا ماوەیەکی کورت دواتر سەربەخۆیی 
ــد. بــەڕیــوەبــەرایــەتــیــی  ــان ــەی ــیــان ڕاگ واڵتــەکــان
یەکیەتی  لێکهەڵوەشانی  دژی  هەروەها  بوش 
ئاگوستی ١٩٩١ سەرکۆمار  لە  بوو.  سۆڤیەت 
چوو بۆ کییەف و وتارێکی پێشکەش کرد کە 

بە وتاری ترسنۆکانەی کییەف ناسراوە.
مانگ،  هەمان  کۆتایی  لە  ئــەوە،  ســەرەڕای 
بە  ئێمە  و  ڕاگــەیــانــد  سەربەخۆیی  ئوکراین 
کارەمان  ئــەو  وەک  هــەر  ناسیمان،  فەرمیی 
لەگەڵ کرۆواسی و سلۆڤێنیا کرد. ئوروپاش بە 
هەمان شێوە دژ بوو، بەاڵم ئاڵمان و ڤاتیکان 
فەرمیی  بــە  ژانــویــیــە   ١٥ کــەلــە  دا  بــڕیــاریــان 

بیانناسن.
ئــەوکــات  )کــە  ئــورووپــا  یەکیەتیی   ١٩٩٢
سەربەخۆیی  بــوو(  ئورووپا  هابەشیی  نــاوی 
و  ناسی  فەرمی  بە  سلۆڤێنیای  و  کرۆواسی 
 ١٩٩٢ ئاپریلی  لە  یەکگرتووەکانیش  ویالیەتە 
ئەو کارەی کرد. کە واتە لە ماوەی ٩ مانگ دا 

ئەوە ڕووی دا.
ــیــگــەرانــە چــونــکــە بــۆخــۆی  ــە ن ــۆی ئــێــران ب
خراپی  بە  زۆر  کە  هــەن  کــوردی  هاوواڵتیی 
لەگەڵیان دەجووڵێتەوە، بەاڵم بژاردەکانی تر یا 
پەیوەندییەکی  یا  دوژمنکارانەیە  پەیوەندییەکی 
دەبینی  سەربەخۆ.  کوردستانی  گەڵ  لە  باش 
کە  کاتێک  ئـــەوە.  لەپشت  عەقاڵنییەتێک  کــە 
گشتپرسییەکە کرا و سەربەخۆیی ڕاگەیەندرا، 
شووشەکەی  لە  جنۆکەکە  دەتوانی  چۆن  تۆ 

بهاوێیەوە؟ تۆ ناتوانی!

بۆ ئیسڕائیل وا سەرسەختانە پشتیوانیی 
لە سەربەخۆیی کوردستانی کردوە؟

ئــەو  بـــۆ  ــەوە  ــتـ ــەڕێـ دەگـ زۆری  بــەشــێــکــی 
ــەگــەڵ کـــوردی  ــەوان ل ــ دۆســتــایــەتــیــیــەی کــە ئ
 ١٩٤٨ دوای  لە  جولەکەکان  هەیانە.  عێراق 
هەمیشە  کوردەکان  بەاڵم  دەرکــران  عێراق  لە 
چوون  کە  جوولەکانەی  ئەو  پاراستوویانن. 
لەسەر  باشیان  زۆر  بۆچوونی  ئیسڕائیل  بۆ 
ئەو  بۆچوونی  دژی  کە  هەبوو،  کوردستان 
جوولەکانەیە کە لە واڵتانی عەڕەب ڕا هاتوون 
ئــەزمــوونــە  ــانــن و  ــی عــەڕەب ــن کــە زۆر دوژم
تاڵەکانیان وای کردووە کە دژی عەڕەب بن و 
تووندئاژۆ بن.  جوولەکەکانی کوردستان، کە 
فرەچەشنیی ئەو شوێنەیان لەبیر ماوە، داوای 

بەفەرمیی ناسینی کوردستانیان کردووە.

لێکهەڵوەشانی  بــارەی  لە  تۆ  ئەزمونی 
سەر  لە  کاریگەریی  چەندە  یوگوسالوی 
هەڵوێستی تۆ لە بارەی کوردستان هەبووە؟
کاریگەرییەکی زۆری هەبووە چونکە لەوێ 
ــە الیــەن  ل دوای ڕاگــەیــانــدنــی ســەربــەخــۆیــی 
شێوەیەک  هیچ  بــە  ــڕۆواســی  ک و  سلۆڤێنیا 
نەدەکرا یوگوسالوی بە یەکگرتوویی ڕاگیرێ. 
هیچ  ئەوە  بەاڵم  بوو  کارەسات  بڵێی  دەکــرێ 
باش  ئاخۆ  کــە  نییە  ــەوەوە  بـ پەیوەندییەکی 
و  هەڵوەشا  لێک  یوگوسالوی  خــراپ.  یا  بوو 

نەیتوانی بە یەکگرتوویی بمێنێتەوە.
عێراقیش ناتوانێ بە یەکگرتوویی بمێنێتەوە. 
کوردستان لە سەر ئەرزی واقع بۆ ماوەی ٢٦ 
ساڵ سەربەخۆ بووە، زۆربەی ئەو کەسانەی 
لە  بــیــرەوەریــیــەکــیــان  هیچ  دەدەن  دەنـــگ  کــە 
بارەی ژیان لە ژێر دەسەاڵتی عێراقەوە نییە. 
واڵتی  لە  عێراقیان  سوپای  هیچکات  ئــەوان 
خۆیان نەدیتووە، هیچکات دەسەاڵتی عێراقیان 
بــەســەر ســنــوورەکــانــیــانــەوە، گــومــرگــەکــان و 
پالنی قوتابخانەکانیانەوە نەدیتووە. زۆربەیان 
نــازانــن. چــۆن دەتــوانــن کوردستان  عــەرەبــی 
ــە ڕیــگــای  ــۆ عـــێـــراق؟ تــەنــیــا ل بــگــەڕێــنــنــەوە ب
کۆمەڵگای  وانییە  پێم  من  کە  بەرباڵو  هێزی 
ئەو  عێراقیش  و  بــوێ  ئــەوەی  نێونەتەوەیی 
تواناییەی نییە. پێت خۆش بێ یا نا ئەوە ڕاستە 

و دەبێ قبووڵی بکەی.
شتێکی تر کە لە ئەزمونی کڕۆواسی وەرم 
بە  یوگوسالوی  نەدەکرا  کە  ئەوەیە  گرتووە 
بە  پێش  دەکــرا  بەاڵم  بمێنێتەوە  یەکگرتوویی 
دیپلۆماسی  ــەورەی  گ شکستی  بگیرێ.  شــەڕ 
ئامریکا ئەوە بوو کە جەختی لەسەر پێشگرتن 
بــە شــەڕ نــەکــرد، کــە دەکـــرا بیکردبا و ئــەوە 

ئاکامی کارەساتباری لێکەوتەوە.
ڕوسیه   یەکگرتووەکان،  ویالیەتە  جار  ئەو 
و ئێران نابێ سەرنجی خۆیان لەسەر ئەرکی 
کۆ  عــێــراق  ڕاگــرتــنــی  یەکگرتوو  نامومکینی 
بکەنەوە. ئەوان دەبێ لەوە دڵنیا بن کە لێک جیا 
زەبرو  بەکارهێنانی  هۆی  نەبێتە  بوونەوەکە 
پەیوەندییەکی  تــازەکــە  واڵتــە  دوو  و  زەنــگ 

باشیان بە یەکەوە هەبێ.
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خۆڕاگرلەڕەگەزیداربەڕوو
کاتێک ئاوڕ لە مێژوو و ڕەوتی بزووتنەوەی کورد لە 
سەت ساڵی ڕابردوودا دەدەینەوە، دەبینین بزووتنەوەی 
کوردستان  هەلومەرجی  پێی  بە  کورد  ڕزگاریخوازیی 
بەشە  زۆربەی  لە  وێنە  بۆ  کردوە.  تێپەر  قۆناخێ  چەند 
شەڕی  کۆتایی  کاتی  تا  کوردستان  لێک جیاکراوەکانی 
کوردستان  یەکگرتنەوەی  دروشمی  جیهانی،  دووهەمی 
سەرۆک  لەسەرەتادا  بووە.  سەرەکی  دروشمی 
عەشیرەکان بە هۆی وەزعییەتی ئابووری – کۆمەاڵیەتی، 
بارودۆخی  نەبوونی  فئودالی،  سەروەربوونی سیستەمی 
فەرهەنگی  و  ڕۆشنبیری  نزمیی  ئاست  ڕەخساو، 
حیزبایەتی، ڕێبەری ئەم بزووتنەوەیە بوون. لە ڕاستیدا 
توانایی  و  کۆمەاڵیەتییان  پێگەی  بە پێی  ئەوان  هەر 
پێکهێنانی هێزی چەکدار،  دەرفەتی کۆکردنەوەی خەڵک، 
بۆ  دیکەیان  دەوڵەتەکانی  لەگەڵ  پیوەندیگرتن  هەروەها 
بزووتنەوەی  لە  وپشتیوانی  یارمەتی  وەدەستهێنانی 
بزووتنەوەی  وەکوو  دەکرێ  قۆناخە  ئەم  هەبوو.  کورد 
فئودالی - ڕزگاریخوازیی کورد پێناسە بکرێ. پێکهاتنی 
حیزبی ڕزگاریخوازی کوردستان، حیزبی هیوا، کۆمەڵەی 
کوردستان(  دیموکراتی  حیزبی  پاشان  )و  کاف   – ژ 
ژێر  خستە  کوردی  بزووتنەوەەی  زۆر  ڕادەیەکی  تا 
کاتەی  ئەو  ڕووناکبیرانی  لە  بەشێک  ڕێبەرایەتیی 
سەربەخۆییخوازی   بە هێزی  هەستێکی  کە  کوردستان 
هەبوو. کوردستانیان  تەواوی  یەکگرتنەوەی  و 
ئەو  چاالکیی  درێژەی  و  ک  ژ.  کۆمەڵەی  پێکهاتنی 
دیموکراتی  حیزبی  تازەی  عینوانی  ژێر  ڕێکخراوەیە  لە 
دەوڵەتی  دامەزراندنی  و  سەردەمە   لەو  کوردستان 
بزووتنەوەیە  ئەم  سەرلوتکەی  کوردستان  کۆماری 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کەڕەت  هەوەڵین  بۆ  و  بوو 
کەوتۆتە  کورد  ڕزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی  ڕێبەریی 
خۆی  شیاوی  حیزبی  و  کاتە  ئەو  ڕووناکبیری  دەست 
بۆ خوڵقاوە. لە نوسخەی یادداشتێکی خانم ئەن لەمبتۆن 
کات  ئەو  بارودۆخی  بە  سەبارەت   ]Ann Lambton[
ئاوا  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  خەڵکی  هەستی  و 
نووسراوە: »ناوچە ڕووسیەکان لە دەرەوەی تەورێزەوە 
لە  تا میاندواو و مەهاباد، بە شار و گوندەوە پڕ بوون 
چەکداری تەیاری کورد. من هیچ جەندەرمە یان پۆلیسی 
ئێرانم چاو پێنەکەوت. لەگەڵ ژمارەیەک لە کوردی ناوچە 
سەربەخۆیی  لە  دڵەوە  ناخی  لە  هەموویان  کرد،  قسەم 
کوردستان دەدوان. یەکیان بازرگانێک بوو لە میاندواو کە 
ئەستەم دەبیندرا سوودێکی ڕاستەوخۆی لە کوردستانێکی 
کوردستانی  دەیگوت  بکەوێ]بەاڵم[  سەربەخۆدا وەچنگ 
سەربەخۆ، هەرچەندە هەژاریش بێ و قوربانیی لە پێناودا 
درابێ، دیسان لە بارودۆخی ئێستا هەر باشتر دەبێ. ]...[ 
لە مەهاباد قازی محەممەد کە کوردێکی خەڵکی ناوچەکە 
شۆرای  مەجلیسی  مەڵبەندەکەیە]لە  نوێنەری  برای  و 
ئەو  دەسەاڵتی  خاوەن  سەرۆکی  وادیارە  ئێران[  میللیی 
ناوچەیە بێ. من وا هەستم کرد کە لە نزیکەوە پێوەندیی 
لەگەڵ رووسەکان هەبێ و هەرچییەکی لەدەست بێ، بۆ 
درێغی  ئێرانییەکان  کاربەدەستە  نفووزی  بنەبڕکردنی 
دەبێ  ]مەبەست  کوردی  رۆژنامەیەکی   ]...[ ناکات 
دەبێتەوە،  باڵو  نهێنی  بە  دەگوتری  کە  بێ[  نیشتمان 
هەیە.  تێدا  بەشداری  و  دەدا  چاپی  لە  محەممەد  قازی 
لە  پشتگیری  ئەو،  قسەی  گوێرەی  بە  کە  رۆژنامە 
لە  وتاری  دەچێ  لەوە  و  دەکا  کوردستان  سەربەخۆیی 
سێر  ڕاپۆرتی  لە  بنوسرێ.)١(  تێدا  کۆمۆنیزمیشی  سەر 
عینوانی  ژێر  لە  ئێران(  لە  بریتانیا  بولالرد)باڵوێزی  ر. 
سیپتامبری  ٢٩ی  دەرەوە،  وەزارەتی  بۆ  تارانەوە  »لە 
١٩٤٤« سەبارەت بە کوردستان ئاوا نووسراوە: »ئێمە، 
باڵوێزخانەی  ›ئەتاشەی چاپەمەنی‹  الیەن  لە  نیشانەمان 
کە  دەستەوەیە،  بە  بریتانیا[وە  حەزرەت]شای  ئەعال 
چەکیان  ئاشکرا  بە  ئێران،  لە  رووس  ناوچەی  کوردی 
بە  دەدوێن.]...[ سەبارەت  لە سەربەخۆیی  و  هەڵگرتووە 
مەهابادیش ڕاستە و وا دیارە قازی محەممەد، مەرکەزی 
کوردستان«.)٢(  لە  بێ  سەربەخۆیی  بزووتنەوەی 
کۆمەڵەی ژ. ک لە هەوەڵین ژمارەی نیشتمان لە پوشپەری 
دەکا: ایمە«  »ئامانجی  لە  باس  چەشنە  بەم  دا   ١٣٢٢
»... کومەلەی ژ. ک ]...[. بە هەمو هیزو توانای خوی 
تی ئەکوشیت تا زنجیر و کەلەمەی دیلی و ژیردەستی لە 
ئەستوی نەتەوەی کورد دامالی و لەم کوردستانە لەت و 
بینیتە  ایستا کوردستانیکی گەورەو ریک و پیک  کوتەی 
تیابژیت.« سەربەستی  بە  کوردیک  هەمو  کە  بەرهەم 
پێکهاتنی  و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  چاالکیی 
پێویستە  بوو.  ڕێبازە  ئەم  دەوامی  کوردستان  کۆماری 
ئاماژە بەم راستییەش بکردرێ پێشەوا قازی محەممەد و 
ڕێبەریی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە پێی بارودۆخ و 
السەنگیی هێزەکانی دەرەکی و ژوورەکی و بە چەشنێکی 
پراگماتیستی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی 
کردوە. بۆ وێنە پێشەوا قازی محەممەد لە »گفتوگو« لەگەڵ 
ژمارەکانی  لە  کە  تاران«  ڕۆژنامەی  چەند  »خاوەنانی 
یەک و دووی کوردستان لە ٢٠ و ٢٢ی بەفرانباری ١٣٢٤ 
کۆماری  ڕاگەیاندنی  پێش  حەوتوو  دوو  لە  کەمتر  واتە 
کوردستان چاپ و باڵو بۆتەوە لە واڵمی ئەم پرسیارە کە: 
» * لە تاران دەلین کوردان بەرەهبەری جەنابت جوی 
راستە؟« آیا  دەوی;  کوردستانیان  استقاللی  و  بونەوە 

 ئاوا واڵم دەداتەوە:
لەدەولەتی  ایمە  ئەوەی  لەبەر  نیە؛  راست  »خیر 
دەمانەوی  دەوی و  اساسیمان  قانونی  اجرای  ایران 
بژین;  ایراندا  بەیداغی  ژیر  لە  خودموختاری  بە 
لەم  هەر  کەوتووە.«  وەگیر  خودموختاریشمان  و 
»مەرامی  بە  سەبارەت  پرسیاری  واڵمی  لە  وتووێژەدا 
فرقەی دیموکراتی کوردوستان« پێشەوا واڵم دەداتەوە:
»میللتی کورد لە ایراندا لە هەلسوراندن و پیک هینانی کارو 
باری جیگای خود آزاد بی و لە سنوری دەولەتی ایراندا بژی.«
ڕێبەریی  بارودۆخ،  شیاوبوونی  پێی  بە  پاشان  بەاڵم 
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حیزبی دیموکراتی کوردستان لە دووی ڕێبەندان 
دامەزراندنی کۆماری کوردستان ڕادەگەیەنی. لەم 
»نطقی«  لە  محەممەد  قازی  پێشەوا  پێوەندییەدا 
خۆی کە لە ژمارەی ١٠، ڕێکەوتی١٥ی ڕێبەندانی 
١٣٢٤ و ژمارەی ١١ لە ١٧ی ڕێبەندانی ١٣٢٤ لە 
ئەم  بیری  باڵوکەرەوەی  وەکوو  »کوردستان« 
حیزبە لە ژێر سەردێری »جیژنی سەربەخۆیی و 
استقاللی کوردستان« باڵو بۆتەوە، وێرای ئاماژە  
بە مێژووی کوردستان و کۆبوونەوەی کوردان لە 
ژێر »عنوانی حزب دیموکراتی کوردستان« باسی 
بە  کورد«  آزادی  و  »استقالل  وەدەستهێنانی 
هۆی پێکهاتنی کۆماری کوردستان دەکا و دەڵێ:
بەرهەلستی  و  سد  هەزاران  کورد  »ملتی   ]...[
دەستە ودایرەی  لەری دابو  سهندی  و  سخت 
دەکرد  ایمە یان  کارشکینی  بی ووچان  دیکتاتوری 
اختالفاتی  رانەدەستان  نامردیەک  هیچ  لە  و 
بو  بو  گەورە  ئشکالی کی  داخلیش  بو  عشایر 
پیش  نەیان توانی  هیچکامیکیان  ئەوانە  اما  ایمە 
پایەداری مان  بە هیز  دلیکی  بە  بەگرن  ایمە  بە 
استقالل  تا  خومان دانا  بفعالیتی  ادامەمان  و  کرد 
هینا.« بدست  کوردمان  نەتەوەی  آزادی  و 
پێشەوا قازی محەممەد نزیکەی دوو مانگ پاش 
گۆڕانی  و  ئێران  لە  سوور  سپای  چوونەدەرەی 
بارودۆخی نیوخۆیی و دەرەکی بە پێی وەزعییەتی 
تازەی سیاسی ئێران لە »نطقی« خۆی لە ڕۆژی 
بەرامبەر  لە  هەتاوی  ١٣٢٥ی  بانەمەڕی   ٣١
تەواوی سەران و سەرکردە و  ژنراڵەکانی کۆمار، 
و  کوردی  بە  کوردستان  ٥٠ی  ژمارەی  لە  کە 
وێرای  بۆتەوە،  باڵو  فارسی  بە   ٥١ ژمارەی  لە 
زوڵم  لەگەڵ  پێوەندی  لە  درێژ  و  دوور  باسێکی 
کە  ئەوەی  سەرەڕای  و  پەهڵەوییەکان  زۆریی  و 
کورد  تەمامی«  و  تام  سەربەخۆیی  بە  »ئاماژە 
دەکا، هاوکات ئاماژە بەمەش دەکا ئەگەر ئازادی 
لە سەرتاسەری واڵتدا دابین بێ هیچ بەربەستێک 
بۆ ژیانێکی برایانە لە چوارچێوەی ئێراندا نابینێ. 
بە  بدەین  قسەکانی  سەرنجی  ئەگەر  ئەسڵدا  لە 
پێی ئەو نموونانەی کە دێهێنێتەوە دەتوانین باس 
وەکوو  محەممەد  قازی  پێشەوا  کە  بکەین  لەوە 
بە  کوردستاندا  مێژووی  لە  کەسایەتی  یەکەم 
پێشەوا  دەکا.  فیدراڵ  واڵتێکی  لە  باس  چەشنێک 
دەبێژێ: ئاوا  خۆی  »نطقی«  لە  بەشێک  لە 
بەرقەراربی  دا  ایران  لە  آزادی  بیتو  ئەگەر   ...
دەژین  ایرانی دا  لە  ئەوەی  هەیە  مانعیک  چە 
بزانن  یەکتری.  بە  بدەن  برایەتی  تیکرادەستی 
برا  کردونیە  عدالت  ملتن  پەنجا  چل  شوروی 
دوو  سویس  جمهوری  چەند  چل و  امریکا 
دەژین... پیکەوە  گیان  روح و  یەک  سی یکن 
سۆڤییەت  یەکیەتیی  دانوستانی  پاش  بەرەبەرە 
پاشگەزبوونەوەی  قەوام،  حکوومەتی  لەگەڵ 
حکوومەتی ئازەربایجان لە ژێر گوشاری مۆسکۆ 
پاش  حکوومەتە  ئەم  خۆهەڵوەشاندنەوەی  و 
قەوام  دەوڵەتی  لەگەڵ  یەکالیەنەی  دانوستانی 
کوردستان  کۆماری  ڕێبەریی  کە  ئەوەی  بێ 
بۆ  میللی  »مەجلیسی  گۆڕانی  ئاگادارکرابێتەوە، 
بۆ  فیدایی  دەستەکانی  و  ئەیالەتی«  ئەنجومەنی 
بوون  ئامادە ی  هەروەها  نگهبان«،  »سازمان 
میللیی  سپای  ڕێبەری  و  دەسەاڵت  پێدانی  بۆ 
دەستپێکی  و  قەوام  دەوڵەتی  بە  ئازەربایجان 
پێدانی تەواوی دەسهاتی خۆیان بە خەزانەی بانکی 
میللیی ئێران، ڕێبەرانی کۆماری کوردستان هەست 
بە بێ پشتیوان  مانەوەی خۆیان لە ئاستی ژوور 
و دەرەوەی ئێراندا دەکەن و هەوڵ بۆ دانوستان 
لەگەڵ حکوومەتی تاران دەدەن، کارێک کە ئاکامێکی 
ئەرێنی بە شوێنەوە نەبوو و لە کۆتاییدا قەوام هیچ 
نەهێنا و سپای  بە جێ  بەڵێنەکانی خۆی  لە  یەک 
کرد. سەرکوت  کوردیشی  بزووتنەوەی  ئێران 
ئازەربایجان  حکومەتی  پاشەکەشەی 
کوردستان  و  کۆماری  ئەودا  شوێن  بە  و 
سپای  لەبەرامبەر  بەرەنگارنەبوونەوەیان 
لە  و  ئازەربایجان  خەڵکی  کۆمەڵکوژیی  ئێران، 
سێدارەدانی ڕێبەرانی بزووتنەوەی کورد  و گرتن 
کوردستانی  ئازادیخوازنی  دوورکردنەوەی  و 
ئەم  بەرامبەر  لە  داخەوە  بە  بوو.  شوێنەوە  بە 
کوردستان  و  ئازەربایجان  گەورەیەدا  کارەساتە 
پشتیوان  بێ  دەرەکیدا  و  ژوورەکی  ئاستی  لە 
مانەوە. دوکتۆر ڕەحیمی قازی بەم چەشنە ئاماژە 
بزووتنەوەیە  ئەم  تێکشکانی  دەرەکیی  هۆی  بە 
دەرەوەی  دیکەی  هۆیەکی   دەڵێ:«  و  دەکا 
بزووتنەوەیە  ئەم  سەرنەکەوتنی  و  تێکشکان 
پێشکەوتووەکانی  هێزە  الیەن  لە  کە  بوو،  ئەمە 
لێ  بوو  پێویست  کە  ئەوتۆی،  پشتیوانی  دەرەوە 
تەسک  چاوێکی  بە  بڵێین  باشتر  یا  وە  نەکرا، 
ڕاستەقینەدا  لە  دەکرا.  تەماشای  گرینگی  بێ  و 
سوڤیەتەوە  یەکیەتیی  الیەن  لە  سەردەمێک 
نێو  بزووتنەوەیەکی  وەک  بزووتنەوەیە  ئەم 
ئازەربایجانی  دیموکراتیکی  بزووتنەوەی 
بزووتنەوەیەکی  وەک  و  دەکرا  تەماشای  ئێران 
سەربەخۆیان دانەدەنا. تاوانی ئەمەش بێ شک لە 
سەر شانی ریزەیەک لە سەرۆکەکانی بزووتنەوەی 
ئەمان  چونکە  بوو.  ئازەربایجان  دیموکراتیکی 
بیروباوەڕێکی وایان باڵو دەکرتەوە، کە چون بە 
ڕەزا  کە  ئێران،  ئینیزیباتی  دابەشکردنی  گوێرەی 
مەهاباد،  مەڵبەندی  کردبووی،  خۆی  کاتی  شا 
بۆکان و شنو و نەغەدە و دەوروبەری ورمێ و 

سەر  خراونەتە  میاندووئاو  و  شاپور  و  خوی 
دیموکراتی  بزووتنەوەی  دەبێ  ئازەربایجان 
بزووتنەوەی  نێو  لە  جێگەیانە  لەم  کوردانیش 
سەربەخۆ  و  بێ  ئازەربایجاندا  دیموکراتیکی 
بیروباوەڕە  ئەم  گوێرەی  بە  بڵێین  چاکتر  نەبێت. 
دەبوایە کوردەکان خودموختاری وەدەست بخەن 
کاتدا  هەمان  لە  ئەویش  کە  ئازەربایجاندا،  نێو  لە 
نێو  لە  بخات  وەچەنگ  خودموختاری  دەیویست 
ماوەیەکی  داخەوە  بە  بیروباوەڕە  ئەم  ئێراندا. 
نێوان  کە  کاتێک  تەنانەت  و  کرد  حوکمانی  زۆر 
نوێنەرانی حکوومەتی خودموختاری ئازەربایجان 
و دەوڵەتی ئێراندا وتووێژ بەرێوە بردرا و پەیمان 
بەسترا، ئەم بەشەی کوردستان وەک مەڵبەندێکی 
زۆر  هەڵەیەکی  ئەمە  داندرا،  ئازەربایجان  نێو 
قازی  ڕەحیمی  د.  باوەڕی  بە  بوو.«)٣(  گەورە 
»نەبوونی ناوچەی یەکیەتی و خەباتی بەیەکەوەی 
دیکەی  هۆیەکی  ئێران  دیموکراتیکەکانی  هێزە 
نەتەوایەتیی  ڕزگاری  بزووتنەوەی  تێکشکانی 
وەک  ئێران  توودەی  حیزبی  و   ... بوو  کورد 
حیزبێکی پێشکەوتوو و بەهێزی مارکسیستی، کە 
لە تەواوی ئێران ڕێکخراوەکانی بە پان و بەرینی 
بەرامبەر  لە  خۆی  ئەرکی  دابوون  تێکۆشاندا  لە 
بزووتنەوەی ئازەربایجان و کوردوستان بە جێی 
نەگەیاند و لە مەڵبەندەکانی کرماشان و قەسر و 
بە  ڕێکخراوەیەکی  هەبوونی  سەرەرای  شاە ئاباد 
هێز هیچ پشتیوانییەکی بە هێزی لە جوواڵنەوەی 
نەهێنا.  پێک  کوردستان  مەڵبەندانەی  لەو  مەهاباد 
د. ڕەحیمی قازی ئاماژە بەم ڕاستییەش دەکا: 
»نابێ ئەمەش لە بیر بەرین، کە لەسەر مەسەلەی 
وەک  نەتەوەیی  زۆر  واڵتێکی  لە  کە  نەتەوایەتی، 
گرینگی  و  گەورە  زۆر  مەسەلەیەکی  ئێران 
شۆڕشە، حیزبی توودە هەڵەیەکی زۆری کرد. هەر 
ئەوەندە بەسە، کە بوێژرێت لە بەرنامەی حیزبی 
د.  دانەندرابوو.«  نەتەوایەتی  مەسەلەی  توودەدا 
پاش  تەنیا  کە  دەکا  لەمەش  باس  قازی  ڕەحیمی 
حیزبی  حیزب  یەکبوونی  لەمەڕ  پێکهاتنەکەی 
لە  ئازەربایجان  دیموکراتی  حیزبی  و  توودە 
لە ژێر کاریگەریی هێزە  ساڵی ١٩٦١ی زایینی و 
کوردستاندا  و  ئازەربایجان  دیموکراتیکەکانی 
مارکسیستی_ چەشنی  بە  نەتەوایەتی  مەسەلەی 
گونجاندرا.)٤( حیزبەدا  ئەم  بەرنامەی  لە  لینینی 
کۆماری  ڕووخاندنی  و  سەرکوتکردن 
قازی  پێشەوا  شەهیدکردنی  و  کوردستان 
دۆزی  بە  کۆتاییهاتن  هاوڕێیانی  و  محەممەد 
بۆ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  سەربەخۆییخوازی 
ماوەیەکی درێژخایەن و دەستپێکی گرتن و کوشتن 
بوو.  کورد  ئازادیخوازانی  دوورخستنەوەی  و 
قازی  لە سێدارەدانی  پاش ڕووخانی کۆمار و 
دروشمی  پەیتا  پەیتا  هاورێیانی  و  محەممەد 
ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی  سەرەکیی 
دەوڵەتە  بەهیزتربوونی  هۆی  بە  کوردستان 
بە  دژ  هاوبەشیان  پەیمانی  و  داگیرکەرەکان  
بزووتنەوەی کورد، پشتیوانی دەوڵەتە زڵهێزەکانی 
جیهان لەوان، الوازبوونی هێز و کاریگەری سەرۆک 
ئەم  ئابووری  بنەمای  گۆڕانکاریی  عەشیرەکان  و 
سەرمایەداری،  سیستەمی  پەرەسەندی  واڵتانە ، 
بە  هیوا  سەرتاسەری  و  چەپی  بیری  کاریگەری 
کۆتاییهێنان بە زوڵم  و زۆری نەتەوەیی لە واڵتێکی 
رۆژهەاڵتی  کوردی  خەباتی  سۆسیالیستیدا 
خەبات  قۆناخی  خستە  سەرەتادا  لە  کوردستانی 
خودموختاری  پاشتر  شارۆمەندی،  مافی  بۆ 
هەڵبژاردنی  هەروەها  ئێراندا،  چوارچێوەی  لە 
سۆسیالیسمی  پاشان  و  سۆسیالیسم   ئامانجی 
چارەسەرکردنی  بە  باوەڕ  دیموکراتیک. 
ڕاستەقینەی چەوسانەوەی چینایەتی  و نەتەوەیی 
لە یەکیەتیی سۆڤییەت  و واڵتە سۆسیالیستەکانی 
وەکو  کۆمۆنیستەکان  خەباتی  ئورووپاپی، 
زوڵم   بە  دژ  پێشکەوتنخوازی   – سەرەکی  هێزی 
کاریگەریی  نەتەوەیی  چینایەتی  و  زۆری  و 
بەرەو  کورد  ڕووناکبیرانی  ڕاکێشانی  بۆ  زۆری 
سەرەکیییەکانی  حیزبە  بوو.  حیزبانە  ئەم 
نێوان  لە  جیهان  کە  دەورانەی  لەو  کوردستانی 
دابەش  کاپیتالیستی  بەرەی سۆسیالیستی  و  دوو 
هەڵبژارد. »سۆسیالیستی«یان  بەرەی  کرابوو، 

سەرچاوەکان:
١(   Fo٣٧١/١٣٩٧٨/٤٠١١٧٣  نوسخەی یادداشتێکی 
خانم ئەن. ک. س. لەمبتۆن. ئاتاشە)راسپێراوی( چاپەمەنی 
سیپتەمبەری  ١٣ی  تاران  لە  بریتانیا  باڵوێزخانەی 
سەرچاوە:  ڕووس.  لەگەڵ  کورد  پێوەندیی   ،١٩٤٤
وەزارەتی  بەڵگەنامەکانی  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
١٣٠بەڵگەنامە(  کوردی  بریتانیادا)وەرگێراوی  دەرەوەی 
٢٠٠٥ ژین  بنکەی  سوڵتانی  ئەنوەر   ،٦٧ الپەرەی 
٧١ الپەرەی  سەرێ،  سەرچاوەی   )٢
گەلی  نەتەوایەتیی  رزگاریی  بزووتنەوەی   )٣
اڵپەرەکانی   ،١٩٤١-١٩٤٧ محەمەد  قازی  و  کورد 
و  چاپ  دەزگای  قازی.  رەحیمی   ،٣٦٦-٣٦٣
٢٠١٢ یەکەم  چاپی  هەوڵێڕ،  ئاراس،  باڵکردنەوەی 
٣٧٤-٣٧٢ اڵپەرەکانی  سەرێ،  سەرچاوەی   )٤

نییە،  ئیدیۆمێکی کوردی  ناقەڵشێ، ئەوە هەر پەند و  دار هۆرەی لە خۆی نەبێ 
بووە.   نەتەوەیەش  ئەم  مافخوازیی  ئاوێتەی شۆڕش و خەباتی  بگرە سەدان ساڵە 
زۆر جار تیری دوژمن نەیتوانیوە قەاڵفەتی میرانەی سوارچاک و پێشمەرگە بخاتە 
سەر عەرزی، بەاڵم ئەوە بە دەهۆ و خیانەت کراوە. کەم نین ئەو پیالنگێڕییانەی کە 
دوژمن بە تێخزاندنی مۆرەکانی خۆی بۆ نێو ڕیزی تێکۆشەران ویستوویەتی زەبری 
قورس لە هێزی پێشمەرگە بدا کە پێی زاندراوە و لێی هەڵوەشاوەتەوە؛ بە داخەوە 
کەمیش نین هەر ئەو پیالن و چەپەڵییانە کە سەرکەوتوو بوون و برینێکی دیکەیان 
دەکا... پێت  خۆی  دوژمن  لەوەی  بەژانتر  برینێکی  نیشتمانەوە،  جستەی  خستۆتە 
بوون  ساز  پێشمەرگەکان  لە  تیمێک   ١٣٩٥ ساڵی  خەرمانانی  نێوەڕاستی 
دەکرێ  ئەوەندەی  و  بکەن  سەردەشتدا  ناوچەی  بە  نیزامی  و  سیاسی  گەشتێکی 
لەوەی  ئاگا  بێ  مەخابن  کەنەوە.  شاد  ڕۆڵەکانیان  دیتنی  بە  خەڵک  کۆمەاڵنی  دڵی 
تەشکیالتییەکانی  نێو ڕیزە  لە مۆرەکانی خزاندبووە  یەک  بوو  کە ڕێژیم ماوەیەک 
کەوتبوو. دەست  وردی  زانیاریی  گەشتە  و  جموجۆڵ  ئەو  لەسەر  و  حیزب 

چوون  ڕێگای  شارەزاکانی  و  بەڵەد  لە  یەک  دوژمن  نفووزییەکەی  مۆرە 
١٦ی  رۆژی  لە  ئەویش  بوو،  کوردستان  ناوچەیەکی  لە  هێزەکە  هاتنەوەی  و 
پێشتر  کە  کرد  بۆسەیە  ئەو  ڕەکێشی  پێشمەرگەکانی  لە  دەستەیە  ئەو  خەرماناندا 
توانیبووی  فێڵ  بە  ئەو کە بۆخۆی  نابوویانەوە.  لە سەر ڕێ  ئاگاداریی خۆیان  بە 
ببێ،  دەرباز  بۆی  و  کەوێتەوە  دوور  شوێنەکە  لە  ڕووداوەکە  پێش  ساتێک  چەند 
گەورە  تەقینەوەیەکی  داوێک.  خستبووە  پێشمەرگەکانی  پێشەنگی  دەستەی 
و  ئاستەم  شوێنێکی  لە  ئەویش  و  الیەک  هەموو  لە  بەسەریاندا  قورس  ئاگری  و 
پێشمەرگەی  دوو  نستانی،  ئەمیر  و  ئاڵی  ئازاد  ڕووداوەدا  لەم  چاوەڕواننەکراودا. 
بەوەجی حیزب شەهید بوون و پێشمەرگەیەکیش بریندار بوو. پێشمەرگەکانی دیکە 
و  بەوەخت  دەستکردنەوەی  وێڕای  و  بن  زاڵ  دۆخەکەدا  بەسەر  توانییان  دواتر 
بوێرانە نەیەڵن دوژمن وەک ئەوەی کیسەی بۆ هەڵدروبوو پیالنەکەی سەرکەوێ.

ڕۆژی  لە  پێشمەرگەیە  چوار  مانەوەی  پێشمەرگە  حەماسەی  زێڕینی  الپەڕەی 
زۆر  برینی  کە  بریندارەکە  پێشمەرگە  و   شەهید  دوو  لەالی  رووداوەکە  دواتری 
دابنێن  گیانیان  ئامادەبوون  ئەستەمدا  ئاوا  لە شوێنێکی  ئەوان  هەڵگرتبوو.  قورسی 
بەاڵم هاوڕێ بریندارەکەیان کە بەهۆی برینە قورسەکەی نە توانای ڕێ بڕینی هەبوو 
نە توانای ڕاگواستنی لەم دەم و دەستەدا دەلوا، لە شەڕگەدا جێ نەهێڵن. ئەوان بە 
مەترسیی ئەو بڕیارەیان دەزانی، چونکی نەهێزێکی یارمەتیدەر هەبوو بگاتە سەریان 
و نە تروسکاییەک بۆ دەربازبوون؛ بەاڵم پێشمەرگە بۆ خۆی کە سەرچاوەی هیوا 
باوەڕە، چۆن دەتوانێ چاوی هیوا و هۆمێدی هاوسەنگەرێکی برینداری بێ سۆما بکا؟
چوار شۆڕەسوارەکەی ئەم بەسەرهاتە لەگەڵ کشانی تاریکی و شەوەزەنگ وەخۆکەوتن. 
شەهیدەکانیان لە شوێنێک شاردەوە و هەوڵیان دا لەگەڵ هاوڕێ بریندارەکەیان ئەوەندەی 
دەکرێ لە شەڕگە دوور کەونەوە؛ بەاڵم تەنیا توانییان چەند سەت میترێک ببڕن ...

وەدەنگ  بریندارەکە  سەریان.  دەگەیشتە  پەلە  بە  ڕۆژ  دابوو،  بەیانیی  سیوادی 
حەوت  نەبێتە  با  داوە  شەهیدمان  دوو  ئێمە  بهێڵن.  جێم  و  بڕۆن  »تکایە  هات: 
خەمی  و  بڕۆن  ئێوە  نەگەڕێ.  دڵ  لە  شایی  سەرکەوتنە  بەو  دوژمن  و  شەهید 
کە  هەیە  کار  زۆر  پێتانە،  زیاتری  پێویستیی  بنەماڵەکانتان  و  حیزب  نەبێ.  منتان 
بەر  بکەومە  برینداری  بە  ئاوا  نایەڵم  مەترسن  بهێڵن،  جێم  و  بڕۆن  بیکەن،  دەبێ 
ئیالمی،  رەزا  کاک  ڕەحیمیان،  ئەییوب  کاک  خۆشکەالم،  حەسەن  کاک  دەستیان... 
کەونەوە....« دوور  بن  زوو  و  بکەن  قسەم  بە  تکایە  قادری،  ئیدریس  کاک 

لەبەر  ئەوەی  بەاڵم  بوو،  قسانەی  لەو  گوێیان  دەنگ  بە  ئەگەر  هاوڕێکانی 
»کارۆ«ی  جگەرگۆشەکە  دوو  شێروان،  و  شارۆ  ڕوخساری  بوو،  چاویان 
پێشمەرگانە  باوەڕ  بۆ  گەڕانەوە  بوو،  چاوەڕوانەکەی  خێزانە  و  هاوسەنگەریان 
لە  و  تێنەکردن  کاری  قسانە  ئەو  بۆیە  بوو.  دەروونیان  و  ناخ  هاواری  و 
بێ،  بەهێزتر  و  بگرێ  جەرگیدا  بە  دان  کە  دەدا  کارۆ  بە  دڵگەرمییان  بەرامبەردا 
کە ئاسۆی سەرکەوتن و دەربازبوونیان لەو شەوەزەنگە تووش و نەهاتە ڕوونە.

پێیان  ئەوەی  شەڕ  تفاقی  لە  جیا  توونی.  و  برسی  سەریان.  گەیشتبووە  خۆر 
بوو دوو قومقومە ئاو کە دایان نابوو بە لۆکە دەمی بریندارەکەی پێ تەڕ بکەن. 
دەوریدا  بە  دوورتر  کەمێک  خۆیان  و  گابەردێک  بن  بردە  بریندارەکەیان  هاوڕێ 
دێنەوە شەڕگە و  بە ڕۆژ  دەیانزانی هێزەکانی دوژمن  ئەوان کە  چوونە سەنگەر. 
دەست بە گەڕان و پشکنین دەکەن، خۆیان بۆ هەرچەشنە بەرەنگارییەک ئامادە کرد.

دوورەوە  لە  کە  بوو  خۆمپارە  گرمەی  و  تۆپباران  هەر  نیوەڕۆ  پێش  هەتا 
گەیشتنە  دوژمن  هێزی  لە  پڕ  ماشێنێکی  نیوەڕۆ  دەمەو  بەاڵم  دەهاوێژران، 
شەڕگە. ئەوان پێشتر ساغ ببوونەوە لەبەر پاراستنی گیانی هاوڕێ بریندارەکەیان 
ئەگەر  بەاڵم  نەیەن؛  وەدەست  لێیان  نەبن،  ئاشکرا  و  سەریان  نەگەنە  هەتا 
نەهێڵن. جێ  هاوڕێیان  »کارۆ«ی  و  بکەن  شەڕ  فیشەک  دوا  تا  زانین  پێیان 

چەند کەس لە هێزەکانی دوژمن چەند شەقاوێک مابوو بگەنە سەریان، هەناسەکان 
کەمێک  کە  بەرگری  و  بۆ شەر  پەالپیتکە  لەسەر  دەست  و  کۆبوونەوە  سینگدا  لە 
ئەوێ  بۆ  هەموویان  کەوت.  شەهیدەکان  بە  چاوی  جاشەکان  لە  یەک  دوورتر 
گەڕانەوە و لە دەوری شەهیدەکان کۆ بوونەوە. پێشمەرگەکان دەیانتوانی لێیان دەن 
و زەبری زۆر باشیان لێ بوەشێنن، بەاڵم دەیانزانی ڕۆژ زۆری بە بەرەوە ماوە و 
هێزی یارمەتیدەری ڕێژیم دەگاتێ و ئەوان هەموو تێدا دەچن، بەاڵم ڕەنگبێ کارۆ 
کادرێکی سیاسی_ کە  کارۆ  بۆ ڕزگارکردنی  بەر دەستیان،  بکەوێتە  برینداری  بە 
ئەمنیەتی بوو گرینگتر لە کوشتنی چەند یان چەند دە کەس لە هێزەکانی دوژمن بوو.

هێزەکانی دوژمن کە زەندەقیان لە تەرمی پێشمەرگە شەهیدەکانیش چوبوو، نەیانوێرا 
لێیان نیزیک  ببنەوە،  بۆیە تەرمەکانیان بە ماشێن ڕاکێشا و لەوێ دوور کەوتنەوە.

چەند  ئێوارە  تا  و  برینداریان  هاوڕێی  الی  چوونەوە  پێشمەرگەکان 
ملی  شەو  داهاتنی  و  خۆر  ئاوابوونی  لەگەڵ  و  کرد  دەرمانیان  جارێک 
بڕی. یارمەتیدەر  هێزی  لەگەڵ  یەکگرتنەوە  شوێنی  بەرەو  ڕێگایان 

قەبوڵکردنی  و  دوژمن  جەرگەی  نێو  لە  ڕۆژییان  و  شەو  مانەوەی  بە  ئەوان 
بەبەری  دیکەی  گیانێکی  هەر  بریندارەکەیان  هاوڕێ  جێنەهێشتنی  بەاڵم  مەرگ 
بەڵکوو  نەکردەوە،  تێکۆشاندا  و  خەبات  بە  درێژەدان  بۆ  هاوڕێیان  »کارۆ«ی 
گەلەکەیان. داهاتووی  نەوەی  بۆ  خۆنەویستی  و  فیداکاری  بۆ  سەرمەشق  بوونە 

    د. کامران ئەمین ئاوە

برایم چووکەڵی

پرسیکوردلەسەربەخۆییەوەبۆخودموختاری
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»کەس نەیدەناسیيەوە، وەکوو شێتی لێهاتبوو« 
چیرۆکەکەی  دەسپێکی  وەکوو  ڕستەیەی  ئەم 
نووسیبوو و باڵنجەکەی خستبووە سەرچاوی و 
بیری لەوە دەکردەوە کە چۆن درێژەی پێ بدا؟ 
مێشکیدا  لە  چیرۆکەکەی  گشتیی  کۆی 
داڕشتبوو. بەاڵم هەرچی دەکرد دەستی بۆ ئەوە 
دەیگوت:  لەبەرخۆیەوە  بکات.  تایپی  نەدەچوو 
مێشکمدایە،  لە  ئەوجۆرەی  ئەگەر  »دەزانم 
یەکە  بیخوێنمەوە،  کارگەدا  لە  و  بینووسمەوە 
دەڵێن،  پێم  ئەوەیە  دەگرن،  لێم  کە  ڕەخنەی  و 
بەقسەی  ڕێئالیزمییە.  و  خەتی  چیرۆکەکەت 
تایبەتمەندیی چیرۆکی کالسیک  ئەوەش  ئەوان، 
کارەکەم  بەوجۆرە  ئیدی  لەمۆدکەوتووییە.  و 
لێ دەکەنەوە بە هیچ! ئەی ئێستا  من چی لەو 
بیکەم  بکەم؟ چۆن  ڕێئالیزمییەی خۆم  چیرۆکە 
مۆدێڕن!؟« و  سوورڕیئالیزمی  بەچیرۆکێکی 

دەسپێکی  ڕستەی  کرد  هەستی  کوتووپڕ 
»یانی  هەیە:  زەقی  گرفتێکی  چیرۆکەکەی 
لێ  شێتی  وەکوو  نەیدەناسییەوە،  کەس  چی 
ئەو  هاتووە،  لێ  شێتی  وەکوو  ئەگەر  هاتبوو؟ 
ئەو!« خەڵک  نەک  نەناسێتەوە،  خەڵک  دەبێ 

بۆیە دەسپێکەکەی گۆڕیی بە:

ڕەگم داکوتاوە لەم خاکە
ئەتۆ لەم دەشتە وشکە تینووە ڕۆژێک دەکەی کۆچ و

لەگەڵ تۆ دێنە ماڵئاوا نمەی ئەسرینی چاوانم

نیگات تاڵ و پەشۆکاوە
دڵت بە دڕک و داڵی نائومێدی زۆر ڕەنجاوە

خەم و ژانی نەهاتی تین و توانی نێو هەناوی تۆی هەڵێنجاوە
بە خوێن و ئارەقە هێزت وەبەر ئەو جەنگەڵە ژاکاوە هێناوە

بەرامبەر هەڵمەتی ئەو گشتە تۆفانەی ڕەگ و ڕیشە لەبن دێنن
بە تەنیا و دەسبەتاڵ سنگت وەبەرداوە

لە بۆ تۆ کۆچ لەم خاکە وەهایە دەست لە گیان بەردەی
ئەتۆ وا خاوەنی ڕازێکی شاراوە لەگەڵ دار و گەاڵی ئەو چیمەن و هەردەی

ئەتۆی ئەو هەوری تاریک هێنەری بێ ڕەحمی بێ باران هەراسان کرد
ئەتۆی ئەو ویشکەساڵە بەردەوامانە

ئەتۆی هاواڵی نیوەی ڕێگە بوونی ئاشنا و یاران هەراسان کرد
ئەتۆی فێڵ و درۆی هاوڕێ و کەسوکاران هەراسان کرد

ئەتۆی هاوار و ژاوەی کەمتیاران و
قڕەی ناخۆشی بێ کۆتای قەل و دااڵن هەراسان کرد

ئەتۆ بە نێوچاوانی پاک و بێگەرد و نەجیبی خۆت
کە لەو الی گەنمەجاڕان

خۆشتر و زۆر پڕشکۆتر لە هەزاران تاجی خۆر هەڵدێ
بە گۆنای تاوەسووتت وا بە تینی تاوی سەر ئەم دەشتە سووتاوە

بە ڕوخسارێکی داگیرساو بە تینی ئاگری غیرەت
کە وا ئێستا لەبەر چاوم گەلێ بەرزە و

بەرزتر لە هەزاران جامی جەمشیدە
ئەتۆ بەو چاوە خەمبارانە وا ڕۆژگارێ کانی بوون

کانگای شەوق و شادی و کامەرانی بوون
ئێستاکەش جەخار و حەسرەت و خەم سێبەری خستۆتە سەر سەریان

دەڕۆی لێرە و
لەگەڵ تۆ دێنە ماڵئاوا نمەی ئەسرینی چاوانم

ئەمن لێرە ڕەگم داکوتاوە لەو خاکە
ئەمن لێرە ئەویندارم بە ئەو خاکەی ئەگەر پیسە و ئەگەر پاکە

هەتاکوو دوا پشوو لێرە دەمێنم من 
سەرم سوڕماوە چیم لێرە دەوێ و چی لێ ئەسێنم من

هیوای ئاسۆگی گەش گەرچی لە نێو تاریکە شەوگاران بە دی ناکەم
ئەمن دیسان لە نێو ئەو دەشتە وشکە تینووە داژۆم

سەرئەنجام لێرە تەنیا و دەست بەتاڵ ڕۆژێک 
لە نێو جەرگ و دڵی ئەو خاکە دەشتێ گوڵ دەڕوێنم من

سەرئەنجام لێرە ڕۆژێک دێ لە سەر لوتکەی چیا وەک خۆر
سروودی بەرزی سەرکەوتن دەخوێنم من

دەزانم
ڕۆژێ دیسان دێیەوە ئێرە.

فەرەیدوون موشیری           
و: کامیل نەجاڕی

»ئێستا کەس ناناسێتەوە وەکوو شێتی لێ هاتووە!«
باڵنجەکەی خستەوە سەرچاوی و لەسەر پشت، چووەوە 
و  خەتی  هەروا  دەکەم  »وا  چیرۆکەکەیەوە:  قوواڵیی  نێو 
ئەوەی  و  هەستا  هەرکەسیش  دەیگێڕمەوە.  ڕێئالیزمیانە 
لەگەڵ  ئێمە  گەلی  »بەڕێز  دەڵێم:  پێی  گرتم،  لێ  ئیراد  وەک 
گەالنی دیکە ئەو جیاوازییەی هەیە، ئەوان لەشەڕ و ماڵوێرانی 
ڕێئالیزمیی  سەرنجڕاکێشی  چیرۆکی  هەرچی  و  بوونەتەوە 

هەیانبووە نووسیویانە و تۆماریان کردووە و چییان 
دەستەوداوێنی  بۆیە  بیگێڕنەوە،  نەماوەتەوە  بۆ 
نەک  ئێمە،  بەاڵم  بووون،  خەیاڵ  و  سوورڕئالیزم 
نەبووە،  ڕزگارمان  ماڵوێرانی  و  شەڕ  لە  هەر 
ڕێئالیزمەکانی  چیرۆکە  هەزاری  لە  یەک  بەڵکوو 
نەکردوون.  تۆمارمان  و  نەنووسیوەتەوە  خۆشمان 
خۆمان  ڕێئالیزمییانەی  چیرۆکە  ئەو  ئێمە  ئەگەر 
بیانخوێننەوە،  بەوان  بیاندەین  و  بنووسینەوە 
خەیاڵی  و  بوون  سوورڕئالیزم  لە  سەریان  دڵنیام 
ئێمە سووڕدەمێنێ!« ڕێئالیزمەکانی  چیرۆکە  بوونی 
لە  پشت،  لەسەر  هەروا  و  البرد  باڵنجەکەی 
پێخەفەکەیدا، بە موبایلەکەی، بەر لەوەی دەست بکا 
بە تایپی چیرۆکەکەی، لەبەر خۆیەوە گوتی: »باشە، 
کەس ناناسێتەوە وەکوو شێتی لێ هاتووە، یانی چی؟ 
بناسێتەوە؟« خەڵک  ماقووڵە  بێ  شێت  کەسێک  بۆ 

کورتە چیرۆکی »ڕێئالیزمی سوورڕئالیزم«
نووسینی: ن.ف

کە  هەر  خۆپیشاندانەکە  دووهەمی  شەوی 
پشتەوە  لە  زوو  دەربێنم  کوردستان  ئااڵی  ویستم 
بۆ  بردمیان  بێهۆشی  بە  و  لێدام  دەرزییەکیان 
دەرکێشام  نینۆکەکانییان  هەموو  لەوێ  و  ئیتالعات 
ماشێن  بە  نیوەشەو  و  کردم  پێ  تجاوزیان  و 
بردمیانەوە بەر دەرگای ماڵی خۆمان و فڕێیان دام.

 ئێستا کەس نامناسێتەوە، وەکوو شێتم لێ هاتووە؛ 
هاتووە!« لێ  شێتم  وەکوو  ناناسمەوە  کەس  نانا، 

نارس فەتحی

باخی پڕ لە گوڵ وگوڵزاری خەباتی کورد هەرچەند بۆن 
و بەرامەی ئەو نێوەی پڕ کردوە و دڵی هەموو ڕێبوارێکی 
بردوە، کەچی بێ دڕکوداڵیش نیە. ئەم باخە خۆش و ڕازاوەیە 
کە بە هیممەتی هەزاران باخەوانی کارامە و دڵسۆز و لێهاتوو 
خزمەتی کراوە، بەاڵم هەر جارە ناجارێک گیاکەڵە و دڕوە زەردە 
و فریزوو بەربینگی پێ دەگرن و خەریکن لەبەر چاوی بخەن.
بۆ  کورد  ساڵەی  سەدان  لەخەباتی  کورت  ئاوڕێکی 
قەت  دەڵێ  پێ  ئەوەمان  خۆی  ئینسانیی  مافی  بە  گەیشتن 
نەداوە  ڕووی  هیچکات  و  نەبوە  دڕکوداڵمان  بێ  باخێکی 
سوارچاکانی ڕێڕەوی ئەم خەباتە تووشی سەرەنەگرێ نەبن 
نەگیرێ.  پێ  ڕێیان  سەر  خۆیانەوە  هاوخوێنانی  لەالیەن  و 
ئەوەندەی کورد لەپێناو گەیشتن بە ئاواتەکانی خوێنی داوە 
کورد  خەباتکارانی  نایە.  لەگێڕانەوە  نواندوە  فیداکاریی  و 
لەڕەوتی دوورودرێژی بڕینی ئەم ڕێگا سەختەدا ئەوەندەی 
لەالیەن سوپای نەیارەوە هەوڵی سڕینەوەی دراوە بەداخەوە 
هەتا  نەکراوە.  ساز  بۆ  کەمی  بەربەستی  خۆشیدا  دەنێو 
کورد  نەگەیشتنی  ئاکام  بە  ئەسڵیی  موشکیلەی  ئێستاش 
کە  نێوخۆییانەیە  بەربەستە  ئەو  ئەو  هەمان  مافەکانی  بە 
هەرجارەی بە ناوێک و بە بیانوویەک بەربینگی پێ دەگرن.
زۆری  بەشێکی  کوردستان  خاکی  لەتبوونی  یەکەم 
بەرەی  دوو  بەسەر  کورد  دابەشبوونی  سەر  دەگەڕێتەوە 
شەڕی نێوان عوسمانی و سەفەویدا کە ئاکامەکەی خوێنێکی 
زۆر، قاتی و قڕی و دووپارچە بوونی خاکی کوردستان بوو. 
لەهەموو شۆڕش و سەرهەڵدانەکانی کوردانی ژێر دەستی 
عوسمانیدا کەڵەوەکێشی، ڕقبەڕقەی نێوان سەرۆک عەشیرەتە 
کوردەکان و بۆ بەچۆک داهێنانی یەکتر هاوکاریی دوژمن 
و  شکست  و  عوسمانی  سوپای  بەرەندەی  کارتی  کردن، 
تێداچوونی خودی کورد بوو. سەرهەڵدانەکەی میری ڕەواندز 
ئارارات  و  عوبەیدوڵال  شێخ  دواتر  و  زێڕین  لەپ  خانی  و 
و شێخ مەحموود و سمکۆ و دواتر دروستکردنی کۆماری 
کوردستان لەالیەن قازی محەممەدەوە هیچیان بێ کێشەی 
تێکدەرانەی  دەستی  هەمووشیاندا  لە  و  نەبوون  نێوخۆیی 
بە  کورد  ئازادیی  دوژمنانی  ئەگەر  بوە.  کارساز  نێوخۆ 
ئاشکرا دەهاتنە شەڕی کورد و بۆ بەچۆکداهێنای خەباتکاران 
نێوخۆ  نەیارانی  دەنواند،  بێڕەحمییان  و  دڵڕەقی  پەڕی  ئەو 
خەریکی  و  دەگێڕا  دەسیسەیان  جۆراوجۆرەوە  لەڕێگای 
بنکۆڵ کردنی ژێرپێی خەباتکاران و سەرکردەکانیان بوون. 
ئەوەی جاران وەک شەڕی قودرەت و ڕقبەڕقەی تایفەگەری 
و دەربڕینی حەسادەت زەبری لە ڕەوتی خەباتی کورد دەدا، 
ئێستا بە ناوی دیکە و لە مەجالی دیکەشدا خۆی دەنوێنێ. 
 هەتا زەمان تێپەڕیوە و پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان ئاڵوگۆڕی 
نێوخۆییش  تێکدەری  بەرەی  هاتوە،  بەسەردا  زیاتریان 
بیانووی تازەی دۆزیوەتەوە و دەستەواژەی نوێی بۆ تێکدانی 
یەکڕیزیی خەباتکاران دۆزیوەتەوە. لێرە باسی ئەو کوردانە 
نیە کە چەکی دوژمنیان دەست داوەتێ و ناوی »جاش«یان 
وەدوو خراوە. ئەوان ڕێگایان دیارە و بە ئاشکرا سەفی خۆیان 
لە سەفی خەباتکاران جیا کردۆتەوە. لێرە باسی ئەو کوردانەیە 
کە بە ناوی دڵسۆزی بۆ مەسەلەی کورد بە قەولی خۆیان 
لێحاڵی بوونی زیاتریان لە مەسەلەکان، عەمدەن بەرد دەخەنە 
سەر رێێ خەباتکاران و نایەڵن کورد یەکڕیزیی بە نسیب بێ.
ڕیفڕاندۆمی  دەگەڵ  پێوەندیی  دواییانەدا  لەم  ئەوەی 
باشووری کوردستان هاتە گۆڕێ و ئەو دەستەبەندییەی لەم 
نێودا ساز کرا و ئێستاش بەردەوامە دەچێتە خانەی هەمان 
ڕیزەکانی  لێکترازانی  بۆ  هەوڵدان  و  سازکردن  بەربەست 
گەل. ئەگەر جاران ڕەقابەتی نێوان سەرۆک عەشیرەتەکان 
خۆ  »ڕووناکبیر«ی  ئێستا  دەدا،  تێک  کوردی  یەکڕیزیی 
بە ئاکادیمی زانی چەند زمان زان ئەو ئەرکەی وە ئەستۆ 
گرتوە و شەووڕۆژ خەریکە لە نێو الپەڕەی کتێبان ماددەی 
قانوونی بۆ بە ناشەرحی زانینی ڕیفڕاندۆم بدۆزێتەوە. ئەوەی 
ئەمڕۆ تەیفێک لەبەرەی ڕووناکبیری دژبەری سەربەخۆیی 
دەرحەق مافی ڕەوای نەتەوەکەی دەیکا تاوانی لەو شمشێر 
خوازانەکانی  سەربەخۆیی  ڕاپەڕینە  دژبەرانی  کێشانەی 
تێکدانی  ئێستا  ئەوەی  نیە.  کەمتر  کورد  نۆزدەی  سەدەی 
مێشکی الوی کوردە و دڵسارد کردنەوەی نەوەیەکی نوێ 
لەدرێژەدان بە خەباتی کوردایەتییە. ئەوەی ئێستا ڕۆڵی ئەو 
دڵۆپە ئاوانە دەگیڕێ کە تک تک دەکەونە سەر نێوچاوانی 
بەندکراوی دەست کەلەپچە کراو. ئازار و زیانی ئەو دڵۆپانە 
کورد  کە  زیاترە  خەنجەرانە  ئەو  زیانی  و  لەئازار  زۆر 
و  لەشە  لەسەر  ئەویان  کەوتوە.  وێێ  نێوخۆیی  لەشەڕی 
ئەمیان لەسەر مێشکە. ئەویان کاتییە و ئەمیان درێژخایەنە. 
و  نابێ  چەقەڵ  بێ  چەم  و  دڕک  بێ  باخ  هەرچەند 
ناوێک  بە  جارەی  هەر  کوردیش  پسانەوەی  بێ  خەباتی 
بۆن و  بەاڵم  دەکرێ،  بۆ ساز  بەربەستی  بیانوویەک  بە  و 
بەرامەی باخی خەباتی کورد وای واڵت پڕ کردوە هەموو 
دڵەکان شەیدای بوون و لەپێناویدا فیداکاری دەکەن. ئاکامی 
دڵخۆشکەرانەی ڕیفڕاندۆم دەری خست کاروانێک کە دەمێک 
ساڵە بۆ سەربەخۆیی وەڕێ کەوتوە هەربینا گەیشتە مەقسەد. 

لەهەرباخەیگوڵێک
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کۆڕە شێعر و گۆرانیی »ساباتی پاییز« لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک

ھەڵبژاردنی فیلمی کوردیی »ماسییە گەورەکە« بۆ وەرگرتنی خەاڵتی گاستاد

کۆڕی پەردەالدان لە کتێبی »با زۆر شت له گه ڵ خوی نابا«

مه ریوان ھه ڵه بجه یی خه اڵتی وه رگێڕانی ساڵی ئێرانی پێ درا

دوویەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتیی سلێمانی

به ر له  ما�وایی

پێنج ساڵە لەگەڵ کرانەوەی قوتابخانەکان و دەسپێکی ساڵی 
نوێی خوێندن برینێک لە جەستەی کوردستان تەشەنا دەستێنی. 
برینی سووتانی کچانی شێناوێی پیرانشار کە بەهۆی گڕگرتنی 
سۆبەیەکی نەوتی لە پۆلێکی خوێندندا ٢٤ قوتابیی مێرمنداڵ 
سووتان و سێزدە کەس لەوان برینی خەستیان هەڵگرت، برینێک کە لەگەڵ گەورەبوونیان 

نەک ساڕێژ نەبووە، بەڵکوو تا دێ قووڵتر و بە ئێشتر دەبێ.
ئەوەی کە بەڵێنی زۆر بۆ چارەسەر و پیڕاگەیشتن بە کێشە و خەمی ئەو کیژانە درا و 
کەمیشی نەگەیشت، ئەوەی کە زۆر کەس نان و پیوازی بە زامەکانی ئەوان خوارد و کەس 
دڕوویەکی لەشیان دەرنەهێنا، باسی سەرەکیی ئەم نووسینە نین. ئەوەی مەبەستی ئەم 
نووسینەیە باسکردنە لە سەردێڕی کۆمەڵێک کێشە و قەیران لە دەسپێکی وەرزێکی نوێی 

خوێندندا، بە تایبەت لە کوردستان و ناوچە پەراوێزخراوەکانی دیکەی ئێراندا.
حەوتوویەک پێش کرانەوەی قوتابخانەکان بوو کە بەڕێوەبەرایەتیی نۆژەنکردنەوە و 
پەرەپێدانی قوتابخانەکانی ئێران ڕایگەیاند کە ئێستاش ٨٣ هەزار پۆلی خوێندن ستاندارد 
نین و ئەمنیەتی خوێندنیان تێدا مسۆگەر نییە. بەپێی داتاکانی ئەو بەڕێوەبەرایەتییە زیاتر 
لە ١١٠٠ پۆلی خوێندن قوڕین و دارینەن، ١٧٠٠ پۆلی خوێندن کانکێسن و زیاتر لە ١٠٠ 
هەزار پۆلی خوێندن بە سۆبەی نەوتی گەرم دادێن، واتە دوور نییە کارەساتێکی لە چەشنی 

ئەوەی شیناوێ لە هەر کام لەو ١٠٠ هەزار پۆلەدا دووپات بێتەوە.
بەاڵم ئەو ١٠٠ هەزار پۆلە پتر لە کام جوغرافیای ئێرانن، هەر وەک بۆ خۆیان دەڵێن 
بەشی هەرە زۆر و نیزیک بە تەواویان نەک لە تاران و تەورێز و شیراز و ئیسفەهان و 
ئەردەوێل، بەڵکوو لە کوردستان و ناوچە وێڵکراوەکانی دیکەی وەک سیستان و بەلوچستان 

و بەشە پەراوێزخراوەکانی دیکەی ناوچە سنوورییەکانن.
باس لە ناوچە سنوورییەکان کرا، خۆزگە دەردی ئەو ناوچانە هەر ستانداردنەبوونی 
قوتابخانە و خوێندنگەکانی با، ئێش و ژانی سەرەکی ئەوەیە کە نیزیک بە نیوەی قوتابیانی 

کچی ئەو ناوچانە ناگەنە قۆناغی دواناوەندیی خوێندن و واز دێنن، یان وازیان پێدەهێنن.
هۆکارەکان هەرچی بن، نەبوون یان دووربوونی قوتابخانە لە گوندەکان، کارپێکردنی 
منداڵ لە مووچە و مەزراکان، هەژاری و دەسکورتیی بنەماڵەکان یان هەر هۆکارێکی دی؛ 
تاوان و بەرپرسایەتیی یەکەمی لە ئەستۆی حکومەتە کە خوڵقێنەری ئەو دۆخەیە، ئەویش 

بە تایبەت لە کوردستان. 
ڕیزوان حەکیمزادە، جێگری وەزیری پەروەردە و خوێندنی ئێران دەڵێ بەشی هەرە 
زۆری ئەو مندااڵنەی لە قۆناغی سەرەتایی خوێندندا لە قوتابخانە و پەروەردە دادەبڕێن لە 
ناوچە سنووری و دوو زمانەکاندان، واتە کوردستان و دیسانەکەش سیستان و بەلوچستان 

و ڕۆژاوای خوزستان.
خوێندنی زۆرەملێ بە زمانی فارسی و بێبەشی لە خوێندن بە زمانی زگماک بە هۆکارێکی 
سەرەکیی دیکەی دابڕانەکان لە خوێندن باس دەکرێ. عەبدولحوسێن موقتەدایی، پارێزگاری 
پێشووی خوزستان دەڵێ ڕێگری لە خوێندنی مندااڵن بە زمانی زگماکییان بووەتە هۆی 
وازهێنانی زۆر لە مندااڵن لە خوێندن لە ناوچە فارسەکان، بە تایبەت ناوچە سنوورییەکانی 

سیستان و ڕۆژاوای ئێران، واتە دیسان کوردستان.
چاوخشاندنێک بە چەند ئامارێکی پێوەندیدار بەو بابەتە باشتر و ڕوونتر سیاسەتی 
ــەروەردە و فێرکردنمان لەالیەن  ــەاڵواردن و پەراوێزخستنی کوردستان لە بەشی پ ه

حاکمییەتی کۆماری ئیسالمییەوە بۆ دەردەخا.
ڕەمەزان یوسفی، جێگری بەشی خوێندەوارکردن لە ئیدارەی پەروەردە و فێرکردنی 
پلەی  بەلوچستان  پارێزگای سنە دوای سیستان و  بــەوەی  ئاماژە  بە  پارێزگای سنە 
دووهەمی نەخوێندەواریی لە ئاستی ئێراندا هەیە، ده ڵێ: هەر بەپێی سەرژمێرییەکەی ساڵی 
٩٠، پارێزگای سنە زیاتر لە ٢٨٦ هەزار نەخوێندەواری بەتەواو مانا و ٢٦٢ هەزار کەسی 

کەم سەوادی بووە.
كەس  هــەزار  كرماشاندا ٣٠٠  پارێزگای  ئاستی  لە  و  ئێستادا  له   ئامارەكان  بەپێی 
نەخوێندەوارن. محەممەدڕەزا بەسامی، جێگری ”سەوادئاموزی“ی ئیدارەی فێركردن و 
پەروەردەی پارێزگای كرماشان ده ڵێ له و ٣٠٠ هه زار که سه  زیاتر لە ٨٢ هەزار كەسیان 

ته مه نیان له  نیوان ١٠ تا ٤٩ ساڵ دایه .
هــەزار کەسی  بوونی ١٨٣  بە هۆی  ئێستادا  لە  ورمــێ  پارێزگای  دیکه وه   له الیه کی 
نەخوێندەوار، لە پلەی ٢٨ی ڕیزبەندیی پارێزگاکانی ئێران دایە و هەر ئەوەش دەری دەخا 

کە ئەو پارێزگایەی کوردستان یەکێک لە پەراوێزخراوترین ناوچەکانی ئێرانە.
فەرەیدوون سەید مستەفەوی، بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردە و فێرکردنی پارێزگای 
ورمێ دەڵێ پارێزگای ورمێ لە ڕووی شوێن و جێ  و ڕێ بۆ خوێندنی قوتابییان کەمایسیی 
زۆری هەیە و هەرنەبێ ٦٨٠٠ پۆلی نوێی خوێندنیان بۆ دەسپێکی ئەو ساڵی خوێندن کەمە.
پێشتریش فەریبۆرز ئسماعیلزادە، بەڕێوەبەری گشتیی نۆژەنكردنەوە و پۆشتە كردنی 
خوێندنگەكانی ورمێ گوتبووی بەهۆی كەمیی بودجە و ئیعتیبار نەیانتوانیوە بەڵێنییەكان بۆ 
نۆژەنكردنەوە و چاككردنەوەی خوێندنگەكانی ئەم پارێزگایە ببەنە سەرێ، واته  مه ترسیی 
دوپاتبوونه وه ی ڕووداوه که ی شێناوێ هه رده م و له  هه ر کام له و قوتابخانه  کۆن و دارماو 

و بی ئیمکاناتانه ی کوردستان له  ئارا دایه .
ئەو دەڵێ بۆ دروستكردنی ئەوەندە پۆلەی خوێندن لە ماوەی ٥ ساڵی داهاتوودا بڕی 
١٢٥٠ میلیارد تمەن بوودجە پێویستە و ده وڵه ت گوتویه  بۆی دابین نابێ و ته نانه ت سەدی 

١٠ی ئەو بودجەیەش نادرێتە دەست ئەو ئیدارەیە.
هه روه ها پارێزگای ئیالمیش که  سه دی ١١ی هه موو پاشکه وتی نه وت  و گازی ئێرانی 
هه یه ، له  بێبه ش ترین  و په راوێزخراوترین ناوچه کانی ئێرانه  و به پێی ئاماره  ڕه سمییه کان ٣٠ 

هه زار که سی تێدا به  ته واوی نه خوێنده وارن.
له  کوردستان پاییز و ده سپێکی وه رزی نوێی خوێندن به  واتای وه رزێکی دی له  بێبه شیی 
خه ڵکی کوردستان له  مافی په روه رده  و فێرکاری دێ که  زیانه کانی تا چه ند نه وه  دواتریش 

به رۆکی به رنادا.

پاییز، کچانی شیناوێ و وەرزی نوێی 
نیگەرانی دا   و  دڵەخورپە  لە  خوێندن 

بنکەی دەفتەری  لە  ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە، ١١ی ڕەزبەر 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە کۆڕێکی گەرمی پڕ شێعر 
و گۆرانی پێشوازی لە هاتنەوەی پاییز و گەالڕێزانی سروشت کرا.
لە بڕگەی دەسپێکی کۆرەکەدا خاتوو سۆیال قادری، سکرتێری 
یەکیەتیی ژنان باسی لە دەرکەوتنی کۆمەڵێک ڕوخساری هونەریی 
نوێ لە نێو کچاندا کرد کە لە بنەماڵەکانی حیزبی دێموکراتدا 
نیشتمان و کوردستانەکەیان  بۆ خزمەتی  بوون و  پەروەردە 
ــبـــژاردوە. ــەڵـ ــان هـ ــی ــی ــۆران ــەری مــۆســیــقــا و گ ــونـ ــواری هـ ــ بـ
بە هونەرمەندانی دەنگخۆش  ئاماژەی  بەڕێزیان وەک نموونە 
شنۆ ئەحمەدی و باوان کەریمی کرد کە لە دەرەوەی کوردستان 
گۆرانیدا  هونەری  لە  نوێیان  ڕچەی  دێموکرات  کیژانی  وەک 
شکاندوە و لێرەش ئەوە کوردستان، نیشتمان و ئااڵ عەزیزیانن 
کە بۆ عیشق و خۆشەویستیی نیشتمان و پێشمەرگە دەچریکێنن.
ــوارە پــایــیــزەدا کــاک ئــەنــوەر  ــێ لــە بــڕگــەی ســەرەکــیــی ئــەو ئ
عەزیزیان و کیژە دەست و پەنجە ڕەنگین و دەنگخۆشەکانی 

مەقام  پێشکێشکردنی  و  شێعر  خوێندنەوەی  بە  کە  ــوون  ب
ــەوە. ــەشــداران ــی ب ــی، شــایــی و شــادیــیــان خستە دڵ ــۆران و گ

ــــش  ــری ــ ــۆت ــ ــی کــــــــــــوردی لــــــه  فـــێـــســـتـــیـــڤـــاڵـــی فـــیـــلـــمـــی ئ ــکـ ــێـ ــمـ ــلـ ــیـ فـ
ــوور قــــادری  ــمـ ــه یـ ــی تـ ــانـ ــنـ ــێـ ــمــی ”مــاســیــیــه  گـــــه وره کـــــه “ لـــه  ده رهـ ــل ــی ف
ئۆتریش  ”گــاســتــاد“ی  نێودەوڵەتیی  فێستیڤاڵی  لــه   کـــورد،  سینه ماکاری 
ــردراوە. ــژێ ــب ــی گــاســتــاد هــەڵ ــی خــەاڵت ــن ــۆ وەرگــرت ــردوه  و ب ــ بـــه شـــداری ک
ئـــــــه م فـــێـــســـتـــیـــڤـــاڵـــه  لـــــه  واڵتــــــــی ئــــۆتــــریــــش بــــــه ڕێــــــوه  ده چــــــــێ و 
ــه ن. ــ ــ ــدا ده ک ــێـ ــی تـ ــ ــداری ــه شــ ــ ــی ب ــان ــه ــی ــمــی ج ــل ــی ــه  ســـــــه دان ف ــ ــه  ب ــ ــااڵن ســ
”ئایالن  چیرۆکی  و  کۆچبه ری  ژیانی  باسی  گــه وره کــه«   فیلمی«ماسییه  
لــه  ده ریــایــه کــی نــزیــک تورکیە  لـــه وە پێش  کـــوردی“ ده کـــا کــه  دوو ســاڵ 
ــەوە. ــ خنکا و تــەرمــەکــەی بــە هــۆی شــەپــۆلــەکــانــەوە لــە کــنــارەکــان دۆزرای
ئه و فیلمه  پێشتریش خه اڵتی باشترین فیلمی ڕێکخراوی یۆنسکۆی پێ بەخشراوە.

کۆڕی پەردەالدان له کتێبی »با زۆر شت له گه ڵ خوی نابا« 
کۆمه ڵێکی  ئامادەبوونی  به  عەبدولالپور،  هێمن  نووسینی  لە 
الیه نگرانی  و  ئه دیبان  ــووســەران،  ن شــاعــیــران،  لــه  بــەرچــاو 
بۆکان  شــاری  له ساڵۆنی سیمورغی  کــورد  ئه دەبی  و  وێــژه 
چوو. بــەڕێــوە  شــاره  ئــه و  ئه دەبیی  ئه نجومه نی  ــه ن  الی له  و 
لە سەر کتێبەکەی،  لە وتاری نووسەر  لەم رێورەسمەدا جیا 
ڕەمه زانی،  محه ممه د  رەخنەگر،  و  وەرگێر  و  نووسەر  چەند 
نووسەر و وەرگێڕ، سەیدقادر هیدایه تی، نووسەر و  ئه مجەد 
چیرۆکەکانی  و  کــەســایــەتــی  ــەســەر  ل ــەگــر،  ڕەخــن ــی،  ــواڵم غ
بەرباس. خستە  خۆیان  سەرنجی  و  ڕا  عەبدولالپور  هێمن 
کۆمەڵه چیرۆکی »با زۆر شت له گه ڵ خوی نابا«  لە ٦ چیرۆک 
کراوەته وە. باڵو  گوتار  چاپەمەنیی  الیه ن  له  و  هاتووە  پێک 

وه رگــێــڕان  جیهانیی  ڕۆژی  ــی  خــه اڵت ــوڕه ســمــی  ڕێ ــاران  ــ ت شـــاری  ــه   ل
هه ڵه بجه یی،  مــه ریــوان  ئه ده بییەدا   ڕێــوڕه ســمــه   لــه م  و  چــوو  ــوه وە  ــه ڕێ ب
ــی پــێ درا. ــڕان ــێ ــه ی وه رگ ــورد خــه اڵتــی ســااڵن وه رگـــێـــڕی نـــاســـراوی کـ
مه ریوان هه ڵبجه یی له  ماوه ی چه ند ساڵی ڕابردوودا به  ده یان کتێبی له  کوردییه وه  
وەرگێڕاوەتە سەر فارسی و به  پێچه وانه  له  فارسییه وه  کردوونی بەکوردی.
ــی  ــڕان ــێ ــوان هــه ڵــه بــجــه یــی  وەرگ ــه ریـ ــی مـ ــەرهــەمــەکــان ــاســە لــە ب جــێــی ب
پێشوازییه کی  فارسی  زمانی  ســەر  بۆ  عه لی«  »به ختیار  ڕۆمانه کانی 
ــاری دونــیــا«  ــی »دواهــەمــیــن هــه ن ــان یــه کــجــار زۆری لــێ کـــراوه  و ڕۆم
بـــە زمـــانـــی فـــارســـی تـــا ئــێــســتــا حــــەوت جـــار لـــە چـــاپ دراوەتـــــــەوە.

)مەستی  کۆمپانیای  واڵت،   ٦٢ لە  فلیم   ١٧٠ بــەبــەشــداری 
نێودەوڵەتیی  فیلمی  فێستیڤاڵی  خولی  دووهــەمــیــن  فلیم( 
ــرد و بــڕیــار بــوو  ــی تــــەوار بـــەڕێـــوە بـ ــ ســلــێــمــانــی لــە هۆڵ
بــێ. ــەردەوام  ــ ــ ب ڕۆژ  حـــەوت  ــاوەی  ــ م ــۆ  ب فستیڤاڵە  ئـــەو 
ــا و  ــورووپـ ــەو فــســتــیــڤــاڵــەدا  ٢٥٠ مــیــوان لــە واڵتـــانـــی ئـ لـ
ــی  ــی دەراوســێ ــان ــە عــەرەبــیــیــەکــان و واڵت ئــەمــریــکــا و واڵتـ
ــوون و لـــە مــــاوەی  ــ ــدارب ــەشــ ــ ــی کـــوردســـتـــان ب ــ ــم ــ هەرێ
دران. پیشان  فیلم  دەیـــان  فستیڤاڵدا  ــاری  کـ ڕۆژ  چــەنــد 
نیوەچڵ  جــەالل  مــام  دوایـــی  کۆچی  بــەهــۆی  فستیڤاڵە  ئــەو 
بدا. کارەکانی  بە  درێژە  دیکەدا  کاتێکی  لە  بڕیارە  و  ڕاگیرا 
زێڕین  ــەڕووی  بـ خــەاڵتــی   ١٤ سلێمانی   فیلمی  فستیڤاڵی 
بەشی  لە  هەروەها  و  دەکا  دابەش  سەرکەوتوواندا  بەسەر 
سینمای  و  جیهان  سینەمای  فیلمەکانی  کورتە  کێبەرکێی 
باشترین  نــەتــەوەیــی،  فیلمی  باشترین  خەاڵتی  کوردستان 

و  دیکۆمێنت  باشترین  ەو  فیلمنام  باشترین  درەهــێــنــەر، 
بە  داوەران  لێژنەی  تایبەتی  خــەاڵتــی  و  بینەران  خــەاڵتــی 
سەرکەوتووانی هەر کام لە بەشە جیاجیاکان پێشکەش دەکا. 
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	kurdistan.1w12.711
	kurdistan.2.11.711
	kurdistan.1w12.711

