پۆلێکی دیکە لە الوانی کورد هاتنە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە
پۆلێکی دیکە لە الوانی کورد دوای تێپەڕکردنی
دەورەی سەرەتایی ٢٢٥ی فێرگەی سیاسی _
نیزامی بەرگی پیرۆزی پێشمەرگایەتییان لەبەر کرد.
لە ڕێوڕەسمێکدا کە ڕۆژی سێشەممە ٢٣ی خەزەڵوەر
بە بۆنەی کۆتایی دەورەیەکی دیی فێرگە لە بناری
هەڵگورد پێکهاتبوو ،کەماڵ کەریمی ،ئەندامی دەفتەری
سیاسیی حیزب وتارێکی پێشکێش کرد .بەڕێزیان
باسی لە ڕۆڵ و ئەرکی گرینکی ئەو پێشمەرگانەی
کرد کە لە هەلومەرجی ئێستادا ڕێبازی شەهیدانی
گەلەکەیان هەلبژاردە و لە داهاتوودا ئەرکی زۆر گرینگ
دەکەوێتە سارشانیان و دەبێ شانازی بەخۆیان بکەن کە لە ڕێبازی قازی و قاسملوودا خەباتی خۆیان دەست پێکردوە.
سروودی «هێزی پیشمەرگە نابەزن» لەالیەن بەشداربووانی دەورەی  ،٢٢٥خوێندنەوەی پەیامی
کۆتایی دەورە و پێشکێشکردنی چەند پەخشانە شێعر و گۆرانی بڕگەکانی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمە بوون.
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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

کۆچی کوردان وا بە کاروان دێن لە ڕێی شارانەوە

ڕۆژ بە باری قورس و برسی شەو لەبەربارانەوە

سەروتار

خوێنی کاڵتری کوردان!

عهلی بداغی
بوومهلهرزهیهکی بههێز به گوڕیی سهروو حهوت ڕیشتێر له ڕۆژههاڵتی کوردستانی داوه ،ئاماره ڕهسمییهکان دهڵێن نیزیک به  500کهس گیانیان له دهست داوه ،زیاتر له  7000کهس بریندارن ،به سهدان باڵهخانه و به ههزاران
ماڵ کاول بوون و چیدی نابنهوه جێ و مهکانێک بۆ ژیان ،ئهوانه خهم و ئازارێکی قورس و ناخههژێنی ههموو کوردێکه ،بهاڵم ئهوهی تاڵتره بینین و دهرکهوتنی ههندێ ڕاستییه که باشتر تهعبیر له دۆخی کورد له ئێراندا دهکهن.
ڕۆژی 30ی بـهفــرانــبــاری ساڵی ڕابـــردوو ( )1395لـه ت ــاران بینای «پالسکۆ» ئــاگــری گــرت .ل ـهو ڕووداوهدا لـه نــێــوان  20تــا  30ک ـهس گیانیان لـه دهســت دا و نیزیک  230ک ـهس بریندار بــوون
کـه بهپێی ڕاگهیهندنه ڕهسمییهکان زیــاتــر لـه  180کهسیان لـهسـهر الق لـه نــاوهنــده دهرمانییهکان چــارهس ـهری پزیشکییان بــۆ کــرا و بــهرهو ماڵێ بــوونـه .دهوڵـ ـهت بــۆ ئ ـهو ڕووداوه تــاڵ و ناخۆشه
«ماتهمینیی گشتیی ل ـه ئاستی ئــێــران»دا ڕاگ ـهیــانــد 10 .مــانــگ دواتـــر کــارهســات ـه گــهورهکــهی پــارێــزگــای کــرمــاشــان ڕوو دهدا ک ـه وهک بــاس کــرا زیــاتــر ل ـه  7500قــوربــانــی و کــاولــبــوونــی هـــهزاران
ماڵ و خانووی لێکهوتهوه ،بهاڵم دهوڵـهت تهنیا له کرماشان ماتهمینی ڕادهگهیهنێ ،به واتایهکی دی ئهو بوومهلهرزهیه و خهسارهکانی تهنیا دهتوانێ خهمی کورد و خهڵکی کوردستان بێ ،نەک ئێران!
زیــاتــر لـه  70هــهزار ک ـهس بــێ خــان ـهوالن ب ــوون ،خهڵک داوای بـههــانــاوهچــوون دهکـــهن ،سهرماوسۆڵهیه و خــێــوهت و ڕاخــهر و پێخهف نییه و ڕێــکــخــراوی ن ـهت ـهوه یهکگرتووهکان و واڵتــانــی دی
ڕایانگهیاندوه ئهگهر ئێران بیهوێ ئـهوان به هاوکاری و یارمهتییهکانیان فریای لێقهوماوان دهک ـهون ،بهاڵم دهوڵ ـهت نه وهاڵمــی داوای خهڵک دهدات ـهوه و نه گرینگی و بایهخێک بۆ داوای کۆڕ و کۆمهڵه
جیهانییهکان دادهنــێ! جــەواد زەریــف ،وەزیــری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندوە کە پێویست بە هاوکاریی دەرەکــی نییە و دەوڵــەت بۆ خۆی خەم لەو کێشەیە دەخــوا و دیــارە کە چۆنیشی خەم لێ دەخــۆن....
ل٢

ئینکاری کورد بە
ڕێگهی قانوونەوە
()٦

چاالکانی مەدەنی و
متمانەی کۆمەڵگا
()٧

کۆماری ئەخالق لە درێژەی
کۆماری کوردستاندا

خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
لە کڵپەی تەقینەوەدا

داهاتووی سووریە و
پێگەی کورد
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خوێنی کاڵتری کوردان!

 ...حهقیقهته تاڵهکان با له مانشێتی ڕۆژنامهکان وهرگرین:
دوکــتــور پیرحوسێن کولیوهند ،سـهرۆکــی ئــۆڕژانــســی ئێران
ڕۆژی یهکشهممه7 ،ی خ ـهزهڵــوهر بـه ه ـهواڵــدهریــی «مهر»ی
ڕاگ ـهیــانــد ک ـه  800ئــامــبــواڵنــســیــان ل ـه م ـهســیــری شێنگێڕی و
ماتهمینیی ئهربهعین بۆ زیارەتکەرانی کەربەال جێگیر کــردوه.
دوو حهوتوو دواتر و ڕۆژی 22ی خهزهڵوهر ،واته ڕۆژی دوای
بوومهلهرزهکهی کرماشان ،هوشهنگ بازوهند ،پارێزگای کرماشان
به ههواڵدهریی «مهر» و «تسنیم»ی ڕاگهیاند که کهمی و نهبوونی
ئامبواڵنس گهورهترین کێشهی ئ ـهوان له بابهت گواستنهوهی
بــریــنــداران و بـههــانــاوهچــوونــی قوربانیانی بــوومـهلـهرزهکـهیـه!
تاکه نهخۆشخانه و ناوهنده دهرمانییه تاقانهکهی سهرپێلی
زههــاو له یهکهم بیناکان بوو که له بوومهلهرزهکهدا ڕووخــا و
خهڵک ناچاربوون بریندارهکانیان بهڕێی نهخۆشخانهکانی شار و
ناوچهکانی دیکه بکهن ،ئەویش لە حاڵێکدا کە کۆماری ئیسالمی
دهیــان نهخۆشخانهی تهیار و پێشکهوتووی له واڵتانی لوبنان،
ســووری ـه ،عێراق و تهنانهت له ئوگاندا له ئهفریقادا دروســت
کردوه! هەر لەو پێوەندییەدا کۆمەڵە پزیشک و کادری دەرمانیی
پارێزگای کرماشان ئاشکریان کرد کە عەمبارەکانی داودەرمانی
دوو پارێزگای کرماشان و ئیالم بۆ پێڕاگەیشتن بە زیارەتکەرانی
کەربەال بەتاڵ کراوە و ئێستا خۆیان بۆ دابینکردنی داودەرمان بۆ
بوومەلەرزەلێدراوەکان داماون! لەم بەشەدا دەرد یەک و دووان
نین ،شارەکانی پارێزگای کرماشان و یەک لەوان سەرپێڵی زەهاو
بەهۆی لەدواکەوتووییدا ڕاگیران و گەشەنەسەندن پزیشکی پسپۆڕ
و کادری دەرمانیی ئەوتۆی نییە و زانیارییەکان باس لەوە دەکەن
زۆربەی زۆری کوژراوەکان لە نەخۆشخانە و بەهۆی نەبوونی
پزیشکی پسپۆڕ لەسەریان و نەمانی داودەرمان گیانیان لەدەست داوە.
بــۆ خـــواردن و پێخەف و ڕاخ ــەر و حــاوانــدنــەوەش؛ هەموو
لە بیرمانە کاتێک ئیسڕائیل غــەزەی بۆمباران کــرد ،ڕۆژێکی
نــەبــرد ئــێــران بــە چەند پــاپــۆڕی پــڕ خــواردەمــەنــی و پێخەڤ و
ڕاخـــەر و کــەرەســتــەی دەرمــانــی و پێڕاگەیشتن لــە کــەنــداوی
فارسەوە خۆی گەیاندە کەنارەکانی ڕۆژاوای چۆمئ ئــۆڕدۆن،
ب ــەاڵم ئێستا بــە بێشەرمی وێــنــە و ویــدیــۆی خەڵكی ئەزگەلە
و سەرپیڵی زەهــاو و قەسری شیرین لە تەلەڤیزیۆنەکاندا باڵو
دەکــەنــەوە کــە ه ــاواری قومە ئــاوێــک و پ ــارووە نانێک دەکــەن!
ئــەو بــوومــەلــەرزەیــە سەلماندی کــە کــۆمــاری ئیسالمی هەر
سیستماتیک کوردستانی لە پاشکەوتووییدا ڕانــەگــرتــوە ،هەر
سیستماتیک مافە سیاسی ،مەدەنی و کۆمەاڵیەتییەکانی کوردی
پێشێل نــەکــردوە ،هــەر سیستماتیک کانگا و وزە و سەرچاوە
سروشتییەکانی کوردستانی بە تــااڵن نــەبــردوە ،بەڵکوو ئێستا
دەبینین لە یارمەتیگەیاندن و بەهاناوەچوونی لێقەوماوانی ڕووداوە
سروشتییەکانیش _ کە ئەرکی بنەڕەتی و قانوونی و مرۆیی
هەر دەسەاڵتێکە_ سیستماتیک فەڕق و جیاوازی دادەنێ .ئەگەر
کۆبوونەوەیەکی چەند سەد کەسی بۆ ناڕەزایەتیدەربڕین یان
داواکارییەک لە شارێکی کوردستان پێکبێ ،لە یەکەم چرکەکاندا
هێزە چەکدارەکان عــەرز و ئاسمانی ئەو شــارە داگیر دەکــەن،
بەاڵم دەوڵەت نیوڕۆژ دوای بوومەلەرزەکە لە خەو هەڵدەستێ و
تەکانێک لەخۆی دەدا .ئەوە دەریخست کە حکومەت ئەرتەش و
هێزە چەکدارەکان و هێلیکۆپتێر و کەرەستە سەربازییەکانی هەر
بۆ سەرکوتی خەڵکی کورد دەوێ ،نەک بۆ یارمەتیدانی خەڵکی
لێقەوماوی کورد لە ڕووداوێکی سروشتی وەک بوومەلەرزەدا.
خۆ هەر ئەو خاوەخاوە و گوێ پێنەدانە کە سەرچاوەکەی بۆ
بێ بایەخی گیانی مرۆڤی کــورد الی حکومەت و چاولێکردنی
کــوردســتــان وەک نــاوچــەیــەکــی پلە ســێ دەگــەڕێــتــەوە ،وایــکــرد
کە بــڕی زیــان و ژمــارەی قوربانیانی ئــەو ڕووداوە زیاتر بن.
دەرد و خــەفــەتــی پــڕۆژەکــانــی «مسکن مــهــر» ،میراتەکەی
دەوڵــەتــە پۆپۆلیستییەکەی ئەحمەدینژادیش لە جێی خــۆی کە
پووڵ و سامانی خەڵکی کوردستانیان لە گیرفانیان دەرهێنان و
قوتولکەیان پێدان؛ ئەو قوتولکانەی بەرگەی ڕاتڵەکانێکیان نەگرت
و بەسەر خاوەنە بێ ئەنواکانیاندا ڕووخان و گیانیان لێ ستاندن.
ئــەو بــوومــەلــەرزەیــە دەریــخــســت کــە کــۆمــاری ئیسالمی نە
قــەت چـــارەی کـــوردی ویــســتــوە و نــە قــەت وەک بەشێک لەو
واڵتــە سەیری دەکــا .حکومەت زێــڕ و نــەوت و بــەرد و ئــاو و
سامانەکانی دیــکــەی کــوردســتــانــی دەوێ بــۆ تــااڵنــی و هیچی
دی ،بـــەاڵم ئــــەوەی ل ــەو نــێــوەدا ئــۆخــژنــێــک دەخــاتــە هــەنــاوی
سووتاومان ئــەو هــەرەوەزەیــە کە خەڵکی کوردستان کردیان.
ئەو بازنە و گوارە و ملوانکانەی کچان و ژنانی ئەو نیشتمانە
لە خۆیان کــردەوە و کردیان بە پووڵ و ناردیان بۆ خوشک و
برا لێقەوماوەکانیان ،داخڵەی ئەو مندااڵنەی بۆ کەمکردنەوەی
ئازاری هاوتەمەنەکانیان شکان ،ئهو میداڵه وهرزشییانهی لهالیهن
پاڵهوانه وهرزشکارهکانی کــوردهوه خرانه م ـهزادهوه بۆ ئهوهی
ببنه هــۆی ههتوانی برینی ههتیوان ،ئــەو هـــەرەوەزە بەوەخت
و دڵسۆزانەیەی ســەرجــەم چین و توێژەکانی کوردستان بۆ
بەهاناوەچوونی هاونیشتمانییەکانیان کردیان و ئهو دیمهنانهی له
کوردستان له کاتی بهڕێکردنی تهرمی ئهبووبهکر مهعرووفی_
کـه لـه کاتی گهیاندنی یارمهتییه مرۆڤدۆستانهکاندا بههۆی
ڕووداوی هاتوچۆ گیانی لـه دهســت دا_ بینیمان؛ مانایەکی
دیکەی بە ڕوحــی کوردانە و کوردایەتیی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــان بەخشی و وەک ســەرمــایــەیــەکــی بــەنــرخ دەتــوانــێ
سوکناییەکی کەم بێ بۆ ئەو بڕک و ژان و کۆستە جەرگبڕە.
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دەفتەری سیاسیی حدک:

هەرەوەزی نەتەوەیی و مرۆڤدۆستانەتان بۆ

بەدەنگەوەچوونی بوومەلەرزەلێدراوان جێگای شانازییە
دڵتەزێن بوونی دۆخی خەڵکی بوومەلەرزەلێدراو و کارلێنەهاتوویی دامەزراوە حکوومەتی و دەوڵەتییەکان و خەمساردیی
بە ئەنقەستیان لە بە دەنگەوەچوونی دانیشتوانی لێقەوماوی ئەو دوو پارێزگایە ،بووە هاندەری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان تا هەرەوەزێکی گەورەی نەتەوەیی و مرۆڤدۆستانە بۆ بە هاناوەچوونی هاوزمانان و هاونیشتمانانی
بوومەلەرزەلێدراو وەڕێ بخەن .کاتی ئەوە هاتبوو بە بەڕێوەبەران و کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیی ئێران نیشانی بدرێ
کە خەڵکی کوردستان ،ئەگەر بە تاوانی ئازادیخوازی و پێداگری لە سەر مافە نەتەوەییەکانیان ،کەوتوونە بەر ڕق و تۆڵە
لێ ئەستاندنەوەی دەسەاڵتدارانی ئەو ڕێژیمە و لە بەدەنگەوەهاتن و پێڕاگەیشتن و هاوکاریی خێرا و کاریگەری کۆماری
ئیسالمی لەم دۆخە تایبەتەدا بێبەشن ،لە بەرامبەردا بۆ خۆیان و لە ڕۆژی تەنگانەدا ،خەمخۆر ودڵسۆز و پشت و پەنای یەکترن
دوا بە دوای هاتنی بوومەلەرزەکەی شەوی
٢١ی خەزەڵوەر و ئاشکرابوونی بەرینایی
کارەساتەکە و دەرکەوتنی قوواڵیی زیانە گیانی
و ماددییەکانی بە تایبەتی لە پارێزگەی کرماشان
و هێندێک ناوچەی پارێزگەی ئیالم ،خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان جارێکی دیکە بەرەوڕووی
تاقیکردنەوەیەکی نەتەوەیی و ئینسانی بوونەوە.
خەڵکی نزیک بە  ١٠شار و زیاتر لە  ١٠٠٠گوند
یا کەوتبوونە ژێر چیمەنتۆ و دار و پەردووی
خانوو و بینا ڕووخاوەکان ،یا ماڵ و هێالنەی
لەبەریەک هەڵتەکاوی خۆیان بەو شەوە و لە
وەرزی سەرمادا بەجێ هێشتبوو و لە کۆاڵن و
مەیدان و دەرەوەی ئاوەدانیدا لە سەرمان هەڵ
دەلەرزین .سەرەڕای گەورەیی کارەساتەکە،
شتێک کە هەر لە سەرەتاوە لە کاربەدەستان و
دامودەزگا دەوڵەتی و حکوومەتییەکان ،بینرا و بە
ڕوونی هەستی پێ کرا ،خەمساردی و خاوەخاو
لە بەدەنگەوەهاتنی خەڵکی بوومەلەرزەلێدراودا
بوو .نەک هەر دوابەدوای کارەساتەکە ،تەنانەت
لە ڕۆژی یەکەمی ڕووداوەکەشدا ،ڕەوانەکردنی
تیمە پسپۆرەکان ،گرووپەکانی فریاکەوتن و
هێزی ئینسانی و کەرەستەی پیویست لە تاران
و شارە گەورەکانی دیکەوە بۆ بە هاناوەچوونی
خەڵکی بوومەلەرزەلێدراو ،بە هیچ جۆر لە ئاستی

چاوەڕوانییەکاندا نەبوو .سەرنجڕاکێش و جێگای
داخ ئەوە بوو ڕێژیمێک کە لە بە دەنگەوەچوونی
خەڵکی لێقەوماودا ئەوە حاڵی بوو ،یارمەتیی واڵتانی
دەرەوە بۆ بە هاناوەچوونی بوومەلەرزەلێدراوانی
ڕەت کردەوە و ڕێگر بوو لەوەی پسپۆری و
ئیمکاناتی ئینسانی و ماددیی پێشکەوتووی
واڵتانی دیکە ،فریای خەڵکی بوومەلەرزەلێدراو
بکەوێ و بەم جۆرە خەساری گیانیی کارەساتەکە
کەمتر بێتەوە .ئەم کەمتەرخەمی و خراپ
بە دەنگەوەهاتنەی دامودەزگای دەوڵەتی و
حکوومەتی ،لە گەڵ ڕەخنە و توورەیی خەڵکی
ناوچە بوومەلەرزە لێدراوەکان بەرەوڕوو بوو.
دانیشتوانی لێقەوماوی ئەو ناوچانە هەوڵیان دا لە
ڕێگای ڕاگەیەنەکان و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە
هاوار و پەیامی خۆیان بە ئاگاداریی بیروڕای
گشتی بە تایبەتی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بگەیەنن و داوای یارمەتیی بە پەلەیان لێ بکەن.
دڵتەزێن بوونی دۆخی خەڵکی بوومەلەرزەلێدراو،
کە ژمارەی قوربانییەکانیان سات بە سات
ڕوو لە زیادبوون بوو لە الیەک ،لە الیەکی
دیکە کارلێنەهاتوویی دامەزراوە حکوومەتی و
دەوڵەتییەکان و خەمساردیی بە ئەنقەستیان لە
بە دەنگەوەچوونی دانیشتوانی لێقەوماوی ئەو
دوو پارێزگایە ،بووە هاندەری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان تا هەرەوەزێکی گەورەی نەتەوەیی و
مرۆڤدۆستانە بۆ بە هاناوەچوونی هاوزمانان و
هاونیشتمانانی بوومەلەرزەلێدراو وەڕێ بخەن.
کاتی ئەوە هاتبوو بە بەڕێوەبەران و کاربەدەستانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران نیشانی بدرێ کە خەڵکی

کوردستان ،ئەگەر بە تاوانی ئازادیخوازی و
پێداگری لە سەر مافە نەتەوەییەکانیان ،کەوتوونە
بەر ڕق و تۆڵە لێ ئەستاندنەوەی دەسەاڵتدارانی
ئەو ڕێژیمە و لە بەدەنگەوەهاتن و پێڕاگەیشتن و
هاوکاریی خێرا و کاریگەری کۆماری ئیسالمی
لەم دۆخە تایبەتەدا بێبەشن ،لە بەرامبەردا بۆ
خۆیان و لە ڕۆژی تەنگانەدا ،خەمخۆر ودڵسۆز و
پشت و پەنای یەکترن .بە هەوڵی ڕێکخراوە خەڵکی
و نادەوڵەتییەکان و چاالکانی سیاسی ،مەدەنی،
ژینگەپارێزان ،مامۆستایانی ئایینی و کەسایەتییە

کۆمەاڵیەتی و خێرخوازەکان ،لە تێکڕای شار
و گوندەکانی هەر  ٤پاریزگەی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،بنکە و ناوەندی کۆکردنەوەی
یارمەتی پێک هات .هەرەوەزی کۆکردنەوەی
یارمەتی گەیشتە نێو کوردانی خۆراسان و
پاریزگەکانی دیکەش .لە ڕەوتی ئەم هەرەوەزە
نەتەوەیی و مرۆڤدۆستانەیەدا ،بە سەدان و
هەزاران دیمەنی جێگای شانازی لە بەشداریی
چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی خەڵک ،لە نواندنی
هیممەتی بەرز ،لە سەلماندنەوەی هاوپێوەندیی
نەتەوەیی و ئینسانی و درەوشانەوەی بەرزیی
هەست و شوعووری خەڵکی کوردستان ،بۆ
جارێکی دیکە دووپات بوونەوە .سەرنجڕاکێش
ئەوە بوو دەزگا حکوومەتییەکان کە نەیاندەتوانی
بەر بە الفاوی خۆبەخشانەی کۆکردنەوەی
یارمەتی لە الیەن خەڵکەوە بگرن ،داواکار بوون
ئەو یارمەتییانە تەحویلی»هالل احمر»ی کۆماری
ئیسالمیی ئێران بدرێ تا بە ناوی یارمەتیی
حکومەتی بۆ ناوچە بوومەلەرزەلێدراوەکان،
ڕەوانە بکرێن! بەاڵم سەرەڕای هەموو گوشار
و ڕێگرییەکان ،کۆکەرەوە و بەڕێوەبەرانی
ئەو یارمەتییە خەڵکییانە ،نەیانهێشت بەری
هیممەتی ئەو خەڵکە ،ناوی حکومەتی لەسەر
دابنرێ و مۆرکی ئەو ڕێژیمەی لێ بدرێ .ئەوان
بەرامبەر ئەو هەاڵواردنە دژی ئینسانییەش
وەستانەوە کە کاربەدەستانی سوپای پاسداران
و ئیتالعات و دامەزراوە بەدناوەکانی دیکە،
لە سەر بناغەی ئایینی و دینی ،لە گەیاندن و

دابەشکردنی یارمەتییەکاندا ،گرتبوویاننە بەر
و بە ئەنقەست دانیشتووانی هێندێک لە ناوچە
بوومەلەرزەلێدراوەکانیان پشتگوێ خستبوو!
بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی پێمان
گەیشتوون ،بە هۆی ئەو هەرەوەزە نەتەوەیی
و مرۆڤدۆستانەیەی چەند ڕۆژی ڕابردوو،
بەشێکی بەرچاو لە پێداویستیی بە پەلەی
بوومەلەرزەلێدراوان وەک خێوەت ،پەتۆ،
خواردن وجلوبەرگی گەرم دابین بوون و
گەیشتوونە گوندە دوورە دەستەکانیش .ئێمە
بە ئەرکی خۆمانی دەزانین سوپاس و پێزانینی
خۆمان بە خەڵکی ڕۆژهەاڵت بە گشتی و
بە ڕێکخەران و چاالکانی ئەو هەرەوەزە
ڕابگەیەنین و پێیان بڵێین کە شانازی بە
ئاگایی و هیممەت و ئیرادەتانەوە دەکەین.
هەر لەو کاتەشدا وەبیریان دێنینەوە کە ئەو
خەڵکەی بوومەلەرزە ئازیزترین کەسەکانی لێ
ئەستاندوون ،بە هەزاران کەسی لێ بریندار
کردوون و شار و گوند و ماڵ و هێالنەی
لێ تێک داون ،بەم زووانە نابنەوە بە خاوەنی
ژیانی ئاسایی و ،هەتا ماوەیەکی نادیار
ناچارن لە سەرپەنایەکی نالەبار و دۆخێکی
سەخت و ناخۆشدا ،ژیان تێپەڕ بکەن .هەر
بۆیە پێویستە لە الیەکەوە لە هەر جۆرە
یارمەتیدان و هاوکارییەکی پێویستی دیکەیان
لە داهاتوو دا غافڵ نەبن و لە سەر ئەرکی
نەتەوەیی و ئینسانیی خۆتان لە پێوەندی لە
گەڵ بوومەلەرزەلێدراواندا ،بەردەوام بمێننەوە.
هەر لەو کاتەشدا جێی خۆیەتی ببن بە هێزی
گوشار بۆ سەر دام و دەزگا و دامەزراوەکانی
کۆماری ئیسالمی ،بۆ ئەوەی ئەرکەکانیان
لە پێڕاگەیشتن بەو خەڵکە لێقەوماوە و
دابینکردن و بنیاتنانەوەی ژیان و سەرپەنا
و شار و گوندەکانیاندا ،جێبەجێ بکەن.
لەم بۆنەیەدا ،جارێکی دیکە هاوخەمیی
قووڵی خۆمان بە بنەماڵە و کەسوکاری
بوومەلەرزەیە،
ئەم
قوربانییەکانی
ڕادەگەیەنینەوە و بۆ برینداران و ئازاردیتوانی
کارەساتەکە ،چاکبوونەوەی هەر چی زووتر
بە ئاوات دەخوازین .هیواشمان ئەوەیە
خەڵکی بەشەکانی دیکەی ئێران ،ئەرکی
ئینسانی و هاونیشتمانیی خۆیان بەرامبەر
بوومەلەرزەلێدراوان لە پارێزگەکانی کرماشان
و ئیالم لە بیر نەکەن .هەر لەو کاتەدا سوپاس
و پێزانینمان بۆ دڵسۆزان و چاالکانی کورد
لە بەشەکانی دیکەی کوردستان و دەرەوەی
واڵت کە بە وەڕێخستنی کەمپەین و هەر
وەها ئاگادارکردنەوەی بیروڕای گشتی لە
چەند و چۆنی کارەساتەکە و زیانە گیانی
و ماڵوێرانییەکانی ،هاوکاری و پشتیوانی
بۆ الی بوومەلەرزەلێدراوان ڕادەکێشن.
حیزبی دیموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
١٦ی نوڤەمبری ٢٠١٧
٢٤ی خەزەڵوەری ١٣٩٦
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پوختهی ڕاپۆرتی سکرتێری گشتیی حیزب به پلینۆمی
حهوتهمی کومیتەی ناوەندی
که سەیری ئاڵوگۆڕهکان ل ه پاش هەڵبژاردنهکانی
سەرکۆماری دهکەین؛ ئهگهرچی پێشتر لێکدانهو ه و
خوێندنەوەی جۆراوجۆری بۆ دەکرا و چاوهڕوانیی
مهنتیقیش له سهر حهسهن ڕوحانی کهڵهک ه کرابوو،
بەاڵم دهبینین ک ه تا ئێستا هیچی لە وەزعی ئێران
و سیاسەتی ڕهسمیی کۆماری ئیسالمی نەگۆڕیوە.
نیزام و حكومەتی ئێران هەروا نادێموکراتیکە ،خەڵکی
ئێران لهگهڵ کێشە ئابووری و کۆمەاڵیەتییهکانی وهک
بێکاری ،ههژاری ،دژواریی دهسخستنی بژیوی ژیان
و نەبوونی دێموکراسی و ئازادی دهستهویهخهن و
بارودۆخهک ه هیچ ب ه قازانجی خهڵک نهشکاوهتهوه ،کە
سەیری ڕۆژههاڵتی کوردستانیش دەکەین دهبینین ک ه
لە پێوەندی لەگەڵ ژیان و گوزەرانیاندا وەزعی خەڵک
نهک باشتر نەبووە ،بەڵکوو لە زۆر الو ه خراپتریش
بووە .هەلومەرج لە کوردستان لەچاو ناوچەکانی
دیکەی ئێران زیاتر ئەمنییەتیتر کراوە و لهم دواییانهدا
بۆ سەرکوتکردنی زیاتری خەڵکی کوردستان و
بزووتنەوەی سیاسیی کورد هەموو هێزە ئەمنییهتی و
نیزامییەکانی کوردستانیان خستۆتە ژێر فەرماندەیی
سوپای پاسدارانهو ه بۆ ئەوەی زیاتر و باشتر بتوانن
لە ڕووی ئەمنییهتی و نیزامییەوە کۆنترۆڵی کوردستان
و سنوورەکانی کوردستان لهگهڵ بەشەکانی دیکەی
کوردستان بکەن .ل ه کوردستان ماف و ئازادییهکان و
جووڵەی خەڵک زیاتر سنووردار کراوە ،ههر بە پێی
ئامارەکانی ناوهنده حکومییهکان که ورد و دهقیقیش
نین ،نرخی بێکاری ل ه کوردستان له ههموو ناوچهکانی
دیکهی ئێران زیاتره و له سهرێیه .دهشبینین بهشێکی
زۆری خهڵک ک ه ل ه پێناو پاروو ه نانێکدا ناچار ڕو

ل ه سهرهتای دهسپێکی قهیرانی سووریهدا
زۆربهی ههر ه زۆری چاوەدێڕانی سیاسی الیان
وابوو بەشار ئەسەد دهبێ بڕوا و ،مەرجی زۆر
واڵت بۆ ئاساییکردنهوهی پێوهندییهکانیان لهگهڵ
سووری ه ئهو ه بوو کە بەشار ئەسەد لە دەسەاڵتدا
نەمێنێ؛ بەاڵم دهبینین سهرهتا بههۆی پشتگیری
هەمەالیەنەی کۆماری ئیسالمی و پاشان بە
هاتنهمهیدانی رووسیە ،ئێستا خەریکە وەزعەکە
تەواو له بهرژهوهندیی بهشار ئهسهددا دەگۆڕدرێ
و نهخشی کۆماری ئیسالمی له دروستبوونی ئهو
واقعییهت ه حاشای لێ ناکرێ و تهنانهت ئەمریکاش
هاتۆت ه سهر ئهو قهناعهتهی کە یهکالکردنهوهی
چارەسەری شەڕ و قەیران لە سووریە بهبێ
لهبهرچاوگرتنی کۆماری ئیسالمیی ئێران ناکرێ.
له ژێر تیشکی ئهو بارودۆخهدا باس ل ه داهاتووی
پرسی کوردهکانی سووریه گرینگه .کورد ل ه
سووریه دوای دروستبوونی قهیرانی سیاسی لهو
واڵته و سهرههڵدانی داعش بههۆی ئازایەتی و
ژیریی خۆیان بوون بە فاکتۆرێکی بەهێز و لە شەڕی
دژی داعشدا خۆیان خست ه بهرهی هاوپهیمانان و
خهریکی ئهزمونکردنی خۆبەرێوەبەریی خۆیانن.
کورد ل ه ڕۆژاوا ئهوهندهی بۆی کرا ناوچە
کوردستانییهکانیان لە وێرانی پاراست و نەیانهێشت
خەڵک ئاوارە بێ و هێزێکی باشی نیزامی و
شەڕکەریان پەروەردە کرد و ئێستا وەک فاکتۆرێکی
بەهێز لە یەکالکردنەوەی کێشەکانی سووریەدا
حیسابیان بۆ دەکرێ و ڕوون ه که له دارشتنهوهی
سووریەدا ناکرێ پهراوێز بخرێن .دیار ه هەر چەند

ل ه کۆڵبهری دهکهن_ که بههیچ پێوانه و پێناسهیهک
ناتوانی وهک کار چاوی لێبکهی_ لهالیهن هێز ه
چهکدارهکانی حکومهتهوه چۆن بهرهوڕوویان دهبنهوه
و چۆن خوڵتانی خاک و خوێنیان دهک هن .گرتن و
زیندانیکردن و جێبهجێکردنی سزای ئێعدامیش ک ه
هەروا درێژەی هەیە .دیار ه ئهگهرچی ئاوسانی
ئابووری ،بێکاری ،گرانی و کێشە کۆمەاڵیەتییهکانی
دیک ه بینهقاقای خەڵکیان گرتوه ،بەاڵم بەو حاڵەش
خەڵكی کوردستان هەروا لەسەر هەستن و بە
حوکمی سیاسیبوونیان بە نیسبەت هەر کردەوەیەک
دژکردەوەیان هەیە و ل ه مهیداندا ماونهتهوه .ههر لهو
ماوهیهدا ناڕەزایەتیی خەڵکی بانە و چەند شارێکی
دیکه به بهردوامیی کوشتنی کۆڵبهران و کاسبکارانی
سهرسنوور و خۆشیدەربڕینه بێ وێنهکانی خهڵک
سهبارهت ب ه ڕاپرسییهکهی هەرێمی کوردستان بۆ
سهربهخۆیی دوو نموونهی نیزیکن و دەتوانین بڵێین
تێکۆشان و بزووتنەوەی مەدەنی و سیاسیی خەڵکی
کوردستان ل ه شێوەی مەدەنیانەدا ،فەزای سیاسیی
کوردستانی گەرمتر کردوە و خەڵک وشیارتر و
لەسەر هەستترن .تەنانەت ک ه چاو ل ه گۆڕانکارییهکان
ل ه پۆست و بهرپرسایهتییه ئیدارییهکان ل ه
پارێزگاکانی کوردستاندا دهکهین ،دهبینین ئێستا
زیاتر لە خەڵكی کورد و خۆجێی بۆ ئوستاندار و
فەرماندار و بهشهکانی دیک ه کەڵک وەردەگرن ئەم ه
لە باوەڕی ڕێژیم بۆ هاوبهشیی ئیداری سەرچاوە
ناگرێ ،بەڵکوو ئەوە ئاکامی خهبات و تێکۆشان و
نهسرهوتنی چاالکانی مەدەنی و ب ه گشتی خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە حیزبی دێموکرات زۆر
بە بایەخەوە سەیری کردوە و پشتگیریی لێ دەکا.
کۆماری ئیسالمیی ئێران لهگهڵ ئهوهی ل ه نێوخۆی
واڵتدا بهرهوڕووی کۆمهڵێک قهیرانی زۆر بنهڕهتی
و گهوره بۆتهوه ،بهاڵم ل ه دهرهوهی سنوورهکانی
خۆی گهمهکهری سهرهکیی هاوکێشهکانی ناوچهی
ڕۆژههاڵتی نیوهڕاسته و له ئێستادا له چهند
واڵتی وهک بهحرهین ،لوبنان ،عێڕاق و سووریهدا
دهوری زۆر بهرچاو و شوێندانهر دهبینێ.

لە ڕۆژئاوای کوردستاندا کوردەکان کاری گەورەیان
کرد کە جێگای رێز و قەدرگرتنە ،بەاڵم کێشهیهک
کە لە ڕۆژاواش وەک هەموو بەشەکانی دیکەی
کوردستان هەیە ،نەبوونی یەکڕیزیی و هاوکاریی
هێزە سیاسییەکانە لهگهڵ یهکتر .بۆی ه هەموو کاتێک
و بە تایبەت ل ه ئێستادا کوردەکانی سووریە پتر ل ه
ههر وهختێک پێویستییان بە یەکڕیزی هەیە و دهبێ
پێش تەواوبوونی شەڕی داعش و زۆر زوو لهسهر
جۆری دیاریکردنی چارەنووسی سیاسیی کورد
لهو واڵتهدا لەگەڵ الیەنەکانی دیکەی سووریە پێک
بێن .بەتایبەتی کە کوردەکان لە ئێستادا ستاتویهکی
بههێزیان ههی ه و ئهگهری ئهو ه ههی ه ل ه داهاتوودا
و پاش ڕاماڵینی داعش لە سووریە حکومهتی
سووریە بە هاوکاریی ئێران هەوڵی لهباربردنی
دهسکهوتهکانی کوردەکان بدا ،بەتایبەتی که ههر
ئێستاو ه ڕێژیمی ئێران دەڵێ ناهێڵین هەرێمی
دیکەی کوردستان لە سووریە دروست ببێ و وهک
دهبینین لهوهدا تورکیهش پشتیوانی ل ه ئێران دهکا.
کۆماری ئیسالمی لهو ماوهیهدا ئەزموونێکی
زۆری سیاسی و نیزامیی بۆ چوونە نێو قەیرانەکان
و مودیرییەت کردنیان وەدەست هێناوە و
یه لە دروستکردنی دەیان و
ڕاستەوخۆ دهستی هه 
سەدان گرووپ و تۆڕی سیخوڕی و میلیشیا و
گرووپی چهکداردا کە هەر کات ویستوویهتی بە
قازانجی بەرژەوەندییهکانی خۆی بەکاری هێناون،
ڕووداوهکانی ئهم دواییانهی باشووری کوردستان
و هێرشی هێزهکانی عێڕاق و حهشدی شهعبی ب ه
پالندانانی ئێران تازهترین نموون ه بۆ ئهو ئیدیعایهن.
وهک دەزانین لێکتێنەگەیشتن و بهردهوامیی
کێشهکانی نێوان حکومەتی ناوەندی لە عێراق و
هەرێمی کوردستان بهرپرسانی ههرێمی کوردستانی
بهرهو رێفراندۆم برد .بهاڵم ئەو ڕێفراندۆمە ک ه زۆر
ئازاد و دێموکراتێک و لە کەشێکی ئارام و لەژێر
چاودێریی زیاتر لە  300چاودێری نێونەتەوەیی
بەڕێوەچوو ،زۆر زوو کاردانەوەی نێودەوڵەتی و
هەرێمی و حکومەتی عێراقی لێکەوتەوە .کەمتر لە

مانگێک دوای ڕێفراندۆم و ئەگەرچی حکومەتی هەرێم
ڕاگەیاندبوو کە ئامادەی دانوستانە لەگەڵ بەغدا ،بەاڵم
بە پیالنگێری دەوڵەتانی ئێران و تورکیە و عێراق و
بە هێرش بۆ سەر کەرکووک و زۆر ناوچەی دیکەی
کوردستان ،دەوڵەتی عێراق کەوتە بیانووگرتن لە
هەرێمی کوردستان ،تەنانەت ئێستا دەیەوێ بە
بیانووی جێبەجێکردنی دەستوور دەسەاڵتی هەرێمی
کوردستان لە زۆر بارەوە سنووردار بکا .بە ڕوونی
حکومەتی عێراق دەیهەوێ لە کوردستان دەسەاڵتی
بەسەر دەروازە و خاڵە سنوورییەکان ،فرۆکەخانەکان
و سەرچاوەکانی وزە ،بە تایبەتی چاڵە نەوتییەکاندا
بسەپێنێ و بۆ ئهوهش پشتی ب ه ئێران قایم کردوه.
حکومەتی ئێران جیا لەوەی گەمەکەرێکی باشی
هاوکێشەکان لە ناوچەکەیە؛ لە بواری سیاسی
و ئابووری و نیزامی و ئەمنییەتیەوە کاریگەریی
زۆری لەسەر بەغدا و حکومەتی عەبادی لە
عێراقدا هەیە .بۆی ه ئێران لە عێراق و هەرێمی
کوردستان و ناوچەکەدا بەدوای بەرژەوەندییەکانی
خۆیدا دەگرێ و یەکێک لەو بهرژهوهندییانهی
زهبروهشاندن له بزووتنهوهی سیاسیی کوردی
ڕۆژههاڵت ه و ،مایهپووچ کردنهوهی ئهو پالن و
پیالنهش یهکیهتیی به کردهوهی هێز ه سیاسییهکانی
کورد و کردار و پهرچهکرداری گونجاوی پێویسته.
کوچکهیهکی دیکهی ئهو هاوکێشهیه ئهمریکا و
ستراتیژیی ئهو واڵتهیه .تڕامپ و کابینەکەی لەو
ماوەیەی ڕابردوودا لێدوانێکی توندتریان لە بەرامبەر
ئێراندا بووە .دەوڵەتی نوێی ئەمریکا بەردەوام دهڵێ
بەرجام ڕێککەوتنێکی خراپە و پێویستە هەڵوەشێتەوە
یان ئیسالح بکرێ .دیارە ئەمریکا بیانووی دیکەشی
زۆرە کە بیەوێ ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ بەربینگ
بە ئێران بگرێ .ئەمریکا لەو ماوەیەدا دیارە کاری
لەسەر هەندێ پڕۆژە کردوە ،وەک هەوڵدان بۆ
دروستکردنی هاوپەیمانی لەگەڵ دەوڵەتانی عەڕەبیی
ناوچەدا ،کە مەبەست لەوەش فشارخستنە سەر
حکومەتی ئێران بووە .ئەوان باس لەوە دەکەن کە
ئێران دەستێوەردان لە کاروباری نێوخۆیی واڵتانی
ناوچەکەدا دەکا ،بۆی ه دەیانەوێ دەسەاڵتی ئێران لە
ناوچەدا سنووردار بکەن .هەر لەو ڕۆژانەدا بینیمان
کە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا گوتی یارمەتیی خەڵکی
ئێران دەدەن بۆ ئەوەی حکومەتی شایستەی خۆیان
بێننە سەرکار و لە هەموویان گرینگتر ئەوەی ئێستا
سوپای پاسدارانی ئێرانیان بە تاوانی پشتگیرییان لە
کردەوەی تیرۆریستیدا خستۆتە لیستەی گەمارۆی
توندی ئابوورییەوە .ئەو بڕیارەی ئەمریکا کە سپای
پاسدارانی لە تەواوەتیی خۆیدا کردۆتە ئامانج،
کۆماری ئیسالمیی ئێرانی زۆر نیگەران کردوە،
هەر بۆیە لە خۆڕا نییە دەڵێن گەمارۆخستنە سەر
سوپای پاسداران یانی گەمارۆدانی هەر هەموو ئێران؛
چونکی سپای پاسداران زۆربەی جومگەکانی ئێرانی
لە بواری سیاسی ،ئابووری ،ئەمنییەتی ،فەرهەنگی،
ئیداری و تەنانەت دیپڵۆماسیدا پاوان کردوە.
کاربەدەستانی سەرووی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانیش حاشا لهو ه ناکهن ک ه له بڕگهیهکی ههستیار و
چارهنووسسازدان ،بە تایبەت بەشی نیزامیی کۆماری
ئیسالمی ئیدیعا دەکەن کە ئەمریکا لە بەرنامەی
دایە حکومەتی ئێران لە سێ قۆناغدا بڕووخێنێ:
یەکەم؛ گەمارۆی توندی ئابووری دەخەنە سەر ئێران.
دووهەم؛ لە ڕێگەی گەمارۆی قورسی
ئابوورییەوە خەڵک بێزار دەکەن بۆ ئەوەی
هانیان بدەن لە دژی حکومەت بوەستنەوە.
سێهەم؛ لە دوا قۆناغدا هێرشی نیزامی دەکەنە سەر ئێران.
دیارە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە مێژووی خۆیدا
هەمیشە دوژمنی فەڕزیی بۆ خۆی تاشیوە و لەو
ڕێگەیەوە ویست و داواکانی خەڵکی بەاڵڕێدا بردوە و
تەمەنی ڕێژیمەکەیان پێ درێژ کردۆتەوە .بەاڵم بەپێی
ئەو هەمووە کردەوە نامەسئووالنەیەی حکومەتی
ئێران لە نێوخۆی واڵت و دەرەوەدا کردوویەتی،
ههر دەبێ نیگەران بێ کە لە شوێنێک پێشی پێ
بگیردرێ و ئامبازی ببنەوە .هەڵبەت ئەمریکاش
ڕهخنهی ئهوهی لهسهره کە لە بەرامبەر ئەو هەمووە
دەستدرێژییانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا پالن و
ستراتیژییەکی ڕوونی نییە ،هەر ئەوەش وای کردوە
قسەی بەرپرسانی ئەمریکا بە جیددی وەرنەگیرێن
و حکومەتی ئێرانیش بێ بەربەست بەرنامەکانی
خۆی بە بەرنامە و رێکوپێک بەرێتە پێشێ.
بە ڕوویەکی دیکەشدا دەزانین ئەگەری
زۆربوونی فشارەکان بۆ سەر حکومەتی ئێران لە
دەرەوە و ژوورەوە دەتوانێ دەرفەتی زیاتریش
بۆ ئوپۆزیسیۆن بڕەخسێنێ بۆ ئەوەی بتوانن
بە بەرنامە و جیددیتر لە مەیدانی تێکۆشان دابن.
ئهوهش هێزه سیاسییهکانی کوردستان بهرهوڕووی
کۆمڵێک ئهرک دهکاتهوه که گرینگترینیان ئهوهیه ک ه
دەبێ بەرنامەی روون و درێژماوەی هاوبەشیان
بۆ کار و هاوکاری لە زۆر ئاستدا هەبێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان:

خهڵکی کوردستان به هانای
هاونیشتمانهکانیانهوه بچن

بوومهلهرزهکهی شهوی یهکشهممه لهسهر دووشهممه22 ،ی
خهزهڵوهر که ههموو ڕۆژههاڵتی کوردستان ،چهند ناوچهیهکی
ئێران و بهشێکی زۆر له باشووری کوردستانی گرتهوه،
بهداخهوه زهره و زیانی گیانی و ماڵیی زۆری لێ کهوتۆتهوه.
بههۆی ئهو بوومهلهرزهیه که ناوهنده زانستییهکانی
تۆمارکردنی لهرینهوهی زهوی بههێزییهکهیان  ٧/٣ڕیشتێر
ڕاگهیاندوه ،له ڕۆژههاڵتی کوردستان ههتا سهعات 10ی
بهیانیی ئهمڕۆ دووشهممه 207 ،کهس گیانیان له دهست داوه
و  1700کهسیش بریندار بوون و گهڕان به دوای قوربانیانی
دیکهی ئهو بوومهلهرزهیه لهژێر داروپهردووی ڕووخاوی بینا
و خانووبهرهکان درێژهی ههیه.
بهپێی ئهو ههوااڵنهی له کوردستانهوه و له زمان خهڵکی
قوربانیی ئهو کارهساتهوه باڵو دهبنهوه ،لهگهڵ ئهوهدا که
زیانی ئهو بوومهلهرزه تونده ههر له یهکهم ساتهکانی ڕوودانی
زۆر و بهرچاو بووه ،بهاڵم شێوهی بههاناوهچوونی ناوهنده
بهرپرسیارهکانی دهرمانی و خزمهتگوزارییه گشتییه حکومهتی
و دهوڵهتییهکان ڕهخنهی زۆری هاتۆتهوه سهر ،به جۆرێک که
شهوی ڕابردوو سهدان ههزار کهس له خهڵکی زیان بهرکهوتووی
بوومهلهرزهکه بهبێ خێوهت و سهرپهنا ههڵیان کردوه و
شێوهی پێڕاگهیشتنی پزیشکی به بریندارانی ئهو ڕووداوش له
ئاستی گهورهیی کارهساتهکه و پێداویستییهکانی نهبوه .وهک
چۆن ههر چهند سهعات لهوه پێش فهرمانداری قهسری شیرین
و سهرپێلی زههاو و ناوچه بوومهلهرزلێدراوهکانی دیکهی
کوردستان ڕایانگهیاند که لهگهڵ کێشهی نهبوونی خێوهت بۆ
نیشهجێکردن و دامهزراندنی خهڵکی بێئهنوای ماڵ کاولبووهکان
بهرهوڕوون و داوای پێڕاگهیشتنی بهپهلهیان کردوه ،ئهویش له
دۆخێکدا که سهرما و سۆڵه لهو ناوچانه بارگرانییهکی دیکهیه
بهسهر شانی خهڵکی زیاندیتوو.
حیزبی دێموکراتی کوردستان سهبارهت بهو ڕووداوه دڵتهزێنه
هاوخهمی لهگهڵ خهڵکی زیاندیتووی ڕۆژههاڵتی کوردستان
دهکا و وێڕای سهرهخۆشی له بنهماڵه و کهسوکاری قوربانیانی
ئهو بوومهلهرزهیه ،هیوای چاکبوونهوه بۆ بریندارهکانی ئهو
کارهساته دهخوازێ و داوا له ههموو خهڵکی کوردستان دهکا
به ههموو توانا و ئیمکاناتیانهوه بههانای خوشک و برا و
هاونیشتمانییه لێقهوماوهکانیانهوه بچن.
دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
22ی خهزهڵوهری 1396

***
* ئهو بهیاننامهیه له یهکهم کاتهکانی دوای باڵوبوونهوهی
ههواڵی زهرهر و زیانه گیانییهکانی بوومهلهرزهکه نووسراوه،
بۆیه ئاماری قوربانیان ئهوهنده هاتوه .دوای کۆتاییهاتنی
عهمهلیاتی ڕزگارکردنی بهرکهوتووان دهرکهوت که ژمارهی
کوژراوهکان نیزیک  500کهس و ژمارهی برینداران زیاتر له
 7000کهس بووه.

ڕاگهیاندن و دهسبهکاربوونی شوڕای
دێموکراسیخوازانی ئێران

یــەکــەمــیــن کــۆنــفــرانــســی شــــورای دێــمــوکــراســیــخــوازانــی
ئێران ڕۆژی 27ی خـهزهڵــوهر لە شــاری کۆڵنی ئاڵـمان بە
بەشداریی ژمارهیهکی بەرچاو لە کهسایهتیی ه سیاسییهکان،
نوێنەری حیزب و رێکخراوەکانی ئۆپۆزسیونی ســەر بە
نــەتــەوە جــۆراوجــۆرەکــانــی ئێران گیرا و ل ـهو کۆنفڕانسهدا
ئــهم شــوڕایــه دهســپــێــکــی چــاالکــیــیـهکــانــی خ ــۆی ڕاگ ـهیــانــد.
لــــهو کــۆنــفــڕانــســهدا ســـهرهتـــا پــەیــمــانــنــامــەی شــــۆڕای
دێموکراسیخوازانی ئێران لەالیەن خالید حەسەنپوور ،ئەندامی
رێــبــەریــی حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان خــوێــنــدرایــەوە .
لە پەیماننامەکەدا کە هەشت خاڵی لە خۆ گرتوه ،وێڕای
ئــەوەی کە پێداگری لەسەر گــۆڕان و تێپەڕین لە نیزامی
کــۆمــاری ئیسالمی ک ــراوه ،دان بە فرەنەتەوەبوونی ئێران
و هەروەها سیستەمێکی فیدراڵی بۆ ئێران دانــدراو ه و ،پێ
لــەســەر مــافــی ژنـــان ،مــافــی م ــرۆڤ و شــێــوەکــانــی خەباتی
گــونــجــاو لــەگــەڵ ب ــارودۆخ ــی ئــەمــرۆیــی ئــێــران داگ ــی ــراوه .
لـ ـهو ک ــۆب ــوونــهوهیــهدا دوک ــت ــور زیــاســەدرئــەشــرافــی ل ه
رێــکــخــراوی ســیــاســی فــەرهـهنــگــیــی ئــازەربــایــجــان ،خالید
عەزیزی ل ه حیزبی دێموکراتی کوردستان ،دوکتور کەریم
عەبدیان لـ ه حیزبی تەزامنی ئــەهــواز ،ناسر بولیدەیی ل ه
حزبی خەڵکی بەلووچستان ،عەبباس خورسەندی ل ه بەرەی
دێموکراتیکی ئــێــران ،عــەزیــز دادیـــار لـ ه یەکیهتیی بــەرەی
بەلووچستان و محەممەد میسری له کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زهحــمـهتــکــێــشــانــی کــوردســتــان وتـــاریـــان پێشکێش کــرد.
له پانێلی دووهـ ـهم و سێههمی کۆبوونهوهکهشدا چهند
کهسایهتییهکی سیاسی و نوێنهری حیزبهکانی بهشدار لهو
شوڕایه زنجیره باس و وتارێکیان لهسهر پرسی مافی مرۆڤ ل ه
ئێران ،دێموکراسی و مافی نهتهوهکان پێشکێش کرد و ل ه بەشی
کۆتایی کۆنفرانسەکەدا بریارنامەی کۆنفرانس خوێندرایەوە .

ژماره714 :
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کــۆبــوونـهوهی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
یهکیەتیی نهتهوهیی دێموکراتی کوردستان

مستهفا شهڵماشی:

کورتکردنهوهی دهستی کۆماری ئیسالمی له ناوچهدا ئاڵۆزییهکی تاز ه
ب ه دوای خۆیدا دێنێ و ب ه شکانی کۆماری ئیسالمی کۆتایی دێ
دیمانە :شەونم هەمزەیی

ڕۆژی چوارشهممه ٢٤ی خهزهڵوهرههیئهتێکی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان
به سهرپهرستیی مستهفا مـهولــوودی ،سکرتێری گشتیی حیزب سهردانی
مهکتهبی سیاسیی یهکیەتیی نهتهوهیی دێموکراتی کوردستان له ههولێری
کرد و له الیهن ههیئهتی خانهخوێ بهسهرپهرستیی غهفوور مهخمووری
سکرتێری گشتیی یهکیەتیی دێموکراتی کوردستانەوە  پێشوازییان لێکرا.
لهو دانیشتنهدا باردۆخی ئێستای باشوری کوردستان و چهندوچۆنیی
ڕووداوو و پێشهاتهکانی ئ ـهم دوایــیــان ـهی بــاشــووری کــوردســتــان هاتنه
بهرباس و وێڕای ئاماژه به هۆکارهکانی ئاڵۆزییەکانی ئەم دواییانە ،لهسهر
چۆنیهتیی خۆدهربازکردن له دهرئهنجانه نهرێنییهکانی ئهم دۆخه و ڕووبەرو
بوونەوە لەگەڵ هەرچەشنە ئەگەرێکی نهخوازراو ،ئاڵوگۆڕی بیروڕا کرا.
بابهتێکی دیــک ـهی دانیشتنهکه ،ب ــارودۆخ ــی هـهســتــیــارو پــڕلـه قهیرانی
ناوچهکه و به گشتی پرسی کورد له ههموو پارچهکانی دیکهی کوردستان
و بهتایبهت چهندوچۆنیی تهعامول و پێوهندییهکانی نێوان حیزب و الیهنه
سیاسییهکانی چوار پارچهی کوردستان و چۆنیهتی پێکهێنانی هاودەنگی و
کۆدهنگی و هاوههڵوێستی له سهر بنهمای ئوسولێکی دیاریکراوی نهتهوهیی
به لهبهر چاوگرتنی بهرژهوهندییه گشتی و ستراتیژییهکانی کــورد بوو.

سهردانی ههیئهتێكی حیزبی شیوعیی کوردستان
له سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

ڕۆژی دووش ـهمــمــه22 ،ی خــهزهڵ ــوهر ههیئهتێكی مهکتهبی سیاسیی
حیزبی شیوعیی کوردستان سهردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد.
ه ـهیــئ ـهتــی حــیــزبــی شــیــوعــی کـــه بـــه ســهرپــهرســتــیــی ئـــهبـــوو تــــارا و
ئ ـهبــوو کـــــاروان ،ئ ـهنــدامــانــی مـهکــتـهبــی سیاسیی ئــهو حــیــزبــه س ـهردانــی
ســکــرتــاریــای حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــانــیــان کـــردبـــوو ،ل ـهالی ـهن
ههیئهتێكی حیزبی دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان بــه سـهرپـهرســتــیــی مستهفا
مــهول ــوودی ،سکرتێری گشتیی حــیــزبـهوه بـهگـهرمــی پێشوازییان لێکرا.
مهبهست لهم چاوپێكهوتنه وێڕای نوێكردنهوهی پێوهندی و دۆستایهتیی
نێوان دوو الیـهن ،ههڵسهنگاندنی بارودۆخی نوێی باشووری کوردستان،
کاریگهریی ڕووداو و ئاڵوگۆڕهکان لهسهر دۆخــی کــورد و بزوتنهوهی
کــورد بــه گشتی و ئــاڵــوگــۆڕی بــیــروڕا لـهسـهر چۆنیهتیی مامهڵهی کــورد
و الی ـهن ـه سیاسییهکان ل ـهس ـهر ئ ـهگ ـهر و پێشهاتهکانی بــــهردهم بــوو.
له بڕگهیهکی دیکهی ئهو دیدارهدا ههردووال دۆستایهتیی مێژوویی و پتهوی
نێوان حیزبی دێموکڕات و حیزبی شیوعیان بهرز نرخاند و پێیان وابوو لێکگهیشتن
و خهمخۆری و هاوبهشیی نێوان هێزهکانی پارچه جیاجیاکانی کوردستان
پێویسته ببێته ههوێن و هاندهری یهکریزی و یهکگرتوویی نێوماڵی کورد به گشتی.

کۆبوونهوهی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
حیزبی زهحمهتکێشانی کوردستان له ههولێر

ڕۆژی پێنجشهممه ١٩ی خ ـهزهڵــوهره ـهیــئ ـهتــێــکــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستان به سهرپهرستیی مستهفا م ـهولــودی ،سکرتێری گشتیی حیزب
سهردانی مهکتهبی سیاسیی حیزبی زهحمهتکێشانی کوردستانیان ل ه شاری
ههولێر کرد و ل ه الیـهن شاندێکی حیزبی زهحمهتکێشان ب ه سهرپهرستیی
بههمهن حوسێن ،ئهندامی دهســتـهی سهرۆکایهتییهوه ،پێشوازییان لێکرا.
لــهو دیــــداره دا کــۆمـهڵــێــک بــاب ـهت و پــرســی پــێــوهنــدیــدار ب ـ ه ڕووداو و
گۆڕانکارییهکانی ئهم دواییانهی باشوری کوردستان و ناوچ ه و کاریگهرییان
لهسهر پرسی کــورد ب ه گشتی ل ه ههموو بهشهکانی کوردستان تاوتوێ و
ئاڵوگۆڕی بیروڕایان له سهر کرا .لهو بهشهدا دووالیهن به ئاماژه به هۆکارهکانی
ی نهبوونی یهکریزی
زۆر ل ـهو گۆڕانکارییان ه ه ــاوڕاو بــوون لهسهر ئــهوه 
و یهکنهبوونی نێو ماڵی کــورد کاریگهریی خراپی لهسهر ئهو دۆخـ ه بووه.
ل ه بڕگهیهکی دیکهی ئهو دیدارهدا دووالیهن پاش ئاڵوگۆری بیرورا ،کۆمهڵێک
مێکانیزم و ڕێــکــاری ب ـهکــردهوهیــان بۆ چۆنیهتیی خــۆدهربــازکــردن خهڵکی
باشوری کوردستانیان لهو تهنگهژهی ه خسته بهرباس و ڕایــان وابــوو ک ه
خوێندنهوهیهکی تاز ه ل ه چهندوچۆنیی تهعامولی پێکهوه ههڵکردنی حیزب و
الیهن ه سیاسییهکان ،ل ه بهرچاوگرتنی بهرژهوهندی گشتی و نێستمانی ،یهک
گوتاری و ڕهچاوگرتنی سیاسهت و دیپلۆماسییهکی ڕێئالیستی و ههروهها
دارشــتــنـهوهی مێتۆدێکی دیکهی پێوهندییهکان دهگــهڵ واڵتــانــی ناوچهیی و
جیهانی ب ه لهبهر چاوگرتنی بهرژهوهنییه گشتی و نیشتمانییهکانی خهڵکی
کــوردســتــان دهتــوانــن ڕێــگــاچــار ه سهرکییهکانیان بــۆ ب ـهخــۆداچــوون ـهو ه بن.

ل ه ههلومهرجی ئێستادا لهو ناوچهیهی ئێمهی تێدا دهژین پتر ل ه ههر کاتێک بۆنی شهڕ دێ ،ئێران و کوردستان
له کوێی ئهو ملمالنێیانهدا جێدهگرن؟ بوومهلهرزهکهی ئهم دواییانهی ڕۆژههاڵتی کوردستان و لێکهوتهکانی چیمان
پێدهڵێن؟ بۆ دهگوترێ پرسی کورد ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان له چاو بهشهکانی دیکهی کوردستان ڕۆژهڤ نییه و
ئهو بابهت ه چهند ه لهجێی خۆی دایه؟ کێشه و ئاستهنگهکانی بهردهم پرسی کورد ل ه ئێران چین و حیزبی دێموکرات
بۆ البردنی بهردهم کۆسپهکانی یهکههڵوێستی و یهک گوتاری چیی کردوه .ئهو بابهتان ه و کۆمهڵ ه پرسیارێکی دیک ه
تهوهری وتووێژی «کوردستان» لهگهڵ مستهفا شهڵماشی ،ئهندامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانن.
کاک مستهفا با لهو بوومهلهرزهیهی ئهم
ڕۆژانهوه دهست پێبکهین ک ه زیانێکی گیانی
و ماڵیی زۆری گهیانده خهڵکی ڕۆژههاڵتی
کوردستان .وێرانی و زیانهکان زیاتر ل ه
چاوهڕوانییهکان بوون ،هۆکارهکانی چ بوون؟
دیار ه هۆکاری سهرهکیی ئەوە بههێزبونی
بـــوومـــهلـــهرزهکـــ ه و درێـــژبـــوونـــی مــــاوهی
بــوومـهلـهرزهکـ ه بــوو .دووهم هــۆکــاری زۆر
گرنگیش الوازیــی بهشی زۆری خانووهکان
و ئاپارتمانهکان بوو ،بهتایبهتی ئهوانهی ک ه
ب ه نــاوی پــڕۆژهی میهر ل ه الیـهن دهوڵهتهو ه
دروســت کرابوون و ب ه نرخێکی تا ڕادەیــەک
ه ـهرزانــتــر درابــــوون ب ـ ه خــەڵــک .دیـــار ه ئهو
خانووان ه ل ه بــاری چۆنیهتییهو ه زۆر خراپ
بــوون و ههرچۆنێک بێ ب ه نرخێکی هـهرزان
ت ـهواویــان کــردبــوون و ڕهنگ ه بهشی زۆری
بودجهی خانووهکانیش چووبێ د ه گیرفانی
بهرپرسهکانهوه .سێههم هــۆی قوربانیدانی
زۆر ،نهبوونی سیستمی ئاگادار کردنهو ه و
فریاکهوتن ه له کاتی کارهساتێکی ئاوا دا .ئهگهر
هـهر دوای لــهرزهی یهکهم زوو خهڵکیان ل ه
مەترسیی بــوومـهلـهرزهکـ ه ئــاگــادار کــردبــاو ه
ڕهنگ ه خهسارهت زۆر لهو ه کهمتر بوایه .ب ه
تایبهت که ئهو بوومهلهرزهی ه پێش لـهرزهی
ههبووه .دیار ه خهڵکێکی زۆریش بهو هۆیهو ه
لهماڵهکان هاتوون ه دهر و ئهو ه تا ڕاددهیـهک
ل ه زیانی گیانیی کهم کــردۆت ـهوه .ب ـهاڵم هیچ
دهنگێکی وا نهبوو ه ک ه خهڵک وریــا بکاتهو ه
تــا پێش بــووم ـهل ـهرز ه گ ـهورهک ـ ه ههموویان
ماڵهکان بهجێ بێڵن .ئاخر هۆش ب ه باوهڕی
مــن ن ـهبــوونــی فــریــاکـهوتــنــی ڕێکوپێک و ب ه
وهخت بووه .ههر له تهلهفزیۆنی دهوڵهتیشهو ه
دهماندی ک ه خهڵکهکه بۆخۆی ب ه پاچ و پێمهڕ ه
و ب ه دهست بهدوای قوربانییهکاندا دهگهڕان.
هیچ ئــامــرازێــکــی خــێــرا و پێشکهوتووی لێ
نهبوو .ب ه پێچەوانهی ئیددیعاکانی ڕێژێم هیچ
هێزێکی فریاکهوتنی واشی لێ نهبوو .ههربۆی ه
ژمارهی گیانبهختکردووهکان سهعات ل ه دوای
سهعات زیــادی دهکــرد .چونک ه هێند ه درهنگ
فریایان دهکهوتن ک ه ئهگهر فهورهنیش گیانیان
نهدابێ ل ه بن دار و پــهردوودا گیانیان دهدا.
ئــــهوهی لـ ـهم پ ـهیــوهنــدی ـهدا دڵــخــۆشــک ـهره،
ه ـهڵــوێــســتــی گــهلــی کــــورد لـ ـ ه ڕۆژهـــهاڵتـــی
کوردستانه .ئهو هاوخهمی و هاو پهیوهندییهی
لهم کارهساتهدا خهڵکی ڕۆژههاڵتی کوردستان
ل ـ ه خــۆی نیشاندا ئـ ـهو ه دهسهلمێنێ ک ـه ب ه
خۆشیهو ه ههستی نهتهوهیی و ئینساندۆستی
ل ـ ه ئ ـهوجــی خــۆی دایــ ه و بــەڕاســتــی ئینسان
شانازی ب ه کوردبوونی خۆیهو ه دهکــا .ئهو
ب ه هاوارهاتنهی ڕۆڵهکانی کــورد ل ه ههموو
ناوچهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان ڕا ههر ل ه
باکورهو ه تا ناوهند و باشووری ڕۆژهـهاڵت
ک ه ئاوا به شێوهیهکی بهرباڵو ب ه پیر خوشک
و براکانیانهو ه چوون نیشانی دهدا که گهلی
کورد ل ه ڕۆژههالتی کوردستان یهکگرتووترین
و بهههستترین بهشی نهتهوهی کــورده ،ک ه
ههموو جــارێ ل ه خۆشی و ناخۆشییهکانی
خوشک و برایانی خۆیدا ل ه ههر ناوچهیهکی
کوردستان بێ ،دیسان خۆی دهسهلمێنێتهوه.
ئهگهر بوومهلهرزهیهکی وا ل ه واڵتێکی
دۆستی ئێران ڕووی دابا ،ئێران ب ه پهل ه
خــۆی دهگ ـهیــانــدێ ،وهک چــۆن بینیمان
ل ه ش ـهڕی غـــهززهدا له مــاوهی کهمتر ل ه
ڕۆژێکدا ل ه کهناوی فارسهو ه خۆی گهیاند ه
کهنارهکانی دهریای ئۆردۆن .بهاڵم خاوهخاو
و کهمتهرخهمییهکانی دهزگا دهوڵهتییهکان
بوو بههۆی ئهوهی خهسار ه گیانییهکان زیاتر
بن .ئایا ئهوه هۆکارێکی تایبهتیی ههبوو؟
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ههر ل ه بناغهدا
خۆی ب ه بهرپرس نازانێ ل ه بهرامبهر خهڵکی

ئــێــران ب ـ ه گشتی و خهڵکی کــوردســتــان ب ه
تایبهتی .تێڕوانینی ئ ـهو ڕێژیمه بــۆ ههموو
مهسهلهیهک ،تێڕوانینێکی ئیدۆلۆژیکه .ئهو تهنیا
ئ ه و کهس و گرووپانه به ئی خۆی دهزانــێ
ک ه ب ه تـهواوی ل ه خزمهتی ڕێژیمهکهی دابن.
ههربۆیه کاتێک حیزبوڵاڵی لوبنان ب ه هۆی
ئاژاوهگێڕییهکانیهوه دهبێت ه هــۆی وێرانیی
بهشێک ل ه باشووری لوبنان ،کۆماری ئیسالمی
ب ه ملیاردها دۆالرهو ه خــۆی دهگهیهنێتێ و
ل ـ ه مــاوهی ـهکــی کــورتــدا ئــاوهدانــی دهکــات ـهوه،
بـــهاڵم ل ـ ه نــێــوخــۆی ئــێــرانــدا ئیستاش گۆیا
ئاوهدانکردنهوهی شاری «بەم» تهواو نهبووه.
جا بۆ کوردستان ههر زۆر لهوهش خراپتره.

ئ ـهوهنــدهی دهگـهڕێــتـهو ه سـهر کوردستان ل ه
کهمتهرخهمی تێپهڕیوه .ب ه باوهڕی من تهواو
عهمدییه .لـه حاڵێکدا لـه ڕاگهیهندنهکانیاندا
هیچیان تێدا نههێشتووهتهو ه و ئیددیعا دهکهن
فهورهن ههموو پێداویستییهکیان دابین کردوه،
ل ه ڕاپۆرتی تهلهفزیۆنی خودی خۆیاندا دهبینین
ک ه هیچ فریاکهوتنێکی لێ نیی ه و قوربانییهکانی
ئ ـهو بــوومـهلـهرزهیـ ه کـ ه بۆخۆیان بـ ه ه ـهزار
زهحــم ـهت ل ـه بــن دار و پ ـ ـهردوو ڕزگــاریــان
بــــووه ،بـــــهدوای ونــبــووهکــانــدا دهگـ ـهڕێ ــن و
ئهوهند ه کهلوپهلهش ک ه پێیان گهیو ه ههمووی
دی ــار ه کـ ه ه ـهر یارمهتیی کۆمهاڵنی خهڵکه.
جیا لهو کهمتهرخهمییان ه ئهوهی ڕوحی
خهڵکی بریندار کرد ئهو ه بوو که دهوڵهت
له ڕووداوی ئاگرگرتنهکهی «پالسکۆ» ل ه
تــاران ک ه ڕۆژی 30ی بهفرانباری ساڵی
ڕابـــردوو ڕووی دا ،ماتهمینیی گشتیی
له ههموو ئێراندا ڕاگهیاند ،ل ه حاڵێکدا
لـهو ڕووداوهدا باڵهخانهیهک سووتا و
ڕووخا ،ل ه نێوان  20تا  30کهس گیانیان
له دهست دا و نیزیک  230کهس بریندار
بوون .بهاڵم ل ه بوومهلهرزهکهی پارێزگای
کرماشاندا نیزیک  500کهس کوژران7000 ،
کهس بریندار بوون و سهدان باڵهخان ه و
هـــهزاران مــاڵ کــاول بــوون ،کهچی تهنیا
له کرماشان ماتهمینی ڕاگهیهندرا؟ بۆ؟
ئهو کارهساته گهورهیه ههڵی دهگرت ک ه نهک
یهک ڕۆژ بگر ه سێ ڕۆژیش ل ه سهرتاسهری
ئێراندا ماتهمینی گشتیی بۆ ڕاگهیهندرابا .بهاڵم
ههر وهک له وهاڵمی پرسیاری پێشوودا گوتم،
ئـهو ڕێژیمه کوردستان ب ه خــودی نازانێ و
گرنگی پێ نادا .مهسهلهیهکی دیکهش ک ه زۆر

ئاشکرا بـ ه ههڵوێستی ڕێــژیــمـهوه دیــاره،
ســهرپــۆشــدانــان لــهســهر ئـ ـهو کــارهســات ـ ه
و ب ـ ه کــهم نیشاندانی ئهنجامهکانی ئهو
ی
کارهساتهیه .ڕێژیم تهنانهت داوای یارمهتی 
کۆمهلگهی نێونهتهوهییشی ڕهت کــردهوه.
به باوهڕی من جگه لهوهی ک ه دوژمنایهتی
ڕێژیم له گهڵ کورد نیشان دهدا ،شتێکی بن
پهردهشی تێ دایه .چونکه به ئاشکرا دیار ه
ک ه ڕژیم نایههوێ واڵتــان له قوواڵیی ئهو
کارهسات ه تێ بگهن و تهنانهت نایههوێ
هـهواڵــنــێــرانــیــش بــهو نــاوچــانــهدا تــێــپـهڕن.
ههرچهند بهڵگهیهک به دهستهوه نییه ،بهاڵم
ه ـهمــوو نیشانهکان ئــامــاژه بــهو ه دهک ـهن
ک ـ ه ڕێــژیــم شتێکی بــۆ ش ــاردنــهوه ههیه.

بێین ه س ـهر بــوومـهلـهرزهیـهکــی دی.
چهند دهیــه دهبــێ ڕهوشــی ئهمنیهتیی
ڕۆژه ـهاڵتــی نێوهڕاست هیندهی ئێستا
لـــهرزۆک و ئاڵۆز ن ـهبــووه .ناکۆکیی
قووڵی خــاوهن بهرژهوهندییهکان ل ه
یهکالکردنهوهی ئهو کێشانه دهگات ه کوێ؟
ئایا ناوچه ل ه چاوهڕوانیی شهڕێک دایه؟
ل ـه ک ـهس شـــاراو ه نیی ه ک ـه ڕۆژه ـهاڵتــی
نێوهڕاست پڕ کێشهترین ناوچهی جیهانه.
ئـهوهش چهند هۆکارێکی سهرهکیی ههیه.
ل ه الیهکهوه ناوچهیهکی فره نهتهوه ،فر ه
دین و فره مهزههبه .کلتووری جیاواز و
ڕادهی گهش ه و پیشکهوتنی زۆر جیاوازی
تێ دایه .یهکتر قهبوڵکردن و پێکهوهژیانی
ب ه ئاشتییانه له ڕادهی هـهر ه نزمی خۆی
دایـــه .ل ـ ه بـــاری داب ـهشــکــردنــی دهســـهاڵت،
دابهشکردنی س ـهروهت و سامان و ههلی
یـهکــســانـهو ه هیچ عهداڵهتێکی تــێــدا نییه.
نهتهوهکان دابهش بوون به سهر نهتهوهی
فهرمانڕهوا و نهتهوهی ژێردهستهدا .ئێرانی
و تورک و عهڕهب شهڕیانه لهسهر دهسهاڵت
و هێژمۆنی ل ه ناوچهدا .کورد ب ه تایبهتی
و چهند نـهتـهوهیـهکــی دیــکـهش خهباتێکی
خوێناوی دهکهن ل ه پێناوی وهدهستهێنانی
سهرهتاییترین مــافــی ئینسانی خــۆیــانــدا.
مهسهلهیهکی دیکهی گرنگی ڕۆژهـهاڵتــی
نێوهڕاست ئهوهیه که خاوهنی سهرچاوهی
ژێرزهمینیی زۆره ،ڕادهیهکی زۆر له نهوت
و گـــازی جــیــهــان لــهو نــاوچــهیــهو ه دابــیــن
دهکــرێ ،هـهروههــا سهرچاوهیهکی گرنگی
ئاوی شیرینه و جگ ه لهوهش
نــاوچـهیـهکــی ستڕاتیژیک و
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ژئوپۆلیتیکی گرنگ ه ل ه نێوان ئاسیا و ئورووپا
دا .ئهوهش وایکردو ه ک ه بهدرێژایی مێژوو
چــاوی تهماعی زلهێزهکانی دنیای لهسهر
بــووه .هاتوون داگیریان کــردوه و ب ه پێی
قازانجی ئابووریی خۆیان دابهشیان کردوه.
بایی ههزاران میلیارد دۆالر چهک و چۆڵیان
تێدا فرۆشتو ه و بۆ پاراستنی قازانجهکانی
خـــۆیـــان هــــهرجــــارهی پــشــتــیــوانــیــیــان ل ه
دیکتاتۆرێک کردوه .ل ه سهردهمی ئێستاشدا
شـ ـهڕی ب ـهرژهوهنــدیــی ـهکــانــی زلهێزهکانی
ناوچه له الیهک و زلهێزه جیهانییهکان ل ه
الیهکی دیکهو ه لهو ناوچهیهدا بهردهوامه.
لـ ه چهند ساڵی ڕابــــردوودا دوو مهسهل ه
بوون ه هۆی ئـهوهی که دهرفهتێکی زێڕین
بــدهن ب ه کۆماری ئیسالمی ک ه هیژمۆنیی
خۆی له ناوچهدا زیاتر بسهپێنێ ،یهکیان
سیاسهتی موماشات و تهسلیم تهڵهبانهی
ئیدارهی ئۆباما سهرۆککۆماری ویالیهت ه
یهکگرتوهکانی ئهمریکا ل ـهگ ـهڵ ئــێــران و
دووهمـــیـــان شـــهڕی داعـــش بـــوو .تــا وای
لێهات ک ه ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی تهواو
سهرهڕۆ و بێ منهت بێ و ڕووههڵمااڵوان ه
دهســتــێــوهردان بکا ل ه کــاروبــاری واڵتانی
ناوچهدا .بهاڵم ب ه باوهڕی من چیدی ئهوهی
بۆ ناچێت ه سـهر و لێی قهبوڵ نــاکــرێ .ب ه
تایبهت ک ه وێدهچێ دوو زلهێزی گهورهی
جیهانی و هاوپهیمانهکانیان ک ه ل ه ناوچهدان،
واته ئهمریکا و ڕووسی ه له سهر دابهشکردنی
هــێـژمــۆنــی و پــاراســتــنــی قــازانــجـهکــانــیــان
ڕێککهوتبن .ه ـهروههــا وێــدهچــێ ئــیــدارهی
ترامپ ل ه ئهمریکا سیاسهتێکی چاالکتری
له دژی کــۆمــاری ئیسالمی و به تایبهتی
دهستێوهردانهکانی کۆماری ئیسالمی ل ه
ناوچهدا ههبێ .هێزه ناوچهییهکانی وهک
عهڕهبستان و تورکیهش زۆر ل ه ئێران دڵپڕن.
وای بۆ دهچم ک ه بهرنامهی کورتکردنهوهی
دهســتــی کــۆمــاری ئیسالمی ل ـ ه نــاوچ ـهدا
ئاڵۆزییهکی تازه ب ه دوای خۆیدا بێنێ و ب ه
شکستی کۆماری ئیسالمی کۆتایی بێ .جا چ
ب ه شێوهی تهسلیم بوونی کۆماری ئیسالمی
و خواردنهوهی جامێکی ژههری دیکهبێ تا
بتوانێ به شێوهیهکی الواز خۆی بپارێزێ ،و
چ به ڕووخانی ئهو ڕێژیمه تهواو بێ .بهههر
حاڵ وهزعی ئێستا ناتوانێ درێژهی ههبێ.
ل ه ئێستادا وا دێته بهرچاو که پێگهی
ئــێــران بههێزتر لـه هــهر کاتێکه .ل ه
سووریهدا توانیویهتی ستراتیژیی خۆی
سهربخا ،پێوهندیی قووڵ و پتهوی لهگهڵ
بهغدا دروست کردو ه و عهڕهبستانی ل ه
یهمهن تووشی شهڕێکی پڕتێچوو و پڕ
شهکهتی لهگهڵ حوسییهکان کــردوه؛
حیزبوڵال له ههموو کاتێک سهرکهشتره؛
پێوهندیی لهگهڵ ئورووپاش زۆر باشه.
بڵێی ئ ـهوه له خــۆی تێک دا و بیهوێ
لهگهڵ عهڕهبستان ڕاستهوخۆ تێک گیرێ؟
ڕاست ه زاهیرهن کۆماری ئیسالمی بههێز
دیــار ه و هێژمۆنیی خۆی له ناوچهدا باڵو
کردووەتهوه .بهاڵم دوو کێشهی سهرهکی
لهبهردهم کۆماری ئیسالمی دای ـه .یهکیان
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دوو سیاسهتی لێک جیایان هـهیـه .تهنیا
ل ه ســووریـهدا به زاهیر ل ه یهک بــهرهدان،
بهاڵم لهوێش ڕهقیبن و ههتا دێ ڕووسی ه
زۆرتـــر تـهنــگ ب ـه ئــیــران ههڵدهچنێ و ل ه
نفوزی کهم دهکاتهوه .زۆرتریش له تورکی ه
و ع ـهڕهب ـهکــان نیزیک دهبــێــت ـهوه .تورکی ه
و کۆماری ئیسالمیش قازانجیان پێکهو ه
یهک ناگرێتهوه .زاهیرهن له دژایهتی لهگهڵ
ک ــورددا ی ـهک بــوون ،کهچی ل ه ک ــردهوهدا
نهیانتوانی هاوکاری بکهن و تورکی ه ئهو
خهتهی درێــژ ه نـهدا ک ه کۆماری ئیسالمی
دهیههویست و النیکهم لهگهڵی ههماههنگ
نـهبــوو ،چونکه بهرژهوهندییهکانیان لێک
جیاوازن .عهڕهبستان ههر ب ه هیچ شێوهیهک
ناتوانێ له گهڵ ئهو هێژمۆنیخوازییهی ئێران
ههڵکا .ئهو ههم وهک جیهانی عهڕهب دژی
پهلهاویشتنی ئێران له ناوچ ه دای ه و ههم وهک
ناوهندی جیهانی ئیسالم .بۆی ه داهاتوو زۆر
به قازانجی کۆماری ئیسالمی نیی ه ئهگهر
بهو سیاسهت ه فراوانخوازیانهی درێژ ه بدا.
ک ه چاو ل ه نێوخۆی حاکمییهت دهکهین
دهبینین ل ه ئێستادا حاکمییهت تهواو
یهکدهسته .کاریگهریی ئهو یهکدهستبوون ه
لهسهر خهباتی ئۆپۆزیسیۆن و تێکۆشانی
مافخوازیی خهڵکی کوردستان چۆن دهبینی؟
مــن پێموای ه تهنیا ڕواڵــهتــی دهرهوهی
حاکمییهت ل ه ههلومهرجی ئێستادا یهکدهست
دیاره .هۆیهکهشی ئهوهی ه ک ه ههرچهند ب ه
زاهیر ل ه هێندێک مهیداندا ب ــراوهن ،بهاڵم
بۆخۆشیان دهزان ــن ک ه ل ه ههموو کاتێک
زهڕب ه پهزیرترن و ڕێژیمهکهشیان ل ه ههموو
کاتێک زیاتر ههڕهشهی لهسهره .دیار ه بۆ
پاراستنی نیزامیش ههموویان یهکدهستن.
ئهگهر ل ه ژێرهوه ناکۆکیشیان لهگهڵ یهکتر
هـهبــێ ل ـهس ـهر چۆنیهتیی ئــیــدارهکــردن و
شێوهی ههڵسوکهوت لهگهڵ دنیای دهرهوه،
له کاتی تهنگانهدا و بۆ پاراستنی نیزامهکهیان
ههموو ناکۆکییهکان وهال دهنێن و یهکدهست
دیـــــارن .ســـهبـــارهت بــ ه کــاریــگ ـهریــی ئـهو
یهکدهستبوونه ل ه سهر خهباتی ئۆپۆزیسیۆن
و تێکۆشانی مافخوازی حهڵکی کوردستان،
من بهش ب ه حاڵی خۆم پێم باشتره ههموو
کاربهدهستانی ڕێژیم ڕووی ڕاستهقینهی
خۆیان نیشان بدهن و ڕۆڵ دابهش نهکهن و
ڕوو بهدهرهوهش ههمان ههڵوێستیان ههبێ
کـ ه لـه گ ـهڵ ماهییهتیان ی ـهک دهگــرێــتـهوه.
چونکه ئیددیعاکانی سهردهمی ههڵبژاردن
و ڕوو به دنیای دهرهو ه تهنیا دهبێت ه هۆی
دروستبوونی هێندێک تهوههووم نیسبهت
ب ه ڕێژیم و قازانجی بۆ هیچ الیهنێک نییه،
جگ ه ل ه ڕێژیم خــۆی .بۆی ه یهکههڵوێست
بوونی کاربهدهستانی ڕێژیمم پێ قازانج ه بۆ
ئۆپۆزیسیۆن و بۆ تێکۆشانی مافخوازانهی
گـــهلـــی کـــــــورد .شــــــهڕی زێــڕیــنــگــهریــی
کاربهدهستانی ڕێــژیــم هیچ قازانجێک ب ه
ئۆپۆزیسیۆن و خهباتگێڕانی کورد ناگهیهنێ.
ڕووحــانــی له دوو دهورهدا بۆ ڕاکێشانی
خهڵک بۆسهر سندوقهکانی دهنگدان و بۆ
فریودانی ئهفکاری عمومی دهیان بهڵێنی دا

یهکههڵوێست بوونی کاربهدهستانی ڕێژیم قازانج ه بۆ ئۆپۆزیسیۆن و بۆ
تێکۆشانی مافخوازانهی گهلی کورد .شهڕی زێڕینگهریی کاربهدهستانی
ڕێژیم هیچ قازانجێک ب ه ئۆپۆزیسیۆن و خهباتگێڕانی کورد ناگهیهنێ و
ڕووحانی ک ه ل ه دوو دهورهدا بۆ ڕاکێشانی خهڵک بۆسهر سندوقهکانی
دهنگدان و بۆ فریودانی ئهفکاری عمومی دهیان بهڵێنی دا و ئێستاش ک ه جارێکی
دی نایهتهو ه بهر قهزاوهتی خهڵک؛ ئیدی جوان دیار ه لە کوێ ڕاوهستاوه
ئهوهیه که تا کهی دهتوانێ به خهرجکردنی
بــودج ـهی ژیــانــی کۆمهاڵنی خهڵکی ئێران
ئ ـهو ههموو بـهرهیــانـهی ش ـهڕ بپارێزێ و
ئیمکاناتیان بۆ دابین بکا و خهڵک و واڵتهکهی
خۆشی به دهست بێکاری و بێ داهاتی و بێ
دهرهتانیهو ه بناڵێنن .دیار ه بهم شێو ه کۆماری
ئیسالمی له واڵت ه دراوسێکانی دا کۆمهڵێک
جیرهخۆر بهدهست دێنێ ،بـهاڵم ههتا دێ
دڵــی کــۆمـهاڵنــی خهڵکی ئــێــران زۆرتـــر ل ه
دهست دهدا .قهیرانهکانی ئابووری ،سیاسی
و کۆمهاڵیهتیش له نێوخۆی ئیراندا ههتا
دێ زۆرتر قوڵ دهبنهوه .دووهم کێش ه بۆ
کۆماری ئیسالمی ئهوهی ه ک ه سهبری زلهێز ه
جیهانییهکان و زلهێزه ناوچهییهکانیش ل ه
سهریهوه دهڕژێ .نه واڵتانی عهڕهبی ،ن ه
تورکی ه و ن ه ئهمریکا و واڵتانی غهربی و ن ه
ڕووسیهش ههتا سهر لێی قهبوڵ ناکهن .تا
ئهو دواییانهش گومان ههبوو لهسهر ئهوهی
ک ه ڕووسی ه پشتی تێبکا .بهاڵم ئهو دواییان ه
به ئاشکرا هاوکاریی ڕوسی ه و ئهمریکا
ل ه مهسهلهی سووریهدا دهبینرێ و تهواو
پێچهوانهی سیاسهتی کۆماری ئیسالمیشه.
ل ه بهرامبهر کوردیشدا ڕووسی ه و ئێران

و ئێستاش که جارێکی دی نایهتهو ه بهر
قهزاوهتی خهڵک ،دیار ه لە کوێ ڕاوهستاوه.
ئهگهر کهمێک ب ه ڕوونی بدوێین پێتان
وانیی ه کوردستان و پرسی کورد له ئێران
ئێستا زۆر ل ه پهراوێز دایه؟ ل ه دوایین
ڕاپۆرتی خاتوو ئهسما جههانگیریشدا
بینیمان کهمترین سهرنج درابــووه سهر
پێشێلکردنی سیستماتیکی مافی کورد
له ئێران ،یانی ههر باس نهکرابوو.
ئـهمــن دهپــرســم بــۆ لــهو دۆخـــ ه دایــن؟
ئ ـهو دۆخـ ـهی ئێستا بهرههمی چهندین
هۆکاره .یهکێک ل ه هۆکارهکان ئهوهی ه ک ه
بهداخهوه بهرگری له مافی مرۆڤ ل ه دنیادا
دهکهوێته دوای پاراستنی بـهرژهوهنــدیــی
ئــابــووری و سیاسی .و ه نی ه کـهم لهسهر
کــۆمــاری ئیسالمی و پێشێلکارییهکانی
کۆماری ئیسالمی گوترابێ ،ئهوهش وا نیی ه
ک ه ناوهند ه نێونهتهوهییهکان لێی ئاگادار
نـهبــن .ڕهنــگـه لـ ه س ـهردهمــی ئامادهکرانی
ڕاپۆرتێکی تایبهتیدا حیزب و ڕیکخراو ه
کــوردســتــانــیــی ـهکــان و چــاالکــانــی بـــواری
مافی مــرۆڤ غافڵ بووبن و نهیانتوانیبێ

شوێن دابنێن .ب ـهاڵم بهگشتی ههموو جیهان و
ههموو ڕێکخراوهکانی بــواری مافی مــرۆڤ ل ه
جینایهتهکانی کــۆمــاری ئیسالمی ئــاگــادارن و
ئێمهش له ههموو دیدارهکانماندا ئهوه ههست پێ
دهکهین .هۆی دیکهی ئهوهی ه که ئێستا ل ه سهر
ڕێژیمی ئێران سێ مهسهله ب ه گرنگتر دادهنــرێ
تا پێشێلکاریی مافی مــرۆڤ .ئهویش مهسهلهی
چهکی ئهتۆمی ،مهسهلهی دهستێوهردانهکانی
ل ـ ه واڵتــانــی نــاوچــهی ڕۆژهـــهاڵتـــی نــێــوهڕاســت
و م ـهس ـهل ـهی مــوشـهکـه دوورهــاوێــژهکــانــی ـهتــی.
کۆمهڵگهی نێونهتهوهییی به پلهی یهکهم دهیههوێ
ئهو خهتهرانهی کۆماری ئیسالمی ل ه سهر خۆی
دوورخــاتــهوه .دوایــ ه نــۆرهی مافی مــرۆڤ دێ.
بهداخهوه ل ه واڵتانی دیکهش ههروایه .باس لهسهر
مافی مــرۆڤ زۆرت ــر لـ ه چــوارچــێــوهی قهتعنام ه
و داواکــاریــهکــی ســهر کــاغ ـهز دا دهمێنێتهوه.
هـهر مهسهلهی مافی مــرۆڤ نییه ،ئهدی
کێشهکانی دیکهی کۆمهڵگهی کوردستان ل ه
نێو خۆیدا چی ک ه وادێت ه بهرچاو ستاتوی
کــــوردی ڕۆژهـــــهاڵت بــ ه نــزمــتــر ببیندرێ.
هۆکارهکان چین؟ ئایا نهبوونی گوتارێکی
گشتگیره؟ کێشهی پڕشوباڵویی حیزبهکانیهتی؟
مهسهلهی قهیرانی شوناسه؟ ژئوپۆلوتیکه؟
بههێزبوونی حکومهتی ناوهندییه؟ چییه؟
کێشهی سهرهکیی کورد نهبوونی ستڕاتیژیی
نهتهوهیی و یهکگرتوویی نهتهوهییه .ههرچهند ه
خ ــاڵ ــی هــــاوبــــهش لـــ ه بـــۆچـــوونـــی ڕێ ــک ــخ ــراو ه
کوردستانیهکاندا زۆره ،بهاڵم ئهو خاڵه هاوبهشان ه
کاریان لهسهر نهکراو ه و نهکراونهت ه ستڕاتیژی
نهتهوهیی و نهکراونهت ه هێڵی سوور بۆ ههمووان.
ل ه کوردستان حیزب بۆ ستڕاتیژی نهتهوهیی ب ه
کار ناهێنرێ ،بهڵکوو ب ه پێچهوانهو ه حیزبهکان
ههوڵ دهدهن مهسهله نهتهوهییهکه بۆ بههێزبوونی
حیزب ب ه کار بێنن .ههربۆیهش ه تهنانهت له سهر
ئهوهش زۆر جار کێشهیان ه و موزایهدهی حیزبی
پێوه دهکهن و ب ه مێژووی خۆیانی دهزانن و حیزب
ل ه کۆمهڵگ ه جوێ دهکهنهوه .ئهگهر وانهبا مهسهل ه
نهتهوهییهکهیان به ئی ههمووان دهزانی و لهگهڵ
یهکتر ڕێکدهکهوتن بۆ وهدیهێنانی ئهو ئامانجانه.
دیاره کێشهی قهیرانی شوناس و ژئۆپۆلیتیکیشمان
ههیه .دابهشکرانی کوردستان بۆ چوار پارچه ههم
شوناسی لێ تێکداوین و ههم ئێمهی خستووهت ه
نێو چوارچێوهیهکی ژیئۆپۆلیتیکیهو ه که ههر چوار
دهورمــان دوژمنه .هێزی نهتهوهی کورد دابهش
کـــراوه ،فـهرهـهنــگ و کــلــتــووری دابـــهش ک ــراوه،
پهیوهندیی ه کۆمهاڵیهتی و ئابوورییهکانی دابهش
کــراون .له بـهرامــبـهردا دوژمنمان زۆرتــر بوون
و هێزی حکومهته ناوهندییهکان زۆرتــر بــووه،
ب ه هــۆی ئـ ـهوهو ه که چــوار حکومهتی ناوهندی
ههمیشه ل ه دژی ئێم ه کۆکن و بۆ لێدانی ئێم ه
ههموو ناکۆکییهکانی خۆیان وهال دهنێن .سهرهڕای
ههمووی ئهوانه ئهگهر ههموو کورد وهک یهک
نهتهو ه بیر بکاتهوه ،ناکۆکییهکان وهال نێین و
یهکگرتوو بین ،هیچ هێزێک ناتوانێ تێکمان بشکێنێ.
ئهمهی جهنابت فهرمووت ب ه چی دهکرێ و
چۆن دهکرێ؟
ب ه داڕشتنی ستڕاتیژیی نهتهوهیی ،یهکگرتن
لـ ه ب ـهرهی ـهک یــا کۆنگرهیهکی نـهتـهوهیــی دا ،ب ه
البــیــگـهریــیـهکــی ن ـهت ـهوهیــی ل ـه دهرهوهی واڵت
و ب ـ ه بــهش ــداری ه ـهمــوو حــیــزب و ڕێــکــخــراو ه
کــوردســتــانــیــی ـهکــان و کـــارکـــردن لــ ه نــێــوخــۆی
کوردستاندا بۆ ڕێکخستنی ههستی نهتهوهیی و
گۆڕینی ئهو ههسته بههێزی نهتهوهیی(بهواتای
دروس ــت ــک ــردن ــی نــــهتــــهوهو ئـــامـــادهکـــردنـــی بۆ
دهوڵ ـهتــداری) ،ب ه جۆرێک ک ه ل ه کاتی پێویستدا
بــتــوانــێ بــیــهــێــنــێـ ه س ـ ـهر شـــهقـــام .ئـــهوانـــ ه ل ـهو
ئامرازانهن که دهتوانرێ ب ه هۆیانهوه کۆسپهکان
وهال بنرێن و کــورد لـ ه جیهاندا شوێندانهرتر
بــک ـهن و کیانی کـــوردی بکهن ه ئ ـهمــری واقــیــع.
ئێو ه وهک حیزبی دێموکرات چیتان لهو پێناوهدا
کــردو ه و ههوڵهکانتان به کوێ گهیشتوون؟
گرنگترین ههنگاو بۆ ئهو ههواڵن ه ئهوهیه ک ه
بهڕاستی لهو پێویستیی ه مێژووییان ه تیگهیشتبی.
دووهم ههنگاو ئهوهی ه که حیزب ب ه ئامرازێک
بزانێ بۆ وهدیهێنانی ئهو پێویستییانه .سێههمین
ههنگاویش ئ ـهوهی ـ ه کـ ه ب ـهکــردهو ه و بـــاوهڕهو ه
ههنگاوی بۆ باوێژی .ئێم ه وهک حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان له ههنگاوی یهکهم و دووهم تێپهڕیوین
و بۆ ههنگاوی سێههم ئامادهین .هیوادارم وهاڵمی
ئهرێنی ل ه بهرامبهرهکانمان وهربگرین و بتوانین ب ه
هاوکاری خهباتگێڕانی دیکهی مهیدانی کوردایهتی،
بهتایبهتی ئهوانهی که به بۆچوون و ب ه مێژوو
زۆر لێک نیزیکین ئهو ئامانج ه گهورهیه وهدی
بێنین .پێمخۆش ه ئــهو ه بڵێم کـ ه یهکگرتنهوهی
بــنـهمــاڵـهی گــــهورهی دێــمــوکــڕات ک ـ ه حــدک ههر
ل ـ ه دوای کــۆنــگــرهی چـــــاردهو ه ب ـه لــێــبــڕاویـهو ه
هــهوڵ ــی بــــــۆداوه ،دهتـــوانـــێ چ ـهنــد هـهنــگــاوێــک
ل ـهو ستڕاتیژیه نهتهوهییه نیزیکمان بکاتهوه.

کۆبوونهوهی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
پارتی کرێکاران و ڕهنجدهرانی کوردستان

ڕۆژی یهکشهمم ه  28ی خهزهڵوهر شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان ب ه
سهرپهرستیی مستهفا مهولودی ،سکرتێری گشتیی حیزب سهردانی پارتی کرێکاران و
رهنجدهرانی کوردستانیان ل ه ههولێر کرد و لهالیهن ههیئهتی خانهخوێ به سهرپهرستی
باپیر کامهال ،سکرتێری گشتیی پارتی کرێکاران و ڕهنجدهرانهوه ،پێشوازییان لێکرا.
لــــهو دانــیــشــتــنــهدا دوو الیـــــهن بــاســیــان لـــه دوایـــیـــن گــۆڕانــکــاریــیــهکــان
ن ـــاوچ ـ ـ ه و ک ـــوردس ـــتـ ــان کـــــرد و لـــــهبـــــارهی ک ـــاریـ ــگ ـــهری و شــوێــنــکــاری
ئــاڵــوگــۆڕهکــان لــهســهر پــرســی کـــورد ئــاڵــوگــۆری بــیــروڕایــان لــ ه سـ ـهر کــرد.
بابهتێکی دیک ه دیدارهکه پێداگری لهسهر پێویستیی یهکڕیزیی کورد بۆ قۆستنهوهی
دهرفهتهکانی ب ـهردهم و ،تاوتوێی ئهگهرهکانی ب ـهردهم پرسی کورد ل ه داهاتوو
بهتایبهت له دوو بهشی ڕۆژههاڵت و باشووری کوردستان بوو ،ئهویش ل ه دۆخی پڕ
گۆڕانکاریی خێرای ئێستا و ب ه لهبهر چاوگرتنی ڕۆڵی تێکدهرانهی واڵتانی ناوچهیی
و بهرژهوهندخوازیی زلهێز ه جیهانییهکان و کاریگهرییهکانیان ل ه سهر پرسی کورد.

کۆبوونهوهی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
حیزبی دێموکراتی بێتولنەهرین

دوانیوهرۆی یهکشهمم ه  28ی خهزهڵوهری  96شاندێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان به سهرپهرستیی مستهفا مهولودی ،سکرتێری گشتیی حیزب سهردانی
حیزبی دێموکراتی بێتولنههرینی ل ه ههولێر کرد و لهالیهن شاندێکی خانهخوێ ب ه
سهرپهرستیی ڕۆمیۆ ههکاری ،سکرتێری گشتیی ئهو حیزبهو ه پێشوازییان لێکرا.
لــهو دیــــدارهدا بــارودۆخــی ههستیار و ئــاڵــۆزی کــوردســتــان و نــاوچـهکـ ه و
به تایبهت دوایــیــن گۆڕانکارییهکانی بــاشــووری کوردستان و لێکهوتهکانی و
ه ـهروههــا پێشهات و هاوکێش ه چــاوهڕوانــن ـهکــراوهکــانــی ههرێمی کوردستان
و ڕۆژهــهاڵتــی نــێــوهڕاســت و رۆڵــی واڵتــانــی زلهێزی نــاوچـهیــی و جیهانی ل ه
ن هاتن ه بهر باس و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان ل ه سهر کرا.
ئاراستهدان ب ه هاوکێشهکا 
لـ ه بهشێکی دیــک ـهدا دوو الیـهنــی حیزبی دێمۆکراتی کــوردســتــان و حیزبی
دێمۆکراتی بێتو لنههرین ،باسیان لـ ه ڕێــکــارهکــانــی پتهوتر کــردنــی پێوهندی
نــێــوان دوو حــیــزب و هــهروههــا پــاراســتــنــی پــێــوهنــدیــی نــێــوان گ ـهلــی کـــورد و
ئــاســۆری و ب ه گشتی کریستیان ل ه بــاشــوور و ڕۆژه ـهاڵتــی کوردستان کرد.

کۆبوونهوهی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
کۆما جڤاکێن کوردستان

دوانیوەڕۆی چوارشەمە ٢٤ی خەزەڵوەری  ١٣٩٦هەیئەتێکی کۆما جڤاکێن
کوردستان بە سەرپەرستیی ڕەزا ئاڵتوون ،ئەندامی کۆنسەی سەرکردایەتیی کەجەکە
سەردانی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری سلێمانیان کرد و
لهالیهن هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهاتوو لە حەسەن قادرزادە و
قادر وریا ،ئەندامانی دەفتەری سیاسی و سۆران نوری ،نوێنەری حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە سلێمانی ،پێشوازییان لێ کرا.
لەو دیدار و دانیشتنهدا دوو هەیئەت دوایین ئاڵوگۆڕەکانی هەرێمی کوردستان و
هاوکاری و کۆدەنگیی واڵتانی ناوچە لە دژایەتیی پرسی کوردیان خستە بەر باس و،
هەر دوو ال ڕاو و سەرنجی خۆیان لە بارەی مەترسیی و نیگەرانییەکانی پێوەندیدار
بە بزووتنەوەی کورد لە هەر کام لە بەشەکانی کوردستان خستە ڕوو.
حیزبی دێموکراتی کوردستان و کەجەکە لەم دانیشتنەدا لە سەر پێویستیی
هاوکاری و یەکگرتوویی نێوان هێزە سیاسییەکانی کوردستان چ لە ئاستی هەر کام
لە پارچەکان و چ لە ئاستی نەتەوەییدا بە تایبەت بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لە گەڵ پیالن
و مەترسییەکانی دەوڵەتانی داگیرکەری ناوچە لە هەلومەرجی ئێستا دا ،تەئکیدیان
کردەوە .ئەمەشیان دووپات کردەوە کە پێوەندیی سیاسی و دۆستانەی دوو الیەنەی
نێوان کەجەکە و حیزبی دێموکراتی کوردستان بە گرنگ دەنرخێنن و لە سەری
بەردەوام دەمێننەوە .ئەمەشیان دووپات کردەوە کە پێوەندیی سیاسی و دۆستانەی
دوو الیەنەی نێوان کەجەکە و حیزبی دێموکراتی کوردستان بە گرنگ دەنرخێنن و
لە سەری بەردەوام دەمێننەوە .
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ناسیۆنالیسم و
شوناسی نهتهوهیی
ئامانج زیبایی
پڕۆسهی بە نەتەوەبوون بە چەند قۆناغدا دەڕوا و دروستبوونی
ئەو شکۆیە پێویستیی بە خۆڕاگری و بەرگەگرتن لە بەرامبەر
گیروگرفتەکاندا هەیە و تاکەکانی ئەو نەتەوەیە دەبێ لە زۆر
تایبەتمەندیی ژیانی خۆیان خۆش بن .ئەم لە خۆبوردووییە تەنیا بە
کەسانی ناسیۆنالیست دەکرێ و ناسیونالیسم وا لە تاکی کۆمەڵگە
دەکا کە لە کاتی بەرەڕووبوونەوە لەگەڵ هەژاری و نەداری و
نەبوونیدا پشت لە نەتەوەکەیان نەکەن و لە خۆشی و ناخۆشیدا
بە دڵ و بە گیان لەگەڵ ڕوحی نەتەوەی خۆیان بن ،لە بەر ئەوەی
کە نێوەرۆکی ناسیونالیزم نەتەوە مێحوەرییە و بەرژەوەندیی
نەتەوەییش لە سەروو هەموو بەرژەوەندییەکاندا جێ دەگرێ
ناسیۆنالیزم ،واتا ئەو هەستەی کە تاکەکانی نەتەوەیەک پابەند دەکا بە
کۆمەڵێک دەروەستی و زۆر بەڵێنی نەگوتراو بەرامبەر بە نەتەوەکەی،
هەروەها پەرژینێکە لە بەرامبەر زۆر چەوتی و الدان لە دژی نەتەوەکەی.
بەاڵم کاتێک نەتەوەیەک تووشی قەیرانی شوناس بێ ،ئیدی تاکەکانی پرسی
نەتەوەیی و بابەتی ســەروەری و پڕەنسیپە نەتەوەییەکانی لەال گرینگ
نامێنێ ،یان بە واتایەکی دی وەک جاران لە ریزبەندیی یەکەمی بەها و
بایەخە گرینگەکانی ئەو کەسەدا نایە ،بەاڵم پرسیار ئەوەیە کە هۆکارەکانی
بێ شوناسی یان سەرهەڵدانی قەیرانی شوناس بۆ چی دەگەڕێتەوە؟
زۆر جــار مۆدێرنیتە هــۆکــاری سەرەکییە .دورکــەوتــنــەوە لە کلتوور
و تێکەڵبوون لەگەڵ دونیای تــازە و مــۆد هۆکارێکە بۆ دورکەوتنەوە
لە ناسیونالیزم کە دیــارە ئــەو لێکەوتەیە نــەوە دوای نــەوە کاریگەریی
خۆی دادەنــێ ،بەاڵم لە هەمان کاتدا ناسیۆنالیزم خۆی دژی مۆدێرنیتە
و جیهانیبوون ( )globalizationنییە و بە ڕوویەکی دیکەدا دەکرێ
بڵێین ناسیۆنالیزم هاندەریشە بۆ بەڕۆژبوونەوە بۆ ئــەوەی تاکەکانی
نەتەوەیەک لە ڕەوتی خێرای گەشەسەندن و پێشکەوتنەکان جێ نەمێنن،
بۆ ئەوەی تاکەکانی ئەو نەتەوەیە هەر دەم بە شانازییە باس لە خۆیان
و نەتەوەکەیان بکەن و ڕوخسارێکی جوان لە نەتەوەی خۆیان پیشانی
نەتەوەکانی دیکە بــدەن .بــەاڵم کاتێک نــەوەی نوێی نەتەوەیەک هەموو
کلتوور و وردەکلتووری خۆیان بەختی شەپۆلەکانی مۆدێرنیتە دەکەن،
ئیدی زەنگی لەکزیدانی ناسیونالیزم دەبیسترێ و نەوەکانی دواتر یەک لە
دوای یەک بەرەو هەڵدێری الوازبوونی شوناسی نەتەوایەتی پاڵ پێوە دەنێ.
هۆکارێکی دیکە کە کاریگەری لەسەر کزبوونی هەستی نەتەوەیی
دادەنــێ ،بیر و بــاوەڕی چەپی ڕادیکاڵ و ئەو بەشە لە وێژمانی چەپی
تۆخە کە بایەخ بە نەتەوە نــادا کە دیــارە لە ئێستادا ئــەم ئایدۆلۆژییە
ب ــە بــەهــێــزی و گــوڕوتــیــنــی جـــارانـــی نــیــیــە و ل ــە هــەنــاســە ک ــەوت ــوە.
بەو پێشەکییە دەمــەوێ تیشک بخەمە سەر جــۆری پەروەردەکردنی
تــــاک لـــە ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەدا ،بـــە تــایــبــەت لـــە کــۆمــەڵــگــەی کـــــوردەواریـــــدا.
کاتێك تاکی کــورد وا پ ــەروەردە بکڕێ کە خــاک و نیشتیمانی خۆی
کە هەر دەم لە پێناویدا قوربانی دەدا بۆ گرینگ و ئەولەوییەتی یەکەمی
بــیــرکــردنــەوەی بــێ و بــۆ شکۆ و مەزنایەتیی خــۆی و نــەتــەوەکــەی تێ
بکۆشێ ،ئەوە کۆمەڵگەیەش بەرەوپێش دەڕوا و لە هەموو بوارەکاندا پەرە
دەستێنێ .بە نەتەوەبوون بە چەند قۆناغدا دەڕوا و دروستبوونی ئەو
شکۆیە پێویستیی بە خۆڕاگری و بەرگەگرتن لە بەرامبەر گیروگرفتەکاندا
هەیە و تاکەکانی ئەو نەتەوەیە دەبێ لە زۆر تایبەتمەندیی ژیانی خۆیان
خۆش بن .ئەم لە خۆبوردووییە تەنیا بە کەسانی ناسیۆنالیست دەکرێ
و ناسیونالیسم وا لە تاکی کۆمەڵگە دەکا کە لە کاتی بەرەڕووبوونەوە
لەگەڵ هەژاری و نەداری و نەبوونیدا پشت لە نەتەوەکەیان نەکەن و لە
خۆشی و ناخۆشیدا بە دڵ و بە گیان لەگەڵ ڕوحــی نــەتــەوەی خۆیان
بــن ،لە بــەر ئــەوەی کە نێوەرۆکی ناسیونالیزم نــەتــەوە مێحوەرییە و
بەرژەوەندیی نەتەوەییش لە سەروو هەموو بەرژەوەندییەکاندا جێ دەگرێ.
زۆر جــار لێرە و لــەوێ دەگــوتــرێ یــان دەبیستین کــە ناسیونالیزم
تــەنــیــا بــاســی ســـەر کـــاس و کـــۆر و کــۆبــوونــەوەکــانــە و ئ ــەوان ــەی
لـــەم کـــۆڕ و ک ــۆب ــوون ــەوان ــە نــیــن ل ــە نــاســیــۆنــالــیــزم بــێــبــەریــن ،ی ــا بە
تێگەیشتنێکی دیــکــە دەروانـــنـــە نــاســیــونــالــیــزم کــە دەکــــرێ وا نــەبــێ.
بۆ نموونە کاتێک تاکێکی کوردی نەخوێندەوار بە کار و کوێرەوەری لە
شوێنە سەختەکانی وەک کورەخانە و جوجەخانە ڕازی دەبێ ،بەاڵم ڕازی
نابێ مووچەی بندەستەیی لە دەسەاڵتی داگیرکەر وەرگرێ و نابێتە گوێرایەڵی
و چەکی بۆ لە شان ناکا و سەردانەواندن بە عەیبە و عار دەزانێ و بە «نا»
گوتن لە بەرامبەر ویست و داوای داگیرکەری زۆرداردا دەوەستێتەوە ،ئەو
هەر هەمان ناسیونالیزمە کە ئەو بەبێ پەروەردەی زانستی و بەشداریکردن
لە کۆر وکۆبوونەوەکان فێری بووە ،بەاڵم لە ناخی خۆیدا بە خودئاگایی پێی
گەیشتوە .سەرەڕای ئەمەش نابێ ڕۆڵی ڕووناکبیران و ڕاگەیاندن و حیزبەکان
بە کەم بگرین چ لە بەرەی ناسیونالیزم و چ لە بەرەی دژ بە ناسیونالیزمدا.
لە کاتێکدا کە هەر چوار واڵتی داگیرکەری کوردستان بە چاوی شوینیستی
دەڕواننە خەڵک و خاکی کوردستان و وەک بەشێکی کلۆنی لە کوردستانی
بن دەسەاڵتی خۆیان دەروانن و بەردەوام لە هەوڵی بەتااڵنبردنی سامانی
کوردستانن و دانیشتووانی قــەاڵچــۆ دەک ــەن و لــە هیچ کــردەوەیــەکــی
نامرۆڤانە ناپرینگێننەوە؛ ئەویش لە کاتێکدا کۆمەڵگای جیهانی لە سۆنگەی
بەرژەوەندییەکانیان قڕوقپ دانیشتوون و نابەرپرسانە چاو لە دۆخی
کوردستان دەکەن و؛ لەو کاتەدا کە کورد هەمیسان وەک جاران بە تاقی تەنیایە،
تاکە رێگەی بەردەمان هەر دەتوانێ بەهێزترکردنی هەستی نەتەوایەتیمان بێ.
دۆخی ئێستا کوردستان لە هەموو بەشەکاندا پێمان دەڵێن لە هەر بەشێک
لە کوردستان بەپێی سروشتی خەبات و ژینگەی سیاسیی خۆی؛ حیزبەکانی
پێویستە لە ژێر چەترێکی یەکگرتووانەی بەرفراواندا پتر هەوڵ بۆ بەخشینی
شوناسێکی نوێ بە تاکی کورد و کۆمەڵگای کوردستان و خەباتی ئەو نەتەوەیە
ببەخشن .ئەو شوناسە بە پشتبەستوو بە پاشخانی خەباتی دەیان ساڵە و بە
ڕێکخستنی کۆمەڵگە لە نێوخۆی واڵتدا و ،بە وەگەڕخستنی لۆبییەکی بەهێز لە
کۆڕ و کۆمەڵەی نێونەتەوەییدا دەتوانێ ئاراستەیەکی دی بە خەباتی کورد بدا.

ئینکاری کورد بە
ڕێگهی قانوونەوە
لــە دوای کۆتایی هاتنی شــەری یەکەمی کــۆمــەاڵیــەتــی و ئــابــووریــیـهکــانــی کـــورد چۆنە.
جیهانی دابەشبوونی میراتی ئیمپراتووری
قانوونی بنەڕەتیی ئێران و پرسی
عوسمانی لە نیوان دەوڵەتە سەرکەوتووکانی
شەڕدا دەستی پێکرد و ئهوهش دروستبوونی نەتەوەکان
دەوڵەت نەتەوەکان و دابەشبوونی کوردستانی
لــە قــانــوونــی بــنــەڕەتــیــی ئــێــران و لــە ئەسلی
لێ کەوتەوە و لەو کاتەوە هەتا ئیستا کوردستان یەکهمدا ،هەموو گەاڵنی ئیران بە یەک نەتەوە
بە سەر چوار دەوڵەتدا دابەش بووە .هەر کام (ملت) ناسراون .ئهو ئهسڵه دەڵێ میللەتی ئێران لە
لــەو دەوڵــەتــانــەی کە کوردستانیان بە سەر سەر بنهمای باوەڕی لەمێژینەی بە دینی ئیسالم
دابــەش کــراوە لە ڕاستیدا لە سەر بنچینەی دەنگیان داوە بە دامەزراندنی کۆماری ئیسالمی و
حاکمییەتی نەتەوەیەک بە سەر نەتەوەکانی لە ئەسڵی بیستهمدا باس لەوە دەکا کە هەمووی
دیکەدا دامەزراون و زمان و کلتوور و ئایین میللەت پێکهاتوو لە ژن و پیاو لەژێر پارێزگاریی
و مەزهەبی ئەو نەتەوە بااڵدەستە بە پێی قانوون دان و هەموو مافەکانی مرۆڤ ،سیاسی،
قانوونی واڵت فــەرز کــراوهتـه ســەر هەموو ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیی میللهت بە
نــەتــەوەکــانــی دیکە کــە لــەو واڵتـــەدا دەژیــن .لەبەرچاوگرتنی ڕێوشوێنی ئیسالم دابین دەکرێ.
دهسپێکی قانوونی بنهڕهتیی ئێران بهو ئهسڵه
لە سەت ساڵی ڕابــردوودا دەسەاڵتدارانی
زاڵ بە سەر هەر چوار پارچەی کوردستان لە حاڵێکدایه که ئێران وەک یەکهیهکی جوغرافیایی
هەموو کات هەوڵ و پالن و پیالنیان بۆ ئهوه چەند نەتەوەی تێدا دەژی کە زمان و فەرهەنگ
بــووه حاشا لـه بــوونــی کــورد وەک نەتەوە و تەنانەت دین و مەزهەبیان لە یەکتر جیاوازە،
بکەن ،بەو مانایە کە حاشا له بوونی کورد بەاڵم بەپێی قانوونی بنەڕەتی هەر وهکــوو لەو
وەک نەتەوەیەک کە خاوەنی خاک و زمان دوو ئەسلەدا دەیبینین هەموو ئەو نەتەوانە بە
و کلتوور و مێژووی خۆیەتی و لە هەموو یەک نەتەوە دانــدراوه و بە هیچ جۆر ئاماژه بە
بوارێکدا لە گەڵ فــارس و تــورک و عەرهب پێکهاتەکانی ئێران لە بواری نەتەوەیی و دینی و
جیاوازە .ئینکاری کورد و نەتەوەکانی دیکەی مەزهەبی ناکرێ و ئهو فره پێکهاتهییه هیچ جێگە
هەڵکەوتوو لــەو چــوار واڵتــە (ئیران ،عیراق وپ ێگەیەکی لەو قانوونەدا بۆ دەستنیشان نهکراوه.
،سوریەو تورکیە) هەر لە چوارچێوەی قسە
و رهفتارێکی دووچاوهکیدا
قەتیس نەماوەتەوە ،بەڵکوو
لە هەر چوار دەوڵەتدا بە
قانوون کــراوە و تەنانەت
بـــە گـــۆڕانـــی سیستەمە
س ــی ــاس ــی ــەک ــان ــی ــش ئـــەو
ئینکارکردنە ت ــەواو نابێ
و لــەگــەڵ نــووســیــنــەوەی
قــانــوونــی بنەڕەتیی نوێ
دیسان ئەو خۆداسپاندنی
نـــەتـــەوە زۆری ــن ــەک ــان لە
هــەمــوو بــواریــکــدا دێتەوە
نــێــو قــانــوونــی بنەڕەتیی
ئــەو واڵتــانــە و هــەر کات
تورکیە و پرسی کورد لە قانوونی بنەڕەتیی
دەس ــەاڵت ــداران بــە قازانجیان زانــی پەنا بۆ
ئــەو قانوونه دەبـــهن .هــۆکــارهک ـهش ئهوهیه ئەو واڵتەدا
ک ـه قــانــوونــی بنەڕەتیی هــەر واڵتــێــک دایــک
لە مارسی  ١٩٢٤دوای دامەزراندنی دەوڵەتی
و چاوگی قانوونهکانی دیکەی واڵتــە و لە کــۆمــاری تــورکــیــە لــەالیــەن دەس ــەاڵت ــداران ــەوە
ڕاستیدا ئاوینەی بااڵنوێنی سیمای سیاسی و فــەرهــەنــگ و زمــانــی کـــوردی و تــەنــانــەت نــاوە
ئابووری و قانوونیی ئەو سیستمە سیاسییەیه کوردییەکان قــەدەغــە کــران وکەلکوەرگرتن لە
کە دەســەاڵتــدارە و بەڕێوەبردنی واڵتــی لە وشەکانی کــورد و کــوردســتــان بــوونــە شتێکی
ئەستۆیە .مادام قانوونی بنەرەتی ئەو چوار بڤە و تاوان .ئەوە سەرەتایەک بوو بۆ ئینکاری
واڵتە وا داڕێژراوە کە نەتەوەیەک بە هەموو یەکجاریی کورد لە تورکیە و ئەو ئینکارە خۆی
پێناسەکانیەوە بــااڵدەســت بــێ ،ئاکامهکهی لە نێو مــاددە و برگەکانی قانوونی بنەڕەتیی
ئهوهیه کە کورد لە هەر کام لەو پارچانەی کە ئــەو واڵت ــەدا دیــتــەوە .مادەکانی ٢٨ ،٢٦و٨٩ی
تێیدا دەژی بە قانوون دەچەوسێندرێتەوە و پــەســنــدکــراوی ساڵی ١٩٨٢دا بــە ڕوون ــی باس
هەر ئەوە وای کردوە دەسەاڵتدارانی ئەو چوار لەو مەسەلە دەکا و لەو سی ماددەیەدا باس لە
دەوڵەتە به دهســت ئاوهاڵیی و سیستماتیک زمانێک دەکا کە قەدەغە کراوە کە ئەویش زمانی
مافەکانی کــورد پێشێل بــکـهن .دی ــاره ئــەوە کوردییە و دەڵــێ :زمانیک کە قــانــوون مەنعی
خۆی مەترسییهکی گەورەیە هەم لە نێوخۆی کــردوە نابێ و قسەی پێ بکرێ و لە رۆژنامە
ئەو واڵتانە و هەم کاریگەریی هەیە لە سهر و چاپەمەنییەکاندا کەڵکی لێ وەربــگــیــردرێ و
هەڵسوکەوتی کۆمەڵگهی نێودەوڵەتی دەرحەق هیچ حیزبێکی سیاسی ناتوانی بێجگە لە زمان
بــە پــرســی کـــورد ،چونکە لــە ســەردەمــێــکــدا و فەرهەنگی تورکی بەرگری و داکۆکی لە زمان
دەژیــن که بێجگە لە کۆمەڵێک واڵت ئهگهر و فەرهەنگێکی دیکە بکا و ناتوانی ویستیاری
ڕواڵهتیش بێ قــانــوون لە زۆرب ــەی واڵتانی پێکهێنانی کەمینەکان لەنێو سنوورەکانی ئێمەدا
دنیا بۆتە چەمکێک کە هەموو بنج و بناوانی بــێ و یــا یەکگرتوویی میللیی ئێمە تێک بــدا.
هەموومان باش دەزانین تورکیە زیاتر لە ٨٠
ژیانی مرۆڤەکانی گرتۆتەوە و تەنانەت هەتا
ئەو جێگهیە چوونەتە پێشێ کە دەڵێن بە پێی ساڵ سیاسەتی حاشاکردن لە نەتەوەی کوردی
قانوون هەموو تاکەکانی کۆمەڵگه بەبێ گوێدان گرتەبەر ،بەاڵم نەیتوانی هەتا سەر لەسەر ئەو
بە پلەوپایە لە بەرامبەر قانووندا یەکسانن .سیاسەتە بەردەوام بێ و ناچار بوو دان بەوەدا
کەواته لە ڕوانگەی دەوڵەتانی پێشکەوتوو بنێ کە بەشێک لە نــەتــەوەی کــورد لە تورکیە
لــە بـــواری دیــمــوکــراســی و پاراستنی مافی ه ــەن ،ئــەگــەرچــی ئــەو دانــپــێــدانــانــە هــەتــا ئیستا
مرۆڤ قانوون جێگای ڕێزە و بۆ هیچ کەس نەچۆتە نێو قانوونی بنەڕەتی و زیاتر لەسەر
نییە لێی البدا .بەاڵم بە داخەوە لەو واڵتانەی زار و زمانی بەرپرساندا دەکرێ و دێتە گۆرێ.
کوردستانیان بەسەردا دابەش کراوە ڕاست بە
پێچەوانەیە ،نەک یەکسانی لە بەرامبەر قانووندا
کورد لە قانوونی بنەڕەتیی سووریەدا
نییە بەڵکوو تــاک و کــۆی کــورد بە قانوون
لــە کــاتــی دروســتــبــوونــی ســـووریـــەوە هەتا
دەچەوسێندرێنەوە و مافیان لە هەموو بوارێک س ــەردەم ــی ئیستا هــیــچ ک ــام لــە دەســـــەاڵت و
دا پێشێل دەکرێ و ئەویش لەوەڕا سەرچاوە دەوڵەتەکان دانیان بە بوونی نەتەوەی کورد لە
دەگرێ کە قانوونەکان بە پێی ویست و داخواز واڵتە دانەناوە و هەموو کات هەوڵیان داوە کورد
و ب ـهرژهونــدیــی دەس ــەاڵت ــداران دارێــــژراون .بە میوان و کۆچەری و هەاڵتوو پێناسە بکەن .بە
ل ــێ ــرەدا بــە کــورتــی ئ ــام ــاژه بــە قــانــوونــی تایبەت لەوکاتەوە کە حیزبی بەعس دەسەاڵتی
بنهڕهتیی ئــەو چــوار واڵتــە (ئــیــران ،عێراق ،بە دەستەوە گرتوە فشاری زۆرتر خراوەتە سەر
سوریە و تورکیە) دەکــەیــن بــۆوهی بزانین کورد .کورد لە سووریە زمانەکەی قەدەغە کراوەو
تێڕوانینیان بۆ مەسەلەی مافی کەمینەکان و حاشاکردن لە کورد لەو واڵتە ئەو کاتە گەیشتە
بهگشتی مافه مەدەنی ،سیاسی ،فەرهەنگی ،لوتکەی خۆی کە لە ڕۆژاوای کوردستان نەوت

عومەر باڵەکی
دۆزرایەوە .لەساڵی  ١٩٦٢دەوڵەتی سوریە لە
کوردستان دەستی کرد بە سەرژمێرێ بەو
مەبەستە کە لە ڕێگەی قانوونەوە کورد لە مافی
هاوواڵتیبوون بێبەش بکا ،چونکە کوردەکان
دەبوایە بیسەڵمێنن کە لە ساڵی ١٩٥٣وە لەو
ناوچەیە دەژین کە سەلماندنی ئەوە پێویستیی
بە دێکۆمێنت هەبوو کە زۆربــەی کوردەکان
لێی بێبەش بوون ،هەر بۆیە بە هەزاران کورد
لەو واڵتە لەسەر خاکی خۆیان بێ ڕەگەزنامە
مــانــەوە و لە مافە سەرەتاییەکانی ژیانیش
وەک خوێندن و هەلی کار و مافی کرین و
فرۆشتنی زەوی و زار بێبەش کــران .ئەوان
تەنانەت ئیزنیان نەبوو بە شێوەی ڕەسمی
ژیانی هاوبەشیش پێک بێنن کە ئەوەش هەر
لە پێناو بێبەشکردنی مندااڵنی ئــەو بنەماڵە
کوردانە لە مافی هاوواڵتیبوون دەکرا .بە پێی
مــادەی  ،٣فەقەرەی ج لە قانوونی مەدەنیی
سوریە؛ «ئەو مندااڵنەی لە دایک و باوکێکی
بێ ناسنامە یا ناڕوون لە دایک دەبن دەتوانن
ببنە خاوەنی ڕەگەزنامەی سووریە ،بەاڵم ئەو
قانوونە کوردەکانی نەدەگرتەوە هەر بۆیە بە
هەزاران کورد لەو واڵتە بێ ناسنامە مانەوە
و بەو شێوەیە لە هەموو مافە سەرەتاییەکانی
مــرۆیــی و هــاوواڵتــیــبــوون بــێــبــەش بـــوون.
مافەکانی کورد لە عێڕاقدا
لە قانوونی بنەڕەتیی عیڕاقدا لە
سەردەمی دەسەاڵتدارەتی حیزبی
بەعس دانیان بە بوونی کورد وەک
نەتەوە دانابوو ،بەاڵم هەر لە ماددەی
یەکەمدا دەڵــی عــێــراق بەشێکە لە
نیشتمانی عەرەبی کە ماناکەی ئەوە
بوو شوێنێک بە ناوی کوردستان
لــەو واڵتــــەدا نییە و ئــەو خاکەی
کـــوردی لــە ســەر دەژی ،خــاک و
نیشتمانی عەرەبییە .ئێستا لە دوای
نەمانی دەســەاڵتــدارەتــیــی حیزبی
بــەعــس و دامــەزرانــدنــی دەوڵــەتــی
فیدرالی لە قانوونی بنەڕەتی ئەو
سیستمەی ئیستادا بە ڕوونی باس لەوە کراوە
کە عێراق پێک هاتووە لە نەتەوە و دیــن و
مەزهەبی جیاواز و عێراق بەشێکە لە دنیای
ئیسالم و نەتەوەی عێراق بەشێکە لە ئۆممەتی
عــەرەبــی .لــە بــەشــی دووهــەمــی مــاددەکــەدا
بەئاشکرا کورد و پێکهاتەکانی دیکەی عێراق
دەکــا بە بەشێک لە نەتەوەی عــەرەب ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا قانوونی بنەڕەتیی ئێستای
عیراق کۆمەڵێک مافی داوە بە کورد وەک یەکیک
لە دوو پێکهاتەی سەرەکیی عێراق .هەڵبەت لە
ماوەی  ١٤ساڵی ڕابردوودا ئەوەی کاری پێ
نەکراوە قانوونی بنەڕەتی بووە لەو واڵتەدا و
پێکهاتەی شیعە کە زۆرینەی عێراق پێکدێنن،
لە ڕێگەی پارلمانەوە وەک نوێنگەی قانوون
زۆرتــر کاریان ئەوە بووە دەسەاڵتی خۆیان
بەرباڵوتر بکەن و بیر و ئەندێشەی خۆیان
بێننە نێو قانوونەکانی عێراق ،بە واتایەکی
دی و لــە ئــاکــامــدا ئ ــەوەی دەیبینین ئەمەیە
کە لــەبــارەی کــورد و مافەکانی هــەر هەمان
تێڕوانینیان هەیە کە حیزبی بەعس هەیبوو.
بــەو خوێندنەوە کورتەی ســەرەوە بۆمان
دەردەکــــەوێ کــە سیاسەتی دەوڵــەتــانــی زال
بــە ســەر کــوردســتــان هــەر چەند لــە شکل و
ڕوخساردا وەک یەک ناچن ،بــەاڵم ئامانجی
هەمووان لەسەر مەسەلەی کورد ومافەکانی
یەکە و تەنیا مەبەستیان ئەوەیە کە لە هەر
رێگایەکی مومکین کە بۆیان دەست بدا ،کورد لە
نێو خۆیاندا بتوێنەوە هەر بۆیە ئینکاری کورد
و مافەکانی بە قانوون دەکرێ بۆ ئەوەی لە نێو
خۆی واڵتەکاندا هەر کردەوەیەکی مافخوازانە بە
پاساوی قانوون سەرکوت بکەن و بە بیرورای
گشتیی خۆشیان بڵێن ئــەوانــە دژی قانوون
جواڵونەوە و لە نێو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیشدا
دەســت لە سەر ئەو خاڵە دابنین کە خەڵکی
ئەو واڵتــە بە هەموو پێکهاتەی یەک میللەتە
و هەر بۆیە ئەو مەسەاڵنەی کە ڕوو دەدەن
پرسی نێو ماڵی خۆمانە و بە ڕێگەی قانووندا
چارەسەریان دەکەین ،بابەتێک کە هیچ وانییە
و جەبری مێژوو بەسەر کوردیدا سەپاندوە.
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ژماره714:

چاالکانی مەدەنی
و
متمانەی کۆمەڵگا

(ڕووداوەکانی پێوەندیدار بە بوومەلەرزەکەی پارێزگای کرماشان وەک نموونە)
بە پێی نیشانە و دەرکەوتە کۆمەاڵیەتییەکان،
جموجۆڵ و چاالکیی مەدەنیی تێکۆشەرانی
بوارە جۆراوجۆرەکانی ئەم ڕەهەندە لە خەبات
لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،خەریکە
لە ڕووی «ئەرزش»ی و «بایەخ»ەوە شوێن
و پێگەی خۆی وەدەســت دەهێنێ .بەو مانایە
کــە ئــەم شــێــوازە لــە خــەبــات و ،چــاالکــان و
هەڵسووڕێنەرانی ئەم بزاڤە ،خەریکە دەبنە جێی
متمانەی کۆمەڵگا و بەالی خەڵکی کۆمەڵگاوە
وەک «بەها» و «ئەرزش» چاویان لێ دەکرێ.
بێگومان ئەم دەسکەوتە پڕبەها و بەنرخەش
هــەروا بە ئاسانی وەدەســت نەهاتوە .بەڵکوو
پاشخانێکی دەوڵەمەندی لە ئیرادە ،هەزینەدان،
تەسلیمنەبوون ،بەردەوامی و دانەبڕان لە ناخی
کۆمەڵگهی لە پشتە کە ،لە قۆناغبەندیی ئەم بزاڤەدا
شیاوی ئەوەیە بە وردی قسەی لە سەر بکرێ.
بــە پــێــی تەبیعەتی نــیــزامــی زاڵ بــە ســەر
کــوردســتــانــدا ،ســــەرەڕای بــوونــی کۆمەڵێک
بەربەستی سیاسی و ئەمنیەتی لــە بــەردەم
تێکۆشانی چاالکانی مەدەنی لە هەموو بوارەکانی
فەرهەنگی ،ئەدەبی ،ڕاگهیاندن ،ژینگەپارێزی،
شاخەوانی و هتد ،بزاڤی مەدەنی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە جووڵە نەکەوت و لە ڕووداوەکان
دانەبڕا .ئهو بزاوت ه نەتەنیا لە ڕووداوەکــانــی
نــاخــی کۆمەڵگا دانــەبــڕا ،بــەڵــکــوو بــــەردەوام
هەوڵی داوە بە جۆرێک لە جــۆرەکــان ڕۆڵی
پێشەنگ بگێڕێ و ئاراستەیەکی «مەدەنی» بە
ڕووداوەکان ببەخشێ .ئەم دانەبڕان و بەردەوام
لە گەڵدابوونە ،توانی ببێتە زەمینەیەکی باش
بۆ ڕاکێشانی سەرنجی کۆمەڵگ ه بۆ الی خۆی
و پاشان وەدەستهێنانی متمانەی کۆمەڵگه.
خەسڵەتی «خۆبەخشانە»ی هەڵسووڕاوان
و چــاالکــانــی ئــەم ب ــوارە لــە درێــــژەی کــار و
چاالکییەکاندا ،کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی
لــە ســەر متمانەپێکردنی کۆمەڵگه لــە سەر
ن دانــا
ئــەم کەسانە و جــۆری چاالکییەکانیا 
کــە ،ســــەڕەڕای ئـــەوەی کــە «بــەرژەوەنــدیــی
شەخسی» (چ لە ڕووی مادی و چ لە ڕووی
پێگەی حقوقییەوە) لەم مەیدانەدا جێگەیەکی
نیە ،بــەاڵم دیسانیش ڕۆژ لــەگــەڵ ڕۆژ ئەم
مــەیــدانــە کــەســانــی زیــاتــر لــە خ ــۆی دەگـــرێ.
ئــەمــەش ڕاســــت بــۆ «بـــەئـــەرزش»بـــوون و
«بــەهــادار»بــوونــی ئــەم ج ــۆرە لــە تێکۆشان
دەگەڕێتەوە کە تاکە چاالک و هەڵسووڕەکان
تیایدا هەست بە «بوون» و «شانازی» دەکەن.
بــۆ سەلماندنی هــەمــووی ئــەم ئیدیعایانە
بــاشــتــریــن بــەڵــگــە ئــــەوەیــــە کـــە پــشــت بە
ڕووداوەکــــانــــی ئـــەم دوایــیــانــە پــێــوەنــدیــدار
بــە ب ــووم ــەل ــەرزەک ــەی ٢١ی خـــەزەڵـــوەری
ئەمساڵ لــە پــارێــزگــای کــرمــاشــان ببەستین.
هەر دوای تێپەڕینی کەمتر لە چەند کاتژمێر
بە سەر ئەم ڕووداوەدا کە بەشێکی زۆر لە
هاونیشتمانانمان لە چەند شار و ناوچەیەکی
پارێزگای کرماشان بە هۆی بوومەلەرزەکەوە
زیانی قورسیان لە ڕووی ئینسانی و ماڵییەوە
لــێ کـــەوت ،خەڵکی زۆربـــەی زۆری شــار و
ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە هەڵمەتێکی
ئینسانی و نەتەوەییدا بە هــەزاران تۆن کەل
وپــەل و پێداویستیی زهرووری ــان بۆ خوشک
و برا بوومەلەرزە لێدراوەکانیان کۆ کردهو ه
و ناریانن .ئەوەی لەم نێوەدا جێی سەرنج و
تێڕامان بــوو ،جــۆری ڕێکخستنی ئەم ئیرادە
ئینسانی و نەتەوەییەی خەڵک بوو کە پێوەندیی
ڕاستەوخۆی بە چاالكانی مەدەنییەوە هەیە.
ئەوان لە سەرجەم شار و ناوچەکانی کوردستان
بە دانانی بنکە بۆ کۆکردنەوەی یارمەتییەکانی
خەڵک و بــاوکــردنــەوەی ئــادرەســی بنکەکان،
مــەســیــری ک ــۆک ــردن ــەوەی یارمەتییەکانیان
ن دا .ئەوە بوو کە
دەسبەجێ بە خەڵک نیشا 
خەڵک لە هەموو شار و ناوچەکانی کوردستان
یارمەتییەکانیان گەیاندە ئەو شوێنانە ،کە ئەمە
بۆ جۆرێک متمانەپێکردن دەگەڕێتەوە کە وەک
باسمان کرد هەروا لە خۆڕا وەدەست نەهاتوە.
بــۆ ئـــەوەی وردتـــر قسە لــەم «متمانە»یە
بکەین ،پێویستە وەبیر بێنینەوە کە له ڕهوتی

کۆکردنەوەی یارمەتییەکان بۆ خەڵکی زیاندیتووی
بــوومــەلــەرزەکــه ،رێــژیــم هــەوڵــی دا لــە ڕێــگــای
هێندێک «ســتــادی بەسیجی گــەڕەکــەکــان» و «
ڕێکخراوی «هیالل ئهحمهر»ەوە ئەم یارمەتیانە
لە خەڵک وەربــگــرێ؛ بــەاڵم وەک دیتمان خەڵک
هیچ متمانەیەکی پێ نەکردن و یارمەتییەکانی
خۆیان ڕادهست نهکردن و ڕوویان لەو شوێنانە
کرد کە لەالیەن چاالکانی مەدەنییەوە چاودێری
دەکران .لە نموونەی خۆیدا ئەم ڕەفتارەی خەڵک
بەرانبەر بە متمانە پێکردن بە خەڵکانی چاالک
و هــەڵــســووڕی خــۆیــان کــە بــە هــەڵــســووڕاوان
و چــاالکــانــی م ــەدەن ــی نـــاســـراون ،ب ـێوێــنــەیــە.
ئەم متمانەپێکردنەی خەڵک توانی جۆرێک لە
ڕێکوپێکی بە پرۆسەی کۆکردنەوەی یارمەتییەکان
بدا و بە واتایهکی دیکە توانی ڕەفتاری کۆمەڵگ ه
لــەم نموونە جووڵە کۆمەاڵیەتییەدا رێــک بخا و
رێک و پێکی پێ ببەخشێ .هەر لە کۆکردنەوەی

قــارەمــانــێــک رێــزیــان لــێ گ ــرت .خەڵکی ئەم
شارانە بە «داب و دەســتــوور»ی تایبەت و
بەڕێوەبردنی ڕێورەسمی شیاو و لە هەمانکاتدا
«ڕێــکــخــراو» و بــە بــەرنــامــەی ڕێکوپێک کە
نــیــشــان لــە «بــەڕێــکــخــراوبــوونــی ڕەفــتــاری
کۆمەڵگە»یە ،ڕێــزو پێزانینی خۆیان نواند.
بێگومان جیا لــەوەیــکــە چــاالکــانــی بــوارە
جۆراوجۆرەکانی بزاڤی مەدەنی لە سەرجەم
شــارەکــانــی کــوردســتــان ڕاســتــەوخــۆ ڕۆڵــی
بەرچاویان لە جۆری ئەم ڕەفتارانەی خەڵکدا
هەبووە ،بە شێوەی ناڕاستەوخۆیش هەر ئەم
کەسانە و بزاڤەکەیان کاریگەریی بەرچاویان
لە سەر ڕەفتاری تاکەکانی کۆمەڵگا داناوە .بە
شێوەیەک کە ئیرادەی خەڵک لە هەڵوێست و
دژکردەوەکانیاندا خودبەخود لە بازنەیەکی
بــەربــەریــنــی گــشــتــیــدا خــــۆی دەن ــوێ ــن ــێ و
شێوازێک لە خۆڕێکخستن بەخۆوە دەبینێ.

خەسڵەتی «خۆبەخشانە»ی هەڵسووڕاوان و چاالکانی مهدهنی لە درێژەی
کار و چاالکییەکاندا ،کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی لە سەر متمانەپێکردنی
ن داناو ه کە ،سەڕەڕای ئەوەی کە
کۆمەڵگه بهم کەسانە و جۆری چاالکییەکانیا 
«بەرژەوەندیی شەخسی» لەم مەیدانەدا هیچ جێگەیەکی نیە ،بەاڵم دیسانیش
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ئەم مەیدانە کەسانی زیاتر لە خۆی دەگرێ ،ئەمەش ڕاست بۆ
«بەئەرزش»بوون و «بەهادار»بوونی ئەم جۆرە لە تێکۆشان دەگەڕێتەوە کە
تاکە چاالک و هەڵسووڕەکان تیایدا هەست بە «بوون» و «شانازی» دەکەن
یارمەتییەکانەوە بگرە تا جــۆری جیاکردنەوەی
شت و مەکەکان و ڕێک و پێکی لە بەرێکردنیان
بــۆ پــارێــزگــای کــرمــاشــان و دابــەشــکــردنــی بە
بەرنامەیان لە نێو زیاندیتواندا ،هــەر هەمووی
ی دا کــە لــەگــەڵ ئــەوەیــکــە ئــەم پرۆسەیە
نیشان 
ڕێکخراوێکی دەوڵــەتــی لــە پشت نــەبــوو ،بــەاڵم
«هەوڵ»ێکی رێکخراو و پالنمەندی لە پشت بوو
کە بە خۆشییەوە وێڕای کۆمەڵێک کەند و کۆسپ
و بەربەستی مەیدانی کــە دەســەاڵتــی سیاسیی
لــە تـــاران بــۆی درووســــت دەکـــا ،هیوابەخشە.
جــۆری پێشوازی و ڕەوانــەکــردنــەوەی تهرمی
نــەمــر ئــەبــووبــەکــر م ــەع ــرووف ــی ،یــەکــێــک لــەو
خــێــرخــوازە خۆبەخشانەی کــە بــە ماشینەکەی
خــۆی یارمەتییەکانی خەڵکی لــە بــۆکــانــەوە بۆ
کــرمــاشــان گواستبۆوە و بــە هــۆی وەرگــەڕانــی
ت
ماشێنەکەیەوە هەر لەو ڕێگایەدا گیانی لە دەس 
دا ،نموونەیەکی دیکەی ڕێکخراوبوونی ڕەفتاری
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە جێی خۆیەتی
سەرنجی تایبەتی بدرێتێ .دوای گیان لەدەستدانی
ئەم کهسایهتیی ه خۆبەخشە ،خەڵکی ئەو شار و
ناوچانەی کە جەنازەی ناوبراویان لە کرماشانەوە
بۆ بۆکان پێدا تێپەڕ دەبوو ،بە هەزاران کەسیان
بە بەدەستەوەگرتنی پالکارتی تایبەت و دەستە
گــوڵ و نــوێــژکــردن لــە ســەر ت ـهرم ـهک ـهی ،وەک

کە وابوو ڕووداوەکانی ئەم چەند ڕۆژەی
ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان دەریــانــخــســت کە
«چــاالکــیــیــە م ــەدەن ــی ــی ــەک ــان»_ ئ ــەگ ــەر بە
بزووتنەوەیشیان ناو نەبەین_ توانیویانە هەست
و ئیرادەی تاکەکانی کۆمەڵگا ،لە بازنەیەکی
بەربەرینی گشتیدا رێک بخەن و جۆرێک لە
ڕێکخراو بوون بە رەفتاری کۆمەڵگا ببەخشن.
دوا قسە ئــەوەیــە کــە پێوستە چاالکانی
مــەدەنــی ئــەم متمانەیە بــە هــەمــوو قیمەتێک
بــپــارێــزن و زیــاتــری بچەسپێنن .متمانەی
خەڵک بەو مانایە دێ کە کۆمەڵگا بە چاوی
«ئ ــەرزش» و «بــەهــا»وە دەڕوانێتە جۆری
تێکۆشانی ئەوان .بۆیە ئەم متمانەیە تەنیا بە
ئەرزش و بەها ئینسانی و نەتەوایەتییەکانی
ئەوانە کە دەتوانێ پارێزراو بێ .هەر وەک
تا ئێستا ئــەم بزاڤە نیشانی داوە ،هاوکات
لەگەڵ ڕێکاری مەدەنیانە ،پێویستە جەوهەر
و نــاوەرۆکــی شــونــاســخــوازانــەی نەتەوەیی
خۆی ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ بەهێز بکا و ،وێڕای
هەڵگرتنی گوتاری مەدەنی ،بە تەبەعییەت لە
پرسە گەورە نەتەوایەتییەکە ،پێداگری لە سەر
بەرژەوەندییەکانی خاک و خەڵکی کوردستان بکا.
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درێژەی:

کۆماری ئەخالق لە درێژەی
کۆماری کوردستاندا

هەر باسی «دەوڵەتی جمهوریی کوردستان» دەکەن .زۆر جاریش کوردەکانی
پارچەکانیتر و توێژەرانی ئەم بوارە دەپرسن ئەوە چۆنە کوردەکانی ڕۆژهەاڵت
وەها دڵپاکانە بەپیر نەهامەتی و خۆشی پارچەکانیترەوە دەچن و هەروەها
بۆ باسە نەتەوەییەکانی خۆیشیان لە هەر دین و ئایین و حزب و الیەنێک
بێ ،یەکگرتوون؟ بۆیە منیش ناچار بــووم بــەدوای وەاڵم و گــەڕان بــەدوای
چەمکی دەوڵەتەوە بم .چەمکی دەوڵەت لە باس و خواسی توێژەرانی بواری
سیاسەت و زانستی سیاسەتدا پێگەیەکی سەرەکی هەبووە چونکە دەوڵەت
گرنگترین سەرچاوەی ڕێسا و جێبەجێکردنی یاسا و دابینکردنی بایەخە مادی
و مەعنەوییەکان دێتەهەژمار و کاری سەرەکیشی سەقامگیریی ئاسوودەیی
و ڕێکخستنی ئەندامەکانی کۆمەڵگەی سیاسییە بۆ ئــەوەی هاوواڵتییان لە
بەختەوەریدا بژین .لە زانستی سیاسەتدا بۆ ئــەوەی کە دەوڵــەت بگاتە ئەو
قۆناغەی کە باسی لێوە کرا ،بۆچوون و ڕێگە و شێوازی جۆراوجۆر وتراوە.
بــەشــێــکــی بـــەرچـــاو ل ــە بــیــرمــەنــدانــی زانــســتــی ســیــاســەت ب ــۆ دانــانــی
کــۆمــەڵــگــەیــەکــی بــەپــڕەنــســیــب و ســەرکــەوتــوو و شــارســتــانــیــانــە ،بـــەدوای
شــێــوازگــەلــی ئــەخــاقــیــیــەوە بــــوون و ه ــەن ــدێ چــەمــکــی وەکــــو ئــەخــاق،
بــەهــاکــانــی کــۆمــەاڵیــەتــی و ..هــێــنــاوەتــە نــێــو ئــەدەبــیــاتــی ســیــاســیــیــانــەوە.
بــاروخ ئێسپینۆزا (١٦٧٧-١٦٣٢ز) فەیلەسووفی هۆڵەندی ســەبــارەت بە
دەسەاڵتی دەوڵەت بەپێچەوانەی توماس هابز (١٦٧٩-١٥٨٨ز) فەیلەسووفی
بەریتانی کــە ڕای وابـــوو حــکــوومــەت دەب ــێ دەســەاڵتــی تـ ــەواوی هــەبــێ و
خەڵک لە ترسا ئیتاعەتی لێ بکەن ،ئێسپینۆزا باسی ئەخالقی مرۆڤایەتی
لە بەڕێوەبەریی حكوومەتدا دەکــا و ڕای وایــە کە خەڵک دەبــێ ئــازاد بن و
ئیتاعەتیان لە دەوڵــەت بەهۆی ئومێدەوە بێ بۆ داهاتوویەکی گــەش ،نەک
لە ترسا بێت .ئەو بەرگرییەکی بەهێز لە کۆمەڵگەیەکی کراوە و بــەدوور لە
ئایدۆلۆژیایەکی تایبەتەوە دەکــات و دەربــارەی ئامانجی حکوومەت دەڵێت:
«حکوومەت دەبێ ڕێگریی بکات لەوەی کە خەڵک لەبەر نەفرەت ،تووڕەیی،
بێمتمانەیی و ڕق شەڕی یەکتر بکەن .ئامانجی حکوومەت دەبێ ئازادیی بێت».
گێئورک ویلهێڵم فرێدریش هێگڵ (١٨٣١-١٧٧٠ز) فەیلەسووفی گەورەی ئەڵمانی
ڕای وایە ،هەبوونی دەوڵەت بۆ گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتوو ،پێویستە.
ڕەخنەگرانی هێگڵ ڕایان وایە ناوبراو بەقەدەر باروخ ئێسپینۆزا خۆی لە کراوەیی
کۆمەڵگە نادا بەاڵم ئەوە هێگڵ_ە کە ڕای وایە «مرۆڤەکان نەک کۆمەاڵیەتی بەڵکو
دەوڵەتمەند و سیاسیشن .بوونی دەوڵەت لەناکاو نییە و بەهۆی پرۆسەیەکی
درێژخایەنی مێژووییەوە کە بۆ سەردەمی یۆنان دەگەڕێتەوە ،دروست بووە».
هێگڵ ،دەوڵــەت لە سێ مانادا بەکاری دێنێ کە لە ڕاستیدا هەر سێکیان
بەشێکن لە یەک حەقیقەت بەاڵم لە سێ ئاستی جیاوازدا .ئەو سێ مانایە بریتین
لە :دەوڵەتی دەرەوە «کــۆی یاساکان» ،دەوڵەتی سیاسی «دەوڵــەت بەپێی
ناوەندگەلی تایبەتی حکوومەتی» ،دەوڵەتی ئەخالقی «مانای تەواو و گشتگیری
بیرۆکەی هێگڵ» .چەمکی دەوڵەتی ئەخالقیی هێگڵ ،کامڵترین مانای دەوڵەتە و
هەمووالیەنەکانی ئەو دوو دەوڵەتەکەی تر لە بەرزترین ئاستدا لەخۆ دەگرێ.
لەم دەوڵەتەدا ئینسان بەوپەڕی پێگەیشتوویی مێژوویی خۆی گەیشتووە و
مانای ئەخالقی کۆمەاڵیەتی و بەهاکانی ژیان و چوارچێوەی دەوڵەت و ئەخالقی
ناوەندەکان دەزانێت .لە دەوڵەتی ئەخالقیدا ئینسانەکان بەوپەڕی وشیاریی
و ئــیــرادەی تاکەکەسی گەیشتوون و ئــەم تواناییەش لە کردەوەکانیان لە
دامەزراوە و ناوەندەکاندا بەئاشکرا خۆ دەنوێنێ .نەریتەکان و ڕێساکانی بەهای
مرۆڤایەتی لە چوارچێوەی کاری هاوبەشی ناوەندەکاندا هەن و ئیتر بەشێکە لە
ڕەفتاری ڕۆژانەی هاوواڵتییان کە بەئیرادەی خۆیانەوە هەڵیانبژاردووە و هیچ
دەسەاڵتێکی سەرکوتگەریش ناتوانێ پێش بەم ئیرادە و ڕەفتارە بگرێ چونکە
ئیتر ئەخالقی کۆمەاڵیەتی بووەتە نێوەڕۆکی ئیرادەی هاوواڵتی و هەڵسەنگاندنی
ناوەندەکانیش هەر بەپێی ئیرادەی تاکەکەس بۆ ئامانجی ئازادی و پێکەوژیانە.
ئەو دەوڵەتانەی کە مەبەستیان گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتووە
زۆر هەوڵیان داوە بەم دەوڵەتی ئەخالقە بگەن و پێناسەگەلی جۆراوجۆر
و هەوڵی جیاوازیان بۆ داوە و بیرمەندانی سیاسیش لە قەیرانگەلی سیاسی
واڵتەکەیاندا هەندێ ڕێگەچارەیان بە سەرۆکانی خۆیان داوە .لە ئێرانیش
هەندێ لە سیاسەتمەدار و بەرپرسانی ســەرووی دەســەاڵت ئەم چەمکەیان
بەکار هێناوە و بەڵێنی وەدیهاتنیان داوە بــەاڵم دەسەاڵتی ناوەندی تاران
تەنیا کاتێک دژی مافی نەتەوەکانی جوغرافیای ئێران شەڕی نەکردووە و
بەدوای ئاشتیخوازییەوە بووە کە بێدەسەاڵت بووە .دەوڵەتی دینی لە ئێران کە
ڕێژیمی ویالیەتی فەقیە بانگەشەی نموونەیەکی ئاڕمانی لە دەوڵەتی ئەخالقی
دەکــرد ،کارنامەی ئەم سااڵنەی دەسەاڵتی ڕێک پێچەوانەکەی دەسەلمێنێت
و متمانەی نــەک الی کــورد بەڵکو تەنانەت لــە تارانیش لــەدەســت داوە و
دیتمان لە ڕووداوی یارمەتیدانی خەڵکی لێقەوماوی بوومەلەرزە لێدراوی
پارێزگەی کرماشان ئەو خەڵکەی تــاران کە یارمەتیان کۆکردبۆوە خۆیان
یارمەتییەکانیان دەگەیاند و لە بەشی ڕاستەوخۆی تۆڕەکانی کۆمەاڵیەتی
باسی گوێنەدانی دەوڵەتیان بە وەزعی خراپی ژیان و گوزەرانی خەڵک دەکرد.
بۆیە لە کۆتاییدا دەرب ــارەی ئەو پرسیارەی کە بۆ خەڵکی ڕۆژهــەاڵت لە
بەرخۆدانی مەدەنیاندا وەها دڵپاکانە بەبێ جیاوازیی لەگەڵ شایی و خەمی
پارچەکانیتر و هەروەها شار و گوندەکانی خۆیشیانن ،دەگەینە ئەو وەاڵمی
چونکە ڕۆژهەاڵتی کوردستان خۆی بەدرێژەدەری سەرکۆمار پێشەوا قازی
محەمەد دەزانــێ کە ئامادە بوو بۆ مانەوە و ژیانی نەتەوەکەی لە سێدارە
بدرێت و بناخەدانەریی پەیامی مەدەنییەت و ئاشتیخوازیی لە نیشتمانەکەی
بێ و بیسەلمێنێ کە لە سەردەمی درۆ و فرت و فێڵ لە سیاسەتی دەوڵەتاندا،
دەکرێ لەگەڵ میللەتەکەی خۆت کە هەر ئەوانیش لە دواڕۆژی تەنگانەدا پەنا و
پشتیوانتن؛ ڕاستگۆ و فیداکار بیت و ئەخالق و دەوڵەت بەیەکەوە گرێ بدرێت.
ئەگەر ساڵەهایە کۆماری کوردستان وەکو جوغرافیایەکی سیاسی نەماوە بەاڵم
بەرهەمەکەی واتە کۆمەڵگەیەکی هاودڵ و پشتیوانی یەکتر لە جوغرافیایەکی بەرینتر
لە کۆماری کوردستانی ئەوکات کە هەموو ڕۆژهەاڵتی گرتووەتەوە ،زیندووە و
وشیارە و هیچ دەسەاڵتێکی سەربازییش ناتوانێ سەرکوتی بکات و بەرخۆدانی
مەدەنی خەڵکی ڕۆژهەاڵت بەگرتنەپێشی ئەخالقێکی ئینساندۆستانەی بەرفراوان
وەها لە گەشەدایە کە ڕووناکییەکەی کوێریی چاوی داگیرکەری پێوە دەبێ.
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دژایەتیی ڕۆژئاوا لە ئێراندا
لەپێش شۆڕشی مەشرووتە بەو الیەوە تا ئێستا کە
دەکرێ  ١٧٠ساڵ وەکوو بناخە چاو لێ بکرێ ،بیروڕای
نوێگەرایی لە الیــەک و سوننەتگەرایی تێکەاڵو لەگەڵ
حەسەن حاتەمی
ئایینی ئیسالمیی_ بە فرە مەزهەبی یەکەشییەوە_ لە
الیەکی دیکە لە ملمالنێکی بێپسانەوە دابــوون .شۆڕشی
مــەشــرووتــە و دەســکــەوتــەکــانــی ت ــاڕادەی ــەک بــە الی نــوێــگــەرایــیــدا ،شکایەوە.
لە دەیــەی دوویەمی دەسەاڵتی ڕەزا شا دا ،ئاڵوگۆڕەکان بۆ الی ژیــاری و
دامەزرانی بنەماکانی مودێڕنیسم پتر جێگیر بوون .بەاڵم لە نێو کومەڵگەدا ،قوواڵیی
کارتێکەرییان کەمتر بوون .بۆچوونی «سیاسەتی ئێمە دیانەتی ئێمەیە و دیانەتی ئێمە
سیاسەتی ئێمە» ،الیەنگری بەهێزی هەبوو .مودەڕریس ئیدئۆلۆگی ئەو بیرە بوو.
لە ساڵی  ١٣٢٠ەوە دامەزرانی حیزب و رێکخراوەکان پتر پەریان ئەستاند و
زۆربەیان لە گەرمەی شەڕی دوویەمی جیهانی یا دوای ئەوکات دامەزران .ئەو
حیزب و ڕێکخراوانە هەم سەرانسەری بوون و هەم ناوچەیی .ئەوان ،کاریگەریی
ڕۆژه ــەاڵت و ڕۆژئــاوایــان بە جــۆری ڕاستەخۆ یا ناڕاستەوخۆ لەسەر بوو.
ئیسالمییەکانیش بەرەو دامەزرانی حیزب و ڕێکخراوەی خۆیان هەنگاویان نا.
چەپ ئاژۆیی ،بە هۆی شۆڕشی ئوکتۆبری ڕووسیە  )١٢٩٦( ١٩١٧و بوونی
بە یەکیەتیی سۆڤیەتیی و یەکێک لە براوەکانی شەڕی دوویەمی جیهانی ،بۆ
زۆربــەی واڵتانی ڕۆژهــەاڵتــی ئورووپا و واڵتانی ڕۆژئــاوایــی لەو قــاڕڕەیــەدا،
پەلی هاویشت و پێگەیەکی بەرفراوانی چێ کــرد .چەپ لە بــواری بەرنامە
و دروشمی ئــازادی و یەکسانی لەنێوان مرۆڤەکاندا ،الیەنگر و ئۆگری زۆری
هەبوو .بلووکی سۆسیالیستی ،حیزب و ڕێکخراوە چەپ و سۆسیالیستەکان لە
واڵتانی سەرمایەداری و بزووتنەوە ئازادیخوازییەکان لە جیهانی سێیەمدا ،ئەو
بەرەیە بوو کە دژ بە ئیمپریالیزمی جیهانی بە ڕێبەری ئەمریکا ،تێ دەکۆشا.
ڕۆژئاواییەکان پتر لە حاڵەتی بەرگریدا بــوون .ئــازادی ،دێمۆکراسی ،فرە
حیزبی و هەڵبژاردنی دێموکراتیک و جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤیان کردە
بناخەکانی ژیــان و هەڵسوکەوتەکانیان و بەیاسایی کــردنــیــان .بــۆ ملمالنێ
لــەگــەڵ بلووکی سۆسیالیستی و گــەشــەی چ ــەپ ،ڕۆژئــاوایــیــەکــان ئیمتیاز
گەلی زۆریـــان بــۆ زۆربـــەی دۆســت و هاوپەیمانەکانیان دەســتــەبــەر دەکــرد.
لــە ملمالنێی ش ــەڕی ســــارددا _کــە ئەمریکا و شــــووڕەوی ســەر بلووک
بـ ــوون و پــتــر لــە  ٥٠ســاڵــی کــێــشــا_ کــودێــتــا گــەلــێــکــیــان لــە هــێــنــدێــک واڵت
کــــرد .ئـــەو دوو الی ــەن ــە ه ــەوڵ ــی بـــەردەوامـــیـــان دەدا دەســـەاڵتـــی خــۆیــان
جێگیر ک ــەن ،بــۆیــە هــەوڵــی کارتێکەریی خــۆیــان ،لــە هــەمــوو جیهاندا دەدا.
ئ ــێ ــران ک ــە گــریــنــگــیــی چــەنــد الیـــەنـــەی ه ــەب ــوو و جــیــرانــی ڕووســـیـــە و
یــەکــیــەتــیــی ســۆڤــیــەتــی بـــوو ،لــە مــــاوەی  ٤٤ســاڵــدا ســێ کــودێــتــای لــێ کــرا.
_ مــحــەمــمــەد عــەلــی شـــای قـــاجـــار ،١٢٨٧ ،ڕەزا خــانــی مــیــر پــێــنــج_ کە
پــاشــان بــوو بــە رەزا شــای پــەهــلــەوی_ ١٢٩٩و محەممەد ڕەزا شـــا.١٣٣٢
لە کودێتاکانی دوویەم و سێیەمدا ،ڕۆژئاواییەکان بەتایبەتی ئینگلیس و ئەمریکا،
بۆ بەرگری لە پێشڕەویی چەپ یا کۆمۆنیزم ،بەیارمەتیی هاوکارە نێوخۆییەکانیان
گەاڵڵە دارێژەر ،دابینکەری ماڵی و پشتیوان بوون .بەاڵم بەهۆی قوڵبوونی ڕیشەی
ئیسالمی و زۆرینەی مەزهەبی شیعە و فەزای دژی ئیمپریالستیی و کردەوەی
ڕێکخراوەکانی لەو چەشنە ،بیری لێبڕالیستی و فەرهەنگی ڕۆژئاوایی ،گەشەی
پێویستی نەکرد و مافی ڕەوای پێکهاتەکانی فرەگەلیش لە ئێراندا ،گرینگیی پێ نەدرا.
لــــەدوای تــەواوبــوونــی شـــەڕی دووی ــەم ــی جیهانی و دەستپێکی شــەڕی
ســارد ،حکومەتی میللیی ئازەربایجان و کۆماری کوردستان ڕووخێندران و
ڕێبەرانیان لە سێدارە دران یا لە هەندەران گیانیان لێ ئەستێندرا .تێکۆشەرانی
سیاسی و نەتەوەیی و حیزبەکانیان کەوتنە نێو بازنەی ئەسڵی ٤ی تڕۆمێن_
سەرکۆماری ئەوکاتی ئەمریکا_ و دژایەتیان لەگەڵ کــرا )١( .چاالکەکانی
دژی ئیمپڕیالیست و مافی نــەتــەوەیــی ،ســەرکــووت و تەپەسەر و زیندانی
کران یا دوور خرانەوە .ئەو کردەوانەش بۆ قبوڵی هێژموونی ڕۆژئاوایی لەو
ناوچانە و تەنانەت لەنێو بلووچ ،عــەرەب و تورکمەنەکانیشدا_ کە ئەوانیش
ســەرکــوت کــراو و مــاف پێشێلکراو بــوون_ نەتوانرا بــەتــەواوی داسەپێنرێ.
زۆربــــەی ئیسالمییەکان ،مــەشــڕووعــەخــوازی لــە زەمــانــی مــەشــروتــەدا،
دژایەتیی لەگەڵ دامەزرانی واڵتی ئیسرائیل و پشتیوانیان لە کودێتای دژی د.
موسەدیق کرد .دواتر بەناوی «ئیسالمی شۆڕشگێڕ» بە دژی پێشکەوتوویی
و ڕێــفــۆڕم لــە ساڵی  ١٣٤٠دا ،یــارمــەتــیــدەری ب ــەرەی دژی ڕۆژئـــاوا بــوون.
لە ماوەی  ٣٧ساڵی دەسەاڵتی پەهلەویی دوویەمدا ،جگە لە ئیسالمییەکان و لەنێو
ئەوانیشدا ،زۆربەی شیعە و تا ڕادەیەکیش سونییەکان ،چەپ و نەتەوەخوازەکانی
لۆکالیش دژی ڕۆژئاوا بوون .بۆیە لەو ملمالنێیەدا ،ڕۆژئاوا و بەتایبەتی لە دوای
کودێتای سێیەمەوە ئەمریکا ،وەک ئادرەسێکی بەهێز لە بەر هێرش و زار و زماناندا بوو.
دوو کەسی نووسەر و خاون کتێب و سوخەنڕانی زۆر لەنێو ئیسالمییەکاندا ،جەالل
ئالی ئەحمەد و د .عەلیی شەریعەتیی بۆ ماوەی نزیک  ٣٠ساڵ بە دژی ڕۆژئاوا و ئەمریکا
هەوڵی بەرچاویان دا .ئەوان لە نێو کۆمەڵگەی زانستگەییدا ،کاریگەرییان هەبوو.
کودێتا دژی دەوڵــەتــی د .محەممەدی موسەدیق ،و کوشتن و بریندار و
زیندانیکردنی خوێندکارانی زانــکــۆی ت ــاران لــە ڕۆژی  ١٦ی ســەرمــاوەزی
 ١٣٣٢دا ،قبووڵنەکردنی ئۆپۆزیسیۆن و ناڕازیەتییەکان لە چوارچێوەیەکی
عەقاڵنیدا ،و ئیجرانەکردنی یاسای بەرایی و پشتکردن لە مەشرووتەخوازی،
بیر و کردەوەکانی پتر بۆ الی چریک بــوون و شــەڕی چــەکــداری لە شــار و
الدێ بــرد .زانکۆکان بەهێزترین پێگەی هــزری و کــردەوەیــی شــەڕی چریکی
بــوون .لە دنیاشدا ،تا ڕادەیەکی زۆر ئەو بیرە لە ئارا دابــوو .شەڕی چریکی
لە ئەمریکای التین ،ئەفریقا و ئاسیا ،سەرکەوتنەکانی لە کووبا ،ئەلجەزایر،
ڤیتنام ،بوونی جوواڵنەوی چەپ و چریکی لە زۆر شوێن ،وزەبەخش بوون.
لەنێو زانکۆکانی ئێرانیشدا ،دوو ڕێکخراوەی بەهێزی چریکە فیداییەکان و موجاهیدینی
خەڵق ،ڕوویان لە شەڕی چریکی کرد و ژمارەیەک لە خوێندکارانیان بۆ ئەو مەبەستە
سازمان دا .پێش ئەوانیش حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ،جوواڵنەوەیەکی بەهێزی
دژی ڕێژیمی سەرەڕۆی پەهلەوی دوویەم وەڕێ خستبوو .لە بوارەکانی دیکەشدا،
وەک :فەرهەنگ و ئەدەبیات ،هونەر و سینما و ....دژایەتیی ئەمریکا ،پتر دەکرا.
بەگشتی ڕۆژئــاوا لە چوارچێوەی پێالنگێڕێکی رەشدا ،چاوی ڵی دەکرا .لەم
بارەیەوە برایم ئەسغەر زادە دەڵێ :کاتێک دەچوویە زانکۆ ،فەزا چاویلکەیەکی
لەچاوانی دەکــردی کە ساکارتر کۆمەڵگەی پێ ببینی .الیەک رەش و لەیەکی
دیکەش سپی بــوو .الیــەک دێــو و الیــەکــەی دیکە دڵبەر یا فریشتە بــوو)٢( .
سەرچاوەکان
 )١ویکی پدیا ،دانشنامەی آزاد
 )٢گفتگوی حسین دهباشی با ابراهیم اصغرزادە ،یوتیوب ،خشت خام ،قسمت

١٦

کۆماری ئەخالق لە درێژەی
کۆماری کوردستاندا
بــەپــێــی قــس ـهی ب ــەرپ ــرس ــان و کــارنــاســانــی
بـــوومـــەلـــەرزە ،یــەکــشــەمــمــە ٢١ی خ ــەزەڵ ــوەر
کاتژمێر  ٩و  ٤٨خولەکی شەو بەکاتی ئێران،
لە  ٣٠کیلۆمەتری باکووری ڕۆژاوای سەرپێڵی
زەهاو و  ٣٢کیلۆمەتری باشووری ڕۆژهەاڵتی
هەڵەبجە ،بــوومــەلــەرزەیــەک ڕووی دا کە ١٥٠
مــلــیــۆن نــەفــەر لــە ئــێــران و عــێــراق هەستیان
پــێ کـــرد .پیرحسێن کــولــیــوەنــد سەرپەرشتی
فریاگوزاریی ئێران لە سەرەتای ڕووداوەکــەدا
ڕایگەیاند  ٤٣٠کەس کــوژراون و حەوت هەزار
و  ١٥٦کەسیش بــریــنــدار ب ــوون .لــە عێراقیش
بەپێی ئاماری خاچی ســوور  9کهس کــوژران.
سبەی ڕۆژی بوومەلەرزەکە ،ڕاپۆرتەکانیی
مەیدانی ئاشکرایان کــرد کە زۆربــەی زیانەکە
لە ناوچەکانی پارێزگەی کرماشان بەتایبەت
ســەالســی بــاوەجــانــی و ســەرپــێــڵــی زەهــــاوە و
داوای بەهاناوەهاتنی بەپەلەیان کرد و ئاماری
کوژراوەکان بــەردەوام خۆی لە هەڵکشان دەدا
و بەرپرسانی دەوڵەتیش هیچ دەنگێکیان نەبوو
تەنانەت ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی ئێرانیش دۆخەکەی
نەدەگواستەوە و ماتەمینیی پێوە دیــار نەبوو.
دەنــگــۆی ئــەوەی ئایا بەڕاستی بوومەلەرزە
بــووە یــان نــا لــە تــۆڕەکــانــی کۆمەاڵیەتیدا باڵو
بـــووەوە و وەکــو هەمیشە ئــەم بێباوەڕییە بە
دەس ــەاڵت وایــکــرد کــە هــەر کــورد پشتی کــورد
بگرێ .بۆیە سەرانسەری ڕۆژهەاڵت هەڵمەتێکی
بەرفراوانی یارمەتی کۆکردنەوەیان دەست پێکرد
و لە بواری گواستنەوەی هەواڵ و ڕاپۆرتیشەوە
سەبارەت بە وەزعی ژیانی لێقەوماوان ،ڤیدیۆ و
وێنەکان لە هەموو شوێنێکەوە باڵو دەکرایەوە.
ئێران نەیهێشت ڕۆژنامەنووسانی بیانی سەردانی
پارێزگەی کرماشان بکەن و لە ڕووماڵکردنی
هەواڵەکاندا بەشیان هەبێ؛ بۆیە تەلەفزیۆنەکانی
خەبەریی لە ئەورووپا بۆ نموونە فەڕانسه کە
باسی بــوومــەلــەرزەکــەی ئێرانیان دەک ــرد هەر
وێنەی باشووری کوردستانیان دادەنا .تەنانەت
لە پێشاندانی یارمەتیی خەڵک بۆ لێقەوماوانی
بــوومــەلــەرزەکــەش تــەلــەفــزیــۆنــی ئــێــران ،وێنە
و ڤــیــدیــۆکــانــی شــارەکــانــی ڕۆژهـــەاڵتـــی بــاو
نەدەکردەوە و هەر گرنگی بە شارەکانی دیکه دەدا.
ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی ئــێــران کــە هــەســتــی بە
بــێــزاری هــەرچــی زیــاتــری خەڵک لــە دەســەاڵت
کرد ،ڕوحانیی سەرکۆماری نارد بۆ نێو خەڵکی
بەاڵلێدراو و ئەویش هەر لە نێو ئۆتۆمبێلەکەیەوە
بــێ ئــــەوەی دابــــەزێ لــەکــاتــێــکــدا هــەوڵــی دەدا
لـــەم دەرفـــەتـــە ب ــۆ شــــەڕی دەســـەاڵتـــی خــۆی
کەڵکوەربگرێ و ڕەخنە لە پ ــڕۆژەی «مسکن
مهر»ی ئەحمەدینەژاد بگرێ –کە دیارە بەشێکی
بــەرچــاو لە زیانەکان و کــوژراوەکــان هی ئەو
بینایانەن-؛ دەستی کرد بە وەسفی هێزەکانی
سەرکوتکەری سپای پاسداران کە بەهوتافکێشانی
خــەڵــک ب ــەن ــاچ ــاری شــوێــنــەکــەی چـــۆڵ ک ــرد.
بوومەلەرزەکە هێندە بەقووەت نەبوو
لێکمان جیا بکاتەوە
بــوومــەلــەرزە لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستانی دا
و کــوژراو و بریندار و ماڵوێرانی زۆریشی بۆ
ڕۆژه ــەاڵت ب ــەدواوە بــوو بــەاڵم هەستی پــاک و
بێگەردی خەڵکی مرۆڤدۆست و کوردپەروەری
ڕۆژهەاڵتی پتر بەیەکەوە نێزیک کردەوە و هەر
دامودەزگە و قوتابخانە و گــەڕەک و ماڵێک بۆ
خــۆی ناوەندێکی کــۆکــردنــەوەی یارمەتی بوو
کە نەیاندەویست هەوڵی خۆبەخشی نەتەوەی
زوڵــمــلــێــکــراوی کـــورد ،دوو دەســتــی تەحویلی
دامودەزگەی حکوومەتی ئێرانی بدەن .بۆ نموونە
ئەگەر لەسەر جــادەی هەر شارێکی ڕۆژهــەاڵت
دوو خێمە دەبینرا کە یەکیان هی ناوەند یان
کەسێکی باوەڕپێکراوی شارەکەیە و ئەویتریان
هی دامودەزگەیەکی حکوومەتە ،خەڵک یارمەتیی
خۆیان بە حکوومەت نەدەدا و دەچوونە الی ئەو
خێوهتهی کە بە هی خۆیانیان دەزانــی و دڵنیا
بوون یارمەتییەکەیان لەالیەن سپای پاسدارانەوە
نادزرێ و بەدەستی کەسێک دەگا کە پێویستی
پێیەتی .ئیتر لە تۆڕەکانی کۆمەاڵیەتی بابەتی
بێسوود نەدەبینرا ئەوەی بوو بەپەلە پەیامناردنی
کەسانی خێرخواز بوو کە فاڵنەگوند یارمەتی
بــۆ نــەچــووە و بــەڵــکــوو فــریــا کـــەون کــە فاڵنە
شتومەکمان پتر پێویستە .ڕۆحــی نەتەوەیی
کـــورد ئ ــی ــرادەی وەب ــەرخ ــۆ کــردبــوو کــە ئەمە
نیشتمانی داگیرکراوی خۆیەتی و هەر خۆیشی
دەبێ بەهانایەوە بچێ و سەروگیانی بۆ دابنێ.
هــەڵــمــەتــی پــشــتــیــوانــی مــــادی و مــەعــنــەوی

هەموو شار و گوند و ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــان لــە ورمــێــوە بــگــرە هــەتــا ئــیــام و
لوڕستان و کــوردەکــانــی ت ــاران و خــوراســان
و دەن ــگ ــدان ــەوەی ئ ــەم یەکدڵییە وایــکــرد کە
مرۆڤدۆستانی نەتەوەکانی دیکهی ئێرانیش
لــە هــونــەرمــەنــدەوە بگرە هەتا وەرزشــکــار و
مامۆستای زانــکــۆ و وەکیلی دادگــوســتــەری
و هتد ،وەدوای یارمەتیدانی خەڵکی کــوردی
پارێزگەی کرماشان بکەون و بەچاوی خۆیان
ببینن کە دەســەاڵتــی ئێران چەندە درۆزنــە و
چۆن کۆسپ دەنێتەوە بۆ گەیاندنی یارمەتیی
خەڵکی خۆبەخش و هەروەها ببینن کە بەهەموو
شێوەیەک ئایەتوڵاڵکان ڕێگریی دەکەن لەوەی
یارمەتی بگاتە دەست دانیشتووانی گوندەکانی
کـــــوردی ســونــنــە و کـــــوردی ئــەهــلــی ه ــەق.
ئەم دۆخه دەسەاڵتی ئێرانی زیاتر پەشۆکاند
و ئیتر لەوە ترازابوو کە دەسەاڵتی داگیرکەری
کــوردســتــان پــێــش بـــەم هــاودڵــیــیــە بــگــرێ و
ئەوەی لەم نێوەندەدا خەمی زەوی لەرزەکەی
کــەم دەک ــردەوە ئــەم شەپۆلی ئینساندۆستییە
ب ــوو کــە حــکــوومــەتــی شـــەرمـــەزار کــردبــوو.

دووەم حەماسەی مەدەنیی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان
ڕۆژانــی  ٢٥و ٢٦ی مانگی خەزەڵوەر دوو
خێرخواز بەناوەکانی «ئەبووبەکر مەعرووفی»
خەڵکی بۆکان و «میالد ئەحمەدی» تازهالوی
 ٢٠ســاڵــەی خەڵکی دااڵهـــو ،بــۆ یارمەتیدانی
خــەڵــکــی لــێــقــەومــاوی بـــوومـــەلـــەرزە لــێــدراو
چــووبــوونــە ناوچەکانی سەرپێڵی زەه ــاو کە
بەهۆی ڕووداوی هاتوچۆوە گیانیان لەدەست دا.
خەڵکی ڕۆژهــــەاڵت لــە شــار و گوندەکانی
پارێزگەی کرماشانەوە بگرە هەتا پارێزگەی
سنە و شاری بۆکان ،بە لەبەرکردنی جلوبەرگی
کوردی و نووسینی درووشمگەلی کوردایەتی
و بەدەستەوەگرتنی گــوڵ ،هاتنە ســەرجــادە
و ئـــەوپـــەڕی ڕێــــزی ســەرکــردەئــاســایــان لە
کەسێک نا کە بۆ یارمەتیی خەڵکی کرماشان،
گیانی فــیــدا کــردبــوو .ئــەم دووبــــارە نواندنە
مەدەنیانەی خەڵکی کوردپەروەر و ئەمەگداری
ڕۆژهەاڵت ،دەسەاڵتی ئێرانی زیاتر وەزاڵە هێنا.
هـــەردوو دەســەاڵتــی پاشایەتی و کۆماری
ئیسالمی ئێران بەدرێژایی مێژوویان سەبارەت
بــەســەرکــوتــکــردنــی بــزاڤــی ڕزگــاریــخــوازانــەی
گەلی کــورد سیاسەتی دووبەرەکیان پەیڕەو
کردووە واتە هەوڵیان داوە بەناوی جیاوازیی
مــەزهــەبــیــیــەوە لــە نــێــوان کـــوردی ڕۆژهـــەاڵت
دووبەرەکی بنێنەوە .کورد لە ڕۆژهــەاڵت بەو
شعوورە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە کە هەمیشە
هەیبووە دوژمنی ڕنج بە خەسار و دڵسارد
کــردووە و سەلماندوویەتی کورد یارسان بێ
یان سوننە ،شیعە و ...هەر کوردە و کرماشان
و ئیالم بەشێکی دانــەبــڕاون لــە کوردستان.
لــە گــەڕانــنــەوەی تــەرمــی شەهید ئەبووبەکر

ئازاد مستۆفی

مەعرووفی بۆ زێدەکەی خۆی واتە بۆکان،
ئیتالعاتی ئــێــران زۆر هـــەوڵ دا وا بکا
ئــاپــۆرای خەڵک پــەرتــەوازە بکا و نەهێڵێ
بەرخۆدانی مەدەنی پیالنەکانی دەســەاڵت
پــووچــەڵ بــکــاتــەوە ،چونکە ئــێــران لــە هەر
جــۆرە گردبوونەوەیەکی خەڵک دەترسێت
و بە لەرزۆکبوونی ستوونەکانی دەسەاڵتی
خۆی دادهنــێ؛ بــەاڵم هەر بەو جــۆرەی کە
مێژوو تۆماری کــرد سەرکەوتن هەمیشە
بــۆ ئــیــرادەی گــەلــی وشــیــار و زیــنــدووە و
دووبارە توانیان پیالنەکانی دەسەاڵتی تیرۆر
و داگیرکاریی ئــێــران ،پــووچــەڵ بکەنەوە.
وێنە و فیلمەکانی شارەکانی ڕۆژهــەاڵت
کە لەسەر جادە وەستاون بۆ پێشوازیکردن
لە تەرمی شەهید ئەبووبەکر کاتێک دەیبینی
هەرچەند چــاو و دڵ لــەو هــەمــوو هەستە
پاک و بێگەردە کە نموونەی لە ڕۆژهەاڵتی
نــێــوەڕاســت دەگــمــەنــە و دەتگریێنێ بــەاڵم
باوەڕیشت پێ دێنێ کە هەموویان ماڵباتێکن
و یەک خەمیان هەیە .ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لە هەر دەرفەتێکدا پێویست بووبێ پشتیوانی

باکوور بووە بۆ باشوور برای لفەدووانە بووە
و بۆ ڕۆژاواش شەهیدی پێشکەش کردووە.
شەهید ئەبووبەکر مەعرووفی لە ڤیدیۆیەکیدا
کــە هــی پــێــش دواســەفــەریــەتــی ،بــەدەنــگــە
خۆشەکەی باسی ئیرادە بۆ سەربەخۆیی
نیشتمانەکەی دەکا خواستێک کە لە دڵی هەر
کوردێکە وا خۆی بە درێــژەدەری کۆماری
کــوردســتــان دەزانــــێ .پــێــشــوازیــی بەرینی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان لە تەرمەکەی
بــە ڕۆحــی ئــەو نــەمــرە و شەهیدانی تری
کوردستانی سەلماند کە کۆماری کوردستان
لــە دڵـــدا زیــنــدووە و وەدیــهــاتــنــی نێزیکە.
«کرماشان ڕۆژهەاڵتە ،کوردستان یەک
واڵتە»
لــەو درووشــمــانــەی کــە لــە ش ــاری سنە
بۆ پێشوازی لە تەرمی شەهید ئەبووبەکر
مەعرووفی بەرز کرابۆوە و ئاپۆرای خەڵک
لــە دامــودەزگــە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم
نەترسان و بەشانازییەوە هەر دووبارەیان
دەکــــردەوە و بــەالمــەوە گرنگن و دەکــرێ
کــەم تــا کورتێک دەروونــنــاســیــی سیاسی
و کۆمەاڵیەتی چین و توێژەکانی خەڵکی
لــێ بخوێنیتەوە؛ ئــەو دوو درووشــمــەن:
«مـــێـــژووی ئــێــمــە ســەلــمــانــدوویــەتــی کە
کوردستان النکی مرۆڤایەتییە» و «کرماشان
ڕۆژهــــەاڵتــــە ،کــوردســتــان یـــەک واڵتــــە».
ه ــەف ــت ــا ســـــاڵ پ ــت ــر لــــە ســــێــــدارەدانــــی
دامـــەزرێـــنـــەرانـــی کـــۆمـــاری کــوردســتــان
لـــە ڕۆژهــــــــەاڵت تـــێـــدەپـــەرێ و لـــە هــەر
دەرفەتێکدا و لــە هــەر گــردبــوونــەوەیــەکــدا
کـــــــوردی ڕۆژهـــــەاڵتـــــی کــــوردســــتــــان...
ل٧
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خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
لە کڵپەی تەقینەوەدا
دیفێنس وان _ رۆبەرت مەڵی
و :کەماڵ حهسهنپوور
لوبنان زۆر دەمێکە ئاوێنەی خۆرهەاڵتی
ناوینە .یاریکەرە بەهێزترەکانی ناوچە ،ئەوێ
وەک مەیدانی شەڕە بە وەکالەتەکانیان بەکار
دێنن ،مەیدانێک کە گەمەی ناکۆکیی عەڕەب
_  -ئیسڕائیل تیایدا بەڕیوە چووە و شوێنی
تاقیکردنەوەی پێکەوە ژیانی سعودی _
ئێرانیش بووە .ئەوێ شوێنێکە کە ناوچەکە
شەڕەکان و ئاگربەسە کاتییەکانیان لەوێ
بــەڕیــوەدەبــەن .حــەوتــووی ڕابـــردوو ،وەک
زۆر حــەوتــووی پــێــشــووتــر ،خــۆرهــەاڵتــی
نێوەڕاست لەگەڵ لوبنان میهرەبان نەبوو.
هــەواڵــەکــان چ ــواری نۆڤەمبەر لــە توێی
ســێ ڕووداوی بــەیــەک گـــرێـــدراوەوە لە
ماوەی کەمتر لە  ١٠کاتژمێر باڵو بوونەوە.
یەکەم ،سەعد حەریری ،سەرۆک وەزیری
لوبنان دەســت لــەکــار کێشانەوەی خۆی
ڕاگەیاند .ئــەوەی کە حەریری لێدوانەکەی
لە ڕیــاز ڕا نــارد زۆر شت دەڵــێ ،ئــەوەش
کــە لــێــدوانــەکــەی وەک کەسێک کــە ناچار
بکرێ حوکمی زیندانی خۆی بخوێنێتەوە،
بــاقــی شــتــەکــان دەڵـــێ .بــڕیــارەکــە لــەالیــەن
سەرۆک وەزیرانی لوبنان ڕاگەیەندرا بەاڵم
عەڕەبستانی سعودی دابــووی .موحەممەد
بین سەلمان ،شازادەی جێنشین و ڕێبەری
ڕاستەقینەی عەڕەبستانی سعودی ،دەلیلی
هــەبــوو کــە بــیــهــەوێ ئ ــەو شــتــە ڕوو بــدا.
گــرژیــی نــێــوان ســعــودی و ئــێــران ڕوو لە
زیاد بوونە و بین سەلمان سوورە لەسەر
ئــەوەی کە تــاران وەک سەرچاوەی گشت
بەدکارییەکانی ناوچە بناسێنێ .بۆ حەریری
سەرۆکایەتیی دەوڵەتێک کە حیزبوڵاڵشی
تێدابێ لە بنەڕەتدا الواز کردنی کاکڵی ئەو
پەیامەیە :ئەوە بەو مانایە بوو کە یەکێک
لە نزیکترین هاوپەیمانەکانی ڕیاز لە گەڵ
وەفــادارتــریــن هاوبەشی ئێران هاوکاریی
بکا .حــەریــری وەک س ــەرۆک وەزی ــر ئەو
بۆچوونەی دروست کرد کە پێکەوە ژیان لە
گەڵ حیزبوڵاڵ و بە واتایەکی تر لەگەڵ ئێران
مومکینە ،لەکار الدانــی بۆ ئەوەیە کە هەر
جۆرە شک و گومانێک لەوبارەوە بڕەوێتەوە.
ئەو ساڵێک لەوە پێش بۆ پاراستنی لوبنان
لە کێبڕکێی نێوان سعودی _ ئێران ،داوای
لێکرابوو ببێتە سەرۆک وەزیر؛ ئێستا کە ئەو
ڕۆیشتووە ،لوبنان بە تەواوی گیرۆدەی ئەو
[دژ یەک وەستانەوە] بــووە .ئێستا لوبنان
چۆتە ناو بــەرەی دوژمنانی عەڕەبستانی
سعودییەوە.
پـــــەردەی دووهـــــەم ئـــەو هـــەواڵـــە بــوو
کــە عــەڕەبــســتــانــی ســعــودی موشەکێکی
شوێنگیریی کردووە کە لە یەمەنەوە پێوەی
نــراوە کە ئامانجەکەی فڕۆکەخانەی ڕیاز
بووە .ئەوە یەکەم موشەکی حوسییەکان_
کە لە الیەن ئێران و حیزبوڵاڵ پشتیوانیی
دەکرێن_ نەبوو کە بە جیرانی باکووری
خۆیانەوە نابێ ،بــەاڵم کاتەکەی و مــەودا
چــاوەڕوانــنــەکــراوەکــەی کــاردانــەوەیــەکــی
جــیــاوازی لــێــکــەوتــەوە .ڕادەی یارمەتیی
دەرەکی بۆ حوسییەکان جێگای مشتومڕە،
هــەرچــەنــد نــە کــاربــەدەســتــانــی ویــایــەتــە
یــەکــگــرتــووەکــان و نــە هــی عەڕەبستانی
سعودی گومانیان لەوەدا نییە کە پێشکەوتنی
بەرچاوی بەرنامەی موشەکی بالیستیکی
حوسییەکان بەبێ ڕاهێنانی بەرچاوی دوو
یاریدەدەرەکەی مومکین نەبووە .وەک لە
ئاکاری خۆفیداکەری حەریریدا ،بەرپرسانی
سعودی خێرا و بە ئاشکرا هێڵێکیان پەیڕەو
کــرد کــە ل ــەودا هێرشەکەیان بــە ئــێــران و
حــیــزبــوڵــا بــەســتــەوە ،ئ ــەو هــێــرشــە وەک
ڕاگەیاندنی شەڕ پێناسە کرا و هەردووکیان
وەک بەرپرسیار دەبێ چاوەڕوانی وەاڵم بن.
پــەردەی سێهەم ڕاماڵینە بەرباڵوەکەی
ســـعـــوودی بـــوو ک ــە لـــــەودا  ١٠شــــازادە
و دەرزەن ــێ ــک بــازرگــان و کــاربــەدەســتــی
پــایــەبــەرز دەســتــبــەســەر کـــران .ئ ــەوە ماڵ
خاوێنکردنەوەی بین سەلمان بۆ نەهێشتنی
هــەرچــەشــنــە ڕەقــیــبــی چـــاوەڕوانـــکـــراوی
سەربازیی ،سیاسی ،ئابووریی و مێدیایی
بــوو .لــەگــەڵ هەنگاوەکانی دیــک ـهی ،ئــەوە
بــەو بەمانایەیە کــە ئــەو چــۆتــە ســۆراغــی
گشت کۆڵەکە نەریتییەکانی ڕێژیم .هەندێک
ئەو پرسیارە لەخۆیان دەکــەن ،ئاخۆ ئەو

بێئەزموون و کرچوکاڵە ،لــەوانــەیــە زۆر
دوژمنی لە یەک کاتدا ورووژانــدبــن .بەاڵم
ئەو تۆڵەی کەم ئەزموونیی بە بڵندخوازیی
قەرەبوو دەکاتەوە و ئێستا لە هەمان پلە
دایـــە کــە خــۆی حـــەزی لــێ بـــوو :توانایی
نەهێشتنی سستی چەندین ساڵەی سعودی
و داڕشــتــنــەوەی سیاسەتەکانی نێوخۆیی
و دەرەوەی پاشایەتیی بە کەیفی خۆی،
بــە تایبەتی بــۆ ئـــەوەی کــە بەشێوەیەکی
کاریگەرتر ڕووبەڕووی ئێران ببێتەوە.
ئ ــەو ســێ ڕووداوانــــــە ئــامــاژە بــە یــەک
ئاراستە دەکەن :کە ڕێبەرایەتیی جەسوور
و خــاوەن بــڕوای سعودی زۆر خوازیاری
هاوکاریی لەگەڵ ویالیەتە یەکگرتووەکانە بۆ
بەرپەرچدانەوەی هەڕەشەی ئێران کە پێی
وایە بە دوای ڕووداوەکانی ئەو دواییانەی
یەمەن بەهێزتر بووە.
لوبنان و ناوچەک ه پێشتر ئەوەیان دیتووە،
بۆشایی ڕێبەریی لە توێی تەشەنەکردنی
گــرژیــیــەکــان شــتــێــکــی نـــوێ نــیــیــە .ب ــەاڵم
ئــەوەی کە نوێیە ،ئیسڕائیلێکی نیگەران،
ڕێبەرایەتییەکی بــاوەڕ بەخۆ و نەترسی
سعودی و بێگومان سەرکۆمارێکی نائاسایی

ک ــەم ک ــەس لــە لــوبــنــان پــێــیــان وایـــە کە
شەڕێکی گشتگیر بــەو زووانــە ڕوو دەدا،
چونکە هــەر ســێ دژبـــەرەکـــان هــۆی خۆ
کــۆنــتــڕۆل کــردنــیــان هــەیــە .هــەمــان هــۆ کە
وا دەکــا ئیسڕائیل بــخــوازێ هێرش بکاتە
ســەر حیزبوڵاڵ ،دەبێتە هــۆی ددان بەخۆ
داگرتن ،واتــە ئەگەری هێرشی موشەکیی
بۆ سەر شارەکانی .ئیسڕائیل تواناییەکی
گەلێک زۆرتــری بۆ زەرەر گەیاندن هەیە
بــەاڵم حیزبوڵاڵ تواناییەکی زۆرتـــری بۆ
تەحەممول کــردنــی ئــەو هــەیــە ،کــە دەبێتە
هــۆی ئــەوە کە هــەر هێرشێکی بەرباڵوی
ئــیــســڕائــیــل ،مــەتــرســیــی ئــــەوەی هــەبــێ کە
براوەکەی نادیار بێ .عەڕەبستانی سعوودی
توانایی سەربازیی شــەڕی ڕاستەوخۆی
لەگەڵ ئێران نییە و دەبێ بیر لە هەڕەشەی
تۆڵەی ئێران لە نێو خاکی خۆیدا بکاتەوە.
لە پەیوەندی لەگەڵ ئەگەری وەستانەوە
بە دژی ئێران و هاوپەیمانەکانی ،ویالیەتە
یەکگرتووەکان درێــژە بە حیساب کردن
لە ســەر نزیکی میلیشیا شیعەکانی سەر
بە ئێران لە هێزەکانی ئامریکا و ئەگەری
دەستپێکردنەوەی هێرشەکانیان [بۆ سەر

ویالیەتە یەکگرتووەکانە .لــە پەیوەندیی
لــەگــەڵ ئیسڕائیل :ئــەو چەندین مانگە کە
زەنگی خەتەری لەبارەی بەرباڵویی نفوزی
حیزبوڵاڵ و ئێران لە سورییە و بەتایبەتیی
تــوانــایــی حــیــزبــوڵــا ب ــۆ بــەرهــەمــهــێــنــانــی
موشەکی هەنگێوی لێ داوە ،ڕووداوێ ــک
کە کاربەدەستانی ئیسڕائیل وەک فاکتەری
تێکدانی بااڵنس سەیری دەکــەن کە دەبێ
دژی بوەستنەوە.
بۆ ڕێبەریی نوێی سعودی؛ بین سەلمان
دڵنیایە کە ئێران زۆر دەمێکە وەک کیسە
بۆکسێک سەیری عەڕەبستانی سعوودی
دەکا و عەڕەبستانی سعودیش زۆر دەمێکە
نــاچــار بــە قبوڵی ئــەو ڕەوت ــە کـــراوە .ئەو
دەبینێ کە ئێران پارەیەکی زۆر کەمتر،
چەکوچۆڵی کەمتر و هاوپەیمانی بەهێزی
نێونەتەوەیی کەمتری هەیە ،سەرەڕای ئەوە
لە بــەرزبــوونــەوە دایــە و دەســەاڵتــی خۆی
بە سەر بەغدا ،دیمەشق ،بەیروت و سەنعا
پەرە پێداوە .ئەو پێی وایە تەنیا لە ڕێگای
بەرپەرچدانەوەی بەهێزتر و شەڕانییتر ،جا
لە یەمەن ،عێراق یا لوبنان بێ ،عەڕەبسانی
سعودی و هاوپەیمانەکانی دەتوانن ئێران
بوەستێن و ئاراستەکە بگۆڕن .تا ئێستا،
لە هێرشە سەربازییە ناسەرکەوتووەکەی
لــە یــەمــەن ڕا تــا هــەڵــە سیاسییەکەی بۆ
تەریکخستنەوەی قەتەر ،زۆرتر دەرخەری
مەیلی خۆ تووشی قەیران کردن دەگەیەنن
تا کۆتاییهێنان بە قەیران.
لە پەیوەندی لە گەڵ ویالیەتە یەکگرتووەکان؛
پێشبینی نەکراویی و پڕ دژایەتی بوون لە
زۆر ب ــوارەوە ،سەرکۆمار ترامپ النیکەم
لە یەک مەسەلە دا یەک هەڵوێست بووە،
ئــەویــش شــەڕانــیــی ب ــوون لــە دژی ئێران
کــە بــۆتــە مــۆرکــی بەڕێوەبەرایەتییەکەی
لــە ســیــاســەتــی خــۆرهــەاڵتــی نــێــوەڕاســت.
کاربەدەستانی ویالیەتە یەکگرتووەکان لە
ویستی ترامپ بۆ هەڵسوکەوت دژی ئێران
و بۆ گەڕاندنەوەی ئیعتیبار و ئوبوههەتی
ویالیەتە یەکگرتووەکان کە ئەو پیی وایە
سەرکۆماری پێشوو(کە من بۆ پرسەکانی
خــۆرهــەاڵتــی نــاویــن پێم باشبوو) لەناوی
بــردبــوو ،کەڵک وەردەگـــرن .بۆ ئــەو کــارە،
وێدەچێ هەڵوێستی ئەو زۆر وەک هی بین
سەلمان بچێ :وەالنانی دیپلۆماسی لەگەڵ
تاران و دڵنیا لە پێویستیی بااڵنسێکی نوێی
دەســەاڵت ،وا دەکا کە لە جیاتی کۆنتڕۆڵ
کردنی غەریزەکانی بین سەلمان ،ئەوان هان
بدا.

ئامریکاییەکان] دەکا.
دیــســانــیــش لــوبــنــانــیــیــەکــان ،چ ئــەوانــەی
الیەنگری حیزبوڵاڵن و چ ئــەوانــی دیکه،
وێدەچێ دڵنیا بن کە شتێک هەر دەقەومێ.
هــێــرشــە مــوشــەکــیــیــەکــەی حــوســیــیــەکــان
زۆر بێبەزەییانە بــوو ،هــۆشــداریــی دانــی
ســعــوودیــیــەکــان زۆر دەقــیــق ،نیگەرانیی
ئــیــســڕائــیــل زۆر مـــەزن و دوژمــنــایــەتــیــی
ویالیەتە یەکگرتووەکان بەرامبەر بە ئێران و
حیزبوڵاڵ زۆر لەوە ئاشکراترە کە چاوەڕوانی
شتێکی دیک ه بین .دەک ــرێ شتی دیکهش
بەو لیستەوە زیاد بکەین :بەڕێوەبەرایەتیی
ترامپ رێککەوتننامەی ئەتۆمی لەگەڵ ئێرانی
بردۆتە ژێر پرسیار و بەتەمای زیاترکردنی
ئابلۆقەکان بۆ سەر تارانە ،کە گرژییەکان بە
شێوەیەکی ناپێویست زیاتر دەکا ،هاوکات
لەگەڵ نەبوونی پەیوەندیی ئاسایی لە ئاستی
بـــەرزدا لــە نێو ئــەو دوو واڵتــە تــا بتوانێ
گرژییەکان کــەم بــکــاتــەوە .بــە شێوەیەکی
گشتیی وێدەچێ کە دژبەرەکانیان هەنگاو
بنێن و ئێران و حیزبوڵاڵ دژکردەوە بنوێنن:
ڕەنــگــبــێ هــەر دوو ال بــەو ئــاواتــە بــن کە
پێش بــە بــەریــەک کەوتنی جــیــددی بگرن،
بەاڵم هیچکامیان نایانهەوێ ئەوە بنوێنن.
پرسیارەکە ئەوەیە ئاخۆ لەو هەلومەرجە
دا ه ــەن ــگ ــاوی ســــنــــوورداری الیــــەک بە
پەرچەکرداری الیەنەکەی تر کۆتایی پێدێ
یا قەیرانەکە قووڵتر دەبێ؟
ئەوەی کە لێرەدا بوونی نییە ،دیپلۆماسییە،
لە نێوان ئێران و عەڕەبستانی سعوودی،
ئــێــران و ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان ،یا
عەڕەبستانی سعودی و حوسییەکان ،لە
جــیــاتــان نــاوچــەکــە بـــــەرەوڕووی دۆخێک
بووە کە هەر کەس ئازادە کە لەوێدا تەنیا
بەربەست بۆ هەنگاونان دڵەڕاوکێ لەوەیە
ک ـه نــازانــن چ دەورووژێــــنــــن .ئـــەوە هیچ
دڵنیاکەر نییە .لێرە لە لوبنان خەڵک دڵنیا نین
کە کێ یەکەم هێرش دەکــا ،کێ (ئێران یا
حیزبوڵاڵ) لەوانەیە ببێتە ئامانج ،کەنگێ و
لە کوێ (لە لوبنان ،سورییە یا ئێران) ئەوە
ڕوو بدا و چۆن دەبێ؟ بەاڵم ئەوان هەست
دەکەن کە شتێک دەقەومێ و لەوە دەترسن
کە ئەوجاریش ،بێگومان ئاوێنەی لوبنانی
دەشکێ.

مهال ساڵح ڕهبهتی

عادڵ مەحموودی

لە ساڵی ١٣٠٤ی هەتاوی و لە گوندی شندڕەی سەربە ناوچەی ڕەبەت کورپەلەیەک
لە بنەماڵەیەکی وەرزێری ڕەنجکێش و بەشمەینەتدا لە دایک بوو .لەسەر نەریتی
ئەو دەمی ناوچەکە و دوای حەوتوویەک لە کۆڕێکی هەژارانەدا ناویان نا ساڵح.
ساڵح کوڕی محەممەدئەمین ،وەکوو هەموو منداڵی وەرزێرە بەشخوراوەکان لە
ئەوپەڕی بێ ئهنوایی و دەسکورتیدا تەمەنی بەرەو  ٨_٧ساڵی هەڵکشا .زۆر ئاساییە
ل ه الدێیهکانی کوردستانێکی پهراوێزخراو و گەلێکی ماف پێشێلکراو ک ه نە قوتابخانەی
تێدان و نە هیچ دەرەتانێکیش ههی ه بۆ پێشکەوتن ،تاکە ڕێگەی فێربوونی زانست و
خوێندنەوە و نووسین ،حوجرەکان بن کە ئەویش بۆ هەموو کەس نەدەگونجا.
ساڵح لە خزمەتی مامۆستای گوندەکەیان نرایە بەر خوێندن و فێربوونی پەرتووکە
سەرەتاییەکانی زانستی دینی .دوای ئەوەی کە تەمەنی بەرەو  ١٢-١٠ساڵی هەڵکشا،
وەک نەریتی فەقێیەتی و بە مەبەستی فێربوون و پهروهرد ه زیاتر دەستی کرد بە
گەڕان بە حوجرەی شار و گوندەکانی کوردستان ههتا ئیزنی مهالیهتیی وهرگرت .بهاڵم
مەال ساڵح هاوکات لەگەڵ چوونەسەرێی ئاستی زانیاری و وشیاریی گهلێ پرسیاری
لهسهر نەتەوە و ماف و ئازادی ال درووست دەبوو کە واڵمەکەیان الی هەموو کەسێک
دەست نەدەکەوتن .ئەو کات زۆربەی هەرەزۆری ئەندامان و الیەنگرانی کۆمەڵەی
ژێکاف و دواتریش حیزبی دیموکرات
لە حوجرە و مزگەوتەکاندا سەریان
هەڵ دەدا و پەروەردە دەبوون و
باوەڕپێکراوترین و پارێزراوترین
مەکۆی پێشمەرگە و شۆڕشگێڕەکانیش
بوون.
شوێنانە
ئەو
هەر
مەال ساڵح ،بەرەبەرە ئەو کەسانەی
دۆزییەوە و لەگەڵیان ئاشنا بوو و
به ڕهسمی بوو بە ئەندامی حیزبی
مامۆستا
دیموکراتی کوردستان.
مهال ساڵح چ ئەو کات لە حوجرە
و چ دوای بوونی بە مامۆستا،
وەکوو کادرێکی حیزبی دیموکرات
ڕوونکردنەوەی خەڵک و ئاشناکردن
بە مافەکانیانی بە ئەرکی سەرشانی
خۆی دەزانی و لە هەموو کۆڕ و
کۆبوونەوەیەکدا بەجێی دهگهیاند.
مامۆستا بە هۆی ئەوەیکە خەمخۆرێکی ڕاستەقینە و کەسایەتییەکی ڕاستبێژ و
ن و توێژە
مکووڕبوو لە سەر بەرەنگاربوونەوەی داگیرکەران ،ببوو بە خۆشەویستی چی 
جیاجیاکانی کۆمەڵگهکەی و ڕێزی لێ دەگیرا ،هەروەها وەکوو کادرێکی هەرەچاالکی
حیزبی دیموکرات بەنهێنی و ئاشکرا لە هەر شوێنێک بۆی لوابایە تێکۆشانی سیاسی
و حیزبیی خۆی دهبرد ه پێشێ .مامۆستا لە هەر گوندێک ک ه دەبوو بە بەرنوێژ و
وتارخوێن ،ئەو گوندە دەبوو بە هەوارگەیەکی حەسانەوە بۆ ڕۆڵە شۆڕشگێڕەکانی گەل.
مامۆستا یەکێک بوو لەو کادرانەی حیزبی دیموکرات کە لە قۆناخی خەباتی چەکداری
ساڵەکانی ٤٧_٤٦دا ڕۆڵێکی کارا و بەرچاوی هەبوو لە زانیار گهیاندن و داڵدەدان
و پشتیوانیکردنی ئەو پۆلە پێشمەرگەیەی دووڕگە ئارامەکەی حەمەڕەزاشایان وەک
بوومەلەرزەیەک هەژاند .دوای هەرەسهێنان و بە ئامانج نەگەیشتنی ئەو قۆناغە
لە خەبات ،مامۆستاش خرایە ژێر چاوەدێریی سیخوڕەکانی ساواکەوە و دوای
ماوەیەک گیرا و ڕاپێچی پادگانی جەڵدیان ل ه پیرانشار کرا و بۆ ماوەی شەش
ساڵ بە توندترین و دڕندانەترین شێوە ئەشکەنجەی ڕۆحی و جەستەیی درا ،بەاڵم
مامۆستا بە خۆڕاگری و ورەبەرزی وەفاداریی خۆی بۆ گەل و نیشتمانەکەی سهلماند.
مامۆستا ساڵح شەش ساڵ لە زینداندا توند کرا ،بهاڵم بە چۆکدا نەهات و
سەری بۆ دوژمنان نهوی نهکرد و پاش ئازادبوونی ئەگەرچی دوژمن پێی وابوو
بە زیندان و ئەشکەنجە چاوترسێن بووە ،بەاڵم مامۆستا ئەو جار بە گوڕوتین و
ورەیەکی بەرزترەوە لە سەر مافە ڕەواکانی گەلەکەی پێداگرتر ببوو .دەسەاڵتی
حەمەڕەزاشا بەخت یاری نەبوو ،چونکە گەالنی وەزاڵەهاتووی ژێر دەسەاڵتەکەی لێی
ڕاپهڕیبوون و بەو ئاسانییە چاوەدێریی شۆڕشگێڕانی بۆ نەدەکرا .هێشتا ماوەیەکی
زۆر بەسەر ئازادبوونیدا تێنەپەڕیبوو کە ناڕەزایەتیی گەالنی ئێران بەرەبەرە دەستی
ی دیکهی ئەم
پێکردبوو و مامۆستاش ئەو هەلەی قۆستەوە و وەکوو هەر دڵسۆزێک 
گەلە ئەوەی لە دەستی هات بۆ ڕێکخستنەوە و بووژاندنەوەی ڕیزەکانی تەشکیالتی
حیزب و هاندانی چین و توێژەکانی کۆمەڵگه دژی ڕژێمی پاشایەتی ،تەنەخی نەکرد.
دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران و ڕوخانی ڕژێمی پاشایەتی و
دەستپێکردنەوەی خەباتی ئاشکرای حیزبی دیموکرات ،مامۆستا ساڵح بە هاوکاریی
چەند هاوڕێیەکی دیکهی دەستیان بهسهر بنکەی سەربازیی «دارساوێن»دا
گرت و کردیانە بنکەیەکی حیزب .مامۆستا ساڵح وەکوو بەرپرسی ئهمنیهتی ئەو
ناوچەیە هەڵبژێردرا و هەروەها فەرماندەیی پەلێکی پێشمەرگەی پێ سپێردرا
و پۆلێک لە کادر و پێشمەرگەی دڵسۆزی لە بنکەی دارساوێن پێگەیاندن.
زۆربەی خەڵکی کوردستان پێیان وابوو کە دوای ڕژێمی دیکتاتۆر و خوێنمژی
پاشایەتی ،دەرفەتێک بۆ گەالنی نیشتەجێی ئەو واڵتە دەڕەخسێ کە داوای مافە
ڕەواکانیان بکەن ،بەاڵم سەد مەخابن کە ،گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان
بە دەست عەقڵییەتێکی فاشیستی و دواکەوتووی نەگۆڕی داگیرکەرەکانەوە پێوەبووە
و بە الچوونی دەسەاڵتێک یان ڕێژیمێک ،پرسی نەتەوەیی نە تەنیا چارەسەر نەبووە،
بەڵکوو توندوتیژتر لە پێشوو وهاڵمی داوا بەرهەقەکانی ئەو گەلەیان داوەتەوە.
هێشتا ماوەیەکی زۆر لە سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران تێنەپەڕیبوو کە ،خومەینی
فتوای جیهادی دژی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەرکرد و بە هەموو هێز و
توانایانەوە و بە ئەوپەڕی وەحشیگەری و دڕندهیی ڕوویان لە کوردستان کرد و قەتڵوعامی
خەڵکی بێ تاوانیان دەست پێکرد .حیزبی دیموکراتیش وەکو حیزبێکی بەرپرس ،بە ناچار
دەستی دایە چەک بۆ بهرگری لە گەل و نیشتمانەکەی لە بەرانبەر هێزه سهرکوتگهرهکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران ،مامۆستاش وەکوو کادرێکی بەوەج و فەرماندەیەکی قارەمان،
بێگومان دەبوو بەشداربا لەو شەڕ و بەرەنگاربوونەوەیەدا و ئەویش بەبێ دوودڵی
شانبەشانی هاوسەنگەرەکانی دژی داگیرکەران دەجەنگا ،مامۆستا چەند جارێک لەو
شەڕانەدا بەتوندی بریندار بوو ،بەاڵم هەر کۆڵی نەدا و درێژەی بە ئەرک و چاالکیەکانی دا.
مامۆستا مەال ساڵح بە هۆی برینەکانیەوە الواز ببوو و بە مەبەستی چارەسەر،
بۆ ماوەیەک لە نەخۆشخانە مایەوە و دوای وەرگرتنی چارەسەر لە ڕێگەی
گەڕانەوەی بۆ سەر ئەرکەکەی لە ڕۆژی ٣١ی گەالوێژی ساڵی  ١٣٦٤کەوتە
بۆسەی یەکێک لە هێزە چەکدارە کوردییەکانەوە و لەگەڵ دوو پێشمەرگەی دی
کە یەکێکیان کوڕی مامۆستا بوو شەهید کران و تێکهڵ ب ه کاروانی نهمران بوون.
ڕۆحیان شاد و ڕێگایان پڕ ڕێبوار بێ.
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سەریان دانا بەاڵم دانەنەوین

برایم چووکەڵی
ن
بەهار جارێکی دیکە دەر و دەشتی بەکراسی سەوز داپۆشی ،داوێنی چیاکا 
و جۆگەو جوێبار بە وەنەوشە و گوڵی ڕەنگاوڕەنگی بەهاری ڕازابۆوە ،شەوان
چەم و ،وێککەوتنی لکوپۆی دارەبییەکانی قەراغی

شنەی بەهاری دەنگی خوڕەی
چەم و ،بۆنی عەتری گواڵنی کوێستانانی تا ئاواییەکان دەبرد .ڕۆژانیش پاش
ئەوەی چاوی خەواڵوو داوێنی خەوی ئاڵۆزی بەردەدا ،بناری چیا ،دێمەکار و
پێدەشت کە پۆل پۆل مەڕ و مااڵتی پێوەر دەبوو دواتر هەموو لە حەشیمەت
ڕەش هەڵدەگەڕا ،هەر کەس بۆ کارێک و هەریەکەی بۆ مەبەستێک ،وەرزێڕان
ی
هەر کەس بۆ کاری خۆی ،کیژان بۆ گوڵچنین و ڕنینەوەی گژوگیای بەهار 
ن و بەرامەی تەبیعەت ئەوەندی دیکە دەگەشانەوە ،بلوێری
ی و بۆ 
و ،بەجوان 
ی وەک دەنگێکی هەستبزوێن تێکەڵی دیمەنی
شوان و خرینگەی بازنەی بێر 
سەرنجڕاکێشی سرووشت دەبوو ،بەفراوی بەفری قەد پاڵی زنجیرە کێوەکانی
ن و تێکەڵ بە ئاوی چلچەمە دەبوونەوە.
ناوچە ،بە خوڕ بە جۆگە و جوێبار دادەگەڕا 
دەیان گوندی خنجیالنە لەناوچەکانی دیواندەرە بەو دیمەنە جوانەوە
نەخشاوە ،ناوچهیهک کە لە خەڵكێکی دڵپاک و بێگەرد پێک هاتووە و
تێکەاڵو بە هێزی پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستان بووه.
لە «هەگبەی شا خ و شۆڕش»ی ئهمجارهدا دهچم ه سهر باسی
ئازایهتی و حهماسهی  18پێشمهرگهی ئهو مهڵبهند ه دڵگیره،
حهماسهیهک که به خوێنی ئاڵی پۆلێک میرخاس نووسراوهتهوه.
ساڵی  1360و بههارێکی سهرسهوز بوو .خەڵكی لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی
کوردستان جێژنی نەورۆزیان کردبوو و لە بەشێکی ئازادی ئەو کوردستانە
بەهەشتەدا خەڵکی لەگەڵ کوڕانی دێموکرات سالێکی نوێیان دەست پێکردبوو.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لەو کاتەدا بۆ ئهرکێکی حیزبی مەئموورییەتی دا ب ه ١٨
پێشمەرگەی شێلگیر و شۆڕشگێری ناوچەی دیواندەرە تا ناوچەی بیجار ڕایپهڕێنن.
ئەوان وەک هەمیشە سەر لەپێناو بۆ بەڕێوەبردنی ئەرکی حیزبی وەڕێ کەوتن و چەند
ڕۆژێک لهو ناوچهی ه مانهو ه و لهگهڵ ڕاپهڕاندنی کارهکانیان تینوێتی و تامهزرۆیی
خهڵکیان به دیدار و کۆبوونهو ه لهگهڵیان شکاند .بۆ خهڵک ساڵی دوو بههار بوو.
ناوچهی بیجاڕ بههۆی سیاسهتی سهرکوت وداپڵۆسینی خهڵک لهالیهن ڕێژیمهو ه
رهنگی مردووی ڕێ نیشتبوو .خهڵک ئهگهرچی دهستی هیوای بهرنهدابوو ،بهاڵم
شهکهت و ماندوو ،بۆی ه ههواڵی هاتنهوهی پۆلێک ههڵۆی تیژباڵی گهل گیانێکی دیکهی ب ه
بهری ئهو خهڵکهدا کردبوو .هێزی دوژمنیش خۆیان له کەلێنو پەسیواندا دەشاردەوە
وەک ڕێویی چاو بە هەڵۆ کەوتوویان لێ هاتبوو و ،نەیاندەوێرا لە مۆڵگەکانیان بێنەدەر.
لەماوی چەند ڕۆژ گەڕان لەناوچەی بیجاڕ ،فرمێسکی شادی لە چاوەکانی چاوەڕێی
سەدان هەتیوی بێناز ،دایکانی جەرگ سووتاو و باوکانی پشت چەماو دەهاتە خوار.
دوژمنی کۆنهپهرست و زۆردار کە بوونی پێشمەرگەکان لەو ناوچەیە
وهک دڕکێک ل ه چاوی خۆیدا دهدین و چاوی دیتن و هاتوچۆی قارەمانانی
دیموکراتی ل ه ناوچهکه نەبوو ،ل ه ههموو شار و ناوچهکانی دهورووبهری هێزێکی
زهبهالحی کۆکردهوه و پیالنی زهبرلێدان لهو شێرهکوڕانی دێموکراتی داڕشت.
ڕۆژی ٢١ی خاکەلێوەی ساڵی١٣٦٠ی هەتاوی هێز ه سهدان کهسییهکهی رێژیم
ک ه لە شارەکانی تیکاب ،دیواندەرە و بیجار ،ساینقەاڵ و سەقزهو ه کۆکرابوونهوه،
ئهو  18پێشمهرگهیهیان لە گوندی «سەڵواتئاوا»ی بیجار گهمارۆ دا .هێزی
دوژمن بە تەواوی دەوری پێشمهرگهکانی تهنیبوو ،تهنیا دوو چار ههبوو ،یان
خۆ بهدهستهوهدان که پهیتا پهیتا داوایان لێ دهکرا ،یان نووسینی الپهڕهیهکی
زێڕینی دیک ه ل ه مێژووی حهماسه و سهروهریی کورد ک ه به خوێنی خۆیان دهبوا
تۆماریان کردبا .رۆژ ،رۆژی بەرخۆدانی کوڕەکانی دێموکڕات بوو .ئهوان ک ه ل ه
مهکتهبی پێشهوایاندا وانهی فیداکاری و ژیان و مهرگی سهربهزانهیان خوێندبوو،
بڕیاری شهڕ و بهرگرییان دا .بۆیه ب ه ئیمان و باوهڕهو ه بڕیاری هێرش بۆ سەر
ن دا.
هێزی دوژمن و شکاندنی ئاڵقهی گەمارۆ بەربەرەکانی تا دواین فیشەکیا 
شەڕێکی قورس و خوێناوی دهستی پێکرد .دوژمن لهههر قۆڵێکهو ه هێرشی
دێنا قارهمانهکانی دێموکرات تێکیان دهشکاند و کهالکیان لێ دهخستن .تا دههات
شەڕ گەرمتر و ئاڵقەی گەمارۆدانی رۆڵەکانی دێموکراتیش تەنگتر دەبۆوە.
زیاتر ل ه  8سهعات شهڕی بهرامبهر ،ب ه چهک و تهقهمهنی و کهرهستهی
شهڕی نامهرامبهر ،هاوکات به ئیمان و باوهڕی جیاواز و نابهرامبهر.
پێشمهرگهکان بهبهرچاوی خۆیان تا دواکهسیان شههیدبوونی هاوڕێیانیان
دهدی و دهیانزانی ک ه ئهوه چارهنووسی هاوبهشیانه ،بهاڵم چۆکیان دانهدا،
سهریان نهوی کرد و سهربهرزییهکی تاههتاییان بۆ مێژووی کورد تۆمار کرد.
تهرمی ئهو ههشت قارهمان ه کهوته عهرزی ،بهاڵم دایکی نیشتمان
ب ه چاوی پڕ فرمێسکهو ه به مێهرهنانی له خۆی گرتن و بهڵێنی پێدان
خوێنیان ون نهکا ،وهک چۆن ئهوان بهڵێنیی خۆیان برده سهر.
لهگهڵ باڵوبوونهوهی ههواڵی ئهو کارهسات و ئهو حهماسهیه ناوهچهی
دیواندهر ه بهرگی ماتهمی پۆشی و دهستهخوشکهکانی ل ه موکریان و
ئهڕدهاڵن و ل ه باکوورهوه ههتا باشووری ئهو نیشتمانه تازیهبار بوون،
شێره کوڕانی دێموکراتیش بهیادی ههمیشه بهرزی ئهو نهمرانه له زۆربهی
شوێنهکان زهبری گورچکبڕیان ل ه دوژمن دا و دڵخۆشییان پێ نههێشتن....
له:
بوون
بریتی
حهماسهخوڵقێن ه
و
پێشمهرگ ه
18
ئهو
عەلی دۆستی ،عەباس ئەحمەدی ،محەممەدساڵح سەنعەتی ،ئەمجەد
غەفاری ،عارف کاکەخانی ،نێعمەت مرادی ،محەممەدکەریم تەدخیز،
ڕەحمان باباخانی ،عەلی خالیدیان ،سەعید فەتحوڵاڵهی ،جەمشید باوەیسی،
مەنسوری باوەیسی ،محەممەد گلەیی ،مەحموود مرادی ،حەبیبوڵاڵ فەالحی،
عەبدوڵاڵ محەممەدی ،محەممەدڕەشید سادقی و محەممەد رەعنایی.
یادیان ههمیشه سهوز...

داهاتووی سووریە و پێگەی کورد
لە ڕۆژاوای کوردستاندا
ئەوە بۆ حەوت ساڵ دەچێ قەیرانی سووریە
درێژەی هەیە و شەڕ و ماڵوێرانی لەو واڵتە کۆتایی
نەهاتوە .سەرەڕای ئەوەی ڕێکخراوی تێرۆڕیستیی
داعش پێگەیەکی ئەوتۆی لە سووریەدا نەماوە،
بەاڵم بە کۆتایی شەڕ لەگەڵ ئەو ڕێکخراوەیەش،
ئاسۆی ئاشتیی نێوان الیەنە نێوخۆییە دژبەرەکان
و سازان و ڕێککەوتنی ئەکتەرە دەرەکییەکان و
دامەزراندنەوەی قەوارەیەکی سیاسی گشتگیر
کە نوێنەری هەموو کۆمەاڵنی خەڵکی بە هەموو
پێکهاتەکانییەوە بێ ،ناڕوون و لێڵە و ،ناکرێ
پێشبینیی ئەوە بکەین کە لە داهاتوویەکی نیزیکدا
دانیشتووانی واڵتی سووریە ،ڕووی ئاسوودەیی
بەخۆیانەوە ببینن و ئەو قەیرانە چارەسەر
بکرێ .بەتایبەت کە سەرەڕای ئەوەی لە دیداری
ئەو دواییانەی نێوان دوناڵد ترامپ و وێالدیمیر
پۆتین سەرۆکی دوو واڵتی زلهێزی ئەمریکا و
ڕووسیە لە واڵتی وییەتنامدا باس لە ڕێککەوتنی
دوو لەیەن لەسەر درێژەدانی شەڕ لەگەڵ داعش
لە سووریە کراوە و گەیشتوونەتە ئەو باوەڕەی
کە کێشەی ئەو واڵتە ڕێگەچارەی سەربازیی
نییە ،دەبینین ئەو دوو زلهێزە ناکۆکیی قووڵیان
لەسەر داهاتووی سووریە هەیە و دوورەدیمەنی
ڕێککەوتن لەنێوانیاندا ،النیکەم جارێ بەدی
ناکرێ .هەر لەو پێوەندییەدا ڕۆژی پێنجشەممە
٢٥ی خەزەڵوەر ،سەرەڕای ڕخنەی توندی
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی ،نوێنەری ڕووسیە لە
شوڕای ئەمنیەتی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان
بەرنووسی بڕیارنامەی درێژکردنەوەی کاری
لێژنەی لێکۆڵینەوە لە بەکارهێنانی چەکی شیمیایی
لە الیەن هێزەکانی بەشار ئەسەدی «ڤێتۆ» کرد.
ئەوە لەحاڵێکدایە کە هەتا ئێستا چەند جاران
لەالیەن ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکانەوە باس
لە بەکارهێنانی چەکی شیمیایی لەالیەن دەوڵەتی
سووریەوە کراوە کە دوا نموونەش بەهاری
ساڵی ڕابردوو لە شاری «خانشەیخوونە» کە
بوو بەهۆی کوژرانی هەشتا کەسی مەدەنی.
لەالیەکی دیکەش ئەردۆغان سەرۆککۆماری
تورکیە لە دوایین لێدوانی لە کۆبوونەوەی کادەرکانی
پارتی دەسەاڵتداری «داد و گەشەپێدان»دا لە
ڕۆژە هەینی ٢٦ی خەزەڵوەر ،وێڕای ڕخنەی توند
لە سیاسەتی ئەمریکا و پێدانی چەک بە هێزەکانی
سووریەی دێمۆکڕات کە زۆرینەی پێکهاتەکەی
شەڕڤانانی کوردی یەکینەکانی پاراستنی گەل
«یەپەگە»ن ،هەڕەشەی توندی لە پارتی یەکیەتیی
دێمۆکراتیک «پەیەدە» کرد و ڕایگەیاند دەڤەری
عەفرین لە ژێر دەستی کوردەکان دەردێنین.
هێزەکانی تورکیە و دەستە و تاقمە هاوپەیمانەکانی
وەک ئەرتەشی ئازادی سووریە و گرووپە
دەسکردە عەرەب و تورکەمانەکان ،لە درێژەی
عەمەلیاتی «مەتاڵی فورات»دا بەتەمان سەرەتا
لەهەمووالیەکەوە پارێزگای عەفرین گەمارۆ بدەن و
پاشانیش هێرشی بکەنە سەر و داگیری بکەن .هەر
بۆ ئەو مەبەستەش داوایان لە ڕووسەکان کردوە
هێز و پێگە نیزامییەکانیان لەو ناوچەیە ڕاگوێزن.
ڕەنگە ئێستا سیاسەتی تورکیە لە داهاتووی
سووریەدا لە هەموو ئەکتەرەکانی دیکە ڕوونتر
بێ ،چونکە ئەو حکومەتە کە لەسەرەتادا زۆر بە
ڕژدی پێداگر بوو لە سیاسەتی لەسەرکارالدانی

سیاسەت و کردەوەکانی دژی گەلیی بەشار
ئەسەد دەکرێ و ئەگەر ڕخنەیەکیشیان هەیە ،لە
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانییەتی کە بەپێچەوانەی
ویست و ئیرادەی تورکیە پشتیوانی لە
هێزە کوردییەکان دەکەن ،ئەگینا ئەردۆغان
و دەوڵەتەکەی سەرەوان و بنەوان ،باسی
هەڕەشەی یەپەگە و پەیەدە و کوردەکان دەکەن
و شیروتیر لە ڕۆژاوای کوردستان دەسوون.
جگەلەوەش ڕوون و ئاشکرایە ئەردۆغان
و پارتە ئیسالمییەکەی هەمیشە خەون بە
خەالفەتی عوسمانییەکانەوە دەبینن و بە
حەسرەتەوە باس لهو هێز و دەسهاڵت ه ل ه
دهستچوو ه دهکهن سەردەمانێک تورکە
عوسمانییەکاندا بوویانه ،هەر بۆیەش دوور
نییە ئەردۆغان بیر لە داگیرکردنی دەڤەری
عەفرین بکاتەوە و وەک «ئەنتاکیە» کە لەساڵی
 ١٩٣٩لەالیەن ئەو واڵتەوە داگیر کرا و پاشان
لە ساڵی  ١٩٤٦دوای ڕاپرسییەکی گوماناوی
بە فەرمی خستییە سەر پارێزگای»خەتایی»،
ئەو خەونەش بۆ عەفرین ببینێ .بەتایبەت کە
لەالیەک لەو چەند ڕۆژەی ڕابردوودا بەردەوام
باسی ڕێژەی بەرزی تورکمەن و عەڕەبەکان
لەو پارێزگایە دەکا و بااڵدەستی ڕێژەی
نەتەوەی کورد دەخاتە ژێر پرسیار و لەالیەکی
دیکەش باش دەزانێ سووریە پێگەی جارانی
نەماوە و ناتوانێ بگەڕێتەوە سەردەمی پێش
ڕووداوەکانی بەهاری عەڕەبی و ڕەنگە چۆن

ئیسرائیل توانی بەرزاییەکانی «گواڵن» لە
دوای شەڕی شەش ڕۆژەی ساڵی  ١٩٦٧داگیر
بکا و بیکاتە «ئەمری واقع» ،بەو شێوەیەش
ئەوان دەتوانن لە ئاوی لێڵ ماسی بگرن و هەم
ئەو دەڤەرە کوردستانییە داگیر بکەن کە زۆر
بە پیت و بەرەکەتە و بە بۆچوونی ئەردۆغان
میراتی عوسمانییەکانە و هەم بەرۆکی خۆیان
لە بەشێک لە کێشەی ئەگەری دامەزراندیی
دەسەاڵتی کوردی و گەیشتنی سنووری
ڕۆژاوای کوردستان بۆ دەریای ئازاد بەکەنەوە.
ئێستا و لەالیەکی دیکەوە ،لە دوای
شکانی داعەش لە پارێزگای دێرەلزوور و
بەدەستەوەگرتنی لەالیەن هێزەکانی دەوڵەتی
سووریەوە ،هەڕەشە لەو بەرەیەش لە ڕۆژاوای
کوردستان ڕووی لە زیادبوون کردووە .هەر

ئەردۆغان و پارتە ئیسالمییەکەی هەمیشە خەون بە خەالفەتی عوسمانییەکانەوە
دەبینن و بە حەسرەتەوە باس لهو هێز و دەسهاڵت ه له دهستچووه دهکهن ک ه
سەردەمانێک تورکە عوسمانییەکاندا بوویانه؛ هەر بۆیەش دوور نییە ئەردۆغان
بیر لە داگیرکردنی دەڤەری عەفرین بکا و وەک «ئەنتاکیە» کە لەساڵی ١٩٣٩
لەالیەن ئەو واڵتەوە داگیر کرا و پاشان لە ساڵی  ١٩٤٦دوای ڕاپرسییەکی گوماناوی
بە فەرمی خستییە سەر پارێزگای»خەتایی»؛ ئەو خەونەش بۆ عەفرین ببینێ
بەشارئەسەد و لەگەڵ عەرەبستانی سعوودی و
هاوپەیمانەکانی تێچووی زۆریان بۆ ڕێکخستنی
ئەرتەشی ئازاد و ئۆپۆزسیۆنی سووریە کرد ،پاش
هاتنەکایەی بەکردەوەی ڕووسەکان و گۆڕانی
بااڵنسی هێز لە قازانجی بەشار ئەسەد و ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیدا و هەروەها لەدوای ئەوەی
تورکیە تێگەیشت هێزە کوردییەکان لە ڕۆژاوای
کوردستان خەریکن جێ پێی خویان خۆش
دەکەن و ئەمریکاش لەو دووساڵەی ڕابردوودا_
سەرەڕای پێناخۆشبوون و ڕخنەی توندیان_ لە
شەڕی داعشدا پشتیوانی و هاوکارییان دەکا،
زوو هەستی بە مەترسیی دەسەاڵتێکی کوردی
لە چەشنی حکومەتی هەرێم کوردستان کرد و
ئیستراتێژی و سیاسەتی خۆی لە سووریە بە
ئاراستەی دژایەتی لەگەڵ نەتەوەی کورد لەو
بەشە لە کوردستاندا بەهەر چەشن و شێوەیەک
و بەهەرتێچوویەک داڕشتەوە .هەربۆیەش دەبینین
لە لێدوانەکانی ئەو دووساڵەی ئەردۆغان و باقی
کاربەدەستانی تورکیەدا کەمتر لە پێشوو باس لە

لەو پێوەندییەدا بەشار ئەسەد و هاوپەیمانە
سەرەکییەکەی ،واتە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێران بەڕاشکاوی ڕایانگەیاندوە دوای
گرتنەوەی ئەو پارێزگایە ،ئاراستەی هێزەکانیان
بەرەو شاری»ڕەققە»یە بۆ بەناو ئازادکردنی
ئەو دەڤەرە .بەشار ئەسەد وێڕای پێداگری لە
نێوەورۆکی «عرووبە»ی سووریەی داهاتوو،
دژایەتیی ئاشکرای خۆی بۆ هەرچەشنە
سیستەمی فێدێڕاڵی و «المەرکەزی» و
دانپێدانانی مافە نەتەوەییەکانی کورد و باقی
پێکهاتەکانی غەیرە عەرەبیی ئەو واڵتە ڕاگەیاندوە
ی داوە لە ئێستاوە بە هاوکاری ڕێژیمی
و نیشان 
کۆماری ئیسالمیی ئێران چ سیاسەتێک لە
ئاست کوردەکان لە داهاتوودا پەیڕەو دەکا.
دیارە شک لەوەدانییە لەهەلومەرجی ئێستادا
هەرچەشنە پێکدادانێک لەنێوان هێزەهاوبەشەکانی
بەشارئەسەد و سپای پاسداران و حیزبوڵاڵی
لوبنان لەالیەک و لە الیەکی دیکە هێزەکانی
«یەپەگە» سوریەی دێموکرات کە هەروەک

ڕەزا محەممەدئەمینی
باسکرا لەالیەن ئەمریکاوە تەیار و پشتیوانی
دەکرێن دەتوانێ شەڕی گەورەی لێبکەوێتەوە
و ببێ بە شەڕی بەوەکالەتی نێوان کۆماری
ئیسالمی ئێران و ئەمریکا و ڕووداوی
چاوەڕواننەکراوی دیکەی لێ بکەوێتەوە.
ئەو ڕووداوانە و لێدوانە هەڕەشەئامێزەکانی
داگیرکەرانی کوردستان لەالیەک سەڵمێنەری
ئەو ڕاستییەن کە هەروەک لەسەرەوە
باسکرا ،دوورەدیمەنی ئاشتی و سەقامگیری
لە سووریە زۆر ناڕوونە و دەبێ چاوەڕوانی
پێشهاتەکانی داهاتوو و هەڵسووکەوتی ئەمریکا
و ڕووسەکان لەهەمبەر ئەو قەیرانە بین و
لەالیەکی دیکەش ،کوردەکان لە ڕۆژاوای
کوردستان دەبێ باش ئاگاداری پیالنەکانی
داگیرکەرانی کوردستان ،تورکیە و کۆماری
ئیسالمی و دەوڵەتی سووریە بن کە هەڕەشەی
گەورە و ئاشکرایە لەسەر دەسکەوتەکانیان.
داگیرکەران نیشانیان داوە سەرەڕای
ناکۆکییە ورد و درشتەکانیان ،لە ئاست کێشەی
نەتەوەی کورد و سەرکوتی جوواڵنەوەی
مافخوازانەکەی ،کۆک و هاودەنگن .نموونەی
گەلەکۆمەگیی
لەوپێوەندییەدا
هەرەزەق
گەلەگورگەکان (فارس ،عەرەب و تورک) و
پیالنی هاوبەشیان بوو بۆ لەباربردنی ڕاپرسیی

سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان و داگیرکردنی
کەرکووک و بەشێکی زۆر لە خاکی باشووری
کوردستان لەالیەن حەشدی شەعبی و سپای
پاسداران و هێزەکانی دەوڵەتیی بەناو فێدێڕاڵی
عیراق بوو کە بەداخەوە ئەو گەلەکۆمەگییە
لەگەڵ چەکوچۆڵی پێشکەوتووی ئەمریکایی
و بێدەنگی شەرمێونانە و ناجوامێرانەی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و واڵتە
بااڵدەستەکانی جیهان بەڕەوڕوو بوو .هەر
بۆیەش بۆ دووپات نەبوونەوەی ئەگەری پیالنی
لەمچەشنە لەالیەن داگیرکەرانی کوردستانەوە،
لەالیەک هێزە کوردییەکان لە ڕۆژاوا بە
هەموو لقوپۆپەکانیانەوە دەبێ بەر لەهەموو
شتێک نێوماڵی خۆیان ڕێک بخەن و خۆ لە
پەرتەوازەیی و دووبەرەکیی هەتا ئێستایان
بەدوور ڕاگرن و لەالیەکی دیکەش وەک دەڵێن
لە ئیستراتێژی و سیاسەتی درێژخایەنیان
بۆ دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانیان
و پاراستنی دەسکەوتەکانیان وەک پۆاڵ بن
و لە هەنگاوە سیاسی و تاکتیکییەکانیشدا
نەرم و نیان بن و وەک دەڵێن لە گەمەی
سیاسیی هەستیار و چارەنووسسازیی
هەنووکەی سووریە و ناوچەدا ،هەموو
«هێلکەکان» نەخەنە یەک «سەبەتە».
هەرچەند داهاتووی سووریە ناڕوون و
لێڵە ،بەاڵم هەروەک ئەمریکا و ڕووسەکان بەو
ئاکامە گەیشتوون کە لە ڕێگەی سەربازییەوە
ئەو گرێ کوێرەیە چارەسەر ناکرێ ،دەبێ
چاوەڕێی ساتوسەودا و سازان لە نێوان
ئەکتەرە سەرەکییەکانی ئەو کارەسات و
قەیرانە بەتایبەت دوو زلهێزە سەرەکییەکە
بین و بزانین ئەوان چۆن دەتوانن ،هەم
بەر بە خوێنڕشتنی لەوەزیاتری خەڵکی
بێتاوان بگرن و هەم نەهێڵن ئەو قەیرانە
بۆشوێنەکانی دیکە تەشەنە بستێنێ .لەهەمان
کاتدا ئەمریکا و هاوپەیمانە ناوچەییەکانی
نەهێڵن سووریە لە ئێستا و لە داهاتوودا لەوە
زیاتر ببێ بە «پاشخانەی» ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران و لە راستیدا لە پاش نەمانی
سەرەتانی داعش« ،لەڕەشە»ی ئەو ڕێژیمە
جەستەی واڵتی کاولکراوی سووریە دابگری.
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بێ ناسناو

لەهەر باخەی گوڵێک

دەڵێ :ناوم «کەتانە»یە ،خەڵکی «کووئیک»م .لە نەخۆشخانەی لوقمانی
حەکیمی تاران چارەسەرمان بۆ کردوە ،ئەو ماوەیە کەمتر لە کەرەج نەخۆشم
ناسر فەتحی
چارەسەر کردوە .کەس نییە بێت بیباتەوە .لەسەر چەناگەی خاڵێکی کوتاوە
دەڵێی فڕۆکەیەکە کەوا خەریکی بەردانەوەی بۆمبە .فەقیرە هیچ فارسی
نازانێ ،تەنیا بە کوردی قسە دەکا .خوێندەواریی نییە .هیچ ژمارە تەلەفۆنێکیشی لەبەر نییە .دەڵێ:
حەوت کچم هەیە ،چواریان شوویان کردووە ،مێردەکەشم لەمێژ ساڵە مردووە؛ کوڕیشی نییە.
جلێکی کوردیی لەشێوەی جلی کوردیی خەڵکی موکریانی لەبەردایە ،بەاڵم دەڵێ :خۆم لەکم و،
مێردەکەشم سۆرانی بووە .ئا ..ببوورە خۆ تۆ ئەم شتانە نازانی ،بۆخۆشم نەمدەزانی وەرگێڕەکەمان
ئەم زانیارییانەی پێداوم .تا ئێستا کەس سۆراغی نەکردوە .ئێمەش بۆخۆمان ناتوانین هەستین بیبەین
و ئەو هەموو شار و گوندە خاپووربووەی کرماشانی لەگەڵ بگەڕێین تا بنەماڵەکەی بدۆزێتەوە.
چونکە خۆی کە نەخشەی بۆ لەبەر دەمی دادەنێین لێی تێناگا و ،ئێمەش هەرچی دەکەین ناتوانین
ناوی گوندەکەیان لەسەر نەخشە ببینینەوە .کاتێکیش دەڵێین وەسفی شوێنی ژیانی خۆتمان بۆ
بکە ،دەڵێی شێعر دەڵێ ،هەر باسی گوڵ و بوولبول و شاخ و باغ و بێستانی جوان و بۆن خۆشمان
بۆ دەکا .وسفەکانی شوێنێکی دیاریکراو ناگرێتەوە ،وەرگێڕەکەمان دەڵێ ئەوشتانەی کەتانە خانم
دەیڵێ هەموو کوردستان دەگرێتەوە .ڕاستییەکەی ئەمن بۆخۆم قەت نەچوومەتە ئەو ناوچەیە،
بۆخۆت دەزانی مەبەستم چییە ئیدی! حەز ناکەم کەس گوێی لە دەنگم بێ! ڕەنگی چاوی قاوەییەکی تایبەتە ،نا نا دەتوانین بڵێین هەنگوینییەکی مەیلەو پرتەقاڵییە .پێشتر
ڕەنگی چاوی وام نەدیتبوو .بۆ ژنێکی بەسااڵچووی ئاوا سەیرە نوێژ ناکا .کە لێشی دەپرسین چ دینێکت هەیە ترس دایدەگرێ و وەاڵم ناداتەوە .نازانین چی لێ بکەین.
هەر ڕۆژی یەکەم هەستاوە سەرپێ ،کە هێنایان بەتەمای مانی نەبووین؛ بەاڵم نازانم بە کوێدا ئاوا گورج بووەوە؟ خۆ دەنا چارەسەرێکی واشمان بۆ
نەکرد! ناوی کچەکانی زۆر خۆشن ،قەتت ناوی وا نەبیستووە ،هەمووم نووسیون ،بەو جۆرەی خۆی دەریاندەبڕێ ،هەر ئاواشم لەبەر کردوون.
کە هاتمەوە لە نێویاندا ،ناوێکی خۆش بۆ کچەکەمان هەڵدەبژێرین .دەتوانین ناوەکانی دیکەش بۆ خزمان دانێین ...نا کچێ ناوی مردووی چی ،بڵێ خودا
نەکا! تۆ لەوە گەڕێ جارێ! سەرەڕای ئەوەی وەرگێڕەکەمان باش لە زمانی تێدەگا ،هێشتاش زۆر جار باسی هێندێک شت دەکا کەسمان نازانین دەڵێ
چی ،دەڵێی لە مێڕڕیخ یان کۆرەیەکی دیکەڕا هاتووە .وەڵاڵهی خۆ هەقیشتە ،بەوجۆرەی لەم ماوەیەدا کەس لێی نەپرسیوە ،پێدەچێ کەسی ڕزگاری
نەبووبێ .هیوادارم وا نەبێ .بەاڵم دەزانی ،هیچ دڵیشم بەوە خۆش نییە کەسێک سۆراغی بکا ،ئاخر کاناڵی ڕاگەیاندنی پێوەندیدار بە بوومەلەرزەکە
نەماوە وێنە و ناونیشانیمان لێ باڵو نەکردبێتەوە .هەر لە کاناڵە تێلێگڕامەکەی خۆمدا وێنەکەی زیاتر لە پازدە هەزار جار بینراوە .پێم وابێ بانگیان
کردم ،دەڕۆم و دێمەوە .دوایی زەنگت بۆ لێ دەدەمەوە ،ڕاوەستە تازە با ئەم شتە سەیرەشت پێ بڵێم ،شۆرەتی خۆی نازانێ ،دەڵێ« :شۆرەت چییە!؟»

شینایی ئاسمان و تینی زەوی چۆن دەفرۆشرێ؟
ساڵی « ١٨٥٤فرانکلین پێرس» سەرۆکی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا نامەیەکی
نارد بۆ سەرۆک هۆزی هیندییە سوورەکان لە «سیاتێل» و داوای لێکرد زەوییەکانیان بە
حکومەتی ئامریکا بفرۆشن .سەرۆک هۆزەکە وەاڵمی بۆ سەرۆکی ئامریکا ناردەوە ،وەاڵمێک
کە نیشاندەری شێوەی ڕوانینیان بۆ مرۆڤ و جیهان بوو .نامەکەی سەرۆکی ئامریکا لەبیر
نەماوە ،بەاڵم نامەی سەرۆک هۆزەکەی هیندییەسوورەکان لەوانە نییە لەبیر بچێتەوە.

ژیان
تاسۆس لیڤادیتیس
و :عهلی فهتحی

بۆ سەرۆکی گەورە لە واشنگتن!
شینایی ئاسمان و تینی زەوی چۆن دەفرۆشرێن؟ ئێمە خاوەنی پاکیی هەوا و زواڵڵیی ئاو نین،
چۆنیان بە ئێوە بفرۆشین؟
ئەم خاکە و هەرچی تێیدایە بۆ ئێمە پیرۆزە .گەاڵی دەرزیلەیی کاژەکان ،لمی کەنار ڕووباران،
مژی نێو دارستانەکان ،دەنگ و ڕەنگی مارومێروو ،هەموویان لە بڕوا و بیرەوەریی خەڵکی
ئێمەدا پیرۆزن .ئەو شیلەیەی بە نێو دەماری داراندا دەگەڕێ خولیا و خەونی ئێمەی تێدا مەیوە.
خاک لە ناخی ئێمەدایە .ئێمە بەشێک لە خاکین و خاک پارچەیەک لە ئێمەیە .گواڵن بە
بۆن و بەرامەیانەوە خوشکی ئێمەن .کەڵەکێوی و ئەسپ و هەڵۆ برامانن .ڕەوەزەبەردی
لووتکەکان ،شەونمی مێرگ ومەزرا و تینی لەشی ئەسپ و مرۆڤ ،هەموویان لە خێزانێکن.
ئەو زواڵڵەی بە جۆبار و ڕووبارەکاندا دەڕوا تەنیا ئاو نییە ،خوێنی پشتاوپشتی ئێمەیە .ئەو زەوییانەشتان
پێ بفرۆشین دەبێ لەبیرتان بێ ئێرە بۆ ئێمە پیرۆزە و ئەو سێبەر و تارماییانەی بەو ئاوە زواڵڵەدا دێن
هەموویان بیرەوەری و بەسەرهاتی ژینی ئێمە دەگێڕنەوە .زەمزەمەی ئاو ،دەنگی باووباپیرانی ئێمەیە.
ڕووبارەکان پشتمانن ،تینوێتیمان دەشکێنن ،بەلەمەکانمان بە شانەوە دەگرن و
بژیوی منداڵەکانمان دەدەن .ئەگەر زەوییەکانمان بە ئێوە بفرۆشین دەبێ لە بیرتان
بێ و منداڵەکانیشتان فێر کەن ئەم ڕووبارانە برای ئێمە و برای ئێوەن و لەوەدوا،
ئەو نەرمی و بەزەییەی بە برای خۆتانی ڕەوا دەبینن ،بەو ڕووبارانەشی ڕەوا ببینن.
لە شارەکانی ئێوەدا شوێنێک نییە مرۆڤ ئارام و ئەرخەیان تێیدا بژی .جێگایەک نییە مرۆ
گوێ بداتە لەرەی گەاڵی سەرەبەهاران و ویزەویزی مێروو .ڕەنگە ئەوانە هەر بۆ ئێمە گرنگ
بن کە لەو دەشت و کێوانە ژیاوین ،بەاڵم مرۆ ئەگەر شەوان دەنگی تاقتاقکەرە نەبیستێ و
قیڕەی بۆقی گۆماوەکانی نەیەتە گوێ ،لە ژیان چی بۆ دەمێنێتەوە؟ شنەبا ئەو کاتی بەسەر
تەنکاواندا دەڕوا و وردەشەپۆل دەبزێوێ ،شەماڵ ئەوکاتی بۆنی بارانی نیوەڕۆیانی تێدەگەڕێ
و ،بۆنی گەاڵی تەڕوبڕی دارکاژەکان ڕووح و گیانی ئێمەی سوورپێست دەالوێننەوە.
هەوا بۆ ئێمە بایەخدارە ،چونکە هەموومان بە هەناسە هەڵیدەمژین .ئەگەر ئێمە
زەوییەکانمان بە ئێوە بفرۆشین دەبێ لەبیرتان بێ ئێمە شوکرانەبژێری ئەو هەوایەین
هەڵیدەمژین و ژین بە دەماری زیندەوەردا دێنێ .باپیرەگەورەی من ئەو هەناسەیەی
لە سنگدا بوو هەتا لە گەڵ دوایین ئاهـ لە لێوی هاتەدەر و مااڵوایی لە ژیان کرد.
ئەگەر ئێمە زەوییەکانمان بە ئێوە بفرۆشین ،ئێوە دەبێ لە گەڵ ئاژەڵی ئەم خاکە وەک برای خۆتان
بجووڵێنەوە .بەڵێ! ئێمە کێویین! لەو دەشت و کێوانە گەورە بووین و تێناگەین بۆچی هەزاران
کەڵەکێوی دەبێ قڕ بکرێن .ئێوە دەبێ مندالەکانتان فێر کەن کە زەویی بن پێیان ،خۆڵەمێشی باب و
باپیرانیانە ،دەبێ ڕێزی زەوی بگرن ،گەورەیی زەوی لە چاویاندا بێ و بە منداڵەکانیان بڵێن خاک
دایکیانە .ئەوەی بەسەر زەوی بێ ،بە سەر ڕۆڵەکانی زەوییش دێ .مرۆ تف لە زەوی بکا ،تف لە
خۆی دەکا .لە بیرتان بێ مرۆ ژێیەکانی سازی ژین وەدەنگ ناهێنێ ،خۆی هەودایەکی ژێی ژیانە.
ئێوەش یاوەری زەوی بن.
وەرگێڕانی بۆ سەر زمانی کوردی :ناسر حیسامی

گوێمان لێته ،له شهودا چۆن لهژێر پێیهکاندا دهتلێیهوه
گوێمان لێته ،له شهوی تاریکدا چۆن بۆ ڕزگاری دهپاڕێیهوه
ئاخ ژیان،
ل ه گوشهیهک گوللـهبارانت دهکهن و
لەوالوە تۆ بههێزتر لهههرجارێ،
ل ه گۆشهیتر ههڵدهستی و سرودێکیتر دهڵێیهوه....

هەردهەژێنی

هەست هەژێن!

هەیاس کاردۆ

ئەم ڕۆژانە پارچەیەکی دیکەی جەرگم وەبەر تیغی تیژی
ناعەداڵەتی کەوت و برینێکی قورسی هەڵگرت .ئەم ڕۆژانە
باخچەیەکی دیکەی باغی بەرینی نیشتمانم وەبەر ڕەشەبای
نەهامەتی کەوت و داروبەردی پێک دادرا .وا ئەمجاریش
کوندی شوومی وێرانی ڕووی دە شاروگوندی کوردستان
کرد و بانگی ڕووخان و ماڵوێرانیی خوێند .هەمدیسان
لەشی کوردی بێ ئەنوا وەبەر قامچیی ئێشهەڵگری زەمانە
کەوت و ئازای بەدەنی شەقار شەقار بوو .ئەمجاریش
برینی قەتماغەبەستووی لەشی واڵتەکەم سەری هەڵدایەوە
و خەم و فرمێسک و حەسرەت بەربینگی پێ گرتینەوە.
بوومەلەرزەی بەشی خوارووی نیشتمان و بەتایبەت
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کارەساتێکی بەتەواو مانا بوو.
بەاڵیەک بوو هات و سەروماڵی بەشێکی زۆر لە خوشک
و برایانمانی بەتااڵن برد .ئەو الفاوی مەرگە کۆرپەی
لەباوەشی دایک ئەستاند ،خوشک و برای لێک کردن ،ژن
و مێردی بە جووتە دەچاڵی مەرگ هاویشت ،قوتابیی لە
دەرس و مەالی لەمزگەوت کرد .جووتێری لە زەوی
ئەستاند و کۆڵبەری خستە ژێر بارێکی وەها قورس کە
نەتوانێ هەستێتەوە .ئەو هەردهەژێنە ماڵی هەژارانی تێک
تەپاند ،ئەوانی بێ سەرپەنا کرد و ئەو کەمە ژیانەشی
پێ ڕەوا نەدیتن کە بە شەونخوونی وەسەریەکیان نابوو.
ڕێگاوبانی لێ بەستن ،باغ و باغاتی لێ شێواندن و ئەوەی
هەیان بوو لێی کردنەوە هیچ .لەڕاستیدا ئەوە ماڵوێرانی
و نەهامەتی و مەرگەسات بوو کە بەسەر کورد هات.
ئەم هەردهەژێنەی لەشی زۆرانی وەبەر چەقۆی تیژی مەرگ
دا و گەلێک مرۆڤی بێ ئەنوای لەژیان و خۆشی کرد ،هەستی
هەموومانی هەژاند ،ڕای تڵەکاندین و دڵەکوتەیەکی سەختی
خستە نێو ویژدانمان .ڕاستە کەس ،غەیری ئەوخەڵکەی
کەوتوونەتە ژێر شااڵوی بوومەلەرزە و پێوەی دەناڵێنن ناتوانێ
هەست بە هەموو ئازارەکانی بکا و تەزووی ئەو نەهامەتییە
وەک درێشوو دەجەستەی ڕاچێ ،بەاڵم وابزانم هەموومانی
بریندار کرد و تێی گەیاندین هەر خۆمان دەبێ پشت و پەنای
خۆمان بین .پێی گوتین وەخۆ بێێنەوە و بیرێک لەحاڵی
زارمان بکەینەوە .وەخەبەری هێناین تووشی خەوە بەردینە
نەبین و وشیاری کردینەوە بیرو کردەوەمان بۆخۆمان بێ.
ئای لەو شەپۆلی هاودەردی و هاوخەمی و هاوپێوەندییە
کە نموونەی بە کەمی دیتراوە .ئای لەو هیممەتەی خەڵکی
ڕۆژهەاڵت نواندیان و وەی لەو بەرنامە جوانەی بۆ بە هاناوە
چوونی لێقەوماوان لەخۆیان نیشان دا .ئەگەر ڕێخستن مانای
هەبێ ئەوەیە .ئەگەر ڕاپەڕین لە قامووسی خەباتدا مانای
مابێ هەر لێرە بەدیمان کرد .ئەگەر ڕووحی هاوکاری،
هاودڵی ،هاوزمانی و هاوهەنگاوی بە مانای تەواوی
خۆی بەدی بکرێ هەر لێرە بەدی کرا .کودی ڕۆژهەاڵت
ئەمجاریش وەک زۆر جاری دیکە دەریان خست حەزیان
لەیەکڕیزییە .تەبایی و برایەتییان پێ خۆشە .بیریان لەالی
یەکە و دەگەڵ ئازارەکانی یەکتر بە زەویدا ڕۆ دەچن و
دەگەڵ خۆشییەکانی یەکتریش گەزبەگەز بااڵ دەکەن .ئەوان
لەو ڕۆژە سەختانەدا ماندوو بوونیان نەناسی ،هەستیان
بە برسیەتی نەکرد ،کار و ژیانیان وەال نا .هەموو وێکڕا
و قۆڵ دەقۆڵی یەک نەزمێکی پڕ ئاهەنگیان وەڕێ خست و
نمایشێکیان هێنایە سەر پەردە کە پێی دەڵێن هاوکاری .ئای
چەندە جوانە ئەو سەفی سەدان ماشێنەی بە باری پڕەوە
پێچی جادەکان دەبڕن و لە هەورازەکان وەسەر دەکەون
هەتا زگێکی برسی تێر بکەن .بۆ وەی لێوێکی ویشک هەاڵتوو
تەڕ کەنەوە .بەو مەبەستەی سەرپەنایەک بۆ ماڵوێرانێک
دابین بکەن و پێکەنینێک بخەنەوە سەر لێوی بێماڵ و حاڵێک.
هەڵمەتی بە هاناوە چوونی لێقەوماوانی بوومە لەرزەکەی
ڕۆژهەاڵتی نیشتمانم بە هەموو پێوەرێک شۆڕشێکی
فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتی و مرۆڤی بوو .ئەو شۆڕشە دەبێ
دەرسی لێ وەرگیرێ .پێویستە لەخەزێنەی مێشکماندا
جێگایەکی تایبەتی بۆ بکەینەوە هەتا نەفەوتێ .لەسەرمانە
بە قووڵی لێی ورد بینەوە و لە مانا شاراوەکانی بگەین.
دەبێ بزانین ئەوە چ سڕڕێکە لەدەروونی ئەو خەڵکەدا
پنگی خواردۆتەوە؟ بۆ سیاسییەکانمان پەی پێ نابەن و
بۆ نایخوێننەوە؟ بەڕاستی مانای ئەو نمایشی جوانە چیە
و چۆنە ئاوا خۆڕسک سەر هەڵ دەدا؟ چ ودمێک ئەو
تۆفانە وەڕێ دەخا و کێیە دوعا نووسی ئەو نوشتوویە؟
خەڵک ورەی هەیە ،بیری جوان کار دەکا ،هەستێکی
یەکجار هەیە ،ئیرادەی بۆ چوونە پێش بەهێزە و دەزانێ
دەبێ هەنگاو باوێژێ .کوردستان گیروگرفتی زۆری هەن
کەلێنی زۆر خراوەتە جەستەی ئەم نیشتمانە .ئەم شۆڕشی
خۆڕسکە کۆمەاڵیەتی و مرۆڤییانە دەبێ چرا سەوزی
ئەوەمان بدەنێ کە وێڕای ئەوانە کە زۆریش پێویستن،
دەبێ هاوکات شۆڕشی سیاسییش وەڕێ بخرێ .پێویستە
هاوتەریب ،دەگەڵ ئەوەی بۆ تێرکردنی زگێکی برسیی
دەستی سروشت ،کاک «ئەبووبەکر» ئاسا ژیانی خۆمان
فیدا دەکەین ،لەسەرمانە بە گژ ئەو دەسەاڵتەشدا بچینەوە
کە بووەتە هۆی هەموو نەهامەتی و ماڵوێرانییەکانمان.
بەو هیوایە ئەوە سەرەتای هاوپێوەندییەکانی
نەتەوەیی بێ و کۆتایی بە ستەم و چەوساندنەوە بێنێ.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com
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بهر له مااڵوایی

کوردستان لە کارەساتەوە
بەرەو حەماسە

شەوی ٢١ی خەزەڵوەر لە ڕۆژمیری ڕووداوە ناخۆشەکانی
خەڵکی کوردستان بە گشتی و بەتایبەتی خەڵکی پارێزگای
کرماشاندا بۆ هەمیشە تاڵیادێکی لەبیرنەکراو و بەژان دەمێنێتەوە.
عەلی لەیالخ
شەوێک کە بەدوای چەند چرکە لەرینەوەی زەوی لە شارەکانی
سەرپێڵی زەهاو ،قەسری شیرین ،شائاباد و دااڵهۆ زیان و خەسارێکی گیانی و ماڵیی
زۆری بە خەڵکی ئەو ناوچانە گەیاند و دەیان گوند و ئاوەدانیش چوونە نێو بیرەوەرییەکانی
خەڵکی ئەو دەڤەرە و بە تەواوەتی لە نێوچوون.
کارەساتی بوومەلەرەزەکەی کرماشان لە ئاستێکی بەریندا دەنگدانەوەی هەبوو ،یەکەم
هۆی ئەو بابەتە دەگەڕێتەوە بۆ پانتایی و بەرینایی ئەو بوومەلەرزە کە بەشێک لە شارەکانی
ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان و تەنانەت چەند شوێنکی دیکەی ئێرانی لەراندەوە ،بەاڵم
بە هۆی ئەوەی کە ناوەندی بوومەلەرزەکە زنجیرەکێوەکانی بەمۆ و پارێزگای کرماشان
بوو ،بەداخەوە لەگەڵ ئەوەی دڵی هەموو کوردستانی هەژاند ،بەاڵم زۆرترین خەسار و
زیانەکانی بەر ئەو ناوچەیە کەوت.
دوای دە ڕۆژ لەو ڕووداوە تا ئیستاش ناوەندە بەرپرسەکان ئامار و ژمارەی ڕاست و
وردی قوربانیان و زیان وەبەرکەوتووانی ئەو کارەساتەیان باڵو نەکردۆتەوە و ،ئەوەش
کە باس دەکرێ دەگەڕێتەوە بۆ هەوڵ و ماندووبوونی کەسانی خۆبەخش و خەمخۆر؛
دەنا بە قسەی یەکێک لە ڕۆژنامەکانی ئێران «دەوڵەت لە کۆنترۆڵی قەیراندا خۆی تووشی
قەیران بووە».
ئەگەر لەسەر ئەو قسەیە تۆزێک ڕاوەستین ،بە دروستی قامکی لەسەر کەمتەرخەمی
و ناکارامەیی حکومەتێک دانــاوە کە زۆر جار لە زمان سەرۆک کۆمارەکانی ئیدیعای
مودیریەتی ناوچەیی و تەنانەت جیهانیان کردوە ،کەچی لە چارەسەر و ڕاگرتنی دۆخی
خوڵقا لە ناوچەیەک ماوەتەوە.
دوای ئەوەی بە هۆی ڕوخانی ماڵ و خانوو و بیناکانی خەڵکی شاری سەرپێڵ کە
بەداخەوە زۆرترین زیان لەوشارە کەوتووە و زۆربەشی وەک ئیسحاق جەهانگیری،
جێگری یەکەمی سەرۆککۆماری ئیڕان باسی دەکا دەگەڕیتەوە بۆ دانیشتووانی نێو
خانووەکانی مێهر ،کە بە هۆی گەندەڵیی ماڵی (سازنەکردنی خانووەکانی پرۆژەی مێهر
لەسەر بناغە وبنەڕەتی پتەو وقایم) سەتا  ٩٠ی ئەو بینا و خانوویانە ڕووخان و بوون بە
خانووەکانی مەرگ!
لەالیەکی دیکەش لە هەموو واڵتانی جیهان ناوەندگەلێک بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
ڕووداوی هاوشێوە لە ئەوپەڕی ئامادەبووندا هەن کە لەکاتی پێویستدا بە هانای زیاندیتووان
دەچن و فریای لێقەوماوان دەکەون ،بەاڵم ئەوەی کە لە کارەساتی بوومەلەرزەی پارێزگای
کرماشان غایب بوو ،بەرپرسایەتی ،لەسەر هەستبوون ،ئامادەبوون و خەمخۆری و ئەرک
وەخۆگریی دەوڵەت و دامودەزگا حکومەتییەکان بوو.
ڕۆژی دوای ئەو ڕووداوە لە جیاتی ئەوەی دەوڵەت بەهەموو هێزەوە و بە ڕاگەیاندنی
(حاڵەتی نائاسایی) سەرجەم دامودەزگاکانی خۆی وەگەڕ بخا بۆ فریاکەوتن و خزمەتگوزاریی
بەوەخت و پێویست ،بەاڵم سەرلەنوێ دەمڕاستەکانی نیزام کەوتنە یەکتر تاوانبار کردن
و تەنانەت دەنگوڕەنگی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە پێچەوانەی ڕاستییەکان هەواڵەکانی
دەگواستەوە .لەم نێوانە ئەوەی جێگای سەرنجە و تەنانەت دەوڵەتمەردانی ئێرانی لە ئاستی
رێبەریی نیزامیشدا ڕاچڵەکاند ،خۆڕێکخستن و هاتنە مەیدانی ژیرانەی خەڵکی کورد بوو کە
تابلۆیەکی بێوێنە و جوانیان لە مرۆڤایەتی و هەستی نەتەوایەتی خولقاند.
خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان لە یەکەم ساتی باڵوبوونەوەی هەواڵی دڵتەزێنی ماڵوێران
بوونی دەیــان و ســەدان کەس لە هاونیشتمانیانی بوومەلەرزەلێدراو ،بێ ئــەوەی هیچ
چاوەڕوانییەکیان لە دەوڵەت و دامودەزگاکانی هەبێ ،بە سازکردنی گرووپ و کەمپەین
دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی کەلوپەل و پێداویستییەکان و ناردنیان بۆ خەڵکی لێقەوماوی
کرماشانی دڵ و ،دڵیان لەگەڵ سەرجەم خەڵکی ئەو دەڤەرە کەوتە لێدان و بەتاڵی و بۆشایی
دەوڵەتێکی بەپرسیان ،بەجوانی پڕ کردەوە.
ئەم بەهانەوەچوونەی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە هەموو چین و توێژەکانەوە لە
کۆڵبەرانی سەرسنوور کە بۆخۆیان بۆ پارووە نانێک دەست بە هەموو کونە مارێکدا دەکەن
و دەچنە قوڕگی ئەژدیهاوە ،تا مندااڵنی بە سۆز و عاتیفە بارهاتوو و هەروەها کەسانی
خۆنەویست وخەمخۆر کە نیشان لە ئاستی بەرزی شعووری ئینسانی و نەتەوەیی گەلێکی
بندەست بوو کە بوو بەهۆی سەرسووڕمانی کەسانی غەیرە کورد .تەنانەت بەرپرسانی
نیزامیش لە بەرانبەر ئەو حەماسە بێ وێنەیە قامکی سەرسووڕمانیان گەست!
حەوتوویەک دوای ئەو کارەساتە عەلی خامنەیی ،رێبەری نیزام لە ترسی زیاتر
پەرەسەندنی بۆشایی نێوان خەڵک و دەوڵەت خۆی گەیاندە کاواڵشەکانی سەرپێڵی زەهاو،
بەاڵم لە گەڵ کاولبوونی بیرۆکەی دابڕانی کرماشان لە کوردستان ڕووبەڕوو بۆوە هەتا
ڕووداوێکی سروشتی .خامنەیی و رێژیمەکەی کە دەیان ساڵە لە ڕیگەی جۆراوجۆرەوە
هەوڵیاندا پێناسەی کوردستانیبوونی ئەو دەڤەرە بسڕنەوە ،بەاڵم نەمردن و بەچاوی
خۆیان دیتیان کە نەتەنیا سەرکەوتوو نەبوون؛ بەڵکوو هاوپێوەندیی نەتەوەیی گەلی کورد
وایکرد کە بە پەلە پەل لە هەوڵی پیالنێکی دیکەدا بن و غافڵ لەوە کە گشت کوردستان بە
ئازاری کرماشانەوە نااڵندیان.
دیمەنێکی دیکەی ئەو کارەساتەش جێی لێ وردبوونەوەیە .لە درێژەی کۆکردنەوە و
یارمەتیگەیاندن بۆ خەڵکی لێقەومای پارێزگای کرماشان ،شوفێرێکی خەڵکی بۆکان بەناوی
ئەبووبکر مەعرووفی لە کاتی گەیاندنی یارمەتییەکان گیانی لەدەستدا .ئەمە ڕووبەرگی
ئەو ڕووداوەیە ،بەاڵم شێوەی بەڕێکردن و پێشوازیکردنی مانادار لە تەرمی ئەو مرۆڤە
خۆبەخشە پەیامێکی دیکەی گەیاند بە دۆستان و دوژمنانی کورد کە دەبێ زیاتر سەرنجی
بدرێتێ.
رێوڕەسمی بەڕێکردن و ناشتنی تەرمی ئەو هاونیشتمانە بۆکانیە زیاتر لە بوڕکانیک
دەچوو کە باسی لە گڕوتینی حماسەیەک دەکرد کە نەتەنیا کا ڵ نەبووتەوە بەڵکوو کۆی
ڕووداوەکانی ئەم دواییانە لە هەرەوەزی کۆکردنەوەی یارمەتی و تا ئەمەگناسی بەرانبەر
بە کەسانی خۆبەخش و دڵسۆز باس لەوە دەکا کە لە کۆمەلگەی رۆژهەاڵتی کوردستان
سەرەڕای هەموو بەربەستە سیاسی و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیەکان؛ کلتوورێکی مەزن
و داهاتوودار خەریکی شکلگرتنە و لە کارەساتەوە بەرەو حماسە و ،لە حماسەوە بەرەو
دواڕۆژێکی گەش و نزیک بەخێرایی هەنگاو دەنێ.

