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 سەروتار

خەڵک و 
خوێندنەوەیان لە 
هەڵبژاردنەکان و 
بودجەی واڵتدا

عەلی بداغی
سەرەتای مانگی ڕەشەممەی ئەمساڵ 
هەڵبژاردنەکانی  خولی  یازدەهەمین 
دەچــێ.  بــەڕێــوە  ئێراندا  لــە  مەجلیس 
ــاری ئــیــســامــی لە  ــۆمـ دەســـەاڵتـــی کـ
کردنی  مەهەندیسی  بـــەرەو  کاتێکدا 
هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەش دەچێ، کە 
کۆمەڵگە هێشتا تازیەباری لەدەستدانی 
دەستی  بە  کە  بوێرانەیەتی  ڕۆڵە  ئەو 
کراون  تاوان خەڵتانی خوێن  و  غەدر 
و لە سۆنگەی مافویستییەوە سیلە لە 
مێشک و چاویان گیرابوو. هەروەها لە 
گەمەی  ڕیزبەندییەکانی  بارودۆخێکدا 
خۆپێناسەکردنن  خەریکی  هەڵبژاردن 
کە خەڵک چیدی نایەوی مافە سروشتی 
و کەرامەتی مرۆییان لەالیەن ڕێژیمێکی 
ــەوە  ــی ــرۆی ــام ــەر ئــێــســقــان ن هــەتــا ســ
ــەســەر  پــێــشــێــل بــکــرێ و بـــە چــوون
بابەتە  پــرس و  ــگــدان  دەن ســنــدووقــی 
جەوهەرییەکانی خۆیان بخەنە پەراوێز 
و بیننە الوە. لەگەڵ نیزیک بوونەوە لە 
وادەی هەڵبژاردنەکان، کات دەگاتە ئەم 
هەڵبژاردنەش کە کێ لە بەرەی خەڵکدا 
دەمێنێتەوە و کێ لەوبەر؟ کێ بەتەمایە 
ــان ســاڵــەی خــەڵــک و  ســەرکــوتــی دەیـ
بخرێتە  ــوەر  ــەزەڵـ خـ ــی  ــ ــان ــ ڕووداوەک
بیرچوونەوە  و  فەرامووشی  بۆتەی 
مافخوازیدا  لەبەرەی  دەیــەوێ  کێ  و، 
خەبات  کــوورەی  بیەوێ  و  بمێنێتەوە 

دژی ئەم ڕێژیمە نێڵ بدا؟
وادەی  ــەرەو  ب ڕۆژانێکدا  لە  بەڵێ، 
هەڵبژاردنەکان دەچین کە لە کوردستان 
لە بنەماڵەیەکدا و لە ماوەی سێ ڕۆژدا 

                     درێژە بۆ ل 2تەرمی...     

شکۆی پێشمەرگەیە ئااڵی شوناسخوازیمانی شەکاوە ڕاگرتوە 

بێرنارد هانری لێڤی:
 شەهیدەکانی ئێوە شەهیدی ئێمەشن

ل٣

بەڕێوەچوونی چوارەمین 
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
)2(

حیزبی دێموکراتی کوردستان:

خالید عەزیزی:
چارەسەری پرسی کورد کلیلی یەکانگیریی 

ئەمنیەت و دێموکراسییە لە ناوچەدا
ل٣

لە یەک ڕۆژدا دوو برای تازەالوی خەڵکی گوندی »نێ«ی مەریوان کە بۆ کۆڵبەری ڕوویان 
لە ملەی »تەتە« کردبوو، لە سەرمان  ڕەق هەاڵتن.

لە  مــەریــوان  نێی  ئــاوایــی  خەڵکی  کۆڵبەری  پۆلێک  ســەرمــاوەز  2٦ی  سێشەممە،  ڕۆژی 
کوێستانەکانی تەتەی هەورامان کەوتنە ژێر ڕنوو. لەم ڕووداوەدا کۆڵبەرێکی تەمەن ١٧ ساڵ 
بەناوی ئازاد خوسرەوی گیانی لەدەست دا و فەرهاد خوسرەوی تەمەن ١٤ساڵ )براچووکەی 
ئازاد( شوێن بزر بوو. پاش گەڕانێکی چوار ڕۆژە دواجار تەرمی بێ گیانی فەرهادیش دۆزرایەوە 
و لەنێو ئاپۆرای تووڕە و خەمباری خەڵکی »نێ«دا بەخاک سپێردرا. لە کاتی ناشتنی تەرمی 

فەرهاددا جەماوەڕی بێزار لە کۆماری ئیسامی بە دژی رێژیم دروشمیان بەرز کردەوە.
هاتنەوەی تەرمی دوو برای جوانمەرگ بۆ بنەماڵەکەی لە حاڵێکدایە کە لە سێ مانگی پاییزی 
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری  بە  ئەمساڵدا ٥٩ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد 

ئیسامی کوژراون و بریندار بوون.
بەپێی ئاماری ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا 
چەکدارەکانی  هێزە  تەقەی  بە  کوردستان  سنوورییەکانی  ناوچە  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   2٤2

کۆماری ئیسامی کوژراون و بریندار بوون.

تەرمی دوو برای کۆڵبەر بۆ بنەماڵەکەیان هاتەوە

 ئێران خەریکە خۆرهەاڵتی 
ناڤین لە کیس دەدا 
و: کەماڵ حەسەن پوور

)٧(

ڕۆڵی ڕایه ڵه  کۆمه اڵیه تییه کان
 له  بزووتنه وه  مه ده نییه کاندا

شاڕۆخ حەسەن زادە
)8(

ژنان و ماتەوزەی 
پێشه نگایه تیی شۆڕش

فەریبا ڕەشیدی

)٩(

پێویستییەکانی خەباتێکی کاراتر
 لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

قادر وریا 
)4(
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درێژەی سەروتار

خەڵک و خوێندنەوەیان لە 
هەڵبژاردنەکان و بودجەی واڵتدا

بەڕێوەچوونی چوارەمین کۆبوونەوەی 
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

   ...دوو کوڕ بۆ دایک دێتەوە، دوو برای کۆڵبەری 14 ساڵ 
و 17 ساڵ کە دەبوا کۆڵی پشتیان کتێب و جانتای قوتابخانە 
با نەک کۆڵەباری دی، کەچی لەپێناو هێنانەوەی پارووەنانێک 
کڕێوە  بە  بوون  ناچار  ماڵێیان  هەژارانەی  بۆ سەر سفرەی 
تەرمیان  و  بگرن  چیا  ڕێی  و  گەردەنە  ملی  باوبۆرانیش  و 
بێننەوە؛ یان ئەو باوکە جەرگ سووتاوەی هەموو ئان و ساتێک 
دەمری و دەژێتەوە، کاتێک کە نوێنەری شارەکەی لە مەجلیس لە 
وەزیری نێوخۆ دەپرسێ بۆ کەوکوژی سیلەتان لە سەر و مێشکی 
کوڕی خەڵک گرتوە و، ئەویش بە خەمساردی لە وەاڵمدا دەڵێ نا 

وانییە، لە الق و لەتەریشمان داون...!
بە ڕوویەکی دیکەشدا، لە بارودۆخێکدا کۆماری ئیسالمیی ئێران 
دەیەوێ بە گاڵتەجاڕی هەڵبژاردن و بە پشتبەستن بە سندووقی 
دەنگدان و بەشداریی »خەڵک« ڕەواییەتی درۆیین بە دەسەاڵتەکەی 
بدا، کە لەبەرچاومانە لە بودجەی ساڵی 99 دا چەندە جوان ئەو 

»خەڵک«ە دەبینێ و پشک و بەشی بۆ دیاری دەکا!
و  دەســەاڵت  بەشی  بۆ  ئــەوەنــدەی  99دا  بودجەی  الیحەی  لە 
حوکمەت دەگەڕێتەوە، نە شتێک بەناوی قەیرانی ئابووریی هەیە 
و نە گەمارۆیەکیش لەسەر واڵتە، چونکی وەک هەمیشە پارووی 
دامەزراوە دەوڵەتیییەکانی وەک حەوزەکانی عیلمییە، ڕێکخراوەکانی 
دیکەی  هێزە چەکدارەکانی  و  بەسیج و سپا  ئیسالمی،  تەبلیغاتی 
پـــەروەردە و ساڵمەتی  بەشی »خــەڵــک«و  ڕۆنــدایــە و  لە  ڕێژیم 
و  بەرگری«  »ئابووریی  و  چەندە  و  چییە  دیــارە  ئاوەدانیش  و 

»خۆڕاگری« دەخوازێ بەوەندە قایل بن و هیچ نەڵێن!
خەڵک و ژیان و پێداویستییەکانیان لە ڕوانگەی ڕێژیمەوە تەنیا 
درۆییندا  ڕەواییەتدانی  و  بەاڵ  قەڵغانی  ــات،  داه ســەرچــاوەی  لە 
پێناسە دەکرێن، دەنا چۆن بودجەی حەوزەکانی عیلمییە کە هیچ 
خێروبێرێکی بۆ کۆمەڵگە نییە دەبێ 54 هیندەی بودجەی بەرنامەی 
پاراستنی سەرچاوە سروشتییەکانی واڵت، 16 هیندەی بودجەی 
بنیاتی نەخۆشینە دەگمەن و درێژخایەنەکان بێ؟ چۆن دەکرێ تەنیا 
ڕێکخراوەیەکی مەزهەبیی وەک »جامعه المصطفی العالمیه« بڕی 
318 میلیارد تمەنی بدرێتێ کە 92 هیندەی کۆی بودجەی پشتیوانی 

لە قوتابیانی سەرەتایی ناوچە هەژار و پەراوێزخراوەکانە؟   
لە کاتێکدا الیحەی  حەسەن ڕووحانی ڕۆژی 17ی سەرماوەز 
کە  ڕایگەیاند  میکڕۆفۆن  پشتی  لە  و  مەجلیس  بــردە  بــودجــەی 
نرخەکان لە ساڵی داهاتوودا وەک خۆیان دەمێننەوە، کە هەر لەو 
_ئەویش  بێنزین  نرخی  گرانکردنی  بڕیاری  بەهۆی  مانگەدا  یەک 
هەموو  نرخی  دەوڵــەت_  بودجەی  کورتیهێنانی  پڕکردنەوەی  بۆ 
کااڵ و کەلوپەلەکان لە سەتا 12 هەتا سەتا 30 زیادی کردوە و 
ڕوونە کە گوشار و قورساییەکەشی دەستەودامێنی کێ بووە، هەر 
هەڵوێستی  کە  ڕوونە  بارودۆخەدا  لەو  هەژار!  و  بێ ماف  خەڵکی 
بەنیسبەت  دواتر  و  دەبێ  چۆن  هەڵبژاردنەکان  بەنیسبەت  خەڵک 
و  سەرکوت  هەر  کە  خەڵک  بۆ  دەســەاڵت  ڕوانگەی  بەردەوامیی 

بێبەشکردنە لە مافەکانیان بە کام ئاقاردا دەشکێتەوە.
بەو   98 ــوەری  ــەزەڵ خ و   96 بــەفــرانــبــاری  خۆپێشاندانەکانی 
خوێندنەوەیەی بۆ دروشمەکان و هەروەها پەیام و ویست و داخوازە 
گشتییەکان دەکرێ نیشانی دا کە خەڵک لە پڕۆژەی ڕێفۆرمخوازیش 
لەالیەک  مەکروحیلە  بەو  ناتوانێ  دەســەاڵت  چیدی  و،  تێپەڕیون 
لە  لــەوالش  بیهێڵێتەوە؛  چاوەڕوانیدا  لە  و  بکا  سەرقاڵ  کۆمەڵگە 
)نەک  بۆ بەرژەوەندییەکانی ڕێژیمەکەیان  هاوکێشە جیهانییەکاندا 
لەو پڕۆژەیە وەربگرێ. ئیدی الی خەڵک ڕوون و  خەڵک( کەلک 
نوێنگەی  ناتوانێ  ئیسالمیدا  کۆماری  لە  مەجلیس  کە  ئاشکرایە 
چارەنووسی  لەسەر  بڕیاردان  لە  بێ  خەڵک  بەشداریی  و  ئیرادە 
خۆی، بەڵکوو شوێنی تێکگیرانی بەرژەوەندیی ڕەوت و الباڵەکانی 
نێو حاکمیەتە و کام ال کورسیی زیاتری بە حسێبی دەنگی خەڵک 
بەرکەوتبێ، ئەوا بەشی زیاتری لە گەندەڵی و تااڵن وبڕۆ پێ بڕاوە. 
کە  ڕوونــە  دوای ڕووداوەکــانــی خەزەڵوەر  بەتایبەت  و  پێیە  بەو 
هەم خەڵک و هەم حکوومەت حسێبی خۆیان لەگەڵ یەکتری جیا 
کردۆتەوە و هەر کام بە ڕێی خۆیدا دەڕوا، بەوەش ئەوەی زیاتر 
لە هەموو شتێک چاوەڕوانکراوە، سەرهەڵدانەکان و پەرەسەندنی 

ناڕەزایەتییەکانی خەڵکە.
هەموو شتێکیش بۆ ئەم ناڕەزایەتییانە ئامادەیە، چونکی لەگەڵ 
بەردەوامیی گەمارۆکان ئابووریی واڵت نەک بەرەو باشی ناچێ 
بە  هەیە پشت  توانایدا  لە  دەوڵــەت  نە  بــەوەش  دەبــێ،  خراتریش 
بەیتی  مــافــیــای  نــە  و،  ببەستێ  زیــاتــر  داهــاتــی  ســەرچــاوەکــانــی 
ڕێبەری و بنیاتە ئابوورییەکانی سەر بە سپای پاسداران و هێزە 
چەکدارەکانی دیکەی ڕێژیم ئامادەن ماڵیات بدەن و نە سیستمی 
بانکیی مایەپووچ دەتوانن بگەنە فریای دەوڵەت؛ بۆیە دیسانەکەش 
قورساییەکە دەخرێتەوە سەر شانی خەڵک و خەڵکیش دەڕژێنەوە 
ئەم پرسیارە بەرەوڕووی هەموو  لێرەدایە کە  سەر شەقامەکان. 
الیەک دەبێتەوە کە چۆن ئەمجارەیان داری ناڕەزایەتییەکان بێتە 
بەر؟ چۆن بکرێ  هەتا بە زیانی گیانیی کەمتر دەسکەوتی گەورە 
خەڵک  خوێناویی  سەرکوتی  دەکــرێ  چــۆن  بکرێ؟  دەستەبەر 

تێچوویەکی قورسی بۆ ڕێژیم لێ بکەوێتەوە؟ 
پێش هەموو شتێک یەکیەتیی بەکردەوەی خەڵک چ لە هەڵبژاردنی 
خاڵی  ڕێژیم  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە  تاکتیکی  لە  چ  و  دروشم 
گرینگی فازی نوێی ناڕەزایەتییەکانە. چینی مامناوەندیی کۆمەڵگە 
با هیندەی چینی بندەستە هەژاری و گوشاری ئابووری نەیهاڕيبن، 
و  لە ماف  دیکەی کۆمەڵ  توێژەکانی  و  بەاڵم وەک هەموو چین 
لەگەڵ  هەروەها  بێبەشن،  کۆمەاڵیەتییەکانیان  و  مەدەنی  ئازادییە 
بەردەوامیی سیاسەتەکانی ڕێژیم ڕۆژبەڕۆژ ستاتووی ئەم چینەش 
دادەڕمێ؛ بۆیە پێویستە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگە وزەی 
کەواتە  بخەن،  یەک  خۆیان  دەربڕینی  ناڕەزایەتی  و  خەباتگێری 

کەلێنە چینایەتییەکانی بزووتنەوەش دەبێ پڕ بکرێتەوە. 
ڕۆڵی  دەسەاڵتیش  چالش کێشانی  بە  مێتۆدی  لە  خەالقییەت 
ئەویش  ناڕەزایەتییەکاندا،  یەکالکردنەوەی  لە  دەگێڕی  بنەڕەتی 
ئەوەی کە ناڕەزایەتییەکان وێڕای بەخاوەن کردنی شەقام، بەرەو 
ئاراستەی مانگرتن و داخستنی بازاڕ، کارگە و ڕێگاکانی هاتوچۆ 

24ی  ــە،  ــم ــشــەم ــەک ی ڕۆژی  پــێــشــنــیــوەڕۆی 
ی   2019/12/15( هەتاوی  1398ی  ســەرمــاوەزی 
زایینی(، چوارەمین کۆبونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی 
هەڵبژێردراوی  کــوردســتــان،  دێموکراتی  حیزبی 
کۆنگرەی حەڤدەهەم بە بەشداریی ئەندامانی ئەسڵی 

و جێگرانی کۆمیتەی ناوەندی، بەڕێوەچوو.
ناوەندیی  کۆمیتەی  کۆبوونەوەی  سەرەتای  لە 
حیزبدا کە بە ڕاگرتنی ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن 
ڕزگاریی  ڕێگای  شەهیدانی  بیرەوەریی  و  یاد  لە 
کوردستان دەستی پێکرد، بەڕێز کاک خالید عەزیزی، 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
ــووری کــاری کــۆبــوونــەوەکــەی  بــەرنــامــە و دەســت
و  ئەرک  دابەشکردنی  لە؛  بوو  بریتی  کە  ڕاگەیاند 
بەرپرسایەتیی ئەندامانی ڕێبەریی حیزب بۆ ئیدارە 
ڕاپۆرتێکی  حیزب،  ئۆرگانیزمی  بەڕێوەبەریی  و 
کوردستان  و  ئێران  بارودۆخی  سەر  لە  سیاسی 
و هەڵسەنگاندنی باس و بابەتەکانی پێوەندیدار بە 
لە  مەجلیس  هەڵبژاردنەکانی  خولی  یازدەهەمین 

ئێران.
لە بڕگەی یەکەمی کۆبوونەوەی ڕێبەریی حیزبدا 
بەڕیز کاک مستەفا مەولوودی، جێگری سکرتێری 
چۆنیەتیی  ســەر  لــە  ڕاپــۆرتــێــکــی  حــیــزب،  گشتیی 
ئەندامانی  بەرپرسایەتیی  و  کــار  دابــەشــکــردنــی 
ڕێبەری لە ئۆڕگانەکانی بەڕێوەبەریی حیزب باس 
دابەشکردنی  بە  ئاماژەدان  وێڕای  بەڕێزیان  کرد. 
ئــەرکــەکــان کــە بــە ڕاوێـــژ لــە گــەڵ یــەک  بەیەکی 
سەرنجی  و  تێبینی  و  حیزب  رێبەریی  ئەندامانی 
کڵێشەی  کــراوە،  گەاڵڵە  حیزب  سیاسیی  دەفتەری 
ئەندامانی  لــە  هــەرکــام  بەرپرسایەتیی  و  ئـــەرک 
کۆمیتەی  کــۆبــوونــەوەی  بــە  پێشکەش  ڕێــبــەریــی 
ناوەندی کرد. هەر لەم پێوەندییەدا دوای بەشداریی 
باسەکە  لە  حیزب  ڕێبەریی  ئەندامانی  چاالکانەی 

دابەشکردنی  تێبینییەکان،  و  سەرنج  هێنانەگۆڕێی  و 
ئەندامانی  لە  هەرکام  و  کرا  پەسەند  ئەرکەکان  و  کار 
رێبەریی حیزب بەرانبەر بە چۆنیەتیی ڕاپەڕاندنی کار و 

ئەرکەکانیان، بەرپرسیار کران.
ــەوەی کۆمیتەی  ــوون کـــاری کــۆب ــی  ــەم بــەشــی دووه
سەر  لە  سیاسی  لێکدانەوەی  بە  بوو  تایبەت  ناوەندی 
دۆخـــی ئــێــران و کــوردســتــان و قــســەکــردن لــە سەر 
هەڵبژاردنەکانی داهاتووی پارلمانی ئێران کە لە ڕێکەوتی 
2ی ڕەشەممەی ئەمساڵدا بەڕێوە دەچێ. لەم بڕگەیەی 
کاری کۆبوونەوەکەدا سەرەتا سکرتێری گشتیی حیزب، 
سیاسیی  لێکدانەوەیەکی  و  باس  عەزیزی   خالید  کاک 
ئەندامانی  چــاالکــانــەی  بــەشــداریــی  کــە  کــرد  پێشکەش 
ڕێبەریی حیزبی لێ کەوتەوە. کۆمیتەی ناوەندیی حیزب 
ناڕەزایەتیی  ڕەوتـــی  پەرەسەندنی  بــە  ــاژەدان  ــام ئ بــە 
تێکدەرانە  ڕۆڵی  لە  دراوسێ  واڵتانی  لە  ناوچە  گەالنی 
لە  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  نابەرپرسانەی  و 
واڵتەکانیان و هەروەها زیادکردنی ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژی 
گەمارۆ ئابوورییەکان بە دژی ئێران کە بە تەواوەتی ئەم 
جۆراوجۆری  قەیرانی  دەیان  ــەرەوڕووی  ب ڕێژیمەیان 
ژینگەیی  کۆمەاڵیەتی،  تەندروستی،  ئابووری،  سیاسی، 
و...هتد  کردوە، لەو باوەڕەدا بوو کە کۆماری ئیسالمی 
نێوخۆییدا   و  ناوچەیی  نێونەتەوەیی،  بەستێنی  سێ  لە 
دایـــە کە  قــەیــرانــاوی  لــە دۆخــێــکــی وەهـــا هەستیار و 

چارەسەرکردنیان بۆ ڕێژیم سەخت و دژوارە.
ئێران  بارودۆخی سیاسیی  لە گەڵ  پێوەندی  لە  هەر 
حیزب  ناوەندیی  کۆمیتەی  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  و 
بە ئاوڕدانەوە لە خۆپێشاندانەکانی مانگی خەزەڵوەری 
دامودەزگا  لەالیەن  شێوە  دڕندانەترین  بە  کە  ئەمساڵ 
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەوە سەرکوت کرا و بە سەدان 
کوژراو، هەزاران بریندار و شەپۆلێکی بەرین لە گیران 
بوو  ــاوەڕەدا  ب لەو  کەوتەوە،  لێ  دەستبەسەرکرانی  و 
نیزامی  بە  دژ  ئێران  لە  ناڕەزایەتییەکان  ــی  ڕەوت کە 

لە  بەرینتر  پانتایەکی  کۆماری ئیسالمی خێرایی و 
ناوەندیی حیزب  کۆمیتەی  دەگــرێ.  لە خۆ  جــاران 
داخوازیی  و  ڕەفتار  جــۆری  لە  باسکردن  وێــڕای 
ناڕەزایەتییەکان  لە  قۆناغە  لەم  ئێران  نەتەوەکانی 
دژ بە کۆماری ئیسالمی، سەرنجی زیاتری خستە 
و،  کوردستان  خەڵکی  خۆپێشاندانەکانی  ســەر  
هەر لەم پێوەندییەدا پێداگری لە سەر زەروورەتی 
یەکگرتوویی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و حیزب 

و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان کردەوە.
لە دوایین بەشی باسە سیاسییەکانی کۆبوونەوەی 
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا، 
هەڵبژاردنەکانی  یازدەهەمی  خولی  سەر  لە  قسە 
وا  کە  کرا  ئیسالمی  شوڕای  مەجلیسی  نوێنەرانی 
بەڕێوە  ئەمساڵ  ڕەشەممەی  2ی  ڕۆژی  بڕیارە 

بچێ. 
لەم پێوەندییەدا کۆمیتەی ناوەندیی حیزب وێڕای 
و  مودیرییەت  بۆ  ڕێژیم  هەوڵەکانی  لە  باسکردن 
و،  مەجلیس  هەڵبژاردنەکانی  موهەندسیکردنی 
هۆکارانەی  و  فاکتەر  بــەو  ــاژەدان  ــام ئ هــەروەهــا 
هەڵوێستی  چــۆنــیــەتــیــی  ســـەر  ــە  ل کــاریــگــەریــیــان 
وێڕای  دەبــێ،  هەڵبژاردنەکان  بە  بەرانبەر  خەڵک 
هەڵبژاردن  پرسی  هەڵسەنگاندنی  و  تاوتوێکردن 
بە  حیزبی  سیاسیی  دەفــتــەری  هەڵوێستگرتن،  و 
ناوەندی  لە  پرسە  ئەم  بەرباسی  هێنانە  مەبەستی 
ئەرکدار  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی 

کرد
ــاش  ــەی نــــاوەنــــدی پ ــت ــی ــۆم ــەوەی ک ــ ــوون ــ ــۆب ــ ک
کۆبوونەوەکە  کــاری  دەســتــووری  جێبەجێکردنی 
و  تازە  تینێکی  و  گوڕ  بە  لەسەریان،  بڕیاردان  و 
هیوادار بە گەیشتن بە ئامانجە بەرزەکانی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان کۆتایی بە کارەکانی هێنا.
***

لە مێژووی خەباتی پر هەوراز و نشێوی نەتەوەکەماندا بە گشتی و خەبات و 
و  پێشمەرگایەتی  کاتی  لە  تایبەتی،  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشانی 
ریزی  لە  کورد  ڕۆڵەکانی  لە  بەرچاو  پۆلێکی  گەلەکەماندا،  کەرامەتی  لە  بەرگری 
ئیسالمیی  کۆماری  دژی  شەڕ  لە  کوردستاندا  دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەکانی 
ئێران، بە توندی بریندار بوون و بەشێک لە جەستەیان پێشکەش بە بارەگای گەل 
و نیشتمان کردوە و، بەشێک لەوان خوێنیان لەگەڵ خوێنی شەهیدەکان تێکەڵ بووە.
لە حیزبی ئێمەدا کەم نین ئەوانەی بەشێک لە جەستەیان لەدەست داوە، یا زامی 
دەیانناسین.  گیانبازی  و  فیداکاری  سیمبولی  وەک  ئێمە  کە  هەڵگرتوە  قورسیان 
بێ شک ئێوە کەم ئەندامانی حیزب چ ئەوانەی هەر ئێستا لە ڕیزی پێشمەرگایەتیدا 
کۆڵەکەی  ئێستاش  دەژیــن،  واڵت  نێوخۆی  لە  و  تاراوگە  لە  ئەوانەی  چ  و  ماون 
چاوی  بە  سیاسی  دەفتەری  بۆیە  حیزبەکەمانن.  چاالکییەکانی  و  کار  ڕاپەراندنی 
ڕێزەوە دەروانێتە خەبات و تێکۆشانتان و؛ وەک یادگاری ڕۆژانی سەختی خەبات 
چاوتان لێدەکرێ و باوەڕمان وایە هەمیشە حەقتان بە سەر حیزبەکەمانەوە هەیە. 
ئێوە وەک کەم ئەندامانی سەنگەری بەرگری، ڕۆژ و مانگ و ساڵەکانی تەمەنتان 
بە سەربەرزی لە ڕیزی پێشمەرگایەتیدا تێپەر کردوە و هیز و گوڕی الوەتیتان، 
وزە و ورە و ئیمانتان لە سەنگەر و لە کاتی هێرش و بەرگریدا بۆتە داستان و 
هەردەم  ئێوە  بووین،  فیداکاری  و  خۆڕاگری  فێری  لێی  هەموومان  و  بیرەوەری 

پێشمەرگەن و ئێستاکەش پێشمەرگەئاسا لە خزمەت حیزب و گەلەکەمان دان. 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەم ڕۆژەدا ڕێز لە فیداکاری و خۆڕاگریی ئێوە 
گەلەکەمان  نەهاتووی  لەگیران  قەاڵی  بە  ئێوە  هەمیشە  وەک  و  دەگــرێ  ئازیزان 

پەیامی دەفتەری سیاسی ڕوو بە  پێشمەرگە کەم ئەندامەکان:
 ئێوە سیمبولی گیانبازی بۆ گەل و نیشتمانن و، حیزبەکەمان پێتان سەربەرزە

دەناسێ. ئێوە نموونەی دڵسۆزی و وەفادارین، بێ شک ئازارەکانتان بە ئازاری 
خۆمان و حیزبەکەمان دەزانین و بە گشتی ئێوە سیمبولی گیانبازی بۆ گەل و 

نیشتمانن و حیزبەکەمان پێتان سەربەرزە.
ڕۆژی 26ی سەرماوەز ڕۆژی هەڵکردنی ئااڵ و ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان 

لە ئێوە و بنەماڵەکانتان پیرۆز بێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی

٢٦ی سەرماوەزی ١٣٩٨
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سه ردانی بێرنارد هانری 
لێڤی بۆ سکرتاریای حیزبی 

دێموکراتی کوردستان

2019ی  دێسامبری  11ی  سێ شه ممه،  ڕۆژی 
هــه تــاوی(  1398ی  ســـه رمـــاوه زی  )19ی  زایــیــنــی 
و  به ناوبانگ  فه یله سووفی  لێڤی   هانری  بێرنارد 
که سایه تیی شوێندانه ری فه ڕانسه یی به هاوڕێیه تی 
چه ند که س له هاوفکر و هاوکارانی خۆی گه یشته 
سکرتاری حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و له الیه ن 
خالید  کــاک  سه رپه رستیی  به  حیزب  هه یئه تێکی 
پێشوازییان  حیزبه وه  گشتیی  سکرتێری  عه زیزی، 

لێکرا.
ــدا کــه دووه مــیــن  ــه ی ــه م ســه ردان ــای ئ لــه  ســه ره ت
حیزبی  الی  بــۆ  لێڤی  هــانــری  ــز  ــه ڕێ ب ســـه ردانـــی 
ــوو، بــێــرنــارد هــانــری  ــان بـ دێــمــوکــڕاتــی کــوردســت
ــووزه ی  م ســه ردانــی  ســەرەتــا  هاوڕێیانی  و  لێڤی 
کرد  دێموکڕاتیان  قه اڵی  موشه کبارانی  شه هیدانی 
له  رێزگرتن  بۆ  بێده نگی  ساتێک  راگرتنی  وپــاش 
یاد و بیره وه ریی ئه و شه هیدانه، له وته یه کدا و به 
نووسینه وه  له سه ر ده فته ری بیره وه ریی شه هیدانی 
به رامبه ر  له  خۆیان  هاوپێوه ندیی  و  هــه ژان  قــه اڵ، 
هاوسه نگه رانیان  خۆڕاگریی  و  ئــه وان  بیره وه ریی 

نیشان دا.
به نێوه رۆكدا،  و  دۆستانه  دانیشتنێکی  له  پاشان 
پاش وته ی به خێرهێنان و قه درزانین له الیه ن کاک 
به دۆخی  هه ردووال سه باره ت  عه زیزییه وه،  خالید 
ئێستای خه باتی کوردی ڕۆژهه اڵت و هه لومه رجی 
گشتیی ئێران و ناوچه گفتگۆیان کرد و کاریگه ریی 
ــک و فــشــاره  ــاتــی خــه ڵ ــه ری خــه ب ــت ــاک هـــــه ردوو ف
ئاینده ی  لــه گــه ڵ  له پێوه ندی  نێوده وڵه تییه کانیان 

کۆماری ئیسالمیدا هه ڵسه نگاند.
دواتر وێڕای قسه کردن له سه ر هێندێک ڕه هه ندی 
حیزبی  خه باتگێڕیی  به رنامه ی  و  سیاسی  روانینی 
و  لێڤی  هانری  بێرنارد  کــوردســتــان،  دێموکڕاتی 
به رزکردنه وه ی  به چۆنیه تیی  هاوڕێیانی سه باره ت 
ــمــوکــڕات و کـــوردی  ــگــی حــیــزبــی دێ ــری ده ن ــات زی
نــێــونــه تــه وه  یــیــدا هێندێک  ئــاســتــی  ــه  ل ــه اڵت  ــ ڕۆژهـ
پرسیاریان له سکرتێری گشتیی حیزب و هاوڕێیانی 

کرد که له الیه ن ئه وانه  وه واڵمی پێویست درانه وه.
ــه دا، بێرنارد  ــه ردانـ ــه م سـ ــن بــڕگــه ی ئ ــی لــه دوای
حیزب  هه  یئه تی  له گه ڵ  هاوڕێیانی  و  لێڤی  هانری 
ــی گــۆڕســتــانــی شــه هــیــدانــی دێــمــوکــڕات  ــه  ردانـ سـ
به تایبه تی شه هیدانی شه وی یه ڵدا و موشه کبارانی 
ڕێزیان  دیکه  جارێکی  و  کرد  دێموکڕاتیان  قه اڵی 
له بیره وه ریی شه هیدانی ڕێگای ئازادیی کوردستان 
به حیزبی  پشتیوانیی خۆیان  گرت و هاوخه می و 

دێموکڕات و کوردی ڕۆژهه اڵت ڕاگه یانده وه.

ئێمە لەهەر دانوستان و هاوپەیمانییەکدا بەرژەوەندیی  بنەمای سیاسەتی   
خەڵکی کوردستان و پێداگری لەسەر مافە نەتەوایەتییەکانی نەتەوەی کوردە 

)دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕێورەسمی 26ی سەرماوەز، ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی کوردستان(

ئەمرۆ ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی کوردستانە. ئااڵ و 
پێشمەرگە میراتێکن لە کۆماری کوردستانەوە بۆ ئێمە 
ماونەتەوە.  ئەم رێچکەیە  پێشەوا قازی محەممەد بۆ 
ئێمە شکاند و خەبات و تێکۆشانی حیزبی دێموکرات 
بە گیانفیدایی هێزی پێشمەرگەی هەتا ئێستا بەردەوام 
و ڕوو لە پێشێ بووە. ئەم حیزبە لە هەموو ژیانی 
سیاسیی خۆیدا و لە هەموو ئەو کاتانەی کە تووشی 
هەوراز و نشێو بووە ئەوەندەی کە لە توانایدا بووبێ، 
ئااڵی خەبات، واتە ئااڵی شوناسخوازیی کوردی هەر 
شەکاوە ڕاگرتوە و ناوی پێشمەرگەشی بەشانازییەوە 
ئێرەی  هەتا  نەسل  بە  نەسل  و  پاراستوە  لە شکۆدا 
هێناوە. 26ی سەرماوەز، ڕۆژی پێشمەرگە و ڕۆژی 
هەروەها  کوردستان،  پێشمەرگەکانی  هەموو  لە  ئااڵ 
پێشمەرگەکان،  شەهیدە  بنەماڵەی  لــە  بەتایبەتی 
بــاوک و هــەر ئەندامێکی  کــە کــچ و کــوڕ، دایــک و 
پیرۆز  بووە؛  شەهید  و  بووە  پێشمەرگە  بنەماڵەیان 
بێ. پیرۆزە لە بنەماڵەی زیندانییانی سیاسی کە ئازیز 
پێشمەرگایەتی  ڕێبازی  لەسەر  خۆشەویستێکیان  و 
لە  خۆمانە؛  نەتەوایەتییەکانی  مافە  بە  گەیشتن  کە 
زینداندان. پیرۆزە لە هەموو ئەندامان و دۆستان و 
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان کە ئاواتیان دەخواست لە وەها ڕۆژێکدا 
لەگەڵمان بن و لەگەڵ ئێمە بەشداری ئەم ڕۆژە پیرۆز 
تێکۆشەری  خەڵکی  هەموو  لە  پیرۆزە  بن.  مەزنە  و 
ماوەیەدا  ئەو  تەواوی  لە  کە  ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بە  جۆراوجۆرەوە  بۆنەی  بە  و  جیاواز  بە شێوازی 
نەتەوایەتیی  یەکڕیزیی  و  یەکگرتوویی  پاراستنی 
خۆیان، هەوڵیان داوە لە بەرامبەر کۆماری ئیسالمیدا 
ئیسالمی  کۆماری  ــەدەن  ن ئیجازە  و  نەبن  بێدەنگ 
نەتەوەیەک وەک نەتەوەی کورد وا بەئاسانی تەحقیر 
بکا و، بە خەبات و تێکۆشانی خۆیان هەوڵیان داوە 
دوکتور  و  محەممەد  قــازی  پێشەوا  ڕێبازەکەی  بە 

قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی وەفادار بمێننەوە.

برایانی  و  خوشک  خۆشەویست!  هاوڕێیانی 
و  کوردستان  قارەمانەکانی  پێشمەرگە  ئازیز! 

بەتایبەت پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات!
و  هــەوراز  پڕ  مێژووی  لە  ئاوڕدانەوەیەک  کورتە 
نشێوی ژیانی سیاسیی حیزبی دێموکرات، ئەوەمان 
کوردستان،  کۆماری  ڕووخانی  نە  کە  دەردەخــا  بۆ 
نە  ــمــوکــرات،  دێ ڕێــبــەرانــی حیزبی  بــەنــدکــرانــی  نــە 
شەهیدبوونی  نە  دێموکرات،  حیزبی  دەربــەدەریــی 
ڕێبەرانمان، نە شەهیدبوونی هەزاران پێشمەرگە و نە 
تەقینەوەی شەوی یەلدا و نە مووشەکبارانی قەاڵی 
پێشمەرگە و  لە  پۆلێک  دێموکرات، کە شەهیدبوونی 
لێکەوتەوە؛  حیزبەی  ئەم  ڕێبەریی  ئەندامی  و  کادر 
ئەمانە بە هەموویانەوە نەیانتوانیوە هیچ کات ئیرادەی 
بەچۆکدا  پێشمەرگەی  ئیرادەی  و  دێموکرات  حیزبی 

بێنن و هیچ کاتیش بەچۆکدا نایە.

پێشمەرگە ئازیزەکانی کوردستان! 
کە  هــــەن  ئــــەمــــڕۆدا زۆر شـــوێـــن  دنـــیـــای  لـــە 
بەو  ــەن  ــد دەکـ ــ ســەرمــاگــوزاریــیــەکــی زۆر و زەوەن
ناوی  ــەاڵم  ب نـــاوان؛  نێو  بچێتە  نــاویــان  مەبەستەی 
مافە  پێناو  لە  فیداکاری  قارەمانەتی و  بە  پێشمەرگە 
نەتەوایەتییەکانی نەتەوەی کورددا لە دنیا باڵو بۆوە. 
تێکۆشان  باسی خەبات و  کاتێک  ناوێک کە  بە  بوو 
و فیداکاری لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و پارچەکانی 
دیکەی کوردستان و تەنانەت ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
لــە بــەرامــبــەر  ــگــاری  ــەرەن ــرێ، کاتێک بــاســی ب ــ دەک
تێرۆریزمدا دەکرێ جا ئەو تێرۆریزمە هیی کۆماری 
ئیسالمی بێ یان هەر تێرۆریزمێکی دیکە بێ؛ لەوێدا 
و  گــۆڕێ  دێتە  سەربەرزییەوە  بە  پێشمەرگە  نــاوی 

دنیاش ناتوانێ ئینکاری تواناکانی پێشمەرگە بکا.
ناوی پێشمەرگە وەک باسمان کرد بۆ سەردەمی کۆماری 
کوردستان دەگەڕێتەوە. کاتێک پێویستیی هێزێکی پارێزەر لە 
سەردەمی کۆماردا پتر لە پێش دەردەکەوێ، دەگێڕنەوە ناوی 
پێشمەرگە لەالیەن پیرەپیاوێکی دنیادیدەوە پێشنیار دەکرێ 
و ئەم ناوە پڕمانایە بە بەژنی پێشمەرگە و فیداکارییەکانی 
هەموو  بە  پێشمەرگە  نــاوی  کەوایە  جا  دەدووردرێ.  ئەو 
کەسە  ئەم  پڕبەپێستی  و  خۆیەتی  جێگای  لە  لێکدانەوەیەک 

لەخۆبوردووەیە.

هاوڕێیانی ئازیز! 
نیزیک  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  17ی  کۆنگرەی 
مانگێک لەمەو بەر کۆتایی پێهات. ئێمە لە کەش و هەوایەکدا 
ــەزراوە  ــ کــۆنــگــرەمــان گـــرت، کــە کــۆمــاری ئیسالمی و دام
سەرکوتکەرەکانیان  دەزگــا  و  ڕێژیمە  ئەم  ئەمنیەتییەکانی 
لــە سەرکوتی  نــێــوخــۆی واڵت  لــە  بــەو شــێــوەی کــە  هــەر 
کۆنگرەکەی حیزبی  کە  دەدا  هەوڵیان  ڕانەوەستاون،  خەڵک 
پیالنێکیان  هەموو  مــاوەیــەدا  لــەو  و  نەگیرێ  دێموکراتیش 
کۆنگرەی  نــاوی  بە  کە  کۆنگرە  بەخۆشییەوە  بــەاڵم  گێڕا؛ 
شەهیدانی 17ی خەرمانانی قەاڵی دێموکرات ناودێر کرابوو، 
بە پشتیوانی و فیداکاری و ڕێکوپێکیی پێشمەرگەکانی حیزبی 
بۆ  کە  ئەوەیە  دەرخــەری  ئەمەش  چوو.  بەڕێوە  دێموکرات 
جارێکی دیکەش پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
کۆنگرەی  گرتنی  واتە  گەورە  ئەرکێکی  گەیاندنی  بەجێ  لە 

حیزبی دێموکرات بەخۆشییەوە دەورێکی باشیان بینیوە. 

هاوڕێیانی خۆشەویست!
ئێمە لە کاتێکدا یادی 26ی سەرماوەز، ڕۆژی پێشمەرگەی 
کوردستان دەکەینەوە، کە ئێران لە زۆر بوارەوە کەوتووەتە 
ڕۆژە  ئەو  حاڵێکدا  لە  ئێمە  لێکدانەوەکان،  و  باس  ناوەندی 
پیرۆزە وەبیر خۆمان و وەبیر کۆمەاڵنی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و نەتەوەی کورد بەگشتی دێنینەوە کە کۆماری 
ئابووری، ئەمنیەتی و  ئیسالمی لەگەڵ قەیرانێکی بەرباڵوی 

سیاسی لە نێوخۆ و لە ناوچەکەدا ڕووبەڕووە.
ــد حــــەوتــــووی ڕابـــــــــردوودا،  ــەنـ هــــەر لـــە مــــــاوەی چـ
خەڵکەوە  کۆمەاڵنی  لــەالیــەن  کە  ئێران  خۆپیشاندانەکانی 
تێدا  نــاشــارەوەی  حەقیقەتێکی  ــران،  ک ڕێژیمە  ئــەو  ــەدژی  ل
بوو؛ یەکەم ئەوەی کە دەسەاڵت بە هەموو توانای خۆی لە 
هەموو هێزە ئەمنیەتییەکانی خۆی کەلکی وەرگرت بۆ ئەوەی 
سەرکوت  خۆپیشاندانانە  ئەو  دڕندانە  زۆر  شێوەیەکی  بە 
ئیسالمی  کۆماری  کە  ڕاستییەیە  ئەو  دەرخــەری  ئەمە  بکا. 
نەگۆڕی  سیاسەتێکی  خەڵکدا  ناڕەزایەتییەکانی  بەرامبەر  لە 
گرتووەتە بەر و واڵمدەری ویست و داخوازی خەڵک نییە و 
هەمدیسان مانەوەی خۆی هەر زەبروزەنگدا دەبینێ. دووەم 
نەبوو،  بێبنەما  و  کوتوپڕ  خۆپیشاندانانە  ئــەم  کە  ــەوەی  ئ
و  واڵمنەدانەوە  و  سیاسەتی سەرکوت  درێژەی  لە  بەڵکوو 
حاشاکردن لە مافی خەڵکی ئەم واڵتە بەگشتی و نەتەوەی 
کورد بەتایبەتی لەالیەن دەسەاڵتەوە بوو. لە هەمان کاتیشدا 
ئەم خۆپیشاندانانە نیشاندەری ئەوە بوو کە کۆمەاڵنی خەڵک 
خۆپیشاندانانە  ئەم  جیاوازیی  شکاوە.  ترسیان  ڕاستیدا  لە 
دروشــم،  لەگەڵ  پێوەندی  لە  کە  بوو  ئــەوە  پێشوو  لەوانی 
ڕادەیــەک  دەرخــەری  ڕێکخستنەوە؛  هەروەها  و  هەڵوێست 
پێکەوە  ئەوانەش  هەموو  بــوو.  پێگەیشتن  و  تێگەیشتن  لە 
هەمان  لە  و  بوو  ئیسالمی  کۆماری  بە  جدی  ئێعترازێکی 
کۆمەاڵنی  لەنێو  بەهێزی  زۆر  بەخۆییەکی  بــڕوا  کاتیشدا 
بەتایبەتی بەدی هێنا.  ئێران بەگشتی و گەلی کورد  خەڵکی 
ئێراندا  لە  قەیرانانەی  ئەو  کە  بەوەی  گەشبینین  ئێمە  بۆیە 
لەگۆڕێدایە و خودی ڕێژیم خولقاندوونی؛ لە درێژەی خۆیدا 
کۆماری ئیسالمی دەکاتە قوربانی و لە ئاکامدا هەر خەڵکە 

کە بە یەکڕیزی و یەکگرتوویی خۆیان سەرکەوتوو دەبن.
لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە هەتا ئەو جێگەی پێوەندیی 
و  نەتەوایەتی  ئابووری، کۆمەاڵیەتی،  داخوازە  و  بە ویست 
دێموکراتیکەکانی کۆمەاڵنی خەڵکەوە هەیە، ئێستاش زیاتر لە 

جاران سەرنج و گرینگیی پێ نادرێ. بوودجەی پێشنیاریی دەوڵەت 
ئاوەدان  ئێران و  بژیو و خۆشبژیویی خەڵکی  بە  بەبێ سەرنجدان 
کردنەوەی واڵت تەرخانی دەستێوەردان و نائەمنکردنی واڵتانی دیکە 
سەر  خستراوەتە  ئامریکاوە  لەالیەن  کە  ئابووری  فشاری  دەکرێ. 
ئێران  کۆمەڵگەی  لەسەر  بەرباڵوی  کاریگەریی  ئیسالمی،  کۆماری 
ڕێژیمەوە  بەرپرسانی  بە  پێوەندیی  جێگەی  ئەو  هەتا  بەاڵم  داناوە. 
هەیە ئەو سەروەت و سامانە هەر لە پێناو زێدەخوازییەکانی خۆیان 
کە  دایەوە  نیشانی  ئەمساڵیش  دیاریکراوی  بوودجەی  دێنن.  بەکار 
هەروەک پێشوو دەرفەتەکان لە خەڵک ئەستێندراوەتەوە و ئاوڕێک 
لە ژیانی ئاسایی کۆمەاڵنی ئەم واڵتە نەدراوەتەوە. ئەگەر کۆمەاڵنی 
سەر  ڕژانــە  بێنزین  گرانبوونی  بە  ناڕەزایەتی دەربڕین  بۆ  خەڵک 
کۆماری  بەرنامەکانی  کە  ئــەوەی  لەبەر  دڵنیاین  ئێمە  شەقامەکان، 
ئیسالمی واڵمدەری ویست و داخوازییەکانی خەڵک نییە، بەداخەوە 
زۆر-  گیانیی  تێچووی  گرتنی  –بەلەرچاو  خەڵک  کۆمەاڵنی  دیسان 
لە داهاتووشدا دەبێ ڕووبەڕووی کۆماری ئیسالمی و هەموو ئەو 
فشارانەی کە خستوویەتە سەریان ببنەوە. ئێمە هیوادارین یەکڕیزی 
باشتر  مێکانیزمێکی  و  بەستێن  خەڵک  کۆمەاڵنی  یەکدەنگیی  و 
دەکرێ  پێشبینی  –کە  داهاتووشدا  لە  کە  ئــەوەی  بۆ  بکا  دروســت 
دیسان ناڕەزایەتیی لەم چەشنە ڕوو بدا- دروشمی سەرەکی، ئەوە 
بێ کە کۆماری ئیسالمی واڵمدەری ویستی خەڵک نییە و ئیرادەی 

چارەسەریی کێشەکانی نییە.
پەیامێکی تری ئەم خۆپیشاندانانە بۆ دژبەرانی کۆماری ئیسالمی 
و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییە، ئەگەر تایبەتتری بکەینەوە بە ڕۆژهەاڵتی 
پەیامەکەی  ئەوێ  خۆپیشاندانەکانی  کە  بڵێین  دەتوانین  کوردستان 
جێگەی  ئەو  هەتا  بــوو.  کوردستان  سیاسییەکانی  حیزبە  ئێمە  بۆ 
بەداخەوە  هەیە،  ئیسالمییەوە  کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی  بە  پێوەندیی 
گەشبینین  ئێمە  بەاڵم  دیــارە؛  ئێمەوە  بە  بەرباڵویی  ئێستاش  هەتا 
ئیسالمی  کۆماری  دژبەرانی  نێوان  لە  کە  دانیشتنانە  ئەو  هەموو 
هەمیشە  وەکــوو  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  و  دەچــێ  بەڕێوە 
هاندەر بووە و هەوڵی داوە لەوێ ببێتە هۆی لێک نیزیک بوونەوەی 
الیەنەکان، بەردەوام لەم پێناوەشدا دەچێتە پێش. سیاسەتی ئێمەش 
ئەوەیە تێبکۆشین لەگەڵ زۆربەی ئەوانە لە وتووێژ و ڕاگۆڕینەوەدا 
بین و، تێبکۆشین لە هەموو دانیشتنەکاندا لەسەر مافی نەتەوایەتیی 
خۆمان و لەسەر سەقامگیر کردنی دێموکراسی لە ئێران پێداگریی 
بکەین و؛ ئەوە بنەمای سیاسەتی ئێمەیە لە پێوەندی لەگەڵ دژبەرانی 

کۆماری ئیسالمیی ئێران.
تــێــدەکــۆشــیــن هــەمــوو  ــی کــوردســتــان، ئێمە  ــەاڵتـ ــەڕ ڕۆژهـ ــەم ل
بۆ  بنەمایەک  بکەینە  ناڕەزایەتی دەربڕینەکانی ئەوێ  خۆپیشاندان و 
دەستووری کاری حیزبە ڕۆژهەاڵتییەکان، هەتا ببێتە مایەی کۆدەنگی 
ئەم  ڕووناکایی  لەژێر  و،  نێوان خۆماندا  لە  بەهێز  هاوکارییەکی  و 
ئەو  ئێستا و ڕابردوو،  لە  باشتر  داهاتوودا  لە  بتوانین  هاواهەنگییە 
ناڕەزایەتییانەی کە لەدژی کۆماری ئیسالمی دەردەبڕدرێن بەڕێوە 

بەرین و ئیدارەیان بکەین.
لە ئاستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا حیزبی دێموکراتی کوردستان 
ئەو  لەگەڵ  خۆی  دیدارەکانی  و  دانیشتن  لە  داوە  هەوڵی  هەمیشە 
الیەنانەی کە دەبنە بەردەنگمان و بە جۆرێک بیر لە داهاتووی ئێران 
ڕۆژهەاڵتی  ئێران،  نێوەدا  لەم  و،  دەکەنەوە  ناوچەکە  ئەمنیەتی  و 
کوردستان و حیزبی دێموکراتیش -بە ئێعتباری دۆخ و نفووزێک کە 
چ لە نێوخۆی واڵت و چ لە ئاستی نێودەوڵەتیدا هەیەتی-؛ تێکۆشاوین 
ئەو پەیامە بە هەموو ئەم الیەنانە و خەڵکی کوردستانیش بگەیەنین، 
کە ئێمە هەموو هەوڵێکی خۆمان وەگەڕ دەخەین لە پێناو ئەوەی کە 
کۆماری ئیسالمی نەمێنێ و دەسەاڵتێکی فرەچەشن و دێموکراتیک 
لەم واڵتەدا بێتە سەر کار. لە هەمان کاتیشدا پێداگری لەسەر ئەو 
کورد  پرسی  بە  پێوەندیی  جێگەی  ئەو  هەتا  دەکەینەوە  ڕاستییە 
ئەم  مافەکانی  هەتا  و،  هەیە  نێوەڕاستەوە  ڕۆژهەاڵتی  لە  بەگشتی 
نەتەوە لە هەموو ئەو واڵتانەی کە تێیدا دەژیی و، هەروەها لە هەر 
و  نەبێ  جێبەجێ  پێشێ،  دێتە  ئێراندا  داهاتووی  لە  کە  ئاڵوگۆڕێک 
لەبەرچاو نەگیرێ؛ نە ئێران ئەمنیەت و ئاسایش بەخۆوە دەبینێ، نە 
دێموکراسی تێدا سەقامگیر دەبێ و نە ئەم واڵتە دەتوانێ ببێتە هۆی 

پاراستنی ئەمنیەتی ناوچەکە.
جا کەواتە هیچ شوێنێک و هیچ الیەنێک چ لە نێوخۆ و چ لە ناوچە 
و چ لە دەرەوەی واڵتیش ناتوانن فاکتۆری کورد لەبەرچاو نەگرن. 
ئەوەی کە دەڵێین هیچ الیەنێک ناتوانێ گرینگی بە پرسی کورد نەدا، 
لەم ڕووەوەیە کە ئەم نەتەوەیە بەردەوام لە مەیداندا بووە و شەڕی 
لەدژی تێرۆریزم کردووە، ئەم گەلە لە گۆڕەپاندایە بۆ دامەزراندنی 
دێموکراسی لەو واڵتانە، ئەم نەتەوەیە شانازی بە ڕابردووی خۆی 
و  بــووە  پێشمەرگە  شانی  لەسەر  خەباتەکەی  قورسایی  کە  دەکــا 

پێشمەرگەی هەیە و پێشمەرگەی دەبێ.
هەر لەم ڕۆژە پیرۆزەدا پەیامێکی دیکەی ئێمە بۆ هەموو خەڵکی 
ئێران و بۆ هەموو ئەو الیەنانەی کە بە جۆرێک خۆیان لە ئاڵوگۆڕەکانی 
داهاتووەکەی  لە  بیر  و  دەبینن  بــەرژەوەنــدی  خــاوەن  واڵتــەدا  ئەم 
دەکەنەوە و بەخۆشییەوە بەشێکیشیان دانیان بە نەتەوەی کورد و 
مافەکانیدا ناوە، لە چەند و چۆنیی ستراکتۆرێکی سیاسیی دیکە لە 
ئێراندا؛ دەمانهەوێ پێیان بڵێین پرسی کورد و خەبات و تێکۆشانی 
داهــاتــووی  ئێمە بۆ دروســتــکــردنــەوەی  کــورد و بوونی  نــەتــەوەی 
و  کــورددا_  نەتەوەی  لەگەڵ  پێوەندی  _لە  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
نەک هەڕەشە. هەر  بکرێ  لێ  دەرفەت چاو  ئێران وەک  داهاتووی 

بۆیە پێویستە هەموو الیەک لەو دەرفەتە کەلک وەر بگرین.
لە کۆتاییدا بۆ جارێکی دیکە وێڕای ڕێزگرتنێکی زۆر لە خەبات 
مافەکانی  بە  گەیشتن  پێناو  لە  نێوخۆی واڵت  تێکۆشانی خەڵکی  و 
دێموکراتی  حیزبی  دەکەینەوە،  نوێ  لەگەڵ  پەیمانیان  لێرە  خۆیان، 
کوردستان، حیزبەکەی کۆماری کوردستان، ئەو حیزبەی سەربەرزە 
بە پێشمەرگە و ئااڵ؛ لە خەبات و تێکۆشانی خۆمان بەردەوام دەبین. 
بین،  بەیەکەوە  لێرە هەموو الیەکمان  ئێمە  ئێوە لەوێ و  جا ئەگەر 
دڵنیاین داهاتوو هیی ئێمەیە؛ هەموو الیەکمان سەرکەوتوو بین.         

سەردانی شاندێکی پەیەدە بۆ 
الی حیزبی دێموکراتی کوردستان

دوانیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشەممە، 21ی سەرماوەز 
بە  پەیەده  دێموکرات  یەکیەتیی  پارتی  شاندێکی 
سەرپەرستیی سلێمان عەرەب، نوێنەری پەیەدە لە  
دەفتەری  بارەگای  سەردانی  کوردستان  هەرێمی 
و  کرد  کوردستانی  دێموکڕاتی  حیزبی  سیاسیی 
کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  هەیئەتی  الیەن  لە 
سکرتێری  عەزیزی،  خالید  کاک  سەرپەرستی  بە 

گشتیی حیزب پێشوازییان لێکرا.
لە سەرەتای ئەم دیدارەدا بەڕێز سلێمان عەرەب، 
گرتنی  پیرۆزبایی  سلێمانی  لە  پــەیــەدە  نوێنەری 
کوردستانی  دێموکڕاتی  حیزبی  17ی  کۆنگرەی 
لە هەیئەتی خانەخوێ کرد و  هیوای خواست کە 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەژێر تیشکی بڕیار 
و راسپاردەکانی کۆنگرەدا خۆی بۆ بەرپرسیارەتییە 
مێژووییەکانی لە گۆڕانکارییەکانی ئێستای ئێران و 
ناوچەدا پتر ئامادە بکا. شاندی پەیەدە پێی لەسەر 
ئەوە داگرت کە کوردانی ڕۆژاوا بە چاوی ڕێزەوە 
ڕۆژهــەاڵت  خەڵکی  هاوپێوەندیی  و  پشتیوانی  لە 

بەنیسبەت خەباتی کورد لە ڕۆژاوا دەڕوانن.
لەو دیدارەدا  کاک خالید عەزیزی وێڕای هێنانە بەر 
باسی چەند بابەتێکی سیاسیی ئێران و کوردستان 
حیزبی  خوێندنەوەی  و  و شیکردنەوەی سیاسەت 
ئێران،  ڕۆژەڤەکانی  پرسە  بەنیسبەت  دێموکرات 
خەبات و خۆڕاگریی کچان و کوڕانی ڕۆژاوای لە 
تێکشکاندنی داعش و بەربەرەکانی لەگەڵ هێزەکانی 

داگیرکەر بەرز نرخاند.
سیاسیی  بــاروۆخــی  هەڵسەنگاندنی  و  تــاتــوێ 
ئێران و سووریە و پێگەی کورد لە هاوکێشەکانی 
ئەم واڵتانە چەند تەوەرێکی دیکەی باسەکانی ئەم 

دیدارە بوون.

خالید عەزیزی:
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و  جیاجیاکان  عەشیرەتە  و  خێڵ  کۆنەوە  مێژووی  لە  ڕوونە 
تەنانەت ئایین و ئایینزاکانیش بۆ پێناسەی خۆیان و هەروەها بۆ 
لە خەڵکێکی  یەک  تایبەتمەندیی وەکوو  بە  جیاکردنەوەی خەڵکێک 
بۆ  بووە  هێماگەلێک  بە  پێویستییان  جیاوازەوە  خەسڵەتی  بە  دی 
هەوڵیان  خۆیەوە  بەتایبەتمەندیی  هەرکامەیان  و  خۆیان  پێناسەی 
داوە بە شێوەیەک خۆیان وکۆمەڵگەکەیان بناسێنن، کە »ئااڵ« یەک 

لەوان بووە.
دروست  دەوڵەت_نەتەوەکان  کە  زایینییەوە  16ی  سەدەی  لە 
کران،  دابەش  زمان  و  نەتەوە  پێوەری  بە  واڵتەکان  و  بوون 
ئااڵی  دا کە  نەتەوەکان هەوڵیان  و،  ئااڵ زۆرتر ورووژێنرا  باسی 
دیار  پێوە  نەتەوەیی  هێمای  کە  ئااڵ  یەک  بە  بکەن  واڵتەکەیان 
زانستی  بە شێوەیەکی  واڵتانە  و  نەتەوە  ئەم  ئەمەدا  بەدوای  بێ. 
واڵتەکەیاندا  لە  مەبەستیانە  خۆیان  کە  پیوەرگەلەی  ئەو  بەپێی  و 
سەرلەنوی  ئااڵکانیان  بیانناسن  بەوانەوە  و  بەرچاوبێ  زۆرتر 
داڕشتەوە. بەاڵم بە هۆکارگەلی جیاجیا و لەوانە شەڕ و شکان و 
سەرکەوتنەکان و داگیرکردنی واڵتان لە الیەن داگیرکەرانەوە، بە 

بەردەوامی گۆڕانکاری بەسەر ئااڵکاندا هاتوە.
لەم سەردەمەشدا هەر حیزب و ڕێکخراو و کۆمەڵەی فەرهەنگی، 
وەرزشی و بازرگانی و هتد... ئااڵی خۆیان هەیە، لەگەڵ ئەوەشدا 
پێناسەی  کە  دەبنەوە  کۆ  واڵتەکەیاندا  گشتیی  ئااڵیەکی  لەژێر 
دامەزرا  کە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  دەکا.  هەموویان 
ئااڵی وەکوو پێناسە و هێمای گەل و واڵت و دەوڵەت پێناسە کرد.
لە  کە  داگیرکارییەک  و  هێرش  هەموو  سەرەڕای  کوردیش 
سەری بووە، لە قۆناغگەلی جیاجیادا ئااڵی خۆی هەبووە کە دیارە 
پێشتر زیاتر خێڵ و ناوچە و ئایین و ئایینزا دەوریان لە چەندی 
لە ئااڵی سەردەمی شێخ مەحموود و  و چۆنییەکەیدا بووە، جگە 
میرنشینەکانی  ئااڵی  کوردستان،  باکووری  قۆچگیری  ڕاپەڕینی 
کوردستان و ئااڵی زەندییە و هتد... لە ساڵی 1919 یەکەم ئااڵ کە 
باکوورەوە  لە الیەن کوردەکانی  ناوی کوردستانەوە هەڵ کرا  بە 
تێدا  کوردستانی  ئااڵی  ئێستای  ڕەنگی  سێ  هەمان  هەر  کە  بوو 
ناسراوە،  کوردستان  ئااڵی  یەکەم  بە  کە  ئااڵیە  ئەم  بەکارهاتبوو. 
ئیستانبووڵ  لە  کورد  نووسەری  و  ڕووناکبیر  ژمارەیەک 
دایانڕشتوە و دواتر کۆماری کوردستان ئاالیەکی تایبەتی بە ناوی 
کوردستانەوە نەخشاند. ئەوەش کە ئێستا وەکوو ئااڵی کوردستان 
واڵتان  زۆربەی  کوردی  دەوڵەتی  نەبوونی  سەرەڕای  هەیە، 

ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ دانیان پێداناوە.
و  کەوتن  لە  پڕاوپڕە  هەرگەلێک  مێژووی  دیکەوە  الیەکی  لە 
و ڕووداوگەلی  بەزاندن، شکان و سەرکەوتن  و  بەزین  هەستان، 
جۆراوجۆری تاڵ و شیرین کە هەندێکیان قەد لە بیر ناچنەوە و 
بیروباوەڕ  بە  تێکەڵ  و؛  شانازی  و  هێما  نیشانە،  سیمبول،  دەبنە 
و  ڕووداوە  ئەو  یادی  سااڵنە  و  دەبن  کۆمەڵگەیەک  ژیانی  و 
ئامیانی  دەبیتە  یادە  ئەو  هەروەها  ڕادەگرن.  بەرز  مێژووەکەی 
مانەوەی ئەو بیرە لە مێشک و دڵیاندا و، تەنانەت تێکەڵ بە پێست و 
ئێسقانیان دەبێ و هەتاهەتایە دەمێنێتەوە. مێژووی ئێمەی کوردیش 
بێبەش نییە لەو ڕووداوگەلە و یەکیان ڕۆژێکە کە مێژووەکەی بۆ 
ئێستا  و  دەگەڕێتەوە  مهاباددا  لە  کوردستان  کۆماری  سەردەمی 
ئەویش  ئااڵی کوردستان دەیناسین،  پێشمەرگە و  بە ڕۆژی  ئێمە 
و  هێما  ئەم  هەتاوییە.  1324ی  ساڵی  سەرماوەزی  26ی  ڕۆژی 
وسەردەمیانەی  پێشکەوتوو  سیاسیی  بیری  بەرهەمی  سیمبوالنە 
نەمر پێشەوا قازی محەممەد، سەرۆککۆماری کوردستان بوو کە 
کە  بۆ جێهێشتین  هێماگەلێکی  ماوە کورتەی دەسەاڵتدارەتیدا  لەو 
لەبیرنەکراون؛  دوای 74 ساڵ هێشتا نەک هەر کاڵ نەبوونەوە و 
مێژووی  لە  دیار  و  بەرچاو  هێمایەکی  و  ڕەمز  بوونەتە  بەڵکوو 

خەباتی گەلی کورددا .
ناوی پێشمەرگەی کوردستان لە تەنیشت سروودی نەتەوایەتیی 
کورد  دەسەاڵتدارەتیی  بەرهەمی  ئەویش  کە  ڕەقیب«  »ئەی 
لەسەردەمی کۆماری کوردستانە، بۆتە سیمولی خۆڕاگری و ناوێکی 
لە  و  گەلەکەماندا  دوژمنانی  و  داگیرکەران  بەرانبەر  لە  تۆقێنەرە 
الیەکی دیکەشەوە بۆتە پاڵپشت و جێگای هیوا و هومیدی کۆمەاڵنی 
خەڵکی کوردستان. لەوەش زیاتر بۆتە وێردی سەرزمانی خەڵکی 

دنیا و بە قارەمان و مرۆڤێکی تێکۆشەر و مافخواز ناسراوە. 
ئەوەیکە جێگای سەرنج و تێڕامانە بیروهزری ئەوکاتی پێشەوا و 
هەروەها مانەوەی  هێماکانی وەکوو ئااڵ و سروودی ئەی ڕەقیب 
لەسەردەست و بە گیانبازی و قوربانیدانی پێشمەرگە ماوەتەوە و 
گەورەیی پێشمەرگەیە و ئەو پێناسەیەی کە لە مرۆڤێکی ئازادیخواز 
و خۆڕاگر بەناوی پێشمەرگە کراوە و ئیستاش گەورەتر و بەڕێزتر 
سیاسی،  خەباتی  جیاجیاکانی  مەیدانە  لە  جاران  لە  قارەمانتر  و 
کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و بەرگریشدا خاوەنی پلە و پایەیەکی بەرز 
و باوەڕپێکراوە وەکوو کاریگەرترین ئەکتەری بەرگری و خەبات 
واتە  دەسەاڵتەکانی سەردەم،  دڕندانەترین  و  نامرۆڤانەترین  دژی 
ڕزگاریدەری  هێزی  تاکە  و  ڕاوەستاوە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

گەلەکەمانە.
کە  باوەڕە  و  بیر  بە  و  هەڵوێست  خاوەن  مرۆڤێکی  پێشمەرگە 
کێشاوە  دەستی  خۆی  ژیانی  حەزەکانی  و  خۆشی  هەموو  لە 
دەستی  ژێر  لە  گەلەکەی  ڕزگاری  و  ماف  بەدەستهێنانی  بۆ 
داگیرکەراندا و بە گیانی خۆی و بە چەکی بیروباوەڕ بەرگری لە 
گەل و نیشتمانەکەی دەکا و، لە نێو کورد و تەنانەت دنیاشدا بۆتە 
بەهێزترین و مرۆڤانەترین هێزی خەباتکار؛  پاکترین و  لە  یەکێک 
لە بەرانبەریشیدا هێزێکی تێرۆریستی وەکوو سپای پاسداران هەیە 
کە هەموو دونیا بە مرۆڤکوژ و بێبەزەیی و دواکەوتوو دەیناسن، 

کەواتە هەموو ڕۆژێک لەم واڵتەدا ڕۆژی پێشمەرگەیە.

پێشمەرگە پارێزەری 

هێما پیرۆزەکان
جەمیل سەرمەستی

قادر وریا

پێویستییەکانی خەباتێکی کاراتر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان*

کاراتر  پێویستیی  لە  بــاس  هەلومەرجێکدا  لە  ئێمە 
کە  دەکەین  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  خەبات  کردنی 
لە  هەم  ڕا،  دەرەوە  لە  هەم  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
بێوێنە  ناڕەزایەتیی  و  گوشار  ــەرەوڕووی  بـ نێوخۆدا، 
زنجیرەیەک  شایەدی  ڕابـــردوودا  مانگی  لە  بــووەتــەوە. 
ناڕەزایەتیدەربڕین و خۆپێشاندان لە سەرانسەری ئێراندا 
بووین. کۆماری ئیسالمی دڕندانە بەرەوڕوویان بۆوە و 
بە داخەوە  بە هەموو هێزی خۆیەوە سەرکوتی کردن. 
سەدان کەس گیانیان لە دەست دا و، شەهید بوون. ئەو 
ڕێژیمە هەم لە ژوورەوە لە گەڵ کێشە و قەیرانی یەکجار 
زۆر بەرەوڕوویە و هەم لە ئاستی نێودەوڵەتیدا لە گەڵ 
واڵتانی دنیا کێشەی جۆراوجۆری هەیە. هەمووی ئەوانە 
تایبەت  بارودۆخێکی  لە  ڕێژیمە  ئەو  کە   کردوە  وایان 
دابێ. بارودۆخێکی وا کە ناتوانێ واڵت ئیدارە بکا. زۆر 
سروشتتیە لە وەزعێکی وادا نابێ ئەگەری ڕووخانی بە 
کەم بگرین. بۆیە پێویستە لە بیری بە دیلی ئەو ڕێژیمەدا 
دەســەاڵت  بۆشایی  ئەگەر  کە  بکەینەوە  لــەوە  بیر  بین، 
دەسکەوتێکمان  چ  کورد  وەک  ئێمە  بێ،  پێک  ئێراندا  لە 
کــورد، وەکــوو  ئێمە وەکــوو  ــا کە  دەبــێ؟ ئەمە وا دەک
وەکوو  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی 
ئەو ڕێکخراوانەی لەو بزووتنەوەیەدا بەشدارین، بیر لەو 

ئەرکانە بکەینەوە کە ئێستا دەکەونە سەرشانمان.
بزووتنەوەی  کاراترکردنی  پێویستیی  لە  باس  کاتێک 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەینەوە، جیی خۆیەتی 
بەهێز و الیەنە پڕشنگدارەکانی  لە سەر خاڵە  پێشدا  لە 

ئەم بزووتنەوەیە بوەستین. 

ئەو خااڵنەی جێگای شانازیین و دەبێ بە ئەرێنی 
باسیان بکەین:

ڕێکخراوە  و  دێموکرات  حیزبی  خۆڕاگریی  ساڵ   40
و  ستەم  بەرامبەر  ــەاڵت  ڕۆژهـ دیکەی  سیاسییەکانی 
و  فیداکاری  ســاڵ   40 ئیسالمی،  کــۆمــاری  زۆرداریـــی 
یەک  کوردستان،  خەڵکی  مافەکانی  پێناو  لە  قوربانیدان 
ئیمکانێک  هەر  لە  ئــەوان  شانازییانەیە.  جێی  خاڵە  لەو 
ئەو  بەرامبەر  خەبات  و  ڕاوەستان  بۆ  کە  ڕێگایەک  و 
ڕێژیمە هەیانبووە، درێغییان نەکردوە. هەر تەنیا حیزبی 
دێموکرات بە هەزاران پێشمەرگەی لەم خەباتەدا شەهید 
بێنینە  ئەندامان و الیەنگران و خەڵکێکیش  ئەگەر  بووە. 
حیسێب کە لە سۆنگەی پشتیوانی لە خەباتی ئەم حیزبە 
لە گەڵ ئەو ڕێژیمەدا شەهید بوون، ژمارەی قوربانییەکان 
و  خەبات  لە  ئێمە  حیزبەکانی  بەرابەر.  چەندین  دەبێتە 
قوربانیداندا درێغیان نەکردوە و ئەوەی لە دەستیان هاتوە 
کردوویانە. بۆ هەربستێک لە خاکی واڵت کە لە دەستیان 
داوە قوربانییان پێشکەش کردوە. دوایەش کە بە ناچاری 
چوونەتە دەرەوەی سنوورەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
نەوەستاون.  سەرەڕای  تێکۆشان  و  لە خەبات  دیسان 
تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی  ئەو هەمووە قوربانییەی 
و  تێکۆشەران  و  ڕێــبــەران  لە  جــۆراوجــۆر  واڵتــانــی  لە 
ئەندامانی ئەو حیزبانەی ئەستاندوە، وێڕای ئەو هەمووە 
سەختییانەی لە قۆناغە جیاوازەکاندا لە سەرڕێیان بووە، 
لە تێکۆشانی پێشمەرگانە، تێکۆشانی سیاسی، تێکۆشانی 

دیپڵۆماسی و هتد، شل نەبوونەوە.
 ئەم بەربەرەکانی و خۆڕاگرییە جێگای شانازییە بووە 
بە هۆی ئەوە کوردستان جیاوازییەکی بەرچاوی هەبێ لە 
گەڵ بەشەکانی دیکەی ئێران. بووە بە هۆی ئەوە خەڵکی 
کوردستان بەردەوام »نا« بەو ڕێژیمە دیکتاتۆرە بڵێ و 
تەسلیمی نەبێ. ڕێگەی پێ نەدا شوناسەکەی بسڕێتەوە 
پێ  ئایینەکەی  تەنانەت  یا  بستێنێتەوە،  لێ  زمانەکەی  و 
و  پێشمەرگە  خۆڕاگریی  و  حیزبەکان  بوونی  بگۆڕێ. 
وەک  کوردستان  ــردوە  ک وای  خەباتیان  بــەردەوامــیــی 
نەتوانێ  ڕێژیم  و  بمێنێتەوە  لەگیران نەهاتوو  قەاڵیەکی 
خەبات  ئەو  هەبوونی  بێ.  زاڵ  سەریدا  بە  تــەواوی  بە 
ساڵی   40 درێژایی  لە  ئەوە  بەهۆی  بووە  تێکۆشانە  و 
لە بارەی شوناسی  ئێمە  ڕابردوودا، تیگەیشتنی خەڵکی 
خۆی بەردەوام بەرەوژوور بچێ و پێش بکەوێ. بوونی 
یارمەتیدەر  خەڵکدا  لەنێو  تێکۆشانیان  و  حیزبانە  ئەو 
گەڵ  لــە  کــوردســتــان  خەڵکی  بــوونــی  ئاشنا  بــۆ  بـــووە 
کۆمەڵێک چەمک و بەها. کوردستان زووتر لە بەشەکانی 
گەڵ  لە  دیموکراسی،  نێوەرۆکی  لەگەڵ  ئێران  دیکەی 
مافی مرۆڤ، لەگەڵ ویستی یەکسانیی نێوان ژن و پیاو، 
لەگەڵ ئەوەی خەڵک بۆ خۆی خۆی بەڕێوەبەرێ، لە گەڵ 
ئەوەی تاکەکان ڕێزیان لێ بگیرێ، ئاشنا بووە. چونکە 
حیزبەکان ئەو کاتەی لەنێو خەڵکدا بوون و دەسەاڵتیان 
بە دەستەوە بووە، کەم و زۆر هەوڵیان داوە ئەم چەمک 
و بایەخانە بەرنە نێو ژیانی خەڵک. هەر بۆ وێنە دەرەتانی 
کوردستان،  خەڵکی  بۆ  کــوردی  بە  خوێندن  پێکهێنانی 
وەک یادگارێکی ئەو کاتەی حیزبەکان لەنێو خەڵک بوون 
ماوەتەوە.  بیرەوەریی خەڵکدا  لە  و دەسەاڵتیان هەبوو، 
بەشەکانی  لە  کوردستان  خەڵکی(  )ڕەفــتــاری  کە  ئــەوە 
و  هەبوون  بۆ  دەگەڕێتەوە  سیاسییترە،  ئێران  دیکەی 

کۆڵنەدانی ئەم بزووتنەوەیە و کاریگەرییەکانی.

چەند دیاردەی نەرێنی و شیاوی خەسارناسی
پێکرا،  ئاماژەیان  باشانەی  خاڵە  ئەو  بەاڵم سەرەڕای 
بزووتنەوەکە دا،  ئاستی  لە  و  خۆیان  لەنێو  حیزبەکان 
الیەنی  و  کــەمــوکــووڕی  کۆمەڵێک  هەڵگری  و  خــاوەن 
نــەرێــنــی بـــوون و هـــەن. دیـــارە حــیــزبــەکــان بــە گشتی 
و  بدەنەوە  کەموکوڕییەکان  لە  ئاوڕ  نەکردوە  عادەتیان 

)ئاوڕدانەوەیەکی خەسارناسانە(

دانیان پێدا بنێن. بەاڵم ئەگەر ئێمە بمانەوێ خەباتێکی 
چاالکتر و کاریگەرترمان لە نێو میللەتەکەی خۆماندا 
هەبێ، حەقە ئەو کەموکووڕییانەی ڕابردووی خۆمان 
ببینین. من هەوڵ دەدەم بە کورتی ئاوڕێک لە هێندێک 
لەو کەموکووڕییانەی مێژووی 40 ساڵی ڕابردووی 
ــە ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان  ــورد ل ــەوەی کـ ــن ــزووت ب

بدەمەوە.

شەڕی نێوخۆیی نێوان حیزب و ڕێکخراوەکان
نەرێنی و الوازانـــە، شەڕی  ــاردە  دی لــەو  یەکێک   
نێوخۆیی لە ڕابردوومان دایە. ئاوڕدانەوە لەو شەڕە 
ئێستاش  تا  پێموایە  چونکە  پێویستە  بـــارەوە  لــەو 
گەرایەک  وەکــوو  ئێستاش  تا  و  مــاوە  ئاسەواریان 
ڕێبەران  و  ئەندامان  و  تێکۆشەران  مێشکی  لەنێو 
گەرایە  ئەو  لەوانەیە  کە  ماوەتەوە  ئێمە دا  خەڵکی  و 
ئەگەر  کــەن!  سەیر  بێتەوە.  چــاالک  خۆیدا  کاتی  لە 
و  ئیران  گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوابــەدوای 
حیزبەکان،  ئاشکرای  تێکۆشانی  دەستپێکردنەوەی 
هاوکارییەکی جیددی لە بەینی حیزبەکان هەبا، ئەگەر 
یەکتر قبووڵکردن هەبا، ڕەنگە زۆر شت بەو هاسانییە 
بۆ ڕێژیمی تازە نەچووباسەر و ئێمە هێز و وزەیەکی 
لە  نادروستدا  و  ناپێویست  ملمالنێیەکی  لە  زۆرمان 
دەست نەدابا. زۆر بە داخەوە لە مێژووی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستانیشدا بە داخەوە شەڕی نێوخۆیی ڕووی دا، 
ملمالنێی نێوان حیزبەکان گەیشتە شەڕی چەکدارانە. 
ئــەمــە بـــووە هــۆی ئـــەوە زۆر نــاوچــە لــە سۆنگەی 
زۆر  بچن.  دەست  لە  نێوخۆییدا  شەڕی  و  ملمالنێ 
کچ و کوڕی ئەو خەڵکە بوونە قوربانی و، هەل بۆ 
ڕێژیمی دەسەاڵتدار ڕەخسا کە وەزعەکە بە قازانجی 

مەرامەکانی خۆی بقۆزێتەوە.

وێکهەڵنەکردن لە نێوخۆی حیزبەکاندا
بەڵکوو  حیزب،  ئەو  و  حیزب  ئەم  نێوان  لە  نەک 
پێکەوە  ــتــووری  کــول حیزبەکانیشدا  نــێــوخــۆی  ــە  ل
کولتووری  تەحەممولکردن،  یەکتر  و  هــەڵــکــردن 
خەباتێکی سالمی نێوخۆیی، زۆر الواز بووە. لە نێو 
زۆربەی حیزبەکاندا دیتوومانە کە جیاوازیی بیروڕا، 
لێکدابڕانەکان و جیابوونەوەکانیان لێ کەوتووەتەوە. 
توانای  و  هێز  کە  کــردوە  وایــان  لێکدابڕانانە  ئــەم 
هەر  سروشتییشە  بێ.  الواز  بــەرەبــەرە  حیزبەکان 
ئینشعاب و لێکدابڕانێکیش کە ڕوو دەدا، الیەنەکانی 
ئەوەی  بۆ  الیەنێک  هەر  یەکتر،  ملمالنێی  دەکەونە 
دەبێ  بــدا،  نیشان  بەحەق  و  سەرکەوتوو  بە  خۆی 
وزەیەکی  و  هێز  نێوە دا  لەو  بکا.  دیکە  ئەوی  زەمی 
زۆری حیزبەکان تێداچووە. جگە لەمەش لە ئاکامی 
ئەو جۆرە کێشە و ملمالنێیانە دا سەنگ و پرێستیژی 
حیزبایەتی زۆر شکاوە. ڕێز و حورمەتی حیزبایەتی 
لە سۆنگەی ملمالنێی نادروستی نێوان حیزبەکان و 
گرووپەکانی نێو حیزبەکاندا زۆر هاتووەتە خوارێ. 
ئەمە یەکێک لەو دیاردانەیە کە حەقە خەسارناسیی 

بکرێن و شوێنەوارەکانیان ببینین.

دوورکەوتنەوەی درێژماوە لە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان

 دابڕانی فیزیکیی بەڕێوەبەری و ناوکەی سەرەکیی 
بۆ  ڕۆژهـــەاڵت  خەڵکی  لە  ڕێکخراوەکان  و  حیزب 
دەرەوەی  لە  جێگیربوونیان  و  ساڵ  دەیــان  مــاوەی 
سنوورەکان ئەگەر چی نادڵخواز و بەناچاری بووە، 
تێکۆشەرانی  و  ڕێــبــەری  لــە  زۆر  کــە  کـــردوە  وای 
حیزبەکان، وردەکاریی پرس و کێشە و ڕاستییەکانی 
نێوخۆی واڵت، ژیانی سیاسی و چاالکیی سیاسیی 
پێویستە  بەو شێوەیەی  گرفتەکانی خەڵک  و  نێوخۆ 
و  ڕێـــبـــەران  ــەوەی  ــ ئـ جـــار  زۆر  ــەن.  ــەکـ نـ دەرک 
بەڕێوەبەریی حیزبەکان دەیڵێن، لەگەڵ ئەوەی لەنێو 
کۆمەڵدا هەیە، زۆر لێک دوورن. ئەم دوورکەوتنەوە 
خەڵک  ژیانی  گرفتەکانی  کــردوە  وای  جۆگرافیاییە 
لەوێ، بە شێوەیەکی زۆرهەستپێکراو دەرک نەکەن 
مەسائیلی  لەگەڵ  بێگانەبوون  و  نامۆیی  جۆرێک  و 
ئەوێ بێتە پێش. ئەمەش وەکوو دیاردەیەکی نەرێنی 

دەبێ ببینین.

 تاکپەرستی وەک دیاردەیەکی سەرچاوەگرتوو 
لەم دۆخ و ڕابردوویە

و  مێژینەیە  لــە  ــەوە  ــن دوورکــەوت ئــەو  لەئاکامی   
کۆمەڵێک  نێوخۆییەکاندا  ملمالنێ  و  دابــڕانــەکــان 
دیاردەی دیکە لەنێو حیزبەکاندا سەریان هەڵ داوە. 
بۆ وێنە لە جیاتی ئەوەی حیزبەکان و سەرکردەکان 
و  بزووتنەوە  خزمەتی  لە  ئــەوەی  بۆ  بکرێن  ئامادە 
خەڵکدا بن، حیزبەکان  ئامادە دەکرێن بۆ ئەوەی لە 
خزمەتی فکر و هیوایەتی نەفەرێکدا بن. زۆر جار وا 
هەست دەکەی لە نێوان ڕێبەرانی حیزبەکان جۆرێک 
ملمالنێ هەیە، ملمالنێکەش لە سەر ئەوەیە کە کامیان 
هەوڵی  بناسرێ.  ڕۆژهــەالت  کــوردی  ڕێبەری  وەک 
حیزبەکەی خۆی  ئەوەیە  بۆ  ڕێبەرانەش  جۆرە  ئەو 
لەگەڵ لەتێکی دیکە کە لێی جیا بووەتەوە و لە گەڵی 
لە رەقابەت دایە، یەک نەگرێتەوە. چونکە پێیان وایە 
باشتر دەتوانن وەکوو سەرکردەیەک  بەم شێوەیە  
مەیدانداری بکەن. بەم هۆیەوەیە کە دەبێنین ئاڵوگۆڕی 

نێو زۆر لە حیزبەکان لە جیاتی کۆمەگ بکا لە جیهەتی 
یەکگرتنی  و  )لێکدابڕاوە(کان  حیزبە  یەکگرتنەوەی 
کە  دایە  ئەوە  جیهەتی  لە  زۆرتر  سیاسییەکان،  هێزە 
حیزبەکان بە مەرام و بە مەیل  و تموحی ڕێبەرانیان 
ئەم  قوربانیی  بە  بــوون  راستیدا  لە  حیزبەکان  بێت. 
جۆرە هیوایەتانەی کە لە نێو ڕێبەرانیان دایە. ئەمەش 
خاڵێکە کە بە بڕوای من جێگەی ڕەخنەیە. ئێمە دەبێ 
ڕێبەران و تێکۆشەران و سەرکردایەتیی حیزبەکانمان 
وا لێ بکەین کە لە خزمەت بزووتنەوەکەدا بن، خۆیان 
بکەن بە قوربانی،  بۆ ئەوەی بزووتنەوەکە یەکگرتوو 
بێ و گەشە بکا، نەک بە پێچەوانە بزووتنەوەکە لەت 
بۆ  )ڕێبەران(  قوربانیی  ببێتە  و  بێ  پچڕ  پچڕ  و  لەت 
ئەم)دیاردە( بکەن.  حیزبایەتی  ڕاحەتتر  ئەوان  ئەوەی 

یەش وەکوو واقیعێک دەبێ ببینین. 
ئەم  دەبێ  بکەین،  کارا  خەباتێکی  دەمانەوێ  ئەگەر 
چەندە  کە  بنێین  بەوە دا  دان  ببینین،  ئیشکاالتە  جۆرە 
ــەم جـــۆرە ملمالنێ  ــان، تــوانــامــان و کــاتــمــان ل ــ وزەم
ناسالمانە دا ڕۆیشتوە. کاتێکیش باسی ناکارایی دەکەین 
بکەین  قبووڵی  دەبێ  بین،  کاراتر  پێویستە  دەڵێین  و 
تەحەممول  یەکتر  یەکنەگرتن،  هەیە:  وەزعیەتەی  ئەو 
لە  دوورکــەوتــنــەوە  کــردن،  یەکتر  دژایەتیی  نەکردن، 
واقعی نێو کۆمەڵگەکەمان و ... ، ئەمانە وایان کردوە 
خوێنەی  هەمووە  ئەو  ســەرەڕای  کورد  بزووتنەوەی 
کە داویەتی و ئەو هەمووە قوربانیەی کە پێشکەشی 

کردوە، کاراییەکەی کەم بێتەوە.

 چــەنــد نــمــوونــەیــەک لــە نــاکــارایــی ئــەمــڕۆی 
بزووتنەوەی کورد 

»بالفعل«)لە  مەبەستم  دەکەم  ناکارایی  لە  باس  کە 
ئەم کەم کاریگەرییە هەیە،  ناکارامەیی و  ئەم  ئێستادا( 
ــەن( دا چــاوی  ــای ــژخ درێ »بــالــقــوە«)لــە  ئــەگــەر  ئەگینا 
ئەو  مێژووییەی  پاشخانە  ئــەو  هــۆی  بــە  بــکــەی،  لــێ 
لە  بزووتنەوەیە هەیەتی، بە هۆی ئەو ڕیشە قووڵەی 
گەورەی  زۆر  سەرمایەیەکی  هەیەتی،  کۆمەڵگەدا  نێو 
هەیە. ئەگەر بتوانێ بە سەر ئەو کێشانەی خۆیدا زاڵ 
نموونە  وەک  با  بکا.  گــەورە  زۆر  شتی  دەتوانێ  بێ، 
هێندێک لەو ناکاراییە لە وەزعیەتی ئێستادا باس بکەین:

لە بواری پێشمەرگایەتیدا
ڕۆژهەاڵتی  و  ئێران  شارەکانی  لە  کە  ڕۆژانــە  ئەم 
کەس  زۆر  هەبوون،  خۆپێشاندانانە  ئەو  کوردستان 
خەڵک  فریای  پێشمەرگە  هێزی  کە  بوون  چــاوەڕوان 
کــەوێ. دیــارە ئێمە خەبات دەکەین بۆ ئــەوەی خەڵک 
بێنە سەرشەقام و ناڕەزایەتی دەرببڕن، خەباتی هەموو 
حیزبەکان بۆ ئەوەیە. دەی ئەگەر ڕۆژێک خەڵک هاتە 
سەر شەقام و سینگی بە گوللەوە نا، کاری حیزبەکان 
چییە؟ بە بڕوای من ئەگەر حیزبەکان یەکگرتوو بان، 
ئەگەر هێزێکی پێشمەرگەی یەکگرتوویان هەبا، ئەگەر 
گونجاو  کاتێک  هەموو  -ڕەنگە  هەبا  پالنیان  و  تەرح 
نەبێ بۆ ئەوەی بە شێوەی پێشمەرگانە بێنە مەیدان- 
بەو حاڵەش هێزی پێشمەرگە)ی یەکگرتوو( دەیتوانی 
باشترین نوقتە قووەت بێ بۆ حاڵەتێکی ئاوا، بەاڵم وا 
هەلومەرجە  کە  ناگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  هەمووی  نەبوو. 
سیاسیەکە ئامادە نەبوو. خودی نائامادەیی حیزبەکان 
ــزی پــێــشــمــەرگــەشــیــان بـــۆ خـــۆی یــەکــێــک لە  ــێ و ه
هەلومەرجەکە  ئێستا  بۆ  دادەنێین  وای  هۆکارەکانە. 
سبەینێ  ئەگەر  نەبوو،  ئامادە  سیاسییەوە  بــاری  لە 
لە  بەاڵم  بوو،  ئامادە  هەلومەرج  باری سیاسییەوە  لە 
جیاتی یەک هێزی پێشمەرگە چەندین هێزی پێشمەرگە 
هەبوو، هێزە پێشمەرگەکانیش هەموویان لەگەڵ یەکتر 
یەکتر  لەگەڵ  هاوکاری  ئامادەی  بــوون،  ڕەقابەتدا  لە 
نەبوون، فەرماندەیی هاوبەشیان نەبوو، دیسان ناتوانێ 
کاریگەر بێ. ئەمە یەکێک لە نموونەکانی ناکاراییەکانە.

لە بواری دیپڵۆماسییەوە
لە  ــوو   ب ــەوە  ئ حیزبەکان  ئێمە  ئەرکی  کەمترین  
بارودۆخێکدا کە خەڵکەکەمان بەو پەڕی بێڕەحممیەوە 
بکەین.  دیپڵۆماسی  گــەورەی  کاری  دەکــرا،  سەرکوت 
دیپڵۆماسی  گـــەورەی  کــاری  نەمانتوانی  ئێمە  بــەاڵم 
بکەین. لەگەڵ ئەوەی )ڕێژیمی(ئێران گەمارۆی ئابووری 
نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  لەگەڵ  سەرە،  لە  سیاسیی  و 
چاکن  زەمینەی  ئەوانە  هەمووی  هەیە،-کە  کێشەی 
بۆ کاری دیپڵۆماسی- ئێمە نەک هەر ئەمساڵ و ئەم 
ڕۆژانە بەڵکوو لە چەند ساڵی ڕابــردوو دا کە سوپای 
کە  ناسراوە،  تیرۆریستیی  هێزێکی  وەکوو  پاسداران 
هەلومەرجێکی  کە  لە سەرە،  تەحریمی  ئێران  ڕێژیمی 
نێودەوڵەتیی باش ئامادە بووە، بەاڵم وەکوو حیزبەکان 
کە  بکەین  ئەوتۆ  دیپڵۆماسیی  کارێکی  نەمانتوانیوە 
ئێران  خەڵکی  لەگەڵ  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  بتوانین 
بــۆ فشار  لــەگــەڵ خەڵکی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان  و 
هاودەنگ  ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێژیمی  ســەر  خستنە 
هۆیەکەی  نەمانتوانێوە؟  کە  چییە  هۆیەکەی  بکەین؟ 
تەنیا(  )بە  بۆ خۆی  دەدا  هەوڵ  حیزبێک  هەر  ئەوەیە 
بە  پێوە بگرێ، نەک  پێوەندیی  ببینێتەوە و  پارتنێرێک 
هاوبەشی بچین کاری دیپڵۆماسی بکەین. سروشتییە 
ئەگەر وەکوو تیمێکی یەکگرتووی دیپڵۆماسیی کوردی 
ــەوێ بچی کــاری  ئـ ــەوەکــەی  ــن ــزووت ب ڕۆژهــــەاڵت و 
دیپڵۆماسی بکەی، ڕوو لە هەر دەرگایەک بکەی زۆر 



ژماره : 764 5
٣٠ی سەرماوەزی ١٣٩٨  _   ٢١ی دێسامربی ٢٠١٩

هەیئەتێکی نوێنەرایەتیی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد سەردانی دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد.

هه تاوی  1398ی  سه رماوه زی  19ی  سێشه ممه ،  ڕۆژی  ئێواره ی 
سه رپه رستیی  به   )كه نه كه (  كوردستان  نه ته وه یی  كۆنگره ی  وه فدێكی 
ئه حمه د قه ره مووس، هاوسه رۆكی كۆنگره  سه ردانی باره گای ده فته ری 
هه یئه تێكی  له  الیه ن  و  كرد  دێمۆكراتی كوردستانیان  سیاسیی حیزبی 
عه زیزی،  خالید  كاك  سه رپه رستیی  به   كوردستان  دێمۆكراتی  حیزبی 

سكرتێری گشتیی حیزب پێشوازییان لێكرا.
هاوسه رۆكی  قه ره مووس  ئه حمه د  به ڕێز  دیدارەدا  ئەم  لە سەرەتای 
كه نه كه  پیرۆزبایی به ستنی كۆنگره ی 17ی حزبی دێمۆكراتی دێمۆكراتی 
كوردستانی كرد و سپاسی وه فدی خانه خوێی كرد بۆ پێشوازی كردنیان. 
به   پێداچوونه وه یه كی گشتی  كاتدا ڕایگه یاند كه نه كه   له  هه مان  ناوبراو 
یه كده نگییه كی  ڕاستایه دا  له و  ده دا  هه وڵ  و  كردوه   خۆیدا  بارودۆخی 
گه وره تر به  به شداریی الیه نه كانی تری هه موو پارچه كانی كوردستان 
دروست بكا بۆ ئه وه ی به  هێزێكی زیاتره وه  به رگری له  پرسی كورد 

وه ك نه ته وه یه ك بكا.
وه فدی  به خێرهێنانی  وێڕای  عه زیزی  به ڕێز  کۆبوونەوەیەدا  لەو 
بۆ  كوردستانی  دێمۆكراتی  حیزبی  دامه زرانی  فه لسه فه ی  كه نه كه ، 
خزمه ت به  دۆزی ڕه وای گه لی كورد گەڕاندەوە و دامه زرانی كۆماری 
كوردستانی له  الیه ن ئه و حیزبه وه  به  لوتكه ی باوڕبوون به و ڕاستیه  له  
قه ڵه م دا و، ڕایگه یاند ئێمه  سه ره ڕای گرینگی دانمان به  كێشه ی كورد 
له  ده ره وه ی واڵت بۆ  وه ك نه ته وه یه ك و خستنه  گه ڕی هه وڵه كانمان 
به شێكی  هه ر  خه باتی  باوه ڕه ین  ئه و  له  سه ر  گشتی،  به   كورد  دۆزی 
هه ر  سیاسییه كانی  الیه نه   و  خۆیه تی  تایبه تمه ندیی  خاوه ن  كوردستان 
كێشه كانی  چاره سه ریی  بۆ  ده توانن  باشتر  كوردستان  له   پارچه یه ك 

خۆیان هه نگاو بنێن.
كاك خالید له  به شێكی دیكه ی  وته كانی دا كۆده نگیی الیه نه  سیاسییه كانی 
كوردستانی به  گرینگ زانی و ڕایگه یاند حیزبی دێمۆكراتی كوردستان 
به   كوردستان  به شێكی  هه ر  له   ده سكه وتێك  هه ر  بوونی  ده سته به ر 

ده سكه وت بۆ هه موو گه لی كورد ده زانێ.
کە  ئەوەی  سەر  خستە  تیشکی  خانەخوێ  هەیئەتی  دانیشتنەدا  لەو 
پێویسته  ئه و كێشه و گرفتانه  بخرێنه  ڕوو كه  له  به رده م به شدارنه بوونی 
الیه نه كان له  “كه نه كه ”دا هه یه  و هه روه ها ئاماده یی حیزبی دێمۆكراتی 

بۆ دروست بوونی كۆده نگیی كوردستانی ده ربڕی.

دیداری وه فدی کۆنگرەی نەتەوەیی 
کورد  و شاندی ده فته ری سیاسیی حیزب

و  کرێکاران  پارتی  شاندێکی  ســەرمــاوەز  26ی  سێشەممە،  ڕۆژی 
ڕەنجدەرانی کوردستان بە سەرپەرستیی هەڤاڵ باپیر کامەال، سکرتێری 
گشتیی ئەم ڕێکخراوەیە سەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و 
لەالیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزب بە سەرپەرستیی کاک خالید عەزیزی، 

سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
بەڕێوەچوونی  پیرۆزبایی  میوان  شاندی  سەرەتا  ســەردانــەدا  لەم 
هەیئەتی  لە  دێموکراتی  حیزبی  17ی  کۆنگرەی   ســەرکــەوتــووانــەی 
هەڵسەنگاندنی  گشتیدا  و  باسێکی سیاسی  لە  دواتر  و  کرد  خانەخوێ 

خۆیان لە بارودۆخی عێڕاق و هەرێمی کوردستان شی کردەوە.
ــوو کە  ــ ــان ڕای واب ــاران و ڕەنـــجـــدەرانـــی کــوردســت ــک ــرێ ــی ک ــارت پ
فرەجەمسەریی ئێستا لە هاوکێشە ناوچەییەکان و ئەو فرەبەرژەوەندییەی 
هەرێمیی  هێزی  کە  داوە  یارمەتیی  بــووە،  دروســت  سۆنگەیەوە  لەو 
لەسەر   شوێنی  ــەوەش  ئـ و  ببێ  دروســـت  نــاوچــەکــەدا  لــە  بەهێزیش 
دانــاوە. شاندی  بەشەکانی کوردستان  لە  کام  لە هەر  ستاتووی کورد 
میوان لە هەڵسەنگاندنەکەی خۆیاندا لەسەر ئەو باوەڕە بوون کە کورد 
و پێکهاتەکانی دیکە لە جوغڕافیای سیاسیی ئەم واڵتانەی کوردستانیان 
بەسەردا دابەش کراوە، پێویستە لە پێناو سەقامگیریی ئاشتی و ئارامی 
لە ناوچەکەدا تێگەیشتنی هاوبەشیان لە ویست و مافە ڕەواکانی یەکتر 

هەبێ و لەسەریان ڕێک بکەون.
هەر لە چوارچێوەی ئەم باسەدا هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بە چاوی بایەخەوە سەیری ئەزموون و ستاتووی هەرێمی کوردستانی 
و  پێشێ  دێتە  کــورد  بۆ  دەرفــەتــانــەی  ئــەو  بەلەبەرچاوگرتنی  و  کــرد 
هەروەها ئەو مەترسییانەی دەکری وەک هەڕەشە بۆ سەر پرسی کورد 
بیانبینین؛ تیشکی خستە سەر ئەوەی کە پاراستن و بەهێز هێشتنەوەی 
ستاتوی هەرێمی کوردستان دەبێ ویست و ئیرادەی هاوبەشی هەموو 

هێز و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان بێ.
هەڵسەنگاندنی بارودۆخی ئێران لە دوای خۆپیشانداندانەکانی مانگی 
قەیرانە  لەگەڵ  ئیسالمی  کــۆمــاری  دەســەاڵتــی  مامەڵەی  ــوەر،  خــەزەڵ
بەرەوڕووبوونەوەی  شێوەی  و  واڵتە  ئەم  دەرەکییەکانی  و  نێوخۆیی 
دیکەی  تەوەرێکی  چەند  گۆڕانکارییەکان  لەگەڵ  ڕێژیم  ئۆپۆزیسیونی 

باسەکانی ئەم دانیشتنە بوون.

کۆبوونەوەی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی 

کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستان

کاراتر  زۆر  قسەی  دین،  دەنگتەوە  بە  چاکتر 
بــەاڵم کە هــەر کەس  ــێ.   و کاریگەرترت دەب
بۆ خۆی و لە ڕەقابەت لە گەڵ ئەوەی دیکەدا 
کارە  ئــەو  کــارایــی  لە  تەنیا  ئەمە  دا،  هەوڵی 

دیپڵۆماسیانەی ئێمە کەم دەکاتەوە.

لە بواری راگەیاندندا
ئـــەو ڕۆژانــــە کــۆمــەڵــگــەی نــێــودەوڵــەتــی و 
میدیاکانی جیهان چاوەڕی بوون بزانن کە لە 
ڕادەبرێ؟  چ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  و  ئێران 
خەڵک  و  هەیە  خۆپێشاندان  کە  شارانە  لــەو 
سەرکوت دەکرێ)چ باسە(؟ ڕاستە کە هەڵبڕینی 
هــۆکــارەکــان  ــە  ل یــەکــێــک  بــۆخــۆی  ئەنترنێت 
ئەو  نێوکۆمەڵگە دا  لە  کە  حیزبێک  بەاڵم  بوو، 
لەوەی  زۆر  دەبوایە  هەیە  خەڵکەی  هەمووە 
دیتمان زیاتر توانیبای زانیاری وەدەست بینێ. 
نەیانتوانێوە  هێناوە  وەدەستیشیان  ئەگەر  یا 
هێندێک  ڕابکێشن.  ــان  الی بــۆ  دنیا  سەرنجی 
یــا هێندێک چــاالکــی مــافــی مــرۆڤ  ڕێــکــخــراو 
و  زانــیــاری  وەدەستهێنانی  لە  مــاوەیــەدا  لــەو 
پێوەندیدار  ڕاپۆرتی  و  هەواڵ  باڵوکردنەوەی 
حیزبەکان  لە  گیراوەکان  و  قوربانییەکان  بە 
ئێمە  بکەین  قبووڵ  دەبــێ  ــوون.  ب کاریگەرتر 
بەو  نەمانتوانێوە  عــام  بــە  حیزبەکان  وەک 
داکۆکی  بۆ  بێین  پێویستە  وەدەست  جۆرەی 
لە خەڵکەکەی خۆمان، بۆ وەرگرتنی زانیاری و 
ئاگاداریی ورد لە ڕووداوەکانی پێوەندیدار بە 
بە  بیانگەیەنین  ئەوەی  بۆ   ، خەڵک  سەرکوتی 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی.

 کەمتەرخەمی لە ئاست کۆمەڵێک کەیسی 
گرنگ

مــرۆڤ،  مافی  کەیسی  هــەن،  کەیس  زۆر   
بە کۆمەڵ،  تیرۆر، کەیسی کوشتاری  کەیسی 
کە هی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانن، بۆ وێنە 
کەیسی ئێعدامی 59 الوی مەهابادی و چەندین 
کەیسی  دەیــان  بە  دیکە،  کۆمەڵی  بە  ئێعدامی 
گوندەکان  لــە  خــەڵــک  بەکۆمەڵی  کــوشــتــاری 
لەو  ورمـــێ،  پــارێــزگــەی  لــە  تایبەتی  بــە  هەیە 
ناوچانەی کە کورد و تورک لە دراوسێیەتیی 
یەکتردا دەژین، بە دەیان قەتلوعامی خەڵکمان 
لە  پێویستە  کــارەی  ئەو  ئێستاش  تا  کە  هەن 
ــکــردوون. کــەیــســی تــێــرۆری  ــان ــەم بـــارەیـــان ن
ئاستی  لە  پیویستیان  کاری  هەن،  ڕێبەرانمان 
نێودەوڵەتیدا لەسەر نەکراوە. ڕێژیمی کۆماری 
ڕێــبــەران  جــۆراوجــۆر  ــانــی  لــە واڵت ئیسالمی 
بەاڵم  کــردوویــن.  تیرۆر  لێ  تێکۆشەرانی  و 
بە  بکەین  لەوانە  یەکێک  توانیومانە  ئێمە  ئایا 
کەیسێک کە سەرنجی دنیای بۆ الی ڕابکێشین 
پشتیوانیی  و  هاودەنگی  جۆرێک  بتوانین  و 
و  مــرۆڤ  مافی  لە  بــەرگــری  ڕێکخراوەکانی 
لە  بەرگری  بۆ  نێودەوڵەتی  کۆمەڵی  و  کــۆڕ 
کورد و بۆ بەدواداچوونی ئەو کەیسانە و بۆ 
تاوانانەدا  لەو  کەسانەی  ئەو  مەحکوومکردنی 
دەستیان هەبووە، وەدەست بینین؟ بە داخەوە 
ئەوانە  بکەین  قبووڵ  دەبێ  ئێمە  نەماتوانێوە. 
ئەگەر  و  ئێمەن  بزووتنەوەکەی  کەموکووڕیی 
ئەو بزووتنەوەیە بتوانێ بە سەر ئەو کێشانەی 
خۆی دا زاڵ بێ، دەتوانێ کاری زۆر گەورە بکا.

لێ  ڕەخنەیان  پێویستە  گرفتانەی  ئەو 
بگرین و چارەسەریان بکەین

نوێوە  عەقڵیەتێکی  بــە  بمانهەوێ  ئــەگــەر 
خۆمان  و  بەرین  بەڕێوە  کورد  بزووتنەوەی 
ڕێک بخەینەوە، پێش هەموو شتێک دەبێ زۆر 
بکەین.  ڕابردوویەمان  ئەو  سەیری  واقعبینانە 
دەبێ بە دیدێکی ڕەخنەگرانە ئاوڕ لە ڕابردوو 
خاڵە  و  شانازییەکان  دیتنی  وێرای  بدەینەوە. 
بەهێزەکانمان، دەبێ کەموکووڕییەکانی خۆمان 
دەبێ   دەبێنین  کەموکوڕییەکانیش  کە  ببینین. 
بۆ  بگرین.  خۆمان  لە  ڕەخنە  ــوار دا  ب زۆر  لە 
وێنە ڕەخنە لە بەرچاوتەنگیەکانمان -حیزبێک 
بەرامبەر بە حیزبێکی دیکە- یا یەکتر تەحەممەل 
نەکردنەکانمان، بگرین. ڕەخنە لەوە بگرین کە 
ئامادە نەبووین بە یەکەوە کاری گەورە بکەین. 
ڕەخنە لەوە کە نەمانتوانێوە وێک هەڵکەین و 
ڕەخنە  بکەین.  جیاواز  بیروڕای  تەحەممولی 
لەوە کە کێشەکان زۆر زوو ملمالنێی ناسالم 
لێ  لێکدابڕانیان  و  ئینشعابات  و  یەکتر  لەگەڵ 

کەوتووەتەوە. 
ڕەخنە لە خۆمان بگرین کە بێ بەرنامە و بێ 
پالن بووین لە زۆر کاتدا. زۆر جار دەرفەتی 
باش ڕەخساوە بەاڵم چونکە خۆمان بۆ ئامادە 
نەبووە،  پالنمان  و  بەرنامە  چونکە  نەکردوە، 
ڕەخنە  با  چــوون.  لــەدەســت  دەرفەتەکانمان 
لەوەش بگرین کە بە لێشاو خەڵکمان لە خۆمان 
تاراندوە. هەر حیزبێک قامکی لەسەر دادەنێی 
ناڕازییە  لێی  خەڵکەی  ئەو  بزانە  بکە  لێ  چاو 
لە  ئــەوەی  یا  پترە  بووەتەوە،  دڵسارد  لێی  و 
گەڵیەتی؟ ئەمە یانی چی؟ مانای ئەوەیە ڕاستە 
هەلومەرجی  و  گرفتاری  و  کێشە  حیزبەکان 
نەیتوانێوە  هەموو کەس  و  هەبووە  سەختیان 
بەاڵم  بێنێ،  دەوام  سەختییەکان(  )بەرامبەر 
ئەو  حیزبەکان  کــە  تێدایە  ڕاستیەشی  ــەو  ئ
هونەرەشیان نەبووە خەڵکێکی زۆر لە دەوری 

خۆیان ڕابگرن. 
با ئاماژە بە ڕاستییەکی گرنگی دیکەی جێی 
خەڵکێکی  کۆمەڵە  حیزبێک  هەر  بکەم.  ڕەخنە 
کە بە دەوروبەرەوەیەتی بە هی خۆی دەزانێ، 

بەاڵم لەنێو کۆمەڵگە دا زۆر خەڵکی دیکە هەن کە دروستە 
ئەندامی ئەم حیزب یا ئەو حیزب نین بەاڵم سەرمایەی 
ئەو کۆمەڵگەیەن. دەتوانن چاو لی بکەن لە نێو ڕاگەیەنە 
فارسی زمانەکاندا، لە نێو ڕاگەیەنە بیانییەکاندا، لە کۆڕ 
هەن  کــورد  چێهرەی  ــان  دەی مرۆڤدۆستدا،  کۆمەڵی  و 
ئەو  توانیویانە  چەندە  حیزبەکان  هیوان(.  جێگەی  )کە 
فکرەکانیان سوود  لە  ڕاکێشن،  خۆیان  الی  بۆ  کەسانە 
وەربگرن، کەلک لە پشتیوانییان وەربگرن و بۆ خۆشیان 
کەموکوڕییانەیە  لەو  یەکێک  ئەمەش  پشتیوانیان؟  ببنە 
کە جێگەی ڕەخنەیە و بە داخەوە بەو شێوەی پێویستە 

نەماندیتوە.
کە باس لە کەموکوڕییەکانی خۆمان دەکەین، دەشبێ 
تێکۆشانی  خۆمان،  تێکنیکی  نامودێڕنبوونی  لە  ڕەخنە 
خۆمان و کاری خۆمان بگرین. دەبێ قبووڵ بکەین کە 
تێکنیکی  ــارەوە  ب زۆر  لە  دەبوایە  دایــن  سەردەمیک  لە 
کاری ئێمە و تێکۆشانی ئێمە لە گەڵ سەردەمی ئەمڕۆ و 

پێویستییەکانی ڕۆژگاری ئەمڕۆ بگونجێ.
ڕەخنەگرانە  چاوێکی  بــە  ئێمە  ئــەگــەر  سروشتییە   
ئاوڕمان لەو ڕابردووە داوە و قبووڵمان کرد کە ئەوانە 
ئەو  ئەگەر  کرد  قبووڵمان  کووڕین،  و  کەم  هەموویان 
لە  کــورد  بزووتنەوەی  کــاری  نەبوایەن  کەموکوڕییانە 
هەبێ  ئازایەتییەشمان  ئەو  دەبێ  دەبــوو،  دیکە  جێیەکی 
دان بە بوونیان دابنێین. هەوڵیش نەدەین هەر الیەنەکانی 
لە  بــاس  کە  نــا.  خۆمان  و  بکەین  خەتابار  تێدا  دیکەی 
کێشەیەک بۆ وێنە شەڕی نێوخۆیی دوو الیەنی کوردی 
ڕابردوویە وەربگری  لەو  ناتوانی دەرس  بەوە  دەکرێ، 
هەر  و  بکەی  مەحکووم  و  خەتابار  بەرامبەرەکەت  کە 
خۆت بە حەق بزانی. ئەو مەسەالنە بەوە چارەسەر نابن 
کەین  قبووڵ  دەبێ  بدەی.  بە خۆت  هەموو حەقەکە  کە 
چ  بەرپرسایەتیمان،  بەپێی  یەکەی  هەر  هەمووانمان  کە 
وەکوو الیەنی سیاسی، چ وەک کەسێک لە نێو حیزبێک دا، 
لەو ڕابردوویە بەرپرسین. ئەگەر ئاوا بیر بکەینەوە، ئەو 
بەرامبەرەکەشت  ئــەوەی   بۆ  دەبــێ  ڕێگە خــۆش  کــات 

بەرپرسایەتی بگرێتە ئەستۆی خۆی.

 بۆ ئەوەی ئەم ڕابردووە دووپات نەکەینەوە:
ئەوەی  بۆ  دەدەینەوە؟  ڕابردوویە  لەو  ئاوڕ  چی  بۆ 
دەرسیان لێ وەربگرین و بۆ ئەوەی دووپاتیان نەکەینەوە. 
دەبێ  نەکەینەوە  دووپـــات  ڕابــردوویــە  ئــەو  ــەوەی  ئ بۆ 
حیزبەکان  ئیعتیباری  دەتوانن  کە  بکەین  کار  کۆمەڵێک 
زۆر  هێزێکی  بکەنە  کورد  بزووتنەوەی  و  هەستێننەوە 
کاریگەرتر لە ئێستا بە جۆریک کە بتوانێ لە هەلومەرجی 
جۆراوجۆردا چاالکتر وەدەست بێت و نەخشی گەورەتر 

بگرێتە ئەستۆی خۆی.
 دوای ئەو خەسارناسی و بەخۆداچوونەوەیە و ئەو 
ڕەخنە لەخۆگرتنانە کە ئەمە پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرە 
ڕۆژهــەاڵتــی  حــیــزبــەکــانــی  ــوو  ــەم ه ئیستیسنا  ــێ  ب و، 
و  یەکگرتن  هەوڵی  پێویستە  دەگــرێــتــەوە،  کوردستان 
دوو  وێنە  بۆ  حیزبانە  لەو  هێندێک  بــدرێ.  یەکگرتنەوە 
الیەنی دێموکرات، ئەگەر بەم شێوە ڕەخنەگرانەیە ئاوڕ 
کار  یەکەوە  بە  نەتوانین  نییە  وا  بدەینەوە،  ڕابــردوو  لە 
نەکەین  کوردستان  خەڵکی  بەرژەوەندیی  ئەگەر  بکەین. 
بە قوربانیی بەرژەوەندی چەند کەسێک لە نێوخۆماندا، 
ئاوا  کێشەی  ئێمە  ئایا  بگرینەوە؟  یەک  ناتوانین  بۆچی 
کە  بەاڵم  بگرینەوە؟  یەک  نەتوانین  کە  هەیە  گەورەمان 
بە دەمارگرژییەوە ئاوڕمان لە ڕابردوو دایەوە، هەرچی 
و  بزانی  مەحکوومی  بە  کــردوویــەتــی  بــەرامــبــەرەکــەت 
هەر چی بۆ خۆت کردووتە پێت حەق بوو، ناگەیە هیچ 
هەموومان  ئێمە  کە  کرد  قبووڵمان  ئەگەر  نەتیجەیەک. 
نەخشمان هەبووە لەو کێشە و کەموکووڕییانەدا و دەبێ 
بەرژەوەندەی  زۆر  لە  ئەگەر  وەربگرین،  لێ  دەرسیان 
بین و  تەنانەت حیزبی، خۆش  شەخسی و گرووهی و 
ئیمکانی  بەڵی  بگرین،  بەرچاو  لە  گەورەتر  مەسڵەحەتی 
ئەوە هەیە. من کە باسی دوو الیەنی دیموکرات دەکەم، 
لەوانەیە بۆ الیەنەکانی کۆمەڵەش هەر بەم شێوەیە بێ و 

زەمینەی ئەوەیان تێدا هەبێ کە یەک بگرنەوە.
الیەنە  ــەو  ل توخمێک  ــەر  ه یــەکــگــرتــنــەوەی  خـــودی   
بە  دەکــا  کۆمەک  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  سیاسییانەی 
یەکگرتنی گەورەتر. تازە ئەم الیەنانە ئەگەر نەشتوانن یەک 
بگرنەوە،  النیکەم دەبێ ڕێخۆشکەر بن بۆ هاوکارییەکی 
گەورەتر. گرنگ ئەوەیە لە ئاکامی ئەو چاوخشاندنەوەیە 
بە ڕابردوو و ئەم ڕەخنە لە خۆگرتنانە دا زەمینەیەک پێک 
ڕۆژهەاڵتی  لە  گەورە  سیاسیی  هاوپەیمانییەکی  کە  بی 
کوردستان دروست ببێ. هاوپەیمانییەک کە حیزبەکانی 
تێدا بن و بشتوانێ ببێتە چەترێک بۆ ئەوەی زۆر بەشی 
کۆمەڵگە کە لە خەبات و تێکۆشاندایە، زۆر کەسایەتی و 
مرۆڤی چاالک کە لە بواری مافی مرۆڤ، ژینگەپارێزی، 
و  حــوزوور  دیکە دا  جــۆراوجــۆری  ــواری  ب و  ئاکادیمی 
بێنێتە  هەیە،  کورد  بزووتنەوەی  سەر  لە  کاریگەرییان 

ژێر چەتری خۆی.
بکەین،  دروست  وا  هاوپەیمانییەکی  توانیمان  کاتێک   

پالتفۆرممان  و  بەرنامە  و  ــەرح  ت ــێ  دەب کە  سروشتییە 
هەبێ بۆ ئەوەی  لەسەر هەر قۆناغێک کە دێتە پێشمان، 
هێزێکی  کــە  بکەینەوە  لـــەوە  بیر  هــەبــێ.  کاریگەریمان 
کە  بکەینەوە  لەوە  بیر  هەبێ،  یەکگرتوومان  پێشمەرگەی 
هەموو  هی  کە  هەبێ  دیپڵۆماسیمان  تیمێکی  و  ناوەندێک 
لەوە  بیر  تاکە حیزبێک.  کوردی ڕۆژهــەالت بێ نەک هی 
ئەو  بتوانێ دەنگی  ڕاگەیاندنێکمان هەبێ کە  بکەینەوە کە 
کوردستان،  ڕۆژهــەاڵتــی  ــن  دەزان ئێوە  بگەیەنێ.  میللەتە 
ڕادیۆ  و  تەلەڤیزیۆن  حیزبەکان  زۆربــەی  ئەوەی  گەڵ  لە 
ئەوەندەی  بــەاڵم  هەیە،  خۆیان  بە  تایبەت  ڕۆژنــامــەی  و 
ڕۆژهــەاڵتــی  غەیری  ڕاگەیەنی  بەردەنگی  خەڵکەکەمان 
کوردستانن، ئەوەندە بەردەنگی راگەیەنەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان نین. خەڵکی ئێمە چاو و گوێ و عەقڵی خۆی 
کوردستان  دیکەی  بەشەکانی  راگەیەنەکانی  بە  سپاردوە 
و ڕاگەیەنە غەیرە کوردییەکان. لە حاڵیک دا دەبا گوێگری 
خۆیی  ڕاگەیەنی  دیارە  بێت.  خۆی  حیزبەکانی  ڕاگەیەنی 
نەیتوانێوە ئەوان ڕازی بکا جا لە ڕووی تێکنیکی بێ یا لە 

ڕووی بەرنامە و نێوەرۆکەوە، بۆیە گوێی لێ ناگرێ.
لە ئاکامی ئەو ڕەخنە لە خۆگرتن و بە  ئەگەر بتوانین 
خۆداچوونەوەیە ئەو هەلومەرجە پێک بێنین کە حیزبەکان 
لەگەڵ  هاوکاری  بە  بکەن  دەست  دیکەوە  عەقڵیەتێکی  بە 
هاوپەیمانەتییەک  دروستکردنی  بە  بکەین  دەست  یەکتر، 
دەتوانین  داهــاتــوو،  بۆ  هەبێت  بەرنامەمان  و  تــەرح  کە 
هاوکارییەکی بەرینتر لە ئاستی ناوچەیی و دنیادا بۆ الی 
ڕابکێشین.  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی 
دەتوانین بە قازانجی کوردی ڕۆژهەاڵت کاری زۆر گەورە 
بکەین.  قسە  هێزەوە  بە  بەرامبەرەکانمان  لەگەڵ  بکەین. 
ئێستا زۆر لە حیزبەکان و زۆر کەسایەتیی نێو حیزبەکان 
بە تەنیا هەوڵ دەدەن پێوەندی لە گەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی 
سبەینێ  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  دەزانین  ئێمە  بەاڵم  بگرن. 
کە بە دەسەاڵت بگا، ئەگەر حیزبە کوردییەکان یەکگرتوو 
ــورد بــە هێزەوە  نەبن و بــەو مــەرجــەی بــزووتــنــەوەی ک
بەرەوڕووی نەبێتەوە، شتێکی وای جواب ناداتەوە. ئەوە 
بە نیسبەت دەوڵەتی ناوەندییش وایە. هەر ئێستا دەوڵەتی 
ناوەندیی ئێران ئەگەر لە ئاکامی ئەو بارودۆخەی کە هەیە، 
بیهەوێ بە ڕێگای ئاشتیخوازانە مەسەلەی کورد چارەسەر 
تەنیا  تاقی  بە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  حیزبێکی  هیچ  بکا، 
ناتوانێ لە گەڵی ڕێک کەوێ. چونکە حیزبەکانی دیکە زۆر 
هاسان دەتوانن نەتیجەی ڕێککەوتنەکەی لێ بکەنەوە هیچ 
و، جگە لە بەدناوی هیچی دیکەی بۆ نامێنێتەوە. بە تایبەتی 
کە ئێمە لە هەلومەرجێکدا نین کە هیچ حیزبێک ئەوەندە بە 
هێز بێ کە بتوانی بە بێ حیزبەکانی دیکەش خاوەندارێتیی 

مەسەلەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکا.

دەرئەنجام: 
لە  کــورد  بــزووتــنــەوەی  لە  بــەشــدار  حیزبەکانی  وەک 
لە  هەیە دەرس  بەوە  پێویستمان  ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
ڕابردوومان وەربگرین و، ئەو بوێرییە و ئەو ئازایەتییەمان 
سەر  لــە  ببینین.  ڕابــردوومــان  کەموکوڕییەکانی  هەبێ 
لە  ڕابـــردوو،  کەموکوڕییەکانی  ڕەتکردنەوەی  ئەساسی 
هەمووە  لەو  و  ناتەبایی  لە  دەرسوەرگرتن  بناغەی  سەر 
زایەمان  بە  ملمالنییانەدا  جــۆرە  لەو  سەرمایەی  و  وزە 
کەمتەرخەمییانەی  لــەو  دەرســوەرگــرتــن  ئاکامی  لە  دا،  
بــزووتــنــەوەی  لــە  ــوێ  ن ــوومــان، پێویستە الپــەڕەیــەکــی  ب
ــەڕە نوێیە بە  ــەم الپـ ــوردی ڕۆژهـــەالتـــدا بــکــەیــنــەوە. ئ کـ
و  هاوکاری  بە  بەستن،  پێک  پشت  بە  قبووڵکردن،  یەکتر 
هاوخەباتی لەگەڵ یەکتر، بە کراوەبوون بەرامبەر ڕەخنە 
سیاسی  چاالکانی  و  تێکۆشەران  کە  ناڕەزایەتییەک  و 
بە  و،  بەرهەم  دێتە  دەکەنەوە،  حیزبەکانی  بــەرەوڕووی 

دڵنیایەوە دەتوانێ چارەنووسساز بێ.
ئەوەندەی پێوەندیی بە حیزبی دیموکراتی کوردستانەوە 
ــێ، گوێتان  هــەیــە، ئــەگــەر ســەیــری ئــەدەبــیــاتــیــتــان کــردب
ڕەخنە  بــۆ  بڵێم  دەتــوانــم  گرتبێ،  ڕێــبــەرانــی  لێدوانی  لــە 
بۆ  ــردوو،  ڕاب کەموکوڕییەکانی  بە  داننان  بۆ  لەخۆگرتن، 
گویگرتن لەم جۆرە رەخنانە، لەو 12-10 ساڵەی دواییدا 
هەر  لە  بەاڵم  دەرکەوتوە.  ئازایانەتر  دیکە  حیزبەکانی  لە 
حاڵدا من ڕووی قسەم تەنیا لە یەک الیەن نییە. بە گشتی 
دەبێ ئێمە وەک حیزبەکان قبووڵ بکەین بەرەوڕووی ئەو 
ئەمڕۆ  لە ڕۆژگاری  و  ئێستا  هەلومەرجی  لە  ڕەخنانەین. 
و لەم بڕگەیەی مێژوودا، ئەگەر ئەم ڕاستییانە نەبیسین، 
هەوڵی  و  نەبینین  خۆمان  کەموکووڕییانەی  ئەم  ئەگەر 
داهاتووشمان  دڵنیاییەوە  بە  نەدەین،  چارەسەرکردنیان 
دەبێتەوە دووپاتکردنەوەی ئەو ڕابردوویە، دەرفەتەکان لە 

دەست دەچن و خەڵکی کوردستانیش نامانبوورێ.
***

* ئەم بابەتە دەقی ئەو قسانەیە کە ڕۆژی ١٤ی دیسەمبری ئەمساڵ لە 
سمینارێکدا بە بۆنەی ٢٦ی سەرماوەز )ڕۆژی ئااڵ و ڕۆژی پێشمەرگە(، 
لە شاری کۆپێنهاگن لە واڵتی دانمارک پێشکەشم کردن. ئەم باسە تەنیا 
پێشەکییەکەی لێ الدراوە و لە ڕووی ڕێزمانییەوە بۆ باڵوبوونەوە بە 

شێوەی نووسین ئامادە کراوە.
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ڕیزی  لە  بووم.  لەدایک  مەهاباد  لە   1338 ساڵی  لە  سوڵتانی ـیە  قاسم  ناوم 
ئەو بنەماڵە نێونجییانە بووین و باوکم دارتاش بوو. تەمەنی منداڵیم وەک هەر 
هەتا وەرگرتنی  و،  بوو  تێپەڕ  کارکردن  و  بە خوێندن  ئەو سەردەمە  منداڵێکی 

بڕوانامەی دیپلۆم لە بەشی ئابووریدا درێژەم بە خوێندن دا.
هەواڵەکانی شۆڕشی کوردستانی عێراقم لە ساڵی 1974ی زایینی لە ڕێگەی 
ڕادیۆوە گوێ لێ دەبوو و، ئەوەش کارتێکەریی خۆی لەسەر شکڵگرتنی بیری 
نەتەوایەتیی من دانابوو. دواتر لە ساڵی 1354 ئەو کات کە لە قۆناغی دواناوەندی 
دانشیار  کەریم  کاک  مەدەنی،  کاک حوسێن  وەک  مامۆستایانێکی  لەگەڵ  بووم 
تاراوگەوە  لە  کە  مامۆستایانە  ئەم  بووم.  ئاشنا  سەعدییە  جەعفەر  کاک  و 
گەڕابوونەوە زۆر لەسەر بیری نەتەوایەتیی ئێمە شوێندانەر بوون و، بەوپەڕی 
بوێرییەوە لەو کات و زەمەنە پڕمەترسییەدا بانگەشەی کوردایەتییان بۆ مندااڵنی 
پۆلەکان دەکرد، کە منیش یەکێک لەو مندااڵنە بووم. لەبیرمە ئەو کات لە وانەی 
بە  ناوی »حکومت پوشالی کوردستان« کە  لەژێر  تێدا بوو  بابەتێکی  مێژوودا 
سووکایەتییەوە باسی لە کۆماری کوردستان دەکرد؛ ئەم مامۆستایانەی کە ناوم 
هێناون زۆر بەجوانی ڕاستییەکانیان بەپێچەوانەی کتێبەکە بۆ قوتابییەکان ڕوون 

دەکردەوە.
کاک  بەتایبەت  و  ئەم خۆشەویستانەدا  لەگەڵ  بوونەوە  لێک  نیزیک  ئەم  هەر 
بۆ  لە ساڵی 1355  بناسم،  زیاتر حیزب  کە  ئەوەی  بووە هۆی  دانشیار  کەریم 
لەو  خوێندمەوە.  و  گەیشت  بەدەست  »کوردستان«ـم  ڕۆژنامەی  جار  یەکەم 
سەروبەندەدا کاک کەریم دانشیار کە بەرپرسی تەشکیالتی نهێنیی مەهاباد بوو، 
تەها  شەهید  و  نانەوازادە  پۆاڵ  قادری،  کەریم  وەک:  هاوڕێ  کۆمەڵێک  لەگەڵ 
ڕۆژنامەی  لەوێ  و  دەوروبەری شار  بۆ شاخەکانی  دەیبردین   ... و  کەرباسی 
کوردستانی بۆ دەخوێندینەوە. بەم شێوەیە بوو کە وردە وردە تێکەڵ بە چاالکیی 

حیزبی بووم.
شەوی جێژنی مەولوودی 1356 بوو، کاک کەریم من و شەهید تەها و کەریم 
ئەفسەردلێری ڕاسپارد بچینە سەر گۆڕستان و لەوێ دروشمێک کە لەسەر کڵێشە 
دەرهاتبوو بە سپرەی ڕەنگ بینووسینەوە؛ دروشمەکە ئەوە بوو »ما انتقام خون 
شهدای خود را می گیریم.« ئەم دروشمەمان لە هەموو دەوروبەری گۆڕەکانی 
نەریتی  شەهیدان »سولەیمان موعینی« و »مەال محەممەد زەنگەنە« نووسی. 
کوردەواری وایە خەڵک سەرلەبەیانیی ڕۆژانی جێژن دەچنە سەر گۆڕستان، کاک 
کەریم ـیش چووبوو و هاتەوە گوتی کارەکەتان دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبووە 

لەنێو خەڵکدا و ورەی بەخشیوە بەو خەڵکە، هەمووان پێی خۆشحاڵ بوون.
تاقیکردنەوەی  لەگەڵ  بوو  هاوکات  کە  ساڵ  هەمان  جۆزەردانی  مانگی 
قوتابخانەکان، کاک عەزیز یووسفی لە تاران کۆچی دوایی کرد و تەرمەکەیان 
گرتبوو،  بەخۆوە  نیزامی  حاڵەتی حکوومەت  ڕێژیم  مەهاباد،  بۆ  هێناوە  لەوێوە 
تانکی هێنابووە سەر شەقام و هەموو هێزەکانی لە ئامادەباشیدا ڕاگرتبوو. هیچ 
کار و چاالکییەکی تایبەت نەکرا هەتا سێ ڕۆژەی سەرەخۆشیی کاک عەزیز کە 
لەوێ کاک جەلیل گادانی و خانمی دەبباغی )خوشکی کاک کەماڵ دەبباغی(، بۆ 
ئامادەبووانیان  کوردایەتیی  هەستی  لەوێ  و  کرد  بەشداربووان سوخەنڕانییان 
هەڵخڕاند. لەدوای سوخەنڕانییەکە کاک عومەر قازی لەگەڵ ئاماژەدان بە گۆڕی 
کەسانێکە  گۆڕی  ئەوە  گوتی  و  هەڵبڕی  دەنگی  زەنگەنە،  و  موعینی  شەهیدان 
ڕۆژە  ئەو  ئێوارێی  هەر  کراون.  شەهید  سەگباب  و  سەگ  شای  بەدەستی  کە 
خۆپیشاندانەکانی مەهاباد دەستی پێکرد و، تەلەفوونی شار لەالیەن حکوومەتەوە 

پچڕا و کۆمەڵێکیش لە خەڵک دەسبەسەر کران.
بۆ سبەینێی ئەو ڕۆژە جوان لەبیرمە تاقیکردنەوەی وانەی بازرگانیمان هەبوو، 
»ڕەزی«،  پێبکا،  دەست  تاقیکردنەوە  لەوە  پێش  قوتابخانە،  بۆ  چووبوومەوە 
دەبێ  گوتم  پێی  و  ئەوێ  هاتە  مەهاباد،  کاتی  ئەو  ساواکی  سەرۆکی  جێگری 
بەڕێوەبەری  کاک سولەیمان شاتری  لێبکەین.  پرسیارێکت  لەگەڵمان چەند  بێی 
تاقیکردنەوەی هەیە، بەاڵم ڕەزی  بیبەن  نابێ  قوتابخانە پێشی پێگرتن و گوتی 

پێمل نەبوو و گوتی کاری دە دەقەمان پێیەتی.
یەکڕاست بردیانمە شارەبانیی مەهاباد، خەڵکی دیکەشی زۆر لێبوون. بەتەنیا 
ئایەتوڵاڵ  و  شیرازی  مەکارمی  ئایەتوڵاڵ  ئەوێ  چوومە  کە  کردم  دیوێکیان  لە 
تاهیری ـش لەوێ بوون، تاهیری گوتی: »ئەو منداڵەتان بۆ هێناوە؟« سەرۆکی 
دوایەش  نەبێ.«  کارت  نەکەم،  پێ  بێڕێزیت  »با  گوتی:  واڵمیدا  لە  شارەبانی 

ئاماژەی بە من کرد کە بمبەنە دەرێ.
ئیدارەی ساواک کە چوومە ئەوێ  پاش هەندێک پرسیار لەوێ بەڕێ کرامە 
ئەنجیری،  ئەحەی  موعینی،  سیامەند  وەک:  گیرابوون  شار  الوانی  لە  زۆرێک 
شەهید تەها و ... ڕەزی دەستی کرد بە لێپرسینەوە و منیش بەردەوام حاشام 
لەوە دەکرد کە لە خۆپیشاندانەکاندا بەشدار بووبێتم، هەتا وێنەکانی نیشان دام 
و خۆم بینی لە ڕیزی پێشەوە بووم و لە دوای ئەوە زللەیەک و شەپێکی لێدام و 

دەستووری دا بمبەن بۆ زیندانی شارەبانی.
لەو کاتەدا بەبێ ئەوەی ئێمە ئاگامان لێ بێ کاک جەلیل گادانی و کاک حەسەن 
ماوەڕانی ـش لە تاران دەسبەسەر کرابوون و ناردبوویاننەوە بۆ زیندانی پادگانی 

مەهاباد.
بوون.  کەس   36 کرابوون،  زیندان  سەروبەندەدا  لەو  کەسانەی  ئەو  ژماری 
گادانی، سەید  محەممەد  و  خەلیل  جەلیل،  کاک  لە  بوون  بریتی  بەرچاوترینیان 
حەسەن هاشمی، عومەر قازی، حەسەن و قادر ماوەڕانی، حەمەدەمین و قاسم 
ئەوەش  لێرەدا  کرابووین.  دەسبەسەر  »تجزیەطلبی«  بەتاوانی  کە   ... و  چڕە 
»ئێمە  گوتبووی:  ساواک  لە  قازی  عومەری  کاک  کە  بگێڕینەوە  مێژوو  بۆ 
»تجزیەطلب« نین بەڵکوو تەجزیە کراوین و دەمانهەوێ پێکەوە بنووسێینەوە.« 
لەدوای ئەوەی کە خۆپیشاندانەکانی خەڵک ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ پەرەی دەستاند و 
داوای ئازادیی زیندانییانی سیاسییان لە حکوومەت دەکرد. نیوەمان لە مەهاباد بە 
دانانی بارمتەی 100 هەزار تمەن و مەرجی بەشداری نەکردن لە خۆپیشاندانەکان 
بەردراین و، ئەوانی دیکەش نێردرانە ورمێ و لەوێ پاش دە ڕۆژان ئازاد کران، 
دواتر بۆمان دەرکەوت کە حوکمی ئێمە ئێعدام بوو، بەاڵم بەهۆی سەرهەڵدانی 
شۆڕش لە ئێران ئەم حوکمە لەسەر ئێمە جێبەجێ نەکرا و بەناچار ئازاد کراین.      
 لەگەڵ ئاشکرابوونی تێکۆشانی حیزبی دێموکرات منیش پەیوەست بووم بە 

ڕیزی ئاشکرای خەباتی ئەم حیزبە و ئێستا ئەوە پتر لە 40 ساڵە پێشمەرگەم.

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

لە بەندیخانەی پەهلەوی ڕا 
بۆ سەنگەری خەبات دژی 

کۆماری ئیسالمی
قاسم سوڵتانی

لە  دیاردەیە  ئەم  خێرای  پەرەسەندنی  و  ئینتەرنێت 
چەند دەیەی ڕابردوودا، بۆتە هۆکاری گۆڕانێکی گەورە 
دەسڕاگەیشتنی  و  کۆمەڵگەکان  نێوان  پێوەندیی  لە 
مێتۆدی  و  یاسا  دەوڵەتەکان  زانیارییەکان.  بە  گشتی 
جـــۆراوجـــۆر و تــایــبــەت بــە خــۆیــان بــۆ کــۆنــتــرۆڵ و 
دەسڕاگەیشتنی خەڵک بەم زەریا پڕ لە زانیارییە هەیە.
لە دنیای ئەمڕۆدا هیچ بەربەستێک بۆ دەسڕاگەیشتن 
کەڵک  بۆ  بەاڵم  نیە،  ئــازاددا  واڵتانی  لە  ئینتەرنێت  بە 
ــژراون.  داڕی تایبەت  یاسای  کۆمەڵێک  لێی،  وەرگرتن 
هەرێمی  و  بــاڵوکــردنــەوە  مافی  لە  پاریزگاری  وەک 
کەسیی، قەدەغەبوونی سێکسی مندااڵن، قەدەغەبوونی 
تاوانە  کردنی  دژایەتی  ڕەگەزپەرستی،  بۆ  بانگەشە 
لە  یاسایانە  ئەمجۆرە  ڕاســتــی دا  لە  سایبێرییەکان. 
و  ــا  دەک دابین  کــاربــەران  ئەمنییەتی  ئـــازاد،  واڵتــانــی 
داخــراو  لە واڵتــانــی  بــەاڵم  لە سانسۆر دەگـــرێ.  ڕێ 
دەستڕاگەیشتن  بەربەستەکانی  دیکتاتۆرلێدراو،  و 
و  یاسایانە  جــۆرە  لــەم  سەرترن  زۆر  ئینتەرنێت  بە 
هەموویان بە ئاراستەی داخستنی ڕیگای زانیارییەکان 
لەسەر خەڵک دادەڕێژرێن. پانتایی ئەم بەربەستانە لە 
بوونی  و  ئینتەرنێت  ئەنقسەتی خێرایی  بە  خاوکردنی 
یەکجاریی  پچڕانی  تــا  و  پێدەکا  دەســت  فیلتێرینگ 

ئینتەرنێتی هەموو واڵت دەچێتە پێش.
ئینتەرنێت،  چــڕوپــڕی  کــردنــی  کۆنترۆڵ  خواستی 
دەگەڕێتە بۆ هەوڵی جیددی حکوومەتە دیکتاتۆڕەکان 
ــی جــمــوجــۆڵــە ســیــاســی و  ــن ــەســەرداگــرت ــب بــۆ دەســت
ئەمجۆرە  نــمــوونــەی  ک  واڵت.  کۆمەاڵیەتییەکانی 
گرفت  و  کێشە  کردنی  دروســت  لە  بریتین  کردەوانە 
خۆپێشاندانەکانی  ڕەوتـــی  لــە  ئــێــران  ئینتەرنێتی  بــۆ 
سەراسەریی  خۆپێشاندانی  هەروەها  و   1388 ساڵی 
یەکجارەکی  بڕینی  پاشان  و   1396 ساڵی  ڕێبەندانی 
سەراسەریی  خۆپێشاندانی  کاتی  لە  ئینتەرنێت  هێڵی 

خەزەڵوەری ئەمساڵدا. 
ئەمجۆرە  بۆ  دیکتاتۆرەکان  حکوومەتە  بیانووی 
وەک  هاوشێوە  واڵتانی  زۆربــەی  لە  کردنانە  بێدەنگ 
وێنە  بۆ  کــراون.  پێشبینی  ڕادەیــەکــی زۆر  تا  و  یەک 
بریتی  ئینتەرنێت،  بڕینی  بۆ  بیانوویان  کات  زۆربــەی 
بووە لە پاراستنی ئەمنییەت و بەرژەوەندیی گشتی. واتە 

پێشینەی دێرینی ڕێژیم 
لە بڕینی هێڵی ئینتەرنێت

ئەیوب شەهابی ڕاد

هێنانەوەی کۆمەڵیک بیانووی پووچ و بێ بنەما لە 
بەرامبەر شاهیدە ئاشکراکانی دۆخێکی کارەساتبار. 
لە  یان ساڵی 2018  ئێتیوپی  لە  وەک ساڵی 2017 
لە  پێشگیری  بیانووی  بە  ئینتەرنێت  کە  ئەلجەزایر 
کوژابۆوە.  سەراسەری  ئازموونی  لە  کردن  قۆپی 
کوژانەوە هاوشێوەکانی ئینتەرنیت لەپیوەندی لەگەڵ 
ئافریقا زۆر بەرچاوە. بۆ وێنە ساڵی 2019ی زایینی 
دێموکراتیکی  کۆماری  کامێرۆن،  وەک  واڵتانی  لە 
لە  دا.  ڕووی  زینبابۆوێ  و  ســوودان  چاد،  کۆنگۆ، 
واڵتانی  لە  شێوەیە  لەم  داخرانی  دانە   21  ، ساڵی 
و  ئیتیۆپی  و  سیرێاللێئۆن، سوودان  تووگۆ،  وەک 

واڵتانی تر ئەنجام درا. 
ئــەم  بیسەلمێنێ  کــە  نییە  ڕوون  بــەڵــگــەیــەکــی 
درێژخایەندا  لە  کردنانە  بێدەنگ  و  کووژاندنەوە 
بوونەتە  بەپێچەوانە  بەڵکوو  بــوون،  سەرکوتوو 
هۆکارێک بۆ هاندان و ناڕەزایەتی زیاتری ناڕازییان. 
بۆ وێنە لە واڵتانی بۆرکینافاسۆ و ئۆگاندا ئەمجۆرە 
قەدەغەکردنانە بوونە هۆی زۆرتر و تووندتربوونی 

زیاتری ناڕەزایەتییەکان.
جۆرج ئۆگۆال ڕۆژنامەنووس و مامۆستای زانکۆ 
لە لەندەن لەم بارەیەوە دەڵێ: بەڵگە بینراوەکان لە 
بەپێچەوانەی  کە  دەدەن  نیشان  ئافریقایی  واڵتانی 
باوەڕی دیکتاتۆڕەکان، بڕینی هێڵی ئینتەرنێت پێشی 
دروستبوون  لە  ڕێگری  و  ناگرێ  خۆپێشاندانەکان 
یارمەتیی  بەڵکوو  ناکا.  و باڵوبوونەوەی دەنگۆکان 
ــر و  ــات ــۆ خــۆپــێــشــانــدانــی زی ــا ب ــەکــان دەکـ ــی ــاڕازی ن
بــاڵوبــوونــەوەی زیــاتــری دەنــگــۆکــان. هــەروەهــا بە 
ڕێگاکانی  داخرانی  نوێیەکان،  تێکنۆلۆژییە  بوونی 
زانیارییەکان  درزی  لە  پێشگیری  و  پیوەندیکردن 
نامومکینە.  زۆر  ڕادەیەکی  تا  واڵت  دەرەوەی  بۆ 
لە  کە  باکوور  کــۆرەی  سنوورەکانی  لە  تەنانەت 
بۆ  دایە، زانیاری  ڕیزی داخراوترین واڵتانی دونیا 

دەرەوەی واڵت دزە دەکا و باڵو دەبێتەوە.
نێونەتەوەیی  شیرکەتی  ئابووریی  ڕاوێژکارانی 
دیلۆیت بەراوردیان کردوە کە یەک ڕۆژ بڕینی هێڵی 
ناوەند،  مام  پێوەندییەکی  بە  واڵتێکدا  لە  ئینتەرنێت 
النیکەم 1.9 لە بەرهەمی پوختەنەکراوی نیشتمانیی 

لە  زیان  و  زەرەر  کۆمەڵیک  و  دەفەوتێنێ 
واڵتدا جێگیر دەکا.

موحسینی جەالل پوور، بەرپرسی پێشووی 
بڕینی  دوای  ئــێــران،  بــازرگــانــیــی  ژووری 
لە  و  ئێران  لە  ئینتەرنێت  هێڵی  سەراسەریی 
دوایــیــانــەدا،  ــەم  ئ خۆپێشاندانەکانی  ڕەوتـــی 
یەک  ــاوەی  م لە  واڵت  ئابووریی  ڕایگەیاند: 
بەر  زۆری  ڕابردوودا خەسارێکی  حەوتووی 
کەوتوە. بەشێوەیەک کە دەتوانین بڵێین بەشێک 
نەمانتوانیوە  کــە  هــۆیــەوە  بــەو  ــازاڕمــان  ب لــە 
ئیمەیڵی  و  هەبێ  بەردەواممان  پێوەندییەکی 
لە  بدەینەوە  واڵم  بازرگانییەکانمان  شەریکە 
دەست داوە. بە پێی کۆبەندە ئەنجامدراوەکان 
لە ماوەی یەک حەوتووی ڕابردوودا، ئابووریی 
ئێران نزیکەی یەک میلیارد و پێنجسەد میلیۆن 

دۆالر زیانی بینیوە.
لەم  کە  هەشتەگێکە  ئینتەرنێت،  کوشتنی 
ڕۆژانەدا لە نێو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران 
بە شێوەیەکی بەرچاو باڵو بۆتەوە. کوشتنێک 
کە دەسەاڵت لە سااڵنی پێشترەوە نەخشەی بۆ 
داڕشتبوو. خۆپێشاندانی سەراسەری و پڕ لە 
جۆش و خرۆشی ئەم دواییانە نیشانی دا کە 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران هەڵگری هیچ 
بە جێی  نییە و  جۆرە چاکسازی و گۆڕانێک 
ئەوەی پێداچوونەوە بە خۆی  بکا، پێی باشترە 
ببەستێ  دونیا  بــەڕەوڕووی  درگاکان  هەموو 
و خەڵک بداتە بەر دەسڕێژی گولل ه و واڵت 
لە  بکا.  ئابووری  زیاتری  خەساری  تووشی 
کۆتاییش دا خۆی وەک کەسێکی سەرکەوتوو 

لە شەڕ لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵک دا بناسێنێ.
تر  جارێکی  بۆ  بوێرەکان  ناڕازییە  بــەاڵم 
تەوێڵیدا  نێو  بــە  رێژیمەیان  ئــەم  بێتوانایی 
دایەوە و بە بێ هێڵی ئینتەرنێت نیشانی هەموو 
جیهانیان دا کە سەرکوت و بێدەنگ کردن هیچ 
کاریگەرییەکیان جگە لە ڕشتنی بەنزین بەسەر 

ئاگری تووڕەیی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتریان نییە.
سەرچاوە: ماڵپەڕی »توانا«

10ی دێسامبەر، ڕۆژی نێونەتەوەیی ماڤی مڕۆڤ و،  
مرۆڤ و مافەکانی لە قامووسی کۆماری ئیسالمیدا

شاهۆ مەتین

جارنامەی جیهانی ماڤی مڕۆڤ لە سی ماددەدا 
لە  زایینی   1948ی  دێسامبەری  10ی  ڕۆژی 
یەکگرتوەکاندا،  نەتەوە  ڕێکخراوی  گشتی  کۆری 

پەسند کرا.
سەرەتایترین  و  بنەڕەتیترین  ــڕۆڤ  م مافی 
ماڤێکە کە هەر تاکێک بەشێوەی سرووشتی و بە 
هۆی مڕۆڤ بوونی هەیەتی و دەبێ هەیبێ، هەر 
ئەوەش بەردی بناغەی داڕشتنی ئەم جاڕنامەیە 

بوو.
مڕۆڤ  ماڤی  نێونەتەوەیی  جارنامەی  بەپێی 
ماڤە،  ئەم  نێودەوڵەتییەکان  پەسندکراوە  کۆی  و 
بــوون،  سەرتاسەری  وەک:  تایبەتمەندییەکانی 
بــێــبــەری نــەکــردن، نــەگــواســتــراوە بـــوون، لێک 
یەکسانیخوازی  و  هەڵنەواردن  نەبوون،  جــوودا 
لە  هەر  دەگــرێ.  خۆ  لە  گرێدڕاوی  بەیەکەوە  و 
سەر ئەم ئەساسە کۆی تاکەکانی مڕۆڤ لەهەر 
بەهۆکاری  کەس  هیچ  و  دەگریتەوە  جیهانە  ئەم 
تایبەتمەندییەکانی جوغرافیایی ، ڕەگەز ، نەتەوە  

و....  کە هەیتی ، لەم ماڤە بێبەش ناکرێ.
لە  کــە  مـــاددەیـــەی  ســی  بــەم  پشتبەستن  بــە 
ئەم  دەبینین  هــاتــوە،  مــڕۆڤــدا  ماڤی  جــارنــامــەی 
کۆمەڵە مافە بنەڕەتییە پێداگری لەسەر کەرامەت، 
ئازادی، بەرابەریی ماڤی ژیان و.... بۆ مڕۆڤەکان 
دەکا لە ژینگەی سیاسی و کۆمەڵگە و جوغرافیای 
خۆیاندا و  بەڕوونی لەسەر ئەمە دەوەستێ کە 
نابێ ئەم مافە بنەڕەتییانەی تاک لە الیەن حکومەت 
و  گـــرووپ  تــەنــانــەت  و  کۆمەڵگە  ــەاڵت،  دەســ و 
تاکەکانی تڕەوە بە جۆڕێک پێناسە بکرێتەوە کە 
کە لە گەل ئامانجی نەتەوە یەکگڕتوەکان دژواز 

و ناتەبا بێت.
ــاســا و  ــە لـــەگـــەل ی ــان ــاف ــاخــۆ ئـــەم م بــــەاڵم ئ
و  ســـەڕەڕۆ  دەوڵــەتــە  حکومەتداریی  سیستمی 
دیکتاتۆڕەکان)کۆماری ئیساڵمی ئێڕان بۆ نموونە( 
پێناسەکانی  لە  چەشنە  بــەم  نامۆنە  کە  دێتەوە 

مافی مرۆڤ؟
ئەندامێکی  وەک  ئــێــران  ئیساڵمیی  کــۆمــاری 
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان زۆر جاڕنامە و 
ڕێکخراوەیەی  ئەم  پەسندکراوی  و  کۆنڤانسیۆن 
ــەاڵم چــەنــد لـــەو پــڕەنــســیــپ و  واژۆ کــــردوە، بـ

دەروەستییانەی لەگەڵ قانوونە نێوخۆییەکانی واڵتدا 
مافی  بە  ئیلتیزامێکی  چ  بــەکــردەوە  و  گونجاندوە 

مرۆڤ  هەیە؟
ئیساڵمی  کۆماری  بنەڕەتیی  یاسای  سەیری  کە 
ــەگــەڵ یاسا  دەکــــەی، بــەئــاشــکــرا نــاتــەبــایــیــەکــانــی ل
نێونەتەوەییەکان و کۆنڤانسیۆنە جیهانییەکان لەچاو 
دەدا. ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بەو پێناسەیەی کە 
خۆی لە مرۆڤی ئیسالمی و نائیسالمی دەیکا و بەو 
ناخۆیی  و  خۆیی  هاوواڵتیی  لەنێوان  جیاکارییەی 
مافی  سیستماتیکی  پێشێلکردنی  سەرچاوەی  دەیکا، 

مرۆڤە. 
یاساکەی  کە  سیاسیدا  کیانێکی  لە  و  واڵتێکدا  لە 
یەکە  ئەم  مڕۆڤەکانی  کۆی  بە سەر  )ڕێبەر(  تاکێک 
خۆی  تاکەش  ئەم  و،  بسەپێنی  )ئێڕان(دا  جوغرافیە 
بە نوێنەری خوا لە سەر عەرز بزانێ و شەرعییەتی 
هەموو  و  وەرگــرتــبــێ  ئاسمان  لــە  دەســەاڵتــەکــەی 
یاساکانی دیکەی واڵتیش لەپێناو بەرژەوەندیی ئەودا 
نووسرابن،  دەبێ حاڵی ئەم مرۆڤانەی کڕنۆشی بۆ 
نەبەن چۆن بێ؟  هەر ئەوەشە کە دەبینین مرۆڤ لەو 
واڵتە نە شکۆ و کەرامەتی هەیە و نە نەها و بایەخ. 
بــەرەوڕووی  مافی مرۆڤ  داوا کردنی  لەم واڵتــەدا 
مرۆڤ  مافی  سیمای  و  دەکــا  لێپێچینەوەت  و  سزا 
کۆڵبەری  وەک  دیاردەکانی  لە  ئاشکرا  بە  دەتوانی 
خەسارە  لە  جۆرەها  و  هــەژاری  کۆڵبەرکوژی،  و 

کۆمەاڵیەتییەکاندا بەدی بکەی.
ئێران واڵتێکە کە تێیدا بە لێشاو مافی خەڵکەکەی 
پێشێل دەکرێ، زیاتر لە نیوەی خەڵکی ئەو واڵتە بە 
زمانی زگماکیی خۆیان ناخوێنن، خەڵک لە ئێران بە 
تایبەت لە کوردستان بە تاوانی هێنانی پارووە نانێک 
ئەوەی  بەتۆمەتی  منداڵیان  و  ماڵ  بۆ سەر سفرەی 
دەبن،  بریندار  و  دەکوژرێن  کــردوە  قاچاغی  کاری 

کەسیش لەو پێشێلکارییە ناپرسێتەوە...
و  ژنــان  بێبەشکردنی  ئێعدام،  ســەرکــوت،  گرتن، 
ئاسەوارەکانی  و  بێکاری  مافەکانیان،  لە  مندااڵن 
بەشێک لەو دۆخەن کە ژیان و مافی هاوواڵتیبوونی 

خەڵکی ئێرانیان خستۆتە مەترسییەوە.
کۆماری ئیسالمی نایشارێتەوە و بە ئاشکرا دەڵێ 
هەیە  مــرۆڤ  مافی  جــەوهــەری  لەگەڵ  کێشەی  کە 
ئیسالمی هەیە، هەموو  مافی مرۆڤی  بە  بــاوەڕی  و 

بگرە  ڕا  جیابیران  ئێعدامی  لە  جیناتەکانیشی 
زیندان  درێژخایەنی  حوکمی  سەپاندنی  هەتا 
لە  کۆمەڵگا  توێژەکانی  هەموو  بێبەشکردنی  و 

مافەکانیان بەوە پاساو دەداتەوە.
بــه ڵــگــه  و دێــکــۆمــێــنــتــه کــانــی مــافــی مـــرۆڤ  و 
مرۆڤ  مافی  جیهانییه کانی  و  گشتگیر  پڕه نسیپه  
خۆیه تی،  مرۆڤ  بڕیاری  و  بیر  کۆی  به رهه می 
ئه ویش به  سه رنجدان به  زۆری  و جۆراوجۆریی 
بۆ  مــرۆیــی دا  کۆمه ڵگای  له   ئایینزاکان  و  ئایین  
ــه و مــانــایــه  که   پــێــکــه وه ژیــان  و وێــکــهــه ڵــکــردن؛ ب
وێــڕای  ــرۆڤ  م مافی  جیهانییه کانی  پڕه نسیپه  
ئایینزاکان   و  ئایین   هه موو  بۆ  حورمه تی  و  ڕێز 
و به ڕه سمی ناسینی ئه وان له  ژیانی تاکه که سیی 
خه ڵکدا، به اڵم له  ژیانی کۆمه اڵیه تیی خه ڵکدا ڕێگه  
هه ر  شوێنکەوتووی  و  پێڕه و  کە   ده گــرێ  لــه وه  
ئایین  و ئاییزایه ک ماف  و ئیمتیازی زیاتریان له  
چاو خه ڵکی دی هه بێ  و به  گشتی بنه ماکانی مافی 
مرۆڤ شوێنکه وتووی هیچ دین و مه زهه بێک نین. 
پرسی  هێنانه گۆڕێی  به   ئیسالمی  کۆماری  به اڵم 
خۆده ربازکردن  بــه دوای  ئیسالمی  مرۆڤی  مافی 

له و به رپرسایه تی  و ده روه ستییانه یه .
کۆماری ئیسالمی به هێنانه گۆرێی ئه و چه مکه  و 
پاساوهێنانه وه  له  هه مبه ر هه موو پێشێلکارییه کانی 
مافی مرۆڤ له و واڵته  له الیه ن ده سه اڵته وه ، مافی 
به   خزمه تکردن  بــۆ  ــه ک  ن ئیسالمیشی  مــرۆڤــی 
ئیسالم، به ڵکوو وه ک چه کێک له  پێناو پاراستنی 
ده سه اڵت  و زۆرداریی خۆی به کار هێناوه و ، بۆ 
دژی  به   ناره زایه تییه ک  چه شنه   هه ر  سه رکوتی 
شه رعییه تی  ســه ر  پرسیارخستنه   و  ده ســـه اڵت  
دژی  به   قه ڵغانێک  وه ک  و  دێنێ   کاری  به   نیزام 

نه یارانی به کاری دێنێ.
و  ئیسالمی  کۆماری  چەوتی  سیاسەتی  بەاڵم 
ئەو شمشێرەی ڕێژیم بۆ دژایەتیی مافی مرۆڤ 
ئــەوەی  هــۆی  نــەبــووەتــە  بەستوویەتی  ڕوو  لــە 
خەڵکی ئێران مافەکانیان نەناسن و داوای نەکەن. 
واڵتە  ئەم  نییە خەڵکی  ڕۆژ  دەبینین  وەک چۆن 
بۆ بەدیهێنانی مافەکانیان بە شێوازی جۆراوجۆر 
ئەم  تێچووی  بــاج و  نــارەزایــەتــی دەرنــەبــڕن و 

مافویستییەش نەدەن.
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کۆماری  دەسەاڵتی  الیەن  لە  لەدایکبوون  وەستاندنی  پــرۆژەی 
ئیسالمیی ئێرانەوە لە باشووری ئەم واڵتە وەک پاشگەزبونەوە لە 
بواری  خرایە  ئێران  سەرانسەری  دانیشتووانی  رێژەی  پەرپێدانی 
نەخۆشخانەکانی  لە  یەکێک  لە  پــرۆژەیــە  ئــەم  جێبەجێکردنەوە. 
شاری ئەهوازی باشووری ئێران واتە کەمێک ئەمالوەتری شاری 
پرۆژەکە  سەرەتای  هەنگاوی  یەکەم  لە  پێکرد.  دەستی  »ئابادان« 
کە ڕۆژی 26ی سەرماوەز هەواڵەکەی باڵوکرایەوە، چوار ژن بە 
نەخۆشخانەی  یــوو(ی  سی  چڕ)ئای  چاودێریی  بەشی  لە  یەکەوە 
لەدایکبوونی گیانیان لێ سەندرا. لە جیاتی مندااڵن بە سەالمەتی لە 

دایک بن دایکان بێ سەالمەتی گیانیان لەدەست دا.
ــەی خــۆمــان »بــەشــی  ــەک ــی ــوردی ــان بــە ک ــوو« یـ ــ ــای ســی ی ــ »ئ
چاودێریی چڕ«، بە ئەو بەشەی نەخۆشخانە دەگوترێ کە هەموو 
پێداویستییەکانی نەخۆشی کاتی سەرەمەرگی لێیە و پزیشکی شارەزا 
لەم بەشەدا بەردەوام خەریکی پارێزگاری کردن لە نەخۆشانی زۆر 
دەڵێن  فارس  وەک  نیوەمردوو  نەخۆشانی  جاران  زۆر  و  هیالکن 
بە  خۆی  ئێران  دیارە  »دەژیێننەوە«.  بڵێن  بەکوردی  یان  »احیا« 
گشتی بۆ دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی و لەسەرووی هەموویانەوە 
میرزا عەلی ئاغای خامنەیی وەک »ئای سی یوو« وایە و بۆیان 
بووەتە بەشی »چاودێریی چڕ« و دەسەاڵتەکە وەک جەندەکێکی 
نەخۆشی لێ هاتووە کە بەئاستەم و دووبەاڵ نەفتی لە بەر دەڕوات 

و بە زەحمەت پشووی ئابووری دەخواتەوە. 
دەڵێن قسە قسەی لێ دەکەوێتەوە و ئێمەش لە سەرەوە گوتمان 
ئابادانمان  ناوی  کاتێک  ئابادانەوە.  ئەمالوەتری  دەکەوێتە  ئەهواز 
لە  سینەمایەی  ئەو  و  رێکس«  »سینەما  یادی  دەکەوینەوە  هێنا، 
یــاورانــی  و  ئاغا  بەدەستی  پاشایەتی  ڕێژێمی  تەمەنی  کۆتایی 
دارو  ملی  سەر  خرایە  خەتاکەی  و  درا  ئاگر  دانیشتووانییەوە  بە 
دەستەی دەسەاڵتی پاشایەتی دوای دەیان ساڵ دەرکەوت کەر لە 

کوێ کەتوە و هەرامە لە کوێ دڕاوە.
دەڵێن مرۆڤ ئەگەر زۆری گوت، بەسەر هەموو جۆرە قسەیەکدا 
دەکەوێ و ئێمەش خەریك بووین بە باسی ئەم ئابادان و شتی دیکە  
بەسەر سیاسەتدا بکەوین. یادی بەخێر جاران کە سەیری پاسەکانی 
نێوان شارەکانی ئێرانمان دەکرد، لە سەر شووشەی دواوەیان بە 
بەاڵم  بهتر«،  زندگی  کمتر،  »فرزند  نووسرابوو  جــوان  خەتێکی 
کاتێک دەچووینە نێو پاسەکە لە بان ئاوێنەی ژوورسەرکی کاکی 

شۆفیرکەی نووسرابوو »بحث سیاسی ممنوع«.
سەربازانی  نانا  چاوزەقەکان،  جەندرمە  لەترسی  چەندساڵێکە  
نێو  لــە  و  بکا  کەمتر  ــدی  ــەرزەن ف باسی  نــاوێــرێ  کــەس  گومناو، 
لە  دروشمەکە  دوو  هەر  و  بکاتەوە  سیاسی  لە  بیر  پاسەکانیش 
دەرەوە و نێوەوەی ماشێنەکان هەڵگیراون. ئاخر وەلیی فەقیهـ وەک 
لە  نوێنەری خوا  و  زەمان  ئیمامی  بەرحەقی  ناییبی  دەڵێن  خۆیان 
سەر زەوی لەم دواییانەدا بە مەبەستی زیادکردنی خێڵی چەکدارانی 
بە  و  ئیسالمی  ئینقالبی  هــەنــاردەکــاری  ئیمپراتۆرییەتی  بە  ســەر 
عێراق  باشووری  و  یەمەن  و  و سوریە  لولبنان  لە  کوشتن دانیان 
مەبەستە  بەم  ڕێک  پێبدا.  پەرە  ساحێبولزەمان  لەشکری  پێویستە 
بوو دروشمی فەرزەندی کەمتر هەڵگیرا و کەڵک وەرگرتن لە حەب و 
ئامێر و ڕێگەی پێشگیری کردن لە منداڵبوون پێشی پێ گیرا. جەنابی 
رێبەر کە بۆ خۆی لە تەڕی دەخوا و لە وشکی دەنوێ، هیچ باکی 
لە برسیەتیی مندااڵنی زۆر و زەوەندی خێزانە ئێرانییەکان نەبوو. 
بە برسیەیتی و  ئێران زۆر بن و  دانیشتووانی  ئەو هەر دەیــەوێ 
ئاواتی  بە  و  بگرێ  تفەنگ  بن و دەستیان  نەخوێندەواری گەوەرە 
گیرفانی  کۆڵینەوەی  سکیان  تێرکردنی  و  ــەرم  گ نانی  جەمێک 
پیرۆزی  ریزەکانی  نێو  بکەنە  روو  جەنگ  بەرکانی  کــوژراوانــی 
»حیز«بۆ الی لوبنان و نێو چەکدارانی بەشار ئەسەد و خزمەت 
شڕە خۆری  کەمێک  و  نان  پاروویەک  بۆ  و  یەمەن  حووسیەکانی 

خۆیان بە ئاگر و ئاسندا بکەن.
چیرۆکەکەی  جا  دوورن.  لێک  تەغدیر  و  تەکبیر  ــێ  دەڵ کــورد 
ئەو  کــەوتــەوە.  پێچەوانە  وەچە نانەوە  و  منداڵ بوون  زیادکردنی 
مێرمنداڵ و الوانەی چاویان بە جیاوازیی نەتەوەی و زوڵم و بێکاری 
لە دەستیان  ئاخوندەکان کەوت،  گرانی و ستەمی  برسییەتی و  و 
وەزاڵەهاتن. وای لێهات گرانبوونی بێنزینیان کردە بیانوو. ئەوە بوو 
بڕمێین.  تێک  ئاخوندان  شای  کۆشکی  مابوو  کەمێکی  و  راپەڕین 
ئەوانیش کە کونەمشێکیان لێ ببوو بەاڵخانە و دوای سەرکوت کردنی 
خەڵک بە خۆیان داهاتنەوە و ئەمجارە بیریان لە فەرزەندی کەمتر 
و  عەیبێکە  کەر  سواربوونی  بــەاڵم  کــردەوە،  خاوتر  ڕاپەڕینی  و 
ڕایبگەیەنن،  بێ ئەوەی  بۆیە  هەر  ــەدوو.  ب دەیکات  دابەزنینەوەی 
کەوتنە  بەڵکو  کــرد،  فــەرزەنــد  کەمکردنەوەی  بە  دەستیان  نــەک 
شەقامەکان  لەسەر  ڕاستەوخۆ  ئەوەی  دوای  گەورەکانیش.  گیانی 
ئەشكەنجەدا  ژێــر  لە  زۆریـــان  بەشێکی  و  کــردن  گولـله بارانیان 
کوشتن، کەوتنە بیری ئەمە پرۆژەی فەرزەندی کەمتر بە شێوازێکی 
دیکە جێبەجێ بکەن. بۆ ئەم کارەش بە دوو هۆی زۆر سەرکی لە 
نەخۆشخانەی »لەدایک بوون«ی ئەهوازەوە دەستیان پێکرد.  هۆی 
یەکەم ئەوەیە:  كوشتنی دایکان لە حەب و کاندۆم باشترە، چونکە 
ئەگەر دایکە مرد ئیدی وەچە نانەوەکە دەوەستێ. هۆی دوویەمیش: 
ئەو  کەمبوونەوەی  و  تۆقاندن  و  تــرس  بــاشــوورەوە  لە  کوشتن 

عەرەبانەی لێ دەکەوێتەوە کە بە تەمای جیابوونەوەن.

ناڕەزایەتییەکانی لوبنان و عێراق ئەوە دەسەلمێنن
و: کەماڵ حەسەن پوور*

لە کەمتر لە مانگێکدا، خۆپیشاندانەکان دژی 
لە  ئابووری  چاکسازیی  نەبوونی  و  گەندەڵیی 
هەردوو  لە  پێکرد.  دەستیان  لوبنان  و  عێراق 
چــاوەڕوانــنــەکــراوەکــان،  ناڕەزایەتییە  واڵت، 
ــەوە،  ــۆت ــرت ــارە شــیــعــە نــشــیــنــەکــانــی گ کـــە شــ
بۆ  ئــێــران  کــە سیستمی  کـــردوە  ئــاشــکــرایــان 
دەستڕۆیشتوویی لە ناوچەدا شکستی هێناوە. 
بۆ کۆمەڵگە شیعەکانی عێراق و لوبنان، تاران 
و بەکرێگیراوەکانی لە وەرگێڕانی سەرکەوتنە 
سەربازی و سیاسییەکانیان بۆ دوورە دێمەنێکی 
بە  هێناوە،  شکستیان  ئابوووری-کۆمەاڵیەتی 
واتایەکی ساکار، سێناریۆی بەرخۆدانی ئێران 

نەیتوانی بژیوی خەڵک دابین بکا.
لە سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسالمی، 
دەوڵەتی ئێران و سپای پاسداران سیاسەتێکی 
ــارەی  ــان لــە ب ــ ئــاشــکــرا، درێــژخــایــەن و وردی
شــۆڕشــەکــەیــان  ــی  ــردن ــاردەک ــەن ه چۆنیەتیی 
ــۆ واڵتــانــی خـــاوەن  ــۆ نــاوچــە، بــەتــایــبــەت ب ب
جێبەجێ  بۆ  ئێران  هەبووە.  شیعە،  زۆرینەی 
و  پــشــوودرێــژ  گەلێک  سیاسەتەکەی  کــردنــی 
قبووڵ  بچووکی  نسکۆی  و،  ــووە  ب خــۆڕاگــر 
ئامانجە  لەسەر  هۆشی  کە  کاتێکدا  لە  کــردوە 
عێراق،  بەسەر  هێژمۆنیی  واتە  سەرەکییەکەی 

لوبنان، سووریە و یەمەندا بووە.
ئەمڕۆ، وێدەچێ کە ئێران گەمە درێژخایەنەکە 
ــە لــوبــنــان لە  ــەوە. بــەکــرێــگــیــراوەکــەی ل ــات ــب ب
لە  بــردیــیــەوە.  ــردوودا  ــ ڕاب ساڵی  هەڵبژاردنی 
واتە  هاوپەیمانەکەی  توانی  ئێران  ســووریــە، 
بــەشــار ئــەســەد نــەجــات بـــدا. لــە چــەنــد ساڵی 
بەغدا  لە  شێوە  هەمان  بە  ئێران  ڕابـــردوودا، 
نێویاندا  لە  بەکرێگیراوەکانییەوە،  ڕێگای  لە 
کە  شیعە  میلیشیای  شەعبی،  حەشدی  هێزی 
بوو،  دروســت  داعش  لەگەڵ  بەربەرەکانی  بۆ 

دەسەاڵتی زۆرتری وەدەست هێناوە.  
بەاڵم، ئێران لە پالنە چل ساڵییەکەیدا، خاڵێکی 
دیمەنێکی  دوورە  خست:  پاشگوێ  گرینگی 
ئابووری-کۆمەاڵیەتی بۆ پاراستنی الیەنگرانی. 
دەرفەتێک  هــەمــوو  لــە  کەلکی  کــە  کاتێکدا  لــە 
دامەزراوەکانی  سەرجەم  نێو  خۆخزاندنە  بۆ 
نەیتوانی  ئــێــران  ڕێــژیــمــی  وەرگــــرت،  نــاوچــە 
ــە  ــەرچــاو بــگــرێ کــە ئـــەو دەســەاڵت ــەب ئـــەوە ل
پێویستی بە پالنی تۆکمە بۆ داهاتوو هەیە. بە 
لەبەرچاو گرتنی ڕووداوەکانی ناوچە، ئێران لە 
لوبنان  و  عێراق  هێناوە،  شکستی  حوکمڕانیدا 

نموونەی باشن بۆ ئەم ئیدیعایە.
ئێران لە هەردوو واڵتدا هێزی بەکرێگیراوی 
دروست کردن، لە ڕێگای پشتیوانیی ئابووری 
بەخشین  ــێ  پ دەســـەاڵتـــی  ــەوە  چــەکــوچــۆڵ و 
ــردن کــە خــۆ بــخــزێــنــنــە نێو  ــ ــی ک ــەت ــارم و، ی
دامەزراوە دەوڵەتییەکانەوە. ئەمڕۆ، دامەزراوە 
کارێکی  لــوبــنــان  و  ــراق  عــێ دەوڵــەتــیــیــەکــانــی 
گەل  لە  پارێزگاری  لەجیات  هەیە:  سەرەکییان 
و خزمەتکردن پێی، ئەوان پارێزگاری لە ئێران 

]حکوومەت[ و بەرژەوەندییەکانی دەکەن.
ناڕەزایەتییەکانی  هۆ  چەند  بە  چــاودێــران 
ــە«  ــن ــان بـــە »شــتــێــکــی بــێ وێ ــن ــوب ئــێــســتــای ل
ــە مــاوەیــەکــی  ــۆ یــەکــەمــجــار ل ــەن. ب ــ ــاو دەبـ نـ
بە  هەستیان  لوبنانییەکان  دوورودرێــــــژدا، 
دوژمنی نێوخۆیی کردوە، واتە دەوڵەتی ئەوان 
دەسەاڵتێکی  نــەوەک  سیاسییەکان،  ڕێبەرە  و 
لەوێ،  ناوچەیی.  شوێندانەرێکی  یا  داگیرکەر 
ئاراستەی  نەیانتوانیوە  سیاسییەکان  ڕێبەرە 
سەرجەم  کە  بکەن،  کۆنترۆڵ  ناڕەزایەتییەکان 
ترابلۆس  لە  گرتووەتەوە،  ئایینەکانی  و  کەرت 
باشوور  لە  نەباتییە  و  ســوور  تا  باکوور  لە 
ــا ســـەیـــدا. بــەربــاڵویــی  ــە بـــەیـــرووتـــەوە ت و ل
ناڕەزایەتییەکان نیشانی دەدا کە ئەوان توانایی 
یەکگرتووییان بەبێ لەبەرچاو گرتنی پێوەندیی 
ئایینی و سیاسی هەیە. ئەوەی ئەوانی لێک کۆ 

نەک هەر فەرزەندی کەمتر، بەڵکوو نەبوونی 
دایک و باوکیش لە پێداویستییە بەپەلەکانە

کردۆتەوە قەیرانێکی ئابوورییە کە زەرەری بە 
خەڵکی سەرجەم تاقم و ئایینەکان گەیاندووە. 
وەک چۆن یەکێک لە خۆپیشاندەرەکان گوتی: 

»برسییەتی هیچ ئایینێکی نییە.«
ناڕەزایەتییەکان  گرینگتر،  هەموو  لە  بــەاڵم 
بۆیە بێ وێنەن چونکە حیزبوڵاڵش هەڵوێستێکی 
ڕێبەری  نەسڕوڵاڵ  حەسەن  گــرت.  نائاسایی 
حیزبوڵاڵ کە دەیان ساڵ خۆی وەک پارێزەری 
دەناساند،  نـــادادپـــەروەری  دژی  و  هـــەژاران 
ســەرشــەقــام  خــەڵــکــی  دژی  کــە  دا  بـــڕیـــاری 
ــان هــاوهــەڵــوێــســت بــێ.  ــەدەســت ــارب ــەڵ ک ــەگ ل
بە  بەرامبەر  حیزبوڵاڵ  هەڵسوکەوتی  شێوەی 
و  مــەزن  نسکۆیەکی  ئێستا  ناڕەزایەتییەکانی 
ئێستا  تا  کە  نێوخۆییە  ئالنگاریی  دژوارتــریــن 

بەرەوەڕووی بووەتەوە.
لە  پشتیوانیی  لــەخــۆڕا  حیزبوڵاڵ  ڕێــبــەری 
نەکرد.  حــەریــری  سەعد  ــران  ــ وەزی ســـەرۆک 
شیعە  خۆپیشاندەرانی  بــەشــداریــی  دیمەنی 
شەقام  سەر  دیکەی  لوبنانییەکانی  لەگەڵ  کە 
ڕێبەریی  دڵی  نێو  ترسی خستە  بوون،  تێکەڵ 
حیزبەکەوە. شیعەکانی لوبنان هەمیشە بڕبڕەی 
حیزبوڵاڵ  ناوچەیی  و  نێوخۆیی  هێزی  پشتی 
بە  دەنــگ  هەڵبژاردندا  کاتی  لە  ــەوان  ئ بــوون. 
و،  دەدەن  ئەمەل  هاوپەیمانەکەی  و  حیزبوڵاڵ 
یەمەن  و  ســووریــە  لوبنان،  لە  ــەوان  ئ لەگەڵ 
شەڕ دەکەن. لە بەرامبەردا زۆر لەوان مووچە 
لە  لێشاو  بە  کە  و خزمەتگوزاری وەردەگــرن 

الیەن ئێران و حیزبوڵاڵوە پێیان دەدرێ.
دامــەزرانــی  دوای  لە  جــار  یەکەم  بۆ  بــەاڵم 
حیزبوڵاڵ لە هەشتاکانی زایینییەوە، شیعەکانی 
نەباتییە،  لــە  ــەوە.  ــنـ ــتـ دەوەسـ دژی  ــوبــنــان  ل
گــرووپــە  ــەو  ئ نــفــووزی  نــاوچــەی  گرینگترین 
شیعە  خۆپیشاندەرانی  لوبنان،  باشووری  لە 
حیزبوڵاڵیان  ڕێبەرانی  بارەگاکانی  تەنانەت 

سووتاند.
لێرەدا، سێ هێز کاریگەرن. یەکەم، تێوەگالنی 
و  ســووریــە  شــەڕی  لە  حیزبوڵاڵ  پڕتێچووی 
بۆ  یەکگرتووەکان  واڵتە  گەمارۆکانی  زەختی 
ــردوە کە  ک ناچار  ئــەو حیزبەی  ئــێــران،  ســەر 
بکاتەوە،  کەم  خزمەتگوزارییەکان  و  مووچە 
نێوان  مــەودای  بوونی  زیاتر  بووەتە هۆی  کە 
ئەو کۆمەڵگەیە.  نێو  دەوڵەمەند و هەژارەکانی 
لە کاتێکدا کە زۆربەی هێزەکانی کە دەیانناردنە 
بوون،  هەژارەکان  شیعە  لە  سووریە  شەڕی 
شەڕەکەوە  هۆی  بە  حیزب  کاربەدەستەکانی 
ناڕەزایەتیی  هۆی  بووە  کە  بوون  دەوڵەمەند 

زۆر.
ناچار بوون  دووهەم، دەنگدەرانی حیزبوڵاڵ 
بەرری، وەک  نەبیل  هاوپەیمانی حیزبوڵاڵ،  کە 
پێویست  خراپەیەکی  وەک  پارلمان،  سەرۆکی 
قبووڵ  شیعە،  هاوپەیمانیی  پــاراســتــنــی  بــۆ 
بەرری  ئاشکرای  گەندەڵیی  ئەگەرچی  بکەن. 
و  شەفافییەت  لەمەڕ  حیزبوڵاڵ  ئیدیعای  دژی 
ساڵ  دەیــان  بۆ  کۆمەڵگەکە  بــوو،  دەستپاکیی 
ئابووریی  کە  کاتێک  بــەاڵم  خست.  پاشگوێی 
لوبنان بەرەوە خراپی چوو لەهەمان کاتدا کە 
دارایی حیزبوڵاڵ لە کەمیی دا، زۆر شیعە چیدیکە 
بکەن.  دابین  خۆیان  تێچووی  نەیاندەتوانی 
گەندەڵیی بەرری و سامانە لە ڕادەبەدەرەکەی 

چیدیکە تەحەمول نەدەکرا.
جەختی  ڕادەبــــەدەر  لــە  حیزبوڵاڵ  سێهەم، 
لەسەر توانایی سەربازی کردوە. حیزبوڵاڵ پاش 
کشانەوەی ئیسڕائیل لە لوبنان لە ساڵی 2000 
و پاشان دوای شەڕی جووالی لە لوبنان لەگەڵ 
ئیسڕائیل لە 2006 ئەو هەڵوێستەی گرت. ئەو 
لە سووریە  ئیدیعای کرد کە  بە هەمان شێوە 
سوننە،  تــونــدئــاژۆیــی  ــوێ،  نـ ــی  ــن دوژم دژی 
سەرکەوتنانە  ئەو  گشت  بەاڵم،  سەرکەوتووە. 
گشتی.  خۆشبژیویی  هــۆی  ببنە  نەیانتوانی 

شیعەکانی  بــەاڵم  بــووبــێ،  ئێران  قازانجی  بە  لەوانەیە 
بۆیە  کەوتنەوە.  تەریک  زۆرتــر  کات  هەموو  لە  لوبنان 
هێندە گرینگە کە کۆمەڵگەی شیعە، بە تێکەڵ بوون لەگەڵ 
ناڕەزایەتییەکان، ئێستا هەوڵ دەدا کە پێناسەی لوبنانیی 
خۆی وەدست بێنێتەوە، لە جیات ئەو پێناسە ئایینییەی کە 
تائێستا لە دابین کردنی چاوڕوانییەکەی شکستی هێناوە.

مانگە،  ئەو  شێوەیە.  هەمان  بە  عێراقیش  بەسەرهاتی 
دەیان هەزار عێراقی لە بەغدا و شارە شیعەکانی دیکەی 
چینی  دژی شکستی  و  دەر  هاتنە  واڵتە  ئەو  باشووری 
خزمەتگوزارییە  دابینکردنی  لــەمــەڕ  عــێــراق  سیاسیی 
گەندەڵی،  و  بێکاری  کــردنــەوەی  کەم  و  سەرەکییەکان 
ــڕی. ســەرکــوتــکــردنــەکــان خــێــرا و  ــ نــاڕەزایــەتــیــیــان دەرب
لە  زیاتر  کوژرانی  هۆی  بوونە  کە  بوون  شەڕەنگێزانە 
لە  دوای حەفتەیەک  کەمێک  ڕۆیتێرز  100 خۆپیشاندەر. 
و  کــردەوە  باڵو  ڕاپۆرتێکی  ناڕەزایەتییەکان  دەستپێکی 
ئێران  بەکرێگیراوەکانی  میلیشیا  کە  کردەوە  پشتڕاستی 
بۆ کوشتنی خۆپیشاندەران، تاک تیرهاوێژیان لە هەندێک 

سەربانی بەغدا دامەزراندبوون. 
لە  خۆپیشاندانەکان  بە  واڵمــدانــەوە  لە  ئێران  دەوری 
عێراق و شکستی دەوڵەت لە پارێزگاری لە هاوواڵتییەکانی 
نیشانەیەکی بەرچاوی نفووزی ئێران لەو واڵتەیە. گەلێک 
لە فەرماندەکانی میلیشیاکانی سەربە ئێران ئێستا ئەندامی 
پارلمان و دەوڵەتن، کە ئاجێندای ئێران جێبەجێ دەکەن 
و ئابوورییەکی جێگرەوە بۆ ئێران کە لەژێر گەمارۆکانی 

واڵتە یەکگرتووەکاندایە دابین دەکەن. 
ئــێــران دژی داعــش  بــەرنــامــەی  لــوبــنــان،  هــەر وەک 
نێو  بچنە  میلیشیاکان  ڕێــبــەرانــی  کــە  بــوو  یارمەتیدەر 
دامــەزراوە  نێو  بخزێننە  خۆیان  وردە  وردە  و  پارلمان 
ئەگەر  لوبنان،  حیزبوڵاڵی  مۆدێلی  وەک  دەوڵەتییەکان. 
ئێران  عێراقییەکانی  بەکرێگیراوە  نەگیرێ،  پێ  پێشی 
لەسەرخۆ و بێگومان لە سپای عێراق بەهێزتر دەبن و، 

دەسەاڵتی شەڕ و ئاشتی دەکەوێتە دەست ئێران.
ئەوە بە هەڵکەوت نییە کە تەنیا شیعەکان لە عێراق هاتنە 
ڕێبەرە  الیەن  لە  دەمێکە  سەر شەقامەکان. سوننییەکان 
تا  شیعەکان  و،  دەکرێن  سەرکوت  شیعەوە  تایفییەکانی 
بۆ  ئایینی  پێناسەیەکی  جیات  لە  خۆیان  پێناسەی  ئێستا 
ئەگەری  بەاڵم  نەگواستووەتەوە.  نەتەوەیی  پێناسەیەکی 
هەبێ،  درێژەیان  ناڕەزایەتییەکان  ئەگەر  کە  هەیە  ئەوە 
سەرتاسەری واڵت دەگرنەوە. هەندێک سوننی و کوردی 
شیعە  خۆپیشاندەرانی  بــۆ  خــۆیــان  پشتیوانیی  عــێــراق 
دەربڕیوە بەاڵم خۆیان لە تێکەڵ بوون پاراستووە تا پێش 
بدرێ،  لێ  داعشیان  ئەندامەتیی  مۆرکی  کە  بگرن  بەوە 
بیانوویەک کە ئێران هەم لە عێراق و هەم لە سووریە بۆ 
هێرشکردنە سەر سەرهەڵدانەکان کەلکی لێ وەرگرتووە. 
لەگەڵ  شتێک  هەر  عێراق  و  لوبنان  ناڕەزایەتییەکانی 
خۆیانا بێنن، ئێران ڕێگا نادا کە پێکهاتەی دەسەاڵتەکەی 

بێ شەڕ بڕووخێ. 
لێی  زۆر  کە  دەکا  کارێک  ئێران  هــەردوو شوێنان  لە 
شارەزایە. لە لوبنان، لە جیات پاشەکشە و ڕێگە دان بە 
چاکسازی لە الیەن دەوڵەتی نوێ بە وەزیری لێهاتووە، 
کە  وێــدەچــێ  ئــێــران  ســەربــە  میلیشیاکانی  و  حیزبوڵاڵ 
ئاشکرا  بە  نەسڕوڵاڵ  بێنن. هەر وەک  بەکار  هێزەکانیان 

گوتی، دەوڵەتەکەی ناڕووخێ.
لە  شەعبی  حەشدی  هەڵەی  کە  دەدا  هەوڵ  حیزبوڵاڵ 
یەکە  بۆیە  نەکاتەوە.  دووپات  توندوتیژی  هێنانی  بەکار 
غەیرە- ئەندامی  چەند  بە  ڕاهێنانیان  سەربازییەکانی 
حیزبوڵاڵ کردوە تا ببنە ئەندامی تیپی بەرخۆدانی لوبنان. 
هەڵسوکەوت  کە  ئەوەیە  دەقـــاودەق  تیپانە  ئەو  ئەرکی 
لەگەڵ ئالنگارییە نێوخۆییەکان بکەن و ڕێگا بە حیزبوڵاڵ 
بدەن کە بەرپرسیارییەکەی نەگرێتە ئەستۆ. هەر ئێستا، 
لە هەوڵێک بۆ دروست کردنی دژەشــۆڕش، سەدان الو  
کە ئااڵی حیزبوڵاڵ و ئەمەلیان بەدەستەوە هێرشیان کردە 
سەر خۆپیشاندەران لە چەند شار. تا ئێستا، سپای لوبنان 
پێشی پێگرتوون کە زۆر لە خۆپیشاندەران نزیک نەبنەوە، 
لە  زۆرتر  بەیرووت،  دەرەوەی  لە  توانییان  ئەوان  بەاڵم 
خۆپیشاندەر  هەندێک  شیعەکان،  شــارۆچــکــە  و  شــار 

بترسێنن و لێیان بدەن. 
لە عێراق، وێدەچێ کە میلیشیاکانی سەربە ئێران کەلک 
لە توندوتیژی بۆ سەرکوتی ناڕەزایەتییە نوێکان وەرگرن 
بەبێ  بکەنەوە.  پێ  دەست  ئۆکتۆبر  25ی  لە  قــەرارە  کە 
و  پارلمان  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  نێونەتەوەیی  گوشاری 
ناچار کردنی سەرۆک وەزیران عادل عەبدولمەهدی، بۆ 
دەست لەکار کێشانەوە، خەڵکێکی زۆر دەکوژرێن. بەاڵم 
لەهەر حاڵەتدا، ناوبانگی ئێران تووشی زەرەری بەرچاو 

دەبێ.
دووپــات  بەسەرهات  هەمان  ناوچە،  سەرانسەری  لە 
دەبێتەوە. لە هەر شوێنێک ئێران براوە بێ، ئاژاوە حاکمە. 
ئێران  دەسەاڵتی  کە  بووە  ئاشکرا  لوبنان،  تا  عێراق  لە 
خۆی  الیەنگرانی  کاتێک  و،  ناکرێ  تەحەمول  چیدیکە 
ناکەن،  قبووڵ  ڕێبەرانیان  و  ئێران  چیدیکە  واڵتانە  لەو 

کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی دەبێ ئەوە لەبەرچاو بگرن.
کە  دەدەن  نیشان  دووایــیــانــە  ئــەم  ناڕەزایەتییەکانی 
دەسەاڵتی ئێران زۆر لەوە ناسکترە کە دنیا حیسابی بۆ 
دەکا و، لەوەش گرینگتر ئەوەیە کە دەبێ وەبیریان بێتەوە 
کە شیعەگەری هیی ئێران نییە و ڕەنگبێ کاتی ئەوە هاتبێ 
کە ئەوان ڕاستەوخۆ کار لەگەڵ کۆمەڵگە شیعەکان بکەن.

***
* فارین پاڵیسی – حەنین غەددار

ئێران خەریکە خۆرهەاڵتی ناڤین لە کیس دەدا 
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 )Cyberspace( سایبێر«  »فه زای 
پێوه ندیی  کۆمه ڵێک  مانای  به   واتادا  له  
کۆمپیۆتێر  به هۆی  که   مرۆڤه کانه   نێوان 
له به رچاو  به بێ  مخابه راتی  که رسته ی  و 
ده کرێ.  پێناسه   فیزیکی،  گرتنی جوغرافیای 
فه زای  میناکێکی  ئانالین  سیستمێکی 
ده توانن  به کارهێنه رانی  که   سایبێرییه  
ده گه ڵ یه کتر پێوه ندی بگرن، به  پێچه وانه ی 
پێویست  سایبێردا  فه زای  له   واقعی،  که شی 
سه رجه م  و  نییه   فیزیکی  جێگۆڕکێی  به  
که ره سه  و ئامراز و کارکرده کان له  ڕێگای 
دێ؛  پێک  ماوس  یا جووڵه ی  قرته    داگرتنی 
بۆ میناک پێوه ندی گرتن له  ڕێگه ی ئیمه یل، 
واتساپ یا ... پێوه ندیی نێوان ئه و مرۆڤانه ی 
کورتی  شێوه ی  چه ند  به   ته نیا  پێشتر  که  
ڕاسته خۆ )ڕووبه ڕوو( و ناڕاسته وخۆ )تیڤی، 
شێوازێکی  به   بوو،  تێلگراف(  یا  ته له فۆن 
زۆر جۆراوجۆر و به رباڵوتری لێ کردووه . 
چ  حه قیقی  چ  جا  پێوه ندییه کان  که شی 
مه جازی بۆ وه رگرتن و ده ست وێڕاگێشتنی 
تاکه کانی کۆمه ڵگە به  تێفکرینه  سیاسییه کان 
و  ده رهه ست  گه لی  پارادایم  هه بوونی  و 
به رهه ست ڕۆڵێکی به رچاوی هه یه . له م نێوه دا 
و له  به ستێنی چاالکییه کانی به ره و گه شه  و 
وه ک  کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   پێشکه وتووی 
سیاسی،  گۆڕانی  فاکته ره کانی  له   یه کێک 
به   ئێمه  هه ڵنه گره .)1(   حاشا  ڕاستییه کی 
یا  کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   باسی  له   گشتی  
فه زای سایبێردا ده توانین باسی »سۆشیال 
کۆمه اڵیه تییه کان  ڕاگه یاندنه   یا  مێدیا« 
)ڕایه ڵه ،  ڕایه ڵکه  و  اجتماعی(  )رسانه های 
اجتماعی(  )شبکه های  کۆمه اڵیه تییه کان  تۆڕ(  

بکه ین. 
ڕاگه یاندنه   Social mediaیا   
کۆمه اڵیه تییه کان، واتایه که  بۆ که لکوه رگرتن 
ته له فۆنی  وێب،  سه ربه   هێنانی  شوول  له  
که ره سانه ی  و  ئامێر  ئه و  و  هاوڕێ 
ڕاگه یاندنه   دێن،  به کار  گوتوبێژ  بۆ  که  
له ،  بن  یه کێک  ده توانن  کۆمه اڵیه تییه کان 
وێبالگه کان،  گوتوبێژ،  هۆڵی  الپه ڕه کان، 
پادۆکسته کان،  ویکی،  میکرۆبالگینک، 
چوارچێوه ی  له   که    ... و  ویدیۆ  و  وێنه  
ئاوانسێک له سه ر ڕه گی به شداریی کۆمه ڵگە 

ده ژمێردرێن.
له  سه د ساڵی ڕابردوودا له  هه موو جیهان 
ڕاگه یاندنه   وه ک  که ره ستانه   و  ئامێر  ئه م 
کۆمه اڵیه تییه کان نه خشی به رچاویان هه بووه  
بریتی بوون  له : ڕۆژنامە، گۆڤار، وەرزنامە، 
بێ تێل  ویدیۆ،  ماهوارە،  تەلەویزیۆن،  ڕادیۆ، 
دانی  له   ... هه روه ها  و  ته له فۆن  )بێ سیم(، 
بیستن  ڕاگه یاندنێکی  وه ک  چاالکی  په یامی 
پشوو،  و  ڕابواردن  ڕاسته وخۆ،  بینیی  و 
 ... و  ده ری  ڕووناکی  هونه ر،  نمایشی 
دیاره   په نجه یان  جێ  و  هه بووه   ده وریان 
ئاماژه  به  سینەما، مۆسیقا، شانۆ،  ده توانین 
ئەدەبیات، نیگارکێشی و ... بکه ین که  ئه مانه  
زیاتر له  کۆڕ، کۆبوونەوە، فستیڤاڵ، کۆنگرە 

و ... خۆیا بوونه .
له ساده ترین پێناسه دا، سۆسیال میدیا ئه و 
جۆره  له  میدیایه یه  که  چیتر خودى خۆى به  
ته نها قسه  ناکا و، جیاواز له  میدیا باوه کان 
وه ک ڕادیۆ و ته له ویزیۆن و میدیاى چاپکراو 
ڕێگه  به  خه ڵک ده دا ببن به  به شێک له  به هاى 
سۆسیال  که   زانیارییه ى،  ئه و  نێوه رۆکى 

میدیا باڵوی ده کاته وه .
کۆمه اڵیه تیش  ڕایه ڵکه ی  جۆرى  باوترین 
له  واڵتی به ناو ئێران، فه یسبووک، تێلێگرام، 
یاسای  به پێی  هه رچه ند   .  ... و  ئینستاگرام 
ئێران  ئیسالمیی  بنه ڕەتیی ڕێژیمی کۆماری 
کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   له   بوون  ئه ندام 
تاوان نییه  به اڵم چونکه  به شێک له و ڕایه ڵکانه  
له  سیستمی  بوون  ده رباز  و  کراون  فیلتێر 
فیلتێرینگ-یش به  تاوانی سایبێر ده ژمێردرێ 

ڕۆڵی ڕایه ڵه  کۆمه اڵیه تییه کان
 له  بزووتنه وه  مه ده نییه کاندا

به مجۆره  به ربه ست بۆ به  ئه ندام بوونی ئازادیی 
و  ڕاست  ئامارێکی  بۆیه ش  هه ر  زۆره ،  خه ڵک 
ئاماژه کان  به اڵم  نییه   ده ستدا  له به ر  دروست 
باس له وه  ده که ن زیاتر له  45 ملیۆن که س له  
ئێراندا ئه ندامی ئه پلیکه یشێنی تێلێگرامن و زیاتر 
له  20 ملیۆن که سیش فه یسبووک به کار دێنن، 
به رپرسانی  ئه وه یه   سه یر  نێوه دا  له م  هه ڵبه ت 
پرۆگرامانه   له و  که لک  ڕێژیمیش  بااڵی 
ده ڵێن،  لێکۆڵه ره وه کان  وه ک  به اڵم  وه رده گرن! 
ماناى  به   کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵکه   به رباڵویی 
بابه تى  ڕایه اڵنه    ئه و  زانیارییه کانى  نایه ت  ئه وه  
له   په یجانه ى  له و  زۆر  به شێکى  چونکه   بن، 
میدیا  کۆپى  هه ن  کۆمه اڵیه تییه کاندا  ڕایه ڵه   
باوه کانن به جۆرێک ئاسته مه  بتوانین میدیایه کى 
خۆى  په یجێکى  خاوه نى  و  بدۆزینه وه   باو 
له   و  به گشتى  کۆمه اڵیه تییه کان  تۆڕه   له   نه بێ 

فه یسبووکیش به تایبه تى.

ڕایه ڵه یه ک  واتا  کۆمه اڵیه تییه کان:  ڕایه ڵکه  
به  به شداریی تاکه کان، گرووپه کان و پێوه ندیی 
گه لێک  گرووپ  ئه ندامه کانیان  و  تاک  نێوانیان . 
خه ڵکانه   ئه م  نێوان  نزیکایه تیی  و  دێنن  پێک 
بازرگانی، حه زی  هاوڕێیه تی، خزمایه تی،  وه ک 
به   داده مزرێنێ.  به شدارییه   ئه م   ... و  هاوبه ش 
زۆرتر بوونی ئه م دیارده یه  ڕایه ڵکه کانیش تێک 
ڕایه ڵکه   ئانالیزی  به   ده کرێ  و  ده بن  چڕژاوتر 
شیکاری و شرۆڤه  بکرێ. ده سته واژه ی ڕایه ڵه  
کۆمه اڵیه تییه کان چه مکێکی نوێ نییه ، مرۆڤه کان 
ئاگر  ده وری  له   که   رابردوو  سه ده کانی  له  
باس  و  قسه   یه کتر  بۆ  و  ده به ست  پاپۆته یان 
پێكهێنانی  سه رقاڵی  ده گێڕاوه   چیرۆکیان  و 
ڕایه ڵکه یه کی کۆمه اڵیه تی بوون. کاتێک سه رکانی 
له  الدێیه کان به یانان و ئێواران ده بووە جێگای 
ڕایه ڵکه یه ک  ئه مه   کچان،  و  ژنان  کۆبوونه وه ی 
دیوه خانی  حوجره کانا،  له   یا  ده بوو  دروست 
خانه قاکان  و  ته کیه   حه مامه کان،  ئاغاکان، 
ده وری  له   به   که   بوون  شوێنه   ئه و  گشتیان 
یه ک کۆبوونه وه  و لێک هااڵن ڕایه ڵکه  و تۆڕیان 
)Network( له  خۆیان پێک دێنا. به اڵم تشتێک 
که  بۆته  ئه وه ی که  ئه م تۆڕانه  زیاتر سەرنجیان 
هاتنی  وه رگیرێ،  لێ  که لکیان  و  بدرێتێ 
که ره سته ی دیجیتاڵی و یارمه تیدانی به  گه شه ی 

تۆڕه  کۆمه اڵیه تییه کانه .
ڕایه ڵه  کۆمه اڵیه تییه کان، کاتێک پێک دێن که :

یه ک  ده گه ڵ  پێوه ندیدار  گرێی  کۆمه ڵێک   -1
شه قل ده گرن.

یا  گرووپێک  تاکێک،  گرێیه ک،  هه ر   -2
ڕێکخراوێکه .

3- ڕایه ڵه  کۆمه اڵیه تییه کان، به  مانای پێشان 
دان و خوێندنه وه ی پێوه ندیی نێوان ئه م گرێیانه  

و ڕه وتی زانست و زانیاریی نێوانیانه .
تۆڕه   له   که   گشتییه ی  پێناسه   ئه و  به پێی 
کۆمه اڵیه تییه کان خستمانه  ڕوو، هه ر بۆشاییه ک 
به  مه به ستی شه قل گرتن و خێرا کردن و  که  
کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   گه شه ی  هاسانکاریی 
کۆمه اڵیه تییه کانه   تۆڕه   سرویسێکی  بێ،  پێک 
ڕێکام  ده توانین  ته نانه ت  ده گوترێ.    SNS که  
)ڕێکخراوه کانی کۆمه ڵگای مه ده نی( یا »ئێن جی 
ئۆ« کانیش وه ک باشترین میناک بۆ سرویسی 
ده وری  به   کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   گه شه ی 
دیاریکراو، باس  بابه تێکی  تایبه ت و  بازنه یه کی 

بکه ین.)2(
ڕایه ڵه   ده سته واژه ی  بیستنی  به   ئێمه  
)Social Network( یه کجێ  کۆمه اڵیه تییه کان 
وه ک  کۆمه اڵیه تی  پله تفۆرمی  بۆ  سەرنجمان 
نه رمامێرگه لی  و  ئینستاگرام  فه یسبووک، 
نامه به ری وه ک تێلێگرام و واتساپ ده چێ. به اڵم 
و  ڕایه ڵکه   هه م  بێ  له به رچاو  ئه وه مان  ده بێ 
هه مژی سازانی کۆمه اڵیه تی به رله  له دایکبوونی 
و  هه بووه   تێکنۆلۆژی  به ره وپێشچوونی  و 
ده کرێ بڵێین ڕایه ڵکه  کۆمه اڵیه تییه کانی مرۆیی 
ته نانه ت له  سه رده می ئه شکه وت نشینی و ڕاو 
و نێچیرڤانی، ته ک مرۆڤ بووه . ده رکی باشتری 

هۆکارێکه   کۆمه اڵیه تییه کان  رایه ڵه   چه مکی 
کۆمه اڵیه تی  پله تفۆرمی  له   که   ئه وه ی  بۆ 
لێ  که لکی  و  تێبگه ین  باشتر  دینامیکی  و 
وه رگرین. به  جۆرێکی تر ده کرێ بڵێین ڕایه ڵه  
پارادایمی  له   کۆمه ڵێک  کۆمه اڵیه تییه کان، 
ئه م  ئه ندامن.  چه ند  یا  دوو  نێوان  پێوه ندیی 
پێوه ندییه  به  ئامانجی گۆڕینه وه ی زانیارییه کان 
ده گرن  شکڵ  پرسگه لێک،  چاره سه ری  و 
چونکه   هه یه .  ڕاده ییان  بوونی  به رده وام  و 
به   کۆمه اڵیه تی  ده روونناسانی  و  توێژه ران 
که لک  ڕێکتر  واژه گه لێکی  له   ده زانن  باش 
له   »ئه ندام«  جێگای  به   وێنه   بۆ  وه رگرن، 
که لک   )Actor( »کۆنێشگه ر«  ده سته واژه ی 
ده ڵێ  پێمان  ده سته واژه یه   ئه م  وه رده گرن، 
نێوان  له   ته نیا  کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   که  
مرۆڤه کان نییه  و ده توانێ له  نێوان کۆمه ڵێک 
مرۆڤ و کۆمپانی یا ڕێکخراوێک-یش بوونی 

هه بێ.
ڕایه ڵه   »کاستێڵز«  باوه ڕی  به  
بوونی  هاوڕایی  به رهه می  کۆمه اڵیه تییه کان 

سێ بوویه ری مێژووی سه ربه خۆن.

1- شۆڕشی زانیاری.
سه رمایه داری  کارکردی  نوێکردنه وه ی   -2

و ئابووری به پشت به ستنی به رنامه داڕێژی.
ده یه ی  کولتوورییه کانی  بزووتنه وه    -3

1960ی زایینی.

به   کۆمه ڵگەیانه   ئه م  تایبه تمه ندیی 
ڕوانینی کاستێڵز به کورتی ئه مانه ن:

که   به جۆرێک  ئابووری؛  گه شه ی   -1
کۆمپانیاکان  نێوان  کێبەرکێی  و  به رهه مهێنان 
و  زانست  به   پێویستی  پتر  کاتێک  هه موو  له  

زانیاری و تێکنۆلۆژیی نوێ بووه .
جۆرێک  به   جیهانی؛  ئابووریی   -2
ڕایه ڵه   ژێره وه ی  چینی  جۆره کان  له  
پێوه ندییه کی  جۆرێک  به   کۆمه اڵیه تییه کان 

توندوتۆڵی ده گه ڵ ئابووریی جیهانی هه یه .
ڕایه ڵکه کان؛  ئابووری  چاالکیی   -3
واقعیی خۆیان  ئادگاری  ڕایه ڵکه کان  ئه مجاره  
ده باڵ  تۆڕه کان  هێدی  هێدی  و  ده رده خه ن 
خۆیاندا ده توێنه وه  و به  ڕیکالمی ئابووری و 

پرۆپاگه ندایی، ده گلێن.
ڕایه ڵکه کان؛  باڵی  له سه ر  سیاسه ت   -4
مانه وه ی  بۆ  سیاسه تمه داره کان  لێره دا 
خۆیان له  مه یدانی ده سته اڵت ناچارن ده ست 
به سه ر تۆڕه کاندا بگرن ئا لێره دایه  کۆنترۆڵی 

ڕایه ڵکه کان خۆی ده رده خا.
پێشکه وتنه کانی  و  گه شه   تره وه   له الیه کی   
زۆری  گۆڕانکارییه کی  گشتییه کان،  ڕایه ڵه  
جۆراوجۆری  ئاستی  و  پێوه ندییه کان  له  
 ... و  سیاسی  و  کۆمه اڵیه تی  کولتووری، 
هه مووه   له و  جیا  و  نێوه دا  له م  پێکهێناوه . 
له الیه ک  ڕایه ڵه کان،  و  ئینتێر نێت  کارکردانه ی 
و  بان  ده باته   تاکه کان  سیاسیی  زانیاریی 
سیاسییان  پرسگه لی  ده   تریش  له الیه کی 

وه رده دا.
ده کرێ  قه پات  گشتی  به ستێنی  که   کاتێک 
ده کرێ،  ڕه وگیر  کۆمه ڵگە  که شی سیاسیی  و 
باس و خواستی سیاسی ده چته  نێو کۆمه ڵگەی 
گوتوبێژی  فه زای  و  دیجیتاڵی  ڕایه ڵکه یی 
و  باس  ئه م  ناچار  ده چێ،  له نێو  ئازادانه  
دیجیتاڵییه کان  ئامێره   قوژبنی  ده چنه   پرسانه  
ده گوورێ.  کۆمه ڵگە  نهێنیی  پێوه ندیی  و 
کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   سیاسیی  هاندانی 
وه ک یه کێک له  ئاڵۆزترین و چڕترین پێگه  و 
زۆربه ی  مه ده نییه کان،  به رگرییه   سه نگه ری 
دوای بێ هیوایی له  گوێ نه دانی ده سته اڵتداران 
ڕەواکانی  داواکارییه   یاسایی  پتانسیێلی  و 
شارۆمه ندان و ویستی به شێک له  خه ڵکی، گڕ 
شێوازێکی  کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   ده گرێ. 
ئه گه رچی  پێوه ندییه کان،  کۆمه ڵگەی  له   نوێن 
و  دێ  به رهه م  تاک  به شێوه ی  به اڵم  گشتییه  

چێده کرێ و کاریگه رییش داده نێ. ئه م دیارده یه  
له   که ره سته یه ک  بووته   جیهاندا  هه موو  له  
و  کۆمه اڵیه تییه کان  بزووتنه وه   به   خزمه ت 

ڕێکخراوه کانی کۆمه ڵگەی مه ده نی )ڕێکام(.
ئامانجی  به   گێشتن  بۆ  بزووتنه وانه   ئه م 

خۆیان ده بێ له  سێ بواردا توانیان هه بێ:
شکڵ دان به  شوناسی گشتی و به  قه ناعه ت 
ئه م  کردنیان.  به سیج  و  الیه نگرانی  گه یاندنی 
نوێ  تێکنۆلۆژیی  له   که لكوه رگرتن  به   بزاڤانه   
ده توانن به هاسانی ئه م سێ ئامانجه  بپێکن ...

زۆرێک له و که سانه  بەبێ ئه وه ی که  یه کتر 
بگۆڕنه وه ،  بیروڕا  ده توانن  بناسن  و  ببینن 
وه ک یه ک بیر بکه نه وه  و له  ئاکام وه ک یه ک 
بجووڵێنه وه . به م پێیه ، به  په یام، دروشم و هزر، 
گرافیک،  وێنه ،  به   و  هونه ری  شێوازێکی  به  
بکه ن.  سیاسی  چاالکیی  مۆسیقا  و  ده نگ 
هه روه ها ڕایه ڵکه کان وه ک تاقیگه یه ک وان  بۆ 
ڕێکخراوه کان  و  کۆمه اڵیه تییه کان  بزووتنه وه  
خۆیان  تواناییه کانی  هه م  له وێدا  که  
بۆ  ڕاگه یاندنێک  بیکه نه   هه میش  هه ڵسه نگێنن 
باڵو کردنه وه ی هه واڵ و چاالکییه کانیان، به م 
جۆره  تۆڕه کان هه ر ته نیا وه ک که ره سه یه کی 
فه زایه کی  به ڵکوو  لێناکرێ  چاوی  سیاسی 

سیاسییش ده خولقێنێ.
وه ک  کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   هه روه ها 
ئه م  مه ده نی  کۆمه ڵگەی  شاراوه ی  الیه نێکی 
ده رفه ته  ده داته  بزووتنه وه کان و ڕێکخراوه کان 
که  شێوازی نه ریتیی ناڕەزایه تییه کانی خۆیان، 
 ... و  دروشم  و  مانگرتنه کان  ڕێپێوان،  وه ک 
پێک  نوێ  شێوازی  له ته ک  و  بکا  هاسانتر 
بزووتنه وانه   ئه م  پێیه ،  به م  ببه ستێته وه . 
توانایی باشتریان ده بێ بۆ وه رگرتنی توێژی 
هه ناوی  له نێو  ڕێکخستنیان  و  کۆمه ڵگە  الوی 

کۆمه ڵگەی گشتی.
له الیه کی تریشه وه  یه کێک له  خه ساره کانی 
که   ئه وه یه   کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   جدیی 
چۆنیه تیی  ده توانن  هه ر  که ره سانه   ئه م 
و  بخه ن  ڕێک  بزووتنه وه کان  هه ڵگیرسانی 
ڕابگه هێنن، ئه وان ناتوانن به رنامه داڕێژی بکه ن 
و حکوومه ت به ڕێوه  به رن یا دامه زراوه یه کی 
بکه ن.  پێ  کاری  و  دامه زرێنن  دێموکراتیک 
نووسه رانی  له   یه کێک  موروزۆف«  »ئیونی 
ئەم  له سەر  پالیسی«  »فارین  گۆڤاری 
ڕۆڵی  ده گوترێ  که   »ئه وه ی  که :  باوه ڕه یه  
و  فه یسبووک  وه ک  کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه  
تویتێر په رجوو ده که ن و کاریگه ریی زۆریان 
هه یه ،  ڕێپێوانه کان  و  ناڕەزایه تییه کان  له سه ر 
ئه و  سایبێری«ـیه .«  »ئارمانگه رایی  جۆرێک 
توونێس  خۆپیشاندانه کانی  سه رده می  له  
تویتێر  ڕاگه یاند،  خۆی  سایته که ی  له سه ر 
ڕه وتی  له   ئه وتۆیان  ڕۆڵێکی  فه یسبووک  و 
خۆپیشاندانه کانی خه ڵکی نییه  و ئه م شۆڕشه  
به بێ بوونی ئه و ڕایه ڵکانه ش هه ر ده کرا. )ئه و 
گه النی  1357ی  شۆرشی  وه بیر  منی  قسه یه  
ئێران خسته وه  هه ڵبه ت زۆر شۆڕشی تریش 
که  ئه وکات ئه م پله تفۆرم و که ره سه  و ئامێرانه  

هه ر نه بوون (.)3(
شه پۆلی به رباڵوی ناڕەزایه تییه کانی خه ڵکی 
 2011 ساڵی  سه ره تای  له   ناڤین  ڕۆژهه اڵتی 
و  زانیاری  به   په ره دان  له   به رچاوی  ڕۆڵێکی 
پێوه ندییه کان، زیاتر له  ڕابردوو ئاشکرا کرد. 
ته وژمی ئه م کاریگه رییانه  له  جیهاندا هه ستی 
گه شه   له حاڵی  و  بوو  گه شه   پێکرا و واڵتانی 
هه رکام به  شێوه یه ک که وتنه  به ر پالری ئه م 
له   عەره بی  واڵتانی  شۆڕشه یلی  دیارده یه . 
ناڕەزایه تییه   نوێی  و  به رین  گوورانی  ئاکامی 
به   که   هه ڵدا  و سیاسی سه ریان  کۆمه اڵیه تی 
ڕێکخستنی  کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   یارمه تیی 
به ڕێوه   هاسانتر  و  خێراتر  پێواژۆیانه   ئه م 

چوون.
فه زای  له   که مپینێک  میسر  له    2011 ساڵی 
فه یسبووک به  ناوی »بزووتنه وه ی الوانی 6ی 
ئاوریل« بووه  هۆی ئه وه ی که  ده یان هه زار 

که س به  خۆپیشاندان و ناڕەزایه تی به  ده نگ 
حکوومەت  به دژی  و  هاتن  بانگه وازه وه   ئه م 
ئاماری  به پێی  بوونه وه .  کۆ  یه ک  ده وری  له  
میسر  فه ناوه ریی  و  پێوه ندییه کان  وەزاره تی 
به کارهێنه ری  ملیۆن   17 له   زیاتر  واڵته   ئه م 
 .)2010 فێورییه ی  هه یه  )هه تا  ئینتێرنێت 
 2000 ساڵی  ده گه ڵ  به راورد  به   ئاماره   ئه م 
هه بووه   له سه تای   3691 چوونی  به ره وپێش 
که  ته نیا 450000 که س له  ئینتێرنێت که لکیان 
دا   2010 ساڵی  له   له مه   جیا  وه رده گرت. 
زیاتر له  4 ملیۆن که س فه یسبووکی هه بووه  
هه بووه   نووسیان  وێبالگ  هه روه ها 160000 
باس  تێدا  سیاسییان  بابه تی  سی  له سه دا  که  

ده کرد.)4(
زۆری  هه ره   به شی  نێوئاخنی  و  بابه ت 
ڕایه ڵه   ئه م  ئه ندامانی  و  به کارهێنه ران 
شاری  الو،  به گشتی  که   کۆمه اڵیه تییانه  
ده گه ڵ  ته واوی  به   بوون  خوێنده وار  و 
ئاڵۆزییه کانی نێو میسر و یه که م ناڕەزایه تیی 
دواتر  که   ژانوییه   مانگی  له   دژه ده وڵه تی 
به دژی  خه ڵکی  مه زنتری  زۆر  که مپینێکی 

حکوومەتی لێ که وته وه ، پێوه ندیی هه بوو.
نێو  بۆ  کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   چوونه  
کاردکری  دوو  ناڕەزایه تییه کان  هه ناوی 

گشتیی هه بوو:
1- ڕێکخستنی ناڕەزایه تییه کان.

و  ویست  له وانه   هه واڵه کان،  ناردنی   -2
هه موو  و  حکوومەت  بۆ  داخوازییه کانیان 

جیهان.
له و  فه یسبووک  ڕاپۆرته کان،  به پێی 
کردنه وه ی  باڵو  خێرایی  له   النیکه م  قۆناغه دا 
به هێزی  هه واڵده ریی  پێش  وه   زانیارییه کاندا 
به رامبه ردا  له   که وتبوو.  »ئه لجه زیره » 
فه زای  به سه ر  عەره بی  واڵتانی  کۆنترۆڵی 
ئینتێرنێتدا زۆر الواز بووه  به جۆرێک هه وڵیان 
دا به گشتی ئه و هێڵه  بپچڕێنن. ئه م کرده وه یه ش 
له  جیهانێکدا  ناتوانن  دا که  ده وڵه تان  نیشانی 
که ره سه کانی  جۆربه جۆرییه ی  هه مووه   به و 
پێوه ندی گرتن پێش به  باڵو کردنه وه ی هه واڵ 
به رامبه ردا  له   چونکه   بگرن،  زانیارییه کان  و 
به کارهێنه رانی تۆڕه  کۆمه اڵیه تییه کان ئه مجاره  
)دژه   پرۆکسی  زانستی  به   به ستن  پشت  به  
ئه پلیکه یشێنی  فیلتێرشکێن( و جۆره ها  فیلتێر، 
بێ کاریگه ر  حکوومەتیان  هه وڵه کانی  تر، 

کرده وه .
ڕۆژهه اڵتی  له    2011 ساڵی  ڕووداوه کانی 
ڕایه ڵه   که   سه لماند  ئه وه ی  ناڤین 
له   ڕه وتێک  وه ک  ده توانن  کۆمه اڵیه تییه کان 
و  هاوکاری  بۆ  مه ده نی  کۆمه ڵگەی  چه مکی 
لێ وه رگیرێ و  بزاڤه کان که لکی  یارمه تیدانی 
هاسانکاری بکا بۆ ڕێکخراوه کانی کۆمه ڵگەی 
ده بێ  ئه وه ش  هه ڵبه ت  )ڕێکام(.  مه ده نی 
کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   کاریگه ریی  بزانین 
ناڕەزایه تییه   ڕێکخستنی  و  کردنه وه   کۆ  له  
له   کۆمه اڵیه تی-سیاسی  به رباڵوه کانی 
ناوچه یه ک بۆ ده ڤه رێکی تر و له  پێکهاته یه کی 
سیاسی هه تا به ستێنێکی سیاسیی تر جیاوازه .

ڕێک  تێلێگرام   1396 ساڵی  به فرانباری  له  
ڕوونی  به رچاو  و  ڕێکخستن  بۆ  ڕۆڵه ی  ئه و 
مه شه د،  شاره کانی  له   ناڕەزایه تییه کان 
تێدا  که   گێڕا   ... و  ئیسفه هان  تاران،  که ره ج، 
خه ڵک به دژی زوڵم و گرانی له  ڕاده به ده ر له  
شه قامه کان هه ڵوێستیان گرت. جارێکی تریش 
له  سه رماوه زی ئه مساڵ )1398( قۆناغێکی تر 
له  ناڕەزایه تییه  به رباڵوه کانی خه ڵکی ئێران به  
پاساوی گران بوونی بێنزین ده ستی پێکرده وه  
کۆمه اڵیه تییه کان  ڕایه ڵه   ڕۆڵی  نێوه دا  له م  که  
ئه وه نده  پڕکاریگه ر بوو که  حکوومه ت ناچار 

بوو، سه رجه م هێڵه کانی ئینتێرنێت بپچڕێنێ!
ڕایەڵە  که   ده گه ین  ئاکامه   به و  که وابوو 
و  کاریگه ر  ڕه وتێکی  وه ک  کۆمەاڵیەتییەکان 
کەرەسەی  ئاسانی  و  هه رزان  ڕۆڵی  به رچاو 
پێوه ندییه کانی کۆمەڵگەی مەدەنی ده گێڕێ بۆ 
بانگەشەی چاالکییەکان، ڕێکخستن، ئاگاداریی 
جیهانی و بڕه ودان به  به رز بوونه وه ی ئاستی 
مۆدێرندا  جیهانی  لە  سیاسی  کۆمه اڵیه تیی 

هه یه .
***
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ژنان و 
ماتەوزەی پێشه نگایه تیی شۆڕش

فەریبا ڕەشیدی

شۆڕشدا  ئێستای  قۆناغەی  لــەم  ئێمه  
لە  ژنانین  زیاتری  ڕۆڵگێڕانێکی  شایەدی 
بەراورد لەگەڵ ڕابردوو. ژنان لەم قۆناغەدا 
لە  پێشوو  لە  پتر  بوێرییەکی  و  ئیرادە  بە 

کایە سیاسییەکاندا بەشدارن.
داگیركراو  واڵتێكی  وه ك  كــوردســتــان 
سه رده می  له   شۆڕشگێڕ  نه ته وه یه كی  و 
ئێستادا نه ك هه ر لە به رامبه ر داگیركاریدا 
ــه وه ، بــه ڵــكــوو  ــ ــردووەتـ ــ قــــه دی ڕاســــت كـ
بــــەردەوام لــە مــه یــدانــی شــه ڕ و شــۆڕش 
و  ئـــازادی  ــه روه ری،  ــ دادپ بۆ  تێكۆشان  و 
یه كسانیشدا پارێزگاری له  هه بوونی خۆی 
ده كا. بۆیه  شۆڕشی كوردستان به پێی ئه و  
هەیەتی،  کە  سروشتییه ی  تایبه تمه ندییه  
خاوه ن مه ودایه كی بێوێنه یه  بۆ به شداریی 
ــورد لـــه و شـــۆڕشـــه دا و خــاوەنــی  ژنـــی كـ
كه   بووه ،  یه كسانیخوازی  بیرێکی  هه وێنی 
له   ســاڵــه ی  ــه زاران  هـ دێرینی  ڕیشه یه كی 
نەریتی  ئه و   هەیە.  كوردستاندا  مێژووی 
لــه  ســروشــتــی شۆڕشی   ئــازادیــخــوازیــیــە 
ئێمه دا بووه  به  ده رفه تێك بۆ هاتنه  مه یدانی 
جیاوازەکانی  بەشە  لە  شۆڕشگێڕ  ژنانی 

کوردستان. 
ــورد لــه  مەیدانی  ژنــانــی جــه نــگــاوه ری ك
دەتــوانــن  کــە  داوە  نیشانیان  شــه ڕیــشــدا 
له   ته نانه ت  و  بن  ئــیــراده   و  هێز  خــاوه ن 
فه رمانده رییش  ئەرکی  كه   هه یه   توانایاندا 
بــە شــێــوازێــکــی شــیــاو بــگــرنــە ئــەســتــۆ و، 

دڕندەترین هێزەکانیش بەچۆکدا بێنن. 
ئێستا ژنی  ئــه وانــه شــدا  هــه مــوو  لــه گــه ڵ 
ئیراده یه كی  به   له  گشت كوردستان  كورد 
بــه رامــبــه ر   ــه   ل پـــتـــه وه وه   وه هـــا  سیاسیی 
جیهانیان  كــه   ڕاوەســـتـــاون  ــركــه ران  ــی داگ
جیا  ئه وه  کردوە.  سه رسووڕمان  تووشی 
له  هه موو ئه و مه یدانانه ی دیكه یه  كه  ژنی 
كورد له  په یكه ربه ندیی كۆمه ڵگەی خۆیدا به  
شێوازێکی نوێ و سه رده میانه  بوونی خۆی 
فاکتەرێکن  ئەمانە  ده سه لمێنێ.  و  ده نوێنێ 
کە دەبنە هۆی ئه وەی  لەمەڕ  ژنی كوردەوە 
له مه ودوا به  شێوه یه كی نوێ بیر بكه ینه وه  
و ته نیا وه ك ئەکتەر و به شدار له  شۆڕشدا 
بكرێ  ئه وه   چاوه ڕوانی  به ڵكوو  نه بینرێ، 
نوخبه   ژنانی  نزیکدا،  داهاتوویەکی   له  كه  
و بلیمه ت مۆدێلێكی نوێ له  پێشەنگایەتیی 

خەباتدا بە نه ته وه كه مان بناسێنن.
له   ئه مساڵ  ــوه ری  خــه زه ڵ ڕاپه ڕینی  له  
به شداریی  ئێمه    كوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی 
بەرچاوی ژنانمان بینی كه  نیشانه ی ئه وه یه  
كۆمه ڵگەی ئێمه  چیتر ڕێژیمێكی سته مكاری 
بــه شــداریــیــه   ئـــه م  ــاكــا.  ن ــووڵ  ــه ب ق دژه ژن 
جیاواز لەوە بوو كه  له  ماوه ی دوو ده یه ی 
بــه  شێوازگه لی  ــورد  ك ژنــانــی  ــردوودا  ــ ڕاب
كۆمه اڵیه تی_ چاالكییه   لــه   جــۆراوجــۆر 
شێوه یه كی  به   كوردستاندا  سیاسییه كانی 
تێكۆشاندا  لــه   گرینگیان  ڕۆڵـــی  بــه رچــاو 
گێڕاوه . ئه وه  ئاماژه یه  به وه  كه  ئالتێرناتیڤی 
سیاسیی داهاتوو له  كوردستان نه ك هه ر 
به ڵكوو  ناكا،  قه بووڵ  دژه ژن  ده ســه اڵتــی 

سیاسی،  هێزێكی  هه موو  به   ده دا  په یام 
پێشه نگایه تی  ڕۆڵـــی  ــه وێ  ــ ده ی ژن  كــه  
هه م له  شۆڕش و هه م له  به ڕێوه به ریی 

كۆمه ڵگەدا بگێڕێ.
له   كــورد  ژنانی  بێوچانی  به شداریی 
ڕیــزه كــانــی شــۆڕشــدا لــه  ســه رانــســه ری 
ئەوەیە  دەرخـــەری  گــه وره   كوردستانی 
ئەو  هەتا  و،  نین  سته مخواز  ژنانە  ئەم 
تێک  دژه ژن  یــاســایــه كــی  هـــه ر  ــەی  ــات ك
ڕێژیمێكی  پێناوەدا  لەم  و،  نەپێچرێتەوە 
یان  بێگانه  سه ركوتگه ری  نێرساالری 
خۆماڵی له سه ر شانی خۆیان هه ڵنەگرن؛ 
ده سه اڵتێکی  هیچ  ــراده ی  ــی ئ ته سلیمی 
بنه مایه یه   ــه و  ئ لــه ســه ر  نــابــن.  سیاسی 
بكه ینه وه ،  بیر  ژن  وه ك  دەبــێ  ئێمه   كه  
له  الیه ك و وه ك  نیوه ی كۆمه ڵگە  وه ك 
دایكی نیوه كه ی دیكه  چیمان ده وێ کە لە 
بۆ خۆمان وه ك  به ختیاری  ئاکامدا هه م 
ژن و هه م بۆ ڕۆڵه كانمان به رهه م بێنین.

ڕۆڵی ژن له  شۆڕشی ڕزگاریخوازیدا
ــه ك بــه بــێ بــه شــداریــی  ــی ــاری هــیــچ ڕزگ
ــه  ڕێــبــه رایــه تــیــی  ــه وخــۆی ژنـــان ل ڕاســت
ژن  بۆ  به خته وه ری  و  ئازادی  شۆڕشدا 
ئەم  سەلمێنەری  مێژوو  ناهێنێ.  بــه دی 
به   ته نیا  كه   شۆڕشێك  هه ر  ڕاستییەیە  
نه یتوانیوه   بووبێ،  پیاوان  ڕێبه رایه تیی 
بەدیاری  ژن  بۆ  مرۆیی  به های  و  نــرخ 
بــه شــداریــی  ــه   ل بـــاس  كاتێكیش  بــێــنــێ. 
مه به ست  ــاراوە،  ئ دێته   له  شۆڕشدا  ژن 
به شداری وه ك پێشمه رگه  یان چاالكێکی 
كه   نوخبه   ژنانی  به ڵكوو  نییه ،  مەیدانی 
له   و  دەکەنەوە  بیر  ژنانه   مێشكیشدا  له  
زێهنییه تدا نه بوون به  پیاو و، توانیویانە 
هه ر  ده بــێ  بــپــارێــزن،  خــۆیــان  ژنیەتیی 
هه تا  بگرە  شــۆڕشــەوە  ئه ندازیاریی  له  
ناوه ندی سه ره كیی بڕیاڕ و ڕایی كردنی 
هه بێ،  بنەرتییان  ڕۆڵــی  شــۆڕش  پالنی 
هەتا ئومێد به وه  هه بێ كه  ژنیەتیی ئەوان 
بناغەی  لە  یەکسانی  هەوێنی  بە  دەبــێ 
شۆڕشی واڵتسازی و ئه و شۆڕشه نرخ 
و به های ژن ده پارێزێ. له  كورده واریدا 
و،  نــــه داوه   ڕووی  ئـــه وه   ئێستا  هــه تــا 
مەیدانەوە،  ئــەو  نەناوەتە  پێی  ژنیەتی 
کــراون  نــاچــار  بــەشــدار  ژنــانــی  بەڵکوو 
پیاوتەوەرانەدا  پــەروەردەیــەکــی  لەژێر 
و  بکەنەوە  بیر  پیاوانە  بتوانن  سەرەتا 
ببن بە بەشێک لە ڕێژیمی فکریی پیاوانە 
هەنگاو  مەیدانەدا  لەو  بتوانن  ئەوەی  بۆ 

بەرەو پێش بنێن. 
بێمتمانەیی  هــۆی  بووەتە  دۆخــە  ئــەم 
لەالی ژنانی بەتوانای کورد و هۆكاره كانی 
شۆڕشی  به   نوخبه   ژنانی  بێمتمانه یی 
ئەمڕۆ، بۆ نموونه مۆدێلی پیاوانه ی ئەم 
شۆڕشە و وه ستانی پیاوانی ڕێبه ر وه ك 
به ربه ست له سه ر ڕێگای به شداریی ژنان 
ناڕه گه زی  مۆدێلێكی  دروستكردنی  له  
مەبەستەی  بــەو  هەڵوەژێردرێن،  دەبــێ 

مه ودا بۆ ژنانی نوخبه  بۆ بەشداریکردنیان لە 
ئاستی بەرزدا لەبار و فراوان بكا. ڕێبەرانی 
مــانــەوەی  کــە  بــزانــن  ــەوە  ئـ پێویسته  پــیــاو 
ــەورە  گ کەمایەسییەکی  بەربەستانە  ــەو  ئ
و  دەکــا  دروســت  کوردستاندا  شۆڕشی  لە 

زیانەکانی بە ئاسانی قەرەبوو ناکرێنەوە. 
لـــەگـــەڵ ئـــــەوەش ئـــه ركـــی گـــــه وره  هــه ر 
ئه ركی  ــه وه   ئـ ده كــه وێــتــه  ســه ر ژن خـــۆی. 
كه   بزوتنەوەکەیانە  و  كورد  نوخبه ی  ژنانی 
به  هه موو كۆمه ڵگە نیشان بده ن كه  شۆڕش 
سروشتێکی ڕه گه زیی نییه  و، دەبێ شۆڕشی 
زدایــی(  )جنسیت  ــەزشــۆر  ڕەگ کــوردســتــان 
بکرێ. واتا پیاوانه بوونی شۆڕش بگۆڕی بۆ 
ناڕەگەزی )غیر جنسیتی( بوون و، ڕێگە بە 
بدرێ.  ژنان  بااڵی  پتانسیێلی  مەیدانی  هاتنە 
شۆڕشه وه   قۆناغی  له   هه ر  دەبــێ  ئــەوە  بۆ 
و  دامــه زرانــدن  و  یاسا  نووسینه وه ی  هه تا 
به ڕێوه بردنی ده وڵه ت و هه روه ها پرۆگرامی 
و  هەبێ  پێویستە  ژنیەتی  واڵت،  گــه شــه ی 
ئاستی  ــه   ل ــان  ژنـ ده بـــێ  مەبەستە  ئــەو  بــۆ 
پێشه نگایه تیدا مه یدانداری بكه ن به بێ ئه وه ی 
مل به  مۆدێل و مێتۆدۆلۆژیی ڕه گه زته وه رانه  

)جنسیت محور( بده ن.
هه بێ  ئه وه   چاوه ڕوانیی  ناكرێ  به كورتی 
كه  شۆڕش ئه ركێكی پیاوانه  و له  هه مان كاتدا 
یه كسانیخوازانه ش بێ. شۆڕش و گۆڕانکاری 
به ڵكوو خاوه نی  نییه ،  پیاوانه   ئه ركێكی  ته نیا 
ئه ركێكی  بــۆیــه   نــاڕه گــه زیــیــه ،  سروشتێكی 
مه زن ده كه وێته  سه رشانی ژنانی كوردستان 
به گشتی و نوخبه كان به تایبه تی بۆ پێوه ندی 
بۆ  یه كتر  لــه گــه ڵ  نــه تــه وه یــی  دیالۆگێكی  و 
به   دەبن  کە  مێكانیزمانه ی  ئه و  دۆزینه وه ی 
پیاوانه ی  مۆدێلێكی  له   گــوزار  دینامیزمی 

شۆڕش بۆ مۆدێلێكی ناڕه گه زی.

ژن و نووسینه وه ی یاسای داهاتوو
ده یناسین  ئێمه   كــه   جـــۆره ی  ــه و  ب یــاســا 
كه   ده ســه اڵتــی سیاسی  بــۆ  كــه ره ســه یــه كــه  
فراوان  پێ  ده ستڕۆیشتوویی خۆی  مه ودای 
ده كــا و، خــۆی پــێ لــه  بــه رامــبــه ر تــووڕه یــی 
لەم  زۆرینه   هه رچه ند  ده پارێزێ،  كۆمه ڵگەدا 
دیاردەیە بێ ئاگان و پێیان وایه  كه  یاسا مافی 
ئه ركه كانی  و  سیاسیدا  سیستمی  له   خه ڵك 
دیاری  كۆمه ڵگە  به ڕێوه بردنی  بۆ  ــه ت   ده وڵ
هه ره   له  سیستمه   ته نانه ت  ئێمه   بەاڵم  دەکا، 
پێشكه وتووه كانی دنیاشدا هه ر هه مان دیارده 
پێچەوانه  ڕواڵه تێكی  گەرەکیەتی  كه  ده بینین 

له  خۆی نیشان بدا.
ئەم هاوکێشەیە بەر لە هەر شتێک لە زیانی 
ژندایە و دەبێتە هۆی بناغەکانی پیاوتەوەری 
لە یاسا و، سنووردانان بۆ ئازادییەکانی ژن. 
ژن لەم گۆڕەپانەدا وه ك دایك واتا کانگەی 
ژیــن كــه  بــێ چــاوه ڕوانــی ئــه م ئــەرکــە بەجێ 
بگۆڕێ.  هاوسه نگییه   ئــه م  ده تــوانــێ  دێــنــێ، 
یاسا له  ڕاستیدا ده بێ پارێزەری ژن بێ لەم 
بوارەدا و ئه وه  ئه ركی مێژوویی ژنه  كه  ئەم 
ئاراسته ی یاسا هه ڵگه ڕێنێته وه . لێره دا دیسان 
بزووتنه وه ی  سه ر  ده گه ڕێته وه   ئه ركه   ئه و 

كه   بلیمه تیان  و  نوخبه   تــوێــژی  و،  ــان  ژن
چۆن یاسا له  پێناو ئازادی و سه روه ریی 
مرۆڤه كانی كۆمه ڵگە به ره و یه كسانیی ڕه ها  

ببا.
ــێ ڕه وتـــی  ــ لـــه ســـه ر ئـــه و بــنــه مــایــه  ده ب
بــواری  له   كوردستان  دروستكردنه وه ی 
ڕزگارییه،   یه كه می  پله ی  كه   یاساسازیدا 
به   یاسانووسینه وه یه ك  بــواری  بنێته   پێ 
پێشه نگایه تیی ژنان بۆ گارانتیی ئازادی و 
بواره كاندا  له  گشت  پیاو  یه كسانیی ژن و 
ــازاد؛ هــەر بۆیە  ــی مــرۆڤــی ئـ و ســه روه ری
ــارەوە  ب لــەم  کوردستان  ژنانی  پێویستە 

وەخۆ کەون. 

ده سه اڵتی سیاسی و ژن
ئــه گــه رچــی بــه پــێــی بـــــاوه ڕه  نــاڕاســتــه  
ئایینییەکان و دابونه ریته  كۆنه  دژه ژنه كان 
زانــســتــی  بــــه اڵم  الوازه،  ژن  ئــــــاوەزی 
ســــه رده م ســەلــمــانــدوویــەتــی كــه  بــه هــۆی 
ژنانه،  مێشكی  تایبه تمه ندیی  كۆمه ڵێك 
گشت  تەنانەت  و  بـــاوەڕە  ئــەو  هەڵگرانی 
ژن  مەزنەکانی  توانسته   لە  مرۆڤایەتیش 
لە بواری بەڕێوەبەریدا بێ ئاگا بوون. ئه و 
نیشانیان  ژنانه  مێشكی  تایبه تمه ندییانه ی 
سیاسیشدا  ده ســه اڵتــی  له   ــان  ژن كه   داوه  
كاراییەکی  كارەكتێردا،  سێ  له   ده تــوانــن 
بە  كۆمه ڵگە  به ڕێوه به ریی  بۆ  به هێزتریان 
سێ  ئه م  هەبێ.  دادپه روه رانه تر  شێوازی 
له  به زه یی، نه ست و  تایبه تمه ندییه  بریتین 

هاوكاری بۆ به رهه مهێنان. 
نێرینە و  پێکهاتەی مێشكی  لە  جیاوازی 
مێیینە توانای وردبوونه وە بۆ ڕایی كردنی 
پــیــاودا زیاتر دەکــا،  لە  فــه رمــان  ــەرک و  ئ
ڕایــی  بــۆ  بێ وێنه  تواناییه كی  كاتێكدا  لــه  
کردنی چه ندین ئەرک و فه رمانی هاوكات 
توانای  و  ده ربڕین  و،  دەبەخشێ  ژن  بە 

شیكردنه وه یان زیاتر ده كا. 
سیستمی  وه ك  ســیــاســی  ــی  ــه اڵتـ ده سـ
به ڕێوه به ریی واڵت و كۆمه ڵگە بۆ دادپه روه ر 
بوون پێویستییەکی زۆری به  ژن هه یه،  كه  
خاوه نی ئه و توانا سروشتییانه یه . چ ئه گه ر 
سیستمی سیاسی ڕێگر بێ و چ ئه گه ر ژن 
به شداریكردنی  له   بێ  دووره په رێز  خۆی 
ئه و  ئــه وا  سیاسیدا،  ده ســه اڵتــی  له   به هێز 
سیسته مه  ناتوانێ یه كسانی و دادپه روه ری 
پێداویستییه كانی  له گه ڵ  كارایی گونجاو  و 
گەورەیە  ستەمێکی  کە  هه بێ  كۆمه ڵگەی 
درێژایی  بە  کە  کوردستان  کۆمەڵگەی  لە 
دیــتــووە.  ــازاری  ــ ئ و  ڕەنـــج  تەنیا  مــێــژوو 
له  چه قی  ئیراده وه   به   پێویسته   بۆیه  ژنان 

ناوه ندی بڕیاردا ڕۆڵی سه ره كییان هه بێ.

ژن و گه شه ی واڵت
كۆمه ڵگە  بــه ڕێــوه بــردنــی  و  واڵتــــداری 
یه كسانی  و  ــه روه ری  ــ دادپ دابینكردنی  و 
هه یه   ــك  ــێ واڵت ــه   ب پێویستی  ــازادی  ــ ئـ و 
و،  هه بێ  به هێزی  ئابووریی  بنه مای  كه  
و  گه شه   بــۆ  تایبه تی  پــرۆگــرامــی  خـــاوەن 
بێ.  كۆمه اڵیه تی  و  ئابووری  په ره سه ندنی 
و  كشتوكاڵ  داهێنه ری  وه ك  له وه شدا  ژن 
زۆر به رهه می پێویستی ماڵ و خۆراك و 
پۆشاك لە مێژوودا، پێشانی داوه  له  ڕۆڵی 
به ڕێوه به ر،  هه ر  نه ك  خۆیدا  كۆمه اڵیه تیی 
به ڵكوو داهێنه ریش بووه . له  ئاستی ماكرۆ 
و كۆمه اڵیه تیدا به  هۆی ڕۆڵی داهێنه رانه ی، 
گه شه سه ندنی  دینامیزمی  مێژوودا  له   ژن 
كۆمه ڵگە بووه ، سه ره ڕای ئه وه  وه ك هێزی 
له  كۆمه ڵگەی كوردستاندا  كاری مرۆییش 
ــواری  ــ ــداری ب ــه شــ ــ بـــه شـــێـــوه ی چــــاالك ب

وه به رهێنان بووه . 
كۆمه ڵگە  كه   ئه وه یه   سه لمێنه ری  ئــه وه  
به بێ ڕۆڵی به ڕێوه به رانەی ژن له  داهێنان 
هێزی  ڕۆڵــی  هــه روه هــا  و  وه به رهێنان  و 
كاری مرۆیی ژن، ناتوانێ گه شه ی پێویست 
زانــســت  كــه   ــه مــڕۆ  ئ ببینێ.  خــۆیــه وه   ــه   ب
خێرای  زۆر  گه شه یه كی  تێكنۆلۆژی  و 
بنیادنانی  لە  ژنیش  ڕۆڵی  دیتوه ،  به خۆوه  
په ره سه ندنی كۆمه ڵگەش  بناغه ی گه شه  و 
ده بێ پڕڕه نگتر بێ. له  دنیای مۆدێرن ژن 
ئه و  داوه  كه  خاوه نی  نیشانی  كــرده وه   به  

ژنان،  به بێ  ڕاستیشدا  له   و  دینامیزمه یه  
لەخۆ  واتــایــه ك  هیچ  كۆمه ڵگە  گــه شــه ی 

ناگرێ. 
حه شیمه تێكی  بــه   ــورد  كـ ــۆرای  ــاســپ دی
و  بلیمه ت  و  نــوخــبــه   ــی  ــان ژن بـــه رچـــاوی 
ئه م  به ڵگه ی  كه   داوه   نیشانیان  ئاکادێمیک 
جۆراوجۆری  بوارەکانی  لە  و  ڕاستییه ن 
و  پێشە  ــە  ل زۆر  ــگــاویــان  هــەن ــدا  ــســت زان
نەک  ئێستا  ــورد  کـ ــانــی  ژن ڕان.  خـــاوەن 
نێوخۆی  لــە  بەڵکوو  هــەنــدەران  لــە  ــەر  ه
چڕی  ڕێژیمێکی  لەژێر  تەنانەت  و  واڵت 
بە زانست و  داگیرکاریدا، خۆیان  دژەژنی 
تێکنۆلۆژی پڕچەک دەکەن و کۆمەڵگە ئیتر 

ناتوانێ چاو لەوە دابخا. 
ــی  ــان ــە ژن ــە کـ ــەی ــای ــەم ــن ــەو ب ــ ــەر ئ ــەسـ لـ
كوردستان ئێستا دوورهاوێژێکی جیاوازی 
ڕوو به  داهاتوویان هه یه ، دەتوانن ببن بە 
هێزی هەڵسووڕاندنی چەرخی پەرەسەندنی 
تواناییەکانیان  ڕێگەی  لە  واڵت  ئابووریی 
ــدا. بـــۆ ئــەمــە  ــۆژی ــۆل ــکــن ــێ لـــە زانـــســـت و ت
سه ر  ده كه وێته   مێژوویی  ئه ركی  دیسان 
خۆیان  ئێستاوە  لە  هەر  ده بــێ  و  شانیان 
بوونی  ئه ركه  مه زنه.  ئه م  بۆ  بكه ن  ئاماده 
بــۆ خزمه ت  ته نیا  نــه   كــورد  دیــاســپــۆرای 
بۆ  تەنیا  نه   ده ژین،  تێدا  كه   به و واڵتانه یه  
به ڵكوو  تاكه كه سی،  بەختەوەریی  و  ژیان 
به خته وه ره   كۆمه ڵگەیه كی  بنیادنانی  بۆ 
ئه و  نیوه ی  وه ك  خۆمان  كوردستانی  له  
كۆمه ڵگەیه  و بۆ ڕۆڵه كانمان وه ك نیوه كه ی 
ــان بیر بــێ کە  ــەوەم دیــكــه ی كــۆمــه ڵــگــە. ئ
بەختیاریی کۆمەڵگە بە گەشەی زانستی و 
ئەوەش  دراوە،  گرێ  ئابوورییەوە  پەرەی 
تاکی کورد. بۆیە  بنەمایە بۆ بەختەوەریی 
دەخاتە  چاالکانه  بەشداریی  ئەرکی  ئەوە 

سەر شانی ئێمەی ژن. 

دوا وتە
ژنانی كورد هه تا ئێستا هەلی بەشداریی 
ــەدراوە  ن پێ  شۆڕشیان  مه یدانی  له   کــارا 
ته نیا  كۆمه ڵگە  به ڕێوه به ریی  هه روه ها  و، 
دروستكردنی  خه ریكی  ژێــره وه   قاتی  له  
بنه ماكانی ژیان و حاوانه وه  بوون و، دوور 
قاتی ســه ره وه ، بووه  به  هۆی  له   بوونیان 
نادادپه روه ری و هه اڵواردن له دژی خۆیان 
له ژێر  دۆخــه دا  لــه و  ژیــان  ڕۆڵه كانیان.  و 
ڕێژیمێكی زێهنیی پیاوته وه ردا بووه  به  هۆی 
سەپاندنی سته مدیده یی و سته مخوازی، کە 
ئەوەیە  نیشانەی  ژنان  ژیرانەی  بەرگریی 
دەیانهەوێ  و  نادەن  چارەنووسە  بەو  مل 

واتایەکی دیکە بۆ ژیان بهۆننەوە. 
ئێمە وەک ژن باش دەزانین کە ژنیەتی 
ئاقارێکی  بە  هێزە  ئەم  کات  هەر  و  هێزە 
ــە بــکــەیــن ئــێــمــەی ژن  ــاراســت ــتـــدا ئ دروسـ
خوێنێکی  و  مەزن  دینامیزمێکی  دەتوانین 
تازە بین لە جەستەی شۆڕشی ڕزگاری و 
واڵتسازیدا. هەر بۆیە نابێ بهێڵین ژنیەتیی 
مۆدێلی  گرانی  باری  لەژێر  شۆڕشگێڕانە 
نەتوانین  و  بێ  هەناسەبڕ  ڕەگــەزتــەوەردا 
بەدیهێنانی  لــە  خــۆمــان  مــێــژوویــی  ڕۆڵـــی 
بنیادنانی واڵتێکی  سەرکەوتن و هەروەها 

بەهێز و دادپەروەر و یەکساندا بگێڕین. 
ئەوەیە  گشتی  ئــەرکــی  ڕاســتــەیــەدا  لــەم 
کە هــاوکــات هــەم بۆ ڕەگــەزشــۆر کردنی 
ــەری کـــوردســـتـــان و،  ــادن ــی ــن شـــۆڕشـــی ب
بوار  لــەم ڕەوتـــەدا  ژنــان  هــەم بەشداریی 
دەســبــردن  بــە  ژن  ئێمەی  و  بخولقێنین 
ئەو  دروستکردنی  لە  بنەمایی  کــاری  بۆ 
لە  مێژووییمان  ئــەســپــاردەی  ژێــرخــانــەدا 
پێناو بەختەوەریی کوردستان بەجێ بێنین. 
ئه م  ده بێ  و  ده توانن  كوردستان  ژنانی 
ڕێژیمه زێهنییه  له  ناخ و ده روونی خۆیاندا 
بگۆڕن و ئێمە بە متمانە بە ژنیەتیی خۆمان 
وەک هێز و بڕوا به  تواناییه كانمان، دەبێ 
شۆڕشی  ناخی  و  سیما  که  بزانین  ئــەوە 
ــی كـــوردســـتـــان بـــە ئــێــمــە دەگــــۆڕێ  ــوێ ن
بــه شــداریــی  بــه   ئـــازاد  كۆمه ڵگەیه كی  و، 
ــوار بــــواره دا كه   كــۆمــه اڵیــه تــیــمــان لــه و چـ
به كورتی ئاماژه ی پێكرا بە ئایدیای ژنیەتی 

و هێزی دایکانەی ئێمه به دی دێ.
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ڕۆژە  نەریتێک  وەک  دێموکرات  حیزبی  پێشمەرگەی  هێزەکانی 
مێژووییەکانی حیزبەکەیان بە زەبرلێدان لە هێزەکانی کۆماری ئیسالمی 
25ی  ڕۆژەکانی  لە  نزیکبوونەوە  بە  بۆیە  ڕادەگرت.  پیرۆز  و  بەرز 
گەالوێژ _ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزب_  و 26ی سەرماوەز _ڕۆژی 
بە  دەکەوتن،  وەخۆ  زیاتر  هێزەکان  کوردستان_  پێشمەرگەی  و  ئااڵ 
جۆرێک کە لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە کێبەرکێی عەمەلیات و زەبر 
وەشاندن لە دوژمن دروست دەبوو. ئەو دیاردەیە لە دوای دیاریکردنی 

ڕۆژی پێشمەرگە لە ساڵی 1363 زیاتر خۆی نیشان دا.
و  کاریگەر  زەبرە  لەو  یەکێک  کوردستاندا  ژمارەی  لەم 
دوژمن شکێنانەی هێزی شاهۆ لە بەرەبەری 26ی سەرماوەزی ساڵی 

1364 دەنووسینەوە.
و  فەرماندە  لە  دەستەیەک  هەڵسەنگێندراو  ئەمانجی  پێکانی  بۆ 
خۆیان  گورزی  وەشاندنی  بۆ  شاهۆ  هێزی  قارەمانەکانی  پێشمەرگە 
کاری شناسایی  بوونی  تەواو  دوای  دادەڕێژن.  ڕێکوپێک  گەاڵڵەیەکی 
لە کوڕانی  لەگەڵ 7 کەس  فەرەج حوسێنی  بەتوانا سەید  فەرماندەی 
لکی  پێشمەرگەکانی  ئازاترین  لە  دانە  سێ  لەوانە  ماندوویی نەناس، 
قادر  دەرەویانی،  ئەنوەر  شەهیدان  ناوەکانی  بە  »نادر«  شەهید 
و،  دەکا  ئامادە  دیاریکراو  ڕۆژی  بۆ  سەلیمی  عەزیز  و  وەلەدبەیگی 
بنکەی خۆیانەوە سەردەکەون و بەدیوی  لە  ڕۆژی 23ی سەرماوەز 

»گاکوژە«دا بۆ سەر ئاوی سیروان شۆڕ دەبنەوە.
هێزی دوژمن یەکێک لە ناخۆشترین ڕێگاکانی ئەو ناوچەیەی بە مین 
تەنیبوو و ئەمەش ببووە هۆی پتر ئاستەنگ کردنی پێشڕەویی هێزی 
بار  مەیدانەدا  لەو  بوو  لەمێژ  کە  گەل  قارەمانەکانی  ڕۆڵە  پێشمەرگە. 
هاتبوون، زۆر زیرەکانە لە تاریکیی شەو کەلک وەردەگرن و لە مەیدانی 
مین و جادەی »دوواو_مەڕەخێڵ« دەپەڕنەوە و لە بەرزاییەکانی زاڵ 
تۆنێلی »دەرەویوەر« کە  نزیک  لە  و  پاوەدا  بەسەر جادەی دوواو_ 

شوێنی مەبەستی عەمەلیات بوو، خۆیان حەشار دەەن.
ناوچەی  شوێنەکانی  ئەستەمترین  لە  یەکێک  دیاریکراو  شوێنی 
هەورامانە، کە لە نێوان قوواڵیی دوو چیای سەخت و گەردەنکەشی 
»نانەوێژە« و »کەلەقەند«دا هەڵکەوتوە. جادەیەکی باریک و تەسک لە 
الی نانەوێژەوە لە قەد شاخەکە هەڵکەندراوە و، چۆمی پاوە لەنێو ئەم 
قوواڵییە لە ڕۆژهەاڵتەوە بەرەو ڕۆژاوا لەژێر جادەکەوە بەرەوخوار 
سیروان  ئاوی  بە  تێکەڵ  خوارتر  میترێک  سەد  چەند  و  دەبێتەوە 

دەبێتەوە.
»نانەوێژە«،  بەری  هاتوچۆی  ڕێگای  تەنیا  دەردەکەوێ  پێیە  بەو 
جادەکەیە و بەری جادە و پشتی جادە هەڵدێر و چڕ و سەختاییە. بەری 
»کەلەقەند«یش کە ڕێگای چوونە خوارەوەی پێشمەرگەکان بۆ شوێنی 
هەر  جۆرێک  بە  تووشە،  و  هەڵدێر  زۆر  جێگایەکی  بوو،  عەمەلیات 
شتێک بەر بێتەوە هەتا نێو چۆمەکە ناوەستێ. هەر لەو کاتەشدا چوونە 
خوارەوەی پێشمەرگەکان بۆ سەر جادە بە ڕووناکایی نەدەکرا، بۆیە 
فەرماندەکەیان  ڕێنوێنیی  لەژێر  هەوا  داهاتنی  تاریک  لەگەڵ  کوڕەکان 
بەرەو خوار داکشان و، پاش پەڕینەوە لە ئاوایی پاوە بۆ لە داوخستنی 

هێزەکانی ڕێژیم خۆیان مات دا.
لە  کەس  خەڵکی  ماشێنێکی  چەند  لە  بێجگە  بەیانی  دەمەو  هەتا 
هاتوچۆدا نەبوو. فەرماندەی پێشمەرگەکان کاتێک دەزانێ لە کەمینی 
شەو هیچی دەست ناکەوێ بڕیار دەدا جێ بگۆڕن و لەو 7 کەسە 5 
کەس لە نزیک جادە لە داوێنی کەلەقەندیدا و دوو کەسەکەی تریش لە 

بەرزاییەکان بۆ پشتیوانی لەوان بمێننەوە. 
ئەو کات رێژیم ئوتومبیلی نەیسان پاتڕۆڵی بۆ بەرپرسانی سپا لە 
کوردستان دابین کردبوو. دوانیوەڕۆ نەیسانێک لە تۆنێلەوە دەردەکەوێ 
کە لێی بەشک دەبن نەکا ماشێنی شەخسی بێ. پاش ماوەیەکی کورت 
5 ئوتومبیلی تر لەو مۆدێلە لە تونێلەکەوە سەر دەردێنن. پێشمەرگەکان 
ئازایانە  ماشێنەکان  نزیکبوونەوەی  لەگەڵ  دوودڵییەک  هیچ  بەبێ 
دەیاندەنە بەر دەستڕێژ. دوو لە ماشێنەکان لە جادەوە بۆ نێو ئاو خلۆر 
دەبنەوە و سێ دانەکەی دیکەش بە ئاوری پێشمەرگەکان تێک دەشکێن. 
دەیان  و  درا  دوژمن  هێزی  لە  کاریگەر  زەبرێکی  عەمەلیاتەدا  لەم 

کەسیان لێ کوژرا و 5 ماشێنیان تەفروتوونا بوون.
ئەو هەڵمەتە شۆڕشگێڕانە هێندە لە نەکاو و چاوەڕواننەکراو بوو، 
نەیانتوانی  و  تاساند  بەتەواوی  ناوچەیەی  لەو  ڕێژیم  هێزەکانی  کە 
هیچ دژکردەوەیەک لە خۆیان نیشان بدەن. هەرچەند هێزێکی جاشی 
ڕێژیم کە تەئمینی جادەی هەتا نزیک دەرەویانیان لە ئەستۆ بوو بەرەو 
بەر  کەوتنە  ئەوانیش  بەاڵم  کەوتبوون،  وەجووڵە  ڕووداوەکە  شوێنی 
دەستڕێژی دوو قارەمانەکەی سەر بەرزاییەکە و ئەوانیش ژمارەیەکیان 

لێ دەکوژرێ و بریندار دەبن.
لەگەڵ  ناوی »مووسەوی«  بە  نوێنەری خومەینی  لەو عەمەلیاتەدا 
دوو ئاخوندی دیکە و چەند فەرماندەی سپا لەنێو کوژراوەکاندا بوون. 
ئەوان نێردرابوونە بەرەی شەڕ بۆ سەردانی هێزەکانیان لە نەوسوود 
کە بۆ چەند ساڵێک دەبوو زەبوونی دەستی پێشمەرگەکانی هێزی شاهۆ 
ببوون و، جووڵەیان لێ بڕابوو. دیارە هەر ئێوارێی ئەو ڕۆژە ڕادیۆ 
بی بی سی هەواڵی کوژرانی نوێنەری خومەینی و چەند فەرماندەیەکی 

سپای بەدەستی تێکۆشەرانی دێموکرات باڵو کردەوە. 
تێکۆشەرانی  کە  بکرێ،  بابەتێک  چەند  بە  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 
دوژمن  هێچکات  کە  برد  بەڕێوە  عەمەلیاتیان  شوێنێک  لە  دێموکرات 
چاوەڕوانی لێ نەدەکرد و وەک شوێنێکی ئەمن چاوی لێ دەکرد و بە 
دەیان پایەگا و تەئمینی سەر جادەی لێ دانابوو. لەوە گرینگتر تەنیا 
7 پێشمەرگەی قارەمان لە وەها ڕۆژێکی سەرما و سەخڵەتدا چەندین 
ئەژمارە  بەو  دوژمن  جەرگەی  لەنێو  بتوانی  و  ببڕی  دژوار  شوێنی 
کەمەوە زەبری کوشەندەی وەهای لێ بدەی، ئەوە بێجگە لە ئیرادەی 
کوڕانی دێموکرات نەبوایە چ شتێک دەیتوانی ئەو هەڵمەتە قارەمانانەیە 
بەڕێوە بەرێ. لە هەموو گرینگتر زەبری ئاوا بەژان لە دوژمن و دواتر 

ساغ و ساڵمەتیی پێشمەرگەکان ئەوەندەی دیکە تارانی لەرزاند.

26ی سەرماوەز و 
»سەرنج بدەن«ی 

هێزی شاهۆ برایم چووکەڵی

تەختی لەرزۆکی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە عێراق

لە مێژووی یەک سەدەی ڕابردوودا هاوسنووری 
یەک  حکوومەتە  و  واڵت  دوو  هاوسێیەتی  و 
و  هـــەوراز  عێراق  و  ئێران  یەکەکانی  دوای  لە 
نشێوی زۆری بەخۆیەوە بینیوە و بەپێی جۆری 
دەسەاڵتەکان و ڕۆڵ و نەخشی حاکمانی ئەو دوو 

واڵتە ئاڵوگۆڕی تێدا پێک هاتوە.
لەنیوان  سنوور  کێشەی  یا  هاوسنووربوون 
جێگەی  هەمیشە  عێراق  و  ئێران  دەوڵەتی  دوو 
مشتومڕی حاکمانی ئەو دوو واڵتە بووە و  ئەم 
بابەتە هەتا ئێستاش یەکالیی نەبۆتەوە. ئەگەر زۆر 
نێوان  دوورودرێــژی  مێژووی  نەگەڕێینەوە سەر 
عەڕەب و عەجەم، کێشەی ئەو دوو واڵتە لە چەند 
دەیەی ڕابردوودا تەنانەت لەسەر ناوی کەنداوی 
ــەر بــە هــەڵــپــەســێــردراوی  ــەڕەب ه ــان عـ فـــارس ی
ــێــران بــەســەر چەند  مـــاوەتـــەوە و دەســـەاڵتـــی ئ
مشتومڕی  هــەروا  ناوچەیە  لەو  دووڕگەیەکیش 

لەسەرە.
ئەم ناکۆکییە دوورودرێژانە لە دەیەی حەفتای 
بۆ  ئەلجەزایردا  شوومی  پەیمانی  لە  و  زایینی 
ماوەیەک وەال نرا و دەوڵەتی عێراق بۆ تواندنەوەی 
ئامادە  کوردستان  باشووری  لە  کورد  شۆڕشی 
ڕادەستی  روود(  )ئــەروەنــد  العرب«  »شــط  بــوو 
ــەوی بــکــا و  ــل ــەه ــای پ ــی حـــەمـــەڕەزا شـ ــەتـ دەوڵـ
پشتیوانیی  لــە  واز  شــا  حــەمــەڕەزا  لــەبــەرابــەردا 
کوردەکان بێنێ. لەگەڵ ئەوەی کە حکوومەتی ئەو 
کاتی عێراق ئەو پەیمانەی ئیمزا کرد، بەاڵم چاوی 
بوو  ئەوە  نەنووقاندبوو.  لێ  بەیەکجاری  تەماحی 
کە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران، سەدام حوسێن، 
ــەبــەردەم  ــەرۆک کــۆمــاری ئــەوکــاتــی عــێــراق ل سـ
جەزایری  پەیماننامەی  تەلەڤزیۆنەکان  کامێرای 
لە  ئێران و ویستی  دڕانــد و هێرشی کردە سەر 
بۆشایی دەسەاڵت لە ئێران کەلک وەربگرێ، تۆڵەی 
داشکاندنەکەی لە پەیمانی ئەلجەزایردا بکاتەوە و 
بە  بارودۆخەکە  و  وەربگرێ  کەلک  دەرفەت  لەو 

قازانجی خۆی بگۆڕێ.
دەوڵــەتــی  دوو  شــەڕی  و  دژمنایەتی  لــێــرەوە 
هــاوســێ و هــاوســنــوور دەســـت پــێــدەکــاتــەوە و 
ئیسالمیی  کۆماری  کە  خۆشدەکا  ڕێگە  ئــەوەش 
ئێران بۆ تێکشکاندنی دژمنەکەی، لە دژبەرانی ئەو 
و  وەرگــرێ  کەڵک  واڵتــە  ئەو  لەنێوخۆی  ڕێژیمە 
باشترین  بوو.  شێوەیە  بەو  هەر  پێچەوانەکەشی 
ســەدام  دژایــەتــی  بــۆ  ــەن  الیـ باشترین  و  ڕێــگــە 
حوسێن، هاوکاری و ڕێکخستنی شیعەکانی عێراق 
بوو. لە الیەکەوە دەوڵەتی سوننە مەزهەبی عێراق 
شیعەکانی  لەنێو  شیعەکانەوە  سەرکوتی  بەهۆی 
ئەم واڵتەدا حکوومەتێکی بێزراو بوو و لە الیەکی 
حکوومەتی  لــەگــەڵ  هــاومــەزهــەب بــوون  دیــکــەوە 
شیعەی ئێران بەستێنێکی باشی ڕەخساندبوو کە 
شیعەکانی  سەرنجی  بتوانێ  ئیسالمی  کۆماری 
حکوومەتی  دژایــەتــی  بۆ  و  خــۆی  بــۆالی  عێڕاق 
کەوتە  لـــەوبـــارەوە  بــۆیــە  رابکێشێ.  واڵتـــە  ــەم  ئ
و  درێــژخــایــەن  و  ورد  پالنێکی  جێبەجێکردنی 
ئیمکاناتێکی زۆریشی بۆ تەرخان کرد. ڕێکخستن 
و سازماندانی شیعەکانی عێراق و پێکهێنانی سپای 
بــەدر ســەرەتــای دەســتــێــوەردانــی ڕاســتــەوخــۆی 
ــی عــێــراق و لەو  ســەربــازیــی ئــێــران بــوو لــە واڵت
ڕۆژەوە تا ئێستاش دەستێوەردانەکان بە ئاشکرا 

و بەنهێنی بەردەوامن.
ــەدوای  ب عێراق  حکوومەتی  ڕووخــانــی  دوای 
هــێــریــشــی ســـەربـــازیـــی دەوڵـــەتـــی ئــەمــریــکــا و 
هەم  ئیسالمی  کــۆمــاری  هاوپەیمانەکانییەوە، 
و  الدرا  بۆ  سەرسەختەکانی  دژمنە  لە  یەکێک 
پێگەی  بەئەرخەیانی  تا  کرایەوە  بۆ  ڕێگەی  هەم 
خــۆی لــە عــێــراقــدا قــایــم بــکــا. زۆرایــەتــیــی شیعە 
بوو  ــەورە  گ شانسێکی  عێراق،  لە  مەزهەبەکان 

لە  دەست  سووکباڵ  بتوانێ  تا  ئیسالمی  کۆماری  بۆ 
لە  ئیسالمی  ئــەو واڵتــە وەربـــدا. کۆماری  کــاروبــاری 
ڕێگەی میلیشیا دەسکردەکانی خۆی و پێکهێنانی چەند 
بەرینتر  توانی جی پێی خۆی  گرووپیکی دیکەی شیعە 
لەگەڵ کەسایەتییە  نزیکی  پێوەندی  بکاتەوە و بەهۆی 
دیارەکانی دژبەری حکوومەتی سەددام حوسێن توانی 
لە ناوندی دەسەاڵتی ئەو واڵتەدا ڕۆڵی خۆی بنوێنێ و 
هێدی هێدی توانی هێژمونیی خۆی بەسەر ئەو واڵتەدا 

بسەپێنی. 
پۆپەکانی  و  لق  بە کۆپی کردنی  ئیسالمی  کۆماری 
وەک سپا و بەسیج توانی لە عێراقیش هەر هەمان ڕێچکە 
بگرێتە بەر و چەند گرووپێکی جۆراوجۆری جیاواز لە 
بەرەوپێشبردنی  بۆ  و  پێکبێنێ  واڵتەدا  ئەو  ئەرتەشی 
کاتی  لە  و  لێوەربگرێ  کەڵکیان  خۆی  مەبەستەکانی 
پێویستدا دژ بە ڕەقیبەکانی خۆی لەو واڵتە بەکاریان 

بێنێ.
دەوڵەتی  لەگەڵ  بەربەرەکانی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
تێچوویەکی  واڵتەدا،  لەو  هاویشتن  پەلوپۆ  و  ئەمریکا 
لە سامانی گشتیی  ئەمەش  بۆ  و  کرد  ماددیی زۆری 
پۆپی  و  لق  پێکهێنانی  و  تەیارکردن  بۆ  ئێران  خەڵکی 

جۆراوجۆر لەو واڵتە مایەی دانا. 
و  ــیــە  ژێــرزەوی زۆری  سامانێکی  ــاوەن  خـ عــێــراق 
حەشیمەتی ئەو واڵتە ناگاتە نیوەی حەشیمەتی ئێران 
ئەم  ئیسالمی  کۆماری  ئــەوەی  هۆی  بووە  ئەمەش  و 
ببینێ  خــۆی  بۆ  خەڵوەتێک  حەسار  وەک  هــەم  واڵتــە 
لــە ســامــان و ســەرچــاوە  تەماحیشی  هــەم چــاوی  و 
ئەم  ڕێگەی  لە  ئەوەش  بێ،  واڵتە  ئەم  ئابوورییەکانی 
بەرپرس و کاربەدەست و میلیشیا و گرووپانەی لەم 
ئەمەشە  هەر  دەســەاڵت.  خاوەنی  بە  کردوونی  واڵتدا 
نووکی  نیشانەی  بۆتە  ئیسالمی  کۆماری  دەبینین  کە 
ڕمبی خەڵکی نارازی و خۆپێشاندەرانی عێراقی کە لە 
ئەم واڵتە  ئاراستەی  ڕابــردوودا خەریکە  چەند مانگی 

دەگۆڕێ.
بەئامانج گرتنی ئێران لەو ناڕەزایەتییانەدا کە چەند 
لێ  ــەی  واڵت ئــەم  کۆنسولخانەکانی  سووتاندنی  جــار 

کەوتەوە چەند هۆکارێکی هەیە.
بــەدەســتــەوەگــرتــنــی شیعەکان  ــەکــەم،  دەســـەاڵت  ی
کۆماری  لە  کە  الیەنانەی  ئەو  تایبەت  بە  و  عیراق  لە 
لە  تــێــوەگــالنــیــان  و  ــوون  بـ نــزیــک  ــران  ــێ ئ ئیسالمیی 
گەندەڵی و بەکارهێنانی سەروەت و سامانی خەڵک بۆ 
مەبەستە سیاسی و حیزبییەکانیان _کە بەشی زۆری 
کۆماری  ئابوورییەکانی  و  سیاسی  بەرژەوەندییە  بۆ 
گەالنی  سامانی  و  سەروەت  بەفیڕۆدانی  ئیسالمییە_، 
ئەو  یەکەکانی  دوای  لە  یــەک  حکوومەتە  لە  عێراق 
واڵتەدا، برسیەتی، بێکاری و هەژاری خەڵک و ژیانی 
پلەبااڵکانی  بەرپرسە  بەرزەکانی  کۆشکە  و  شاهانە 
عێڕاق بە تایبەت شێعە مەزهەبەکان و کڕینی مڵک و 

ویال لە واڵتانی جۆراوجۆری دنیا یەکێک لە هۆیەکانی 
نزیک  کاربەدەستانی  لە  عێراقە  گەالنی  بوونی  بێزار 
ئیسالمی.  کۆماری  هەروەها  و  ئیسالمی  کۆماری  لە 
ئەمەش بۆتە هۆی دزێوی و بێزراوبوونی ئەو ڕێژیمە 

لە نێو چین و توێژەکانی خەڵکی عێراقدا.
دووهەم، سووننە مەزهەبەکان و پاشکەوتووەکانی 
بەعسی  ڕێژیمی  ئۆگرانی  و  ــەددام  سـ حکوومەتی 
عێراق، کۆماری ئیسالمی بە دژمنی خۆیان دەزانن و 
لە ناوچە سوننە مەزهەبەکان بەستێنێکی ئامادە هەیە 
تایبەتی  بە  ئاخوندەکان  ڕیژیمی  کردنی  دژایەتی  بۆ 
دەستدا  لە  ئەم واڵتەیان  پێشتر دەسەاڵتی  کە  ئەوان 
بووە و ئێستا لە سۆنگەی دەستێوەردانەکانی ڕێژیمی 

ئێرانەوە کەوتوونەتە پەڕاوێزەوە.
هەستی  زاڵبوونی  گرینگتر  لەهەموویان  و،  سێهەم 
هەستی  بــەســەر  عێراقە  عــەڕەبــەکــانــی  نــەتــەوایــەتــی 
لە  حیزبیدا.  و  سیاسی  دەمـــارگـــرژی  و  مــەزهــەبــی 
بەتەواوی  ئــەوەی  دواییانەدا  ئەم  خۆپێشاندانەکانی 
هەستی  ــەم  ئ زاڵــبــوونــی  ــوو  ب بەرجەستە  و  ڕوون 
ڕوونـــە  وەک  »عـــروبـــیـــیـــەت«ەیـــە.  و  نـــەتـــەوەیـــی 
خۆپێشاندانەکان لەنێو شیعە مەزهەبەکان و زۆرتر لە 
ناوچە شیعەمەزهەبەکان بوو و خەڵک لە گەڵ ئەوەی 
کە دژ بە گەندەڵی ڕاپەڕیبوون و تا ئێستاش دریژەی 
یەکێک  بە  بــوو  کە  دروشمێک  هەمانکاتدا  لە  هەیە، 
بڕۆ  »ئێران  خۆپیشاندەران،  سەرەکییەکانی  داوا  لە 
دەرەوە« بوو. ئەوە پەیامێک بوو بۆ کۆماری ئیسالمی 
و دەستوپێوەندییەکانی لەو واڵتە کە بەڵێ سەرچاوەی 
و  ئیسالمی  کۆماری  نەهامەتییانە  و  گەندەڵی  ئــەو 
ئەو  سیاسەتەکانی  جێبەجێکارانی  و  شوێنەکەتوو 
کۆنسولخانەکانی  سوتاندنی  عێراقدا.  لە  ڕێژیمەن 
کۆماری  ئایینیی  پێتەختی   لە  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
و  نەجەف  واتە  شیعە  بڕیاری  ناوەندی  و  ئیسالمی 
زۆری  هیوایەکی  ئیسالمی  کــۆمــاری  کە  کەربەکال 
جیدیی  مەترسیی  واتـــای  بــە  هەڵچنیبوو،  لــەســەر 
لەدەستدانی عێڕاقە الی کۆماری ئیسالمی و ئەوەش 
بە مانای کامۆسکی زراوبردووی تێکشکانی »هیاللی 

شیعی«ی ڕێژیمی ئێرانە.
»مرجع  خامنەیی،  وێنەی  سووتاندنی  هــەروەهــا 
و  مەزهەبی  دیکەی  پەیامێکی  شیعەکان  تقلید«ی 
هەمانکاتدا  لــە  و  ــوو  ب خامنەیی  کێشانی  بەچاڵنج 
هێنانە  و  مــەرجــەع  وەک  خامنەیی  ــەوەی  ــکــردن ڕەت
مەرجەعی  وەک  ــوو  ب سیستانی  عــەلــی  پــێــشــەوەی 
کۆماری  ڕیسەکەی  ئــەوەش  کە  عێراق  شیعەکانی 
کە  بڵێین  دەتوانین  بۆیە  خــوری.  کــردەوە  ئیسالمیی 
لە عیراق و ناوچەکەدا خۆری کۆماری ئیسالمی پتر 
لەوە زیاتر  ناتوانێ  ئەم رێژیمە  ئاوابوونە و  لە  ڕوو 
لەو ناوچەیەدا تەڕاتێن بکا و هێژمونیی خۆی بەسەر 

گەالنی عێراق و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا بسەپێنێ.

کەریم فەرخەپوور

پارلمانی ئورووپا/ کۆبوونەوەی بەرپرسی پێوەندییە نێونەتەوەییەکانی 
حیزبی دێموکراتی کورستان لەگەڵ ئاندریاز شیدەر 

)19ی  دێسامبر  چوارشه ممه،11ی  رۆژی 
کوێستان  هه تاوی(   د.  سه رماوه زی 1398ی 
حیزبی  ناوەندی  کۆمیتەی  ئەندامی  گادانی، 
بەشی  بەرپرسی  و  کوردستان  دیموکراتی 
حیزبی  نــێــونــەتــەوەیــیــەکــانــی  پــەیــوەنــدیــیــە 
واڵت،  دەرەوەی  لە  کوردستان  دێموکراتی 
لەگەڵ ئاندریاز شیدەر ئەندام پارلمانی ئوروپا 
دێموکراتەکانی  سوسیال  لیستی  ســەر  لــە 
بە  تایبەت  ئۆفیسی  لە  دیدارێکی  ئوتریش 

ناوبراو لە برۆکسێل پێک هێنا.
لە  بــوون  بریتی  دیـــدارە  ئــەم  باسەکانی   
خۆپێشاندانە  و  نێوخۆ  لە  ئێران  بارودوخی 
لە  ناوچەكان  ــەی  زۆرب لە  ناڕەزایەتییەكان 
کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  و  بەگشتی  ئیراندا 
ئێران  پێگەی  و  جێگە  هەروەها  تایبەتی؛  بە 

د.کوێستان  بەڕێز  دیـــدارەدا  لــەم  ناوچەکەدا.  لە 
سەرنجی بەرێز ئاندریازی بۆ باسێکی پەیوەندیدار 
لەسەر  ئورووپا  پارلمانتارانی  و  کــوردەكــان  بە 
کوردانی  و  گشتی  بە  مافەكانی  و  کــورد  پرسی 
رۆژهەالت بەتایبەتی ڕاکێشا و چەند نموونەی لە 
باس  کورد  مافەکانی  و  وداخــوازی  ویست  سەر 

کردن. 
باسەکەی  دیکەی  بەشێکی  کوێستان  خاتوو 
تەرخان کردبوو بۆ باس لە ئاکامەکانی کۆنگرەی 
حەڤدەهەمی حیزب و تیشکی خستە سەر بڕیار و 

راسپاڕدەكانی ئەم کۆنگرەیە.
بایەخەوە  بە  شیدەر  ئاندریاز  دیـــدارەدا  لــەم 
باسی ئەم دیدارەی کرد و ڕایگەیاند کە پێوەندیی 
نێوانمان دەبێتە پردێک بۆ ئەوەی بتوانین داخوازی 
مافی  پێشێلکردنی  ئاست  لە  داواکارییەکانتان  و 

گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە الیەن رێژیمی کۆماری ئیسالمی 
ئێرانەوە بگەیەنینە الیەنە پەیوەندارەكان و بە تایبەت پارلەمانی ئوروپا.

بەمەبەستی  الیەنە  دوو  هاوکاری  نرخاندنی  گرینگ  وێــرای  گادانی    د. 
کوردستان  رۆژهەالتی  لە  کورد  گەلی  چەوسانەوەی  و  ستم  لەقاودانی 
دەســت  بــۆ  بەرێزیانی  سەرنجی  ئــێــران،  ئیسالمی  کــۆمــاری  دەســتــی  بــە 
نموونەی  وەک  و  ڕاكــێــشــا  دا  نــاوچــەکــەش  لــە  ئــێــران  تــێــوەردانــەکــانــی 
قەالی  مووشەکبارانی  لە  باسی  بەزاندنەکان  و سنوور  دەستێوەردانەکان 
دێموکرات لە 8ی سپتامبری 2018 دا کرد و گوتی پێویستە کە سنوورێک 

بۆ دەستدرێژی یەکانی ئێران دابندرێ.
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پێشمەرگە

نازانم چۆن ناوت بێنم
بڵێ بە چیت بشوبهێنم

بە هەڵۆمان كە شوبهاندووی
لە گەورەییمان شكاندووی

هەڵۆ بەرسێرەی كەس نییە
بەرهێرشی تەرەس نییە

هاوخوێنی لێ دوژمن نییە
دەردی وەك دەردی من نییە

ناحەزی ناكەونە شوێنی
تینوو نییە كەس بە خوێنی

لە ماڵی خۆی دەرنەكراوە
هێالنەی لێ نەڕووخاوە

داگیر نەكرا زێد و ماڵی
نەشكێنراوە پەڕ و باڵی

لەسەر بانگی مرۆڤانە
نەخراوەتە بەندیخانە

بێچووی بە دیل نەگیراوە
سێدارەی بۆ هەڵنەخراوە

هاوزمانی بندەست نییە
ناشزانێ ماف و هەق چییە

كە دەشچێتە ڕاوی مەالن
لە پێدەشت و چیا و تەالن

هیچ مەترسیی لەسەر نییە
پێویستی بە سەنگەر نییە

هاوخوێنی بۆ نان و بژیو
بۆ ئێسقان و گۆشتی ڕزیو

ناچێتە نێو ریزی قەالن
نابێتە ڕووڕەشی مەالن

كەچی لە نیشتمانی تۆ
لەنێو ڕەز و بێستانی تۆ

لێرە و لەوێی هەیە پەڵە
تێی كەوتوە زیوان و كەڵە

هێندێ دەبن بە گورگەمێش
خۆ دەفرۆشن لە پاش، لە پێش

دەكەونە پێش گورگی برسی
ژیانت دەخەنە مەترسی

هەر لەو خەڵكەی لە پێناوی
دەكەی خەباتی خوێناوی

هەوڵ دەدەی ئازاد بژین
سەربەستانە و دڵشاد بژین

ناتەوێ دیل و كۆیلە بن
دوژمن نەیانهێنێ لە بن

دەبنە جاش و دێنە شوێنت
بۆ دوژمن دەیڕێژن خوێنت

لەوالشەوە نیشتمانت
زێدی باب و باپیرانت

لە پێش چاوت خاپوور ئەكرێ
بە خوێنی الوان سوور ئەكرێ

بۆیە تۆ دەستت دایە چەك
هەڵت ماڵی قۆڵ و مەچەك

تا نیشتمان بپارێزی
بپارێزی پێگە و ڕێزی

بەرگی خەباتت كردە بەر
ورەت دایە شاخ و سەنگەر

بووی بە باسكی بەهێزی گەل
ژینت هەموو كردوە بە هەل

ژینی كورت و سەربەرزانە
ئەگەر هەبێ، لە تۆ جوانە

ژیانت وەك مۆمی دەم بایە
لەنێو دڵی خەتەر دایە

بەاڵم چركەی كوژانەوەت
دەسپێكە بۆ بووژانەوەت

مردن ناوێرێتە ناوت
چاو نابڕێتە نێو چاوت

لەبەر ناوی تۆ بەزیوە
الی تۆ سەری دانەویوە

تۆ مەرگیشت چرای ڕێیە
لەدایكبوونەوەی نوێیە

تۆ ڕەمزی ژینی هەرمانی
تۆ غیرەتی نیشتمانی

ناوت شنەی هەر چوار وەرزە
نیشتمان سەری پێت بەرزە

پێشمەرگە ناوی هەرمانە
پڕ بە بااڵی مێژوومانە

سواڵت لێ دەكا گۆی زەوی
بۆ سامانی وا مەعنەوی

هەر بنازە بە خۆتەوە
ئەو گرەوەت بردۆتەوە

تۆ بە ڕاستی خواپێداوی
پێشەوای كورد ناوی ناوی

ڕەسووڵ سوڵتانی
***

ئەمەش دەڕوا
چلۆن گەرما و سەهۆڵبەندان هەموو فەوتان، ئەمەش دەڕوا
چیام با پڕ ورەی ژین بێ و هەوای هەرمان، ئەمەش دەڕوا

مەکۆی سووتان و خەم زۆر هات دڵی شاخی وەکوڵ خستین
بەاڵم چەرخی زەمان هاڕینی بێ ئامان، ئەمەش دەڕوا

زرێبار سووری ئەسرینتە سەرت هەڵبێنە ئەی »دەروێش«
بە گڕکانی هەناسانت، گەلێ ئاسان ئەمەش دەڕوا

هەوای ناکۆکە سازی من ئەوەندەی شین لە دڵدایە
گەلی تەمبوور! چەمەر سوورن لە تاقەوسان، ئەمەش دەڕوا

لە گڵکۆی سوورەوە »حافز« بە خوێنی شێعرەوە فەرمووی:
بهای بزم آزادیست شراب جان، ئەمەش دەڕوا

لە گوڵزاری داڵن زۆر گوڵ وەبەر داسی خەزان کەوتن
واڵت وەرزێکی ڕووسوورە بە گوڵدانان، ئەمەش دەڕوا

ئەگەر جێژوانی ئازادی لە دڵداران کرا بەربەست
بە هێزی عیشق و پچڕانی هەموو بەندان، ئەمەش دەڕوا

گەلێ شەوگاری بێدەنگی لەگەڵ زەنگی بەیان ڕۆیین
تەمی ڕۆژگاری دڵتەنگی، دەمی هەستان ئەمەش دەڕوا

ڕەحیم لوقمانی

ئەو شەوە
شەوێکی کورت
شەوێکی کورت
شەوێکی کورت

یاخی    و  تێڕوانین  بــۆ 
بوون

ــاوێ هـــەاڵتـــن  ــ ــی ــ ــۆ پ ــ ب
تینوویی تێکەوەی پێچاو
ــوو  ــەمـ ســـــــــەرووی هـ

زستانێک
پیاڵەی بێ باوەڕ لە پرخەی قەتارێکدا

تۆ
خەریکە خەو دەتباتەوە خاتوونی گۆڕ

خەریکە هەڵدێر هەڵدێر
وێڕای بەنانەوەبوونی ڕووحمان

دە هەسارەهاهەسار پیکسێل دداندا
کە

خۆر یانی عەکسێکی سووتاو
هەر بە دەستهەڵگری

درۆ دەکەی بە نووزەنووزی سەی دە شۆڕشی ڕماندا.

هەستەوە کەڵێ
هەستەوە لە وێ سینگۆڵەی بە چرایە
لە خوێنی بە دۆاڵیی پشتێم دەخورایە

لە جووتی لە شووشەی لە کوولەکەی دە گەاڵیە
وتی دەدەو دەلە دوودەلێ دەدەلوو

هەی کەڵێ
ئەون نە ونە و نەوە ون لە نەبوونێ

دەکەن حەڕەکەتێ بە توونێ
شەمن هۆ شەمەلێ هۆ هۆ شەمەلێ

ئەگە خاتوون ڕاست  دەبوونەو لە مەجنوونێ
تۆزم لە تەتەی لە تووتنێ

ناوەاڵ لە جێخوونێ
بۆ خۆمت دەگەزم هەڵتدێنمە تەاڵیە

ئاوات کە گەلێ بە بڕێنەوەی زستانۆک
بەندەنی گرژ و وتەیەک بۆ پیرترین قەتار

کە
کوڕەکە چووبوو بۆ سەنگەک
ئی هێندەی شەوە ئەو کورت
دەستی لە چرچۆڵەییتدا بوو
هۆ خاتوونۆ خانمێ وەخۆ

خڕ کەوە خڕ
تۆ کەلەپووری دەریای چیو

تۆ نویسارانە کەی خاوان بلوێن و بۆم لە سەر و گەرنانت 
دەی

بە هەر گڕەپیتێ
تەختە کلیلێ

خەفەتێ
کوتە ژنێ

چییییی؟؟؟؟
ههههههههه

ئێوارانە دەگەڕایەوە
دەگەڕایەوە دەو پەڕی حەسرەت و گونانیدا

رەش بوون بە ڕێگایە ڕێگا
گۆڕۆ

هۆ تێهەڵدراوی سێبەری قەتار
ده مەگری مەگری ڕەشۆ کەڵ

گریان کاڵوە
هۆ دە مەگری مەگری درۆ ڕۆ

گریان گاڵوە
هۆ دە مەگری مەگری کەڵوکۆ

گریان تواڵوە
هەی دە هەنی و هەنی و هەنی
ئەو شەو دە گۆڕی تۆم دەنی

هەڵمە هەڵێ هەڵمەهەڵی
هۆ توڵە بە من پێنەکەنی

کەنی
کەنی
کەنی

چراکان بیرەوەری سەرووی هەموو زستانێک
ژنێ ددانی چووبوون

بۆی بنێرن کامە دەستی هەڵدێراو
کامە چاوی دەقەتاردا

بەاڵم بڵێن خۆ نەساوێ بە کەوای خاتوونی گۆڕ
واڵتی ئێمە بە شەو ناڕوێ

گڕ هەڵەمووتە بە خەونی گراوی گەلەوە
پیاوەمااڵن دە وەنەوزی سەی دە  وزەی هەسارەهاهەسار 

شۆڕشی شکاندا
دەنا بڵێ ڕۆڵە تۆ چی و کۆڵبەری چی

ئەتۆ کوا کوڕی ئەو سەفەرەم بووی ڕۆڵە
تیتکی خاتوونی ناخە گۆڕت بە توونی کەڵدا  حه ک هەموو 

چێ
بڵە ڕۆڵە بۆ نەدەهاتێوە بۆ هێندەت پێدەچوو

شەوەکە زۆر کورت بوو زۆر
دە تۆخودا با شاعیرەکانتان بلوورێنن

با
هەڵکەن

***

))هۆنەر موکریانی((

*  لە ئەکاونتی نووسەر وەرگیراوە
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ڕێژیمی کۆماری ئیسامیی ئێران لەگەڵ کۆمەڵێک تایبەتمەندیی نەرێنیدا 
ژێر  کۆمەڵگەی  دەتوانن  بەتەنیایی  لەوانە  کام  هەر  کە  گرتوە،  فرچکی 
دەسەاڵتی خۆیان بەرەو لێواری ڕووخان و هەرەسهێنان پاڵ پێوەنێن. 
هەموو  بە  ناڕوونی  کردن،  حاشا  ڕاستییەکان،  نواندنی  پێچەوانە  درۆ، 
واتای خۆی بەشێک لەو تایبەتمەندییە نەرێنییانەن و لە ئاکامدا دەتوانم 
بڵێم »شاردنەوە«؛ کە ڕەنگە هەموو ئەوانە جیاجیا هاتوونەتە نێو ئەم 

تایبەتمەندییە دواییە و، لە هەموویان بەشێکی بۆخۆی پچڕاندوە.
لێرەشدا ئەم نووسراوەیە زیاتر لە دەوری شاردنەوە دەخولێتەوە. ئەم 
دیاردەیە دەتوانێ بریتی لە زۆر شت بێ، بەاڵم ئەوەی لێرەدا مەبەستە 
بەرەوڕووبوونەی  ڕێکاری  بەگشتی  کردندایە.  سیاسەت  لە  شاردنەوە 
ڕێژیم لەگەڵ کێشە جۆراوجۆرەکاندا لە ماوەی تەمەنی دەسەاڵتدارییەکەی 
بە دوو شێوە بووە؛ یەکیان حاشا کردن و شاردنەوەی ڕاستییەکان و 
دووهەمیان چەواشەکاری و بەراوەژوو نیشاندانی هەر ئەو ڕاستییە کە لە 
پێشدا شاردوویەتەوە. ئەمەش سەرچاوە لە خوێندنەوەیەکی بەرتەسکی 
کە  دەگرێ،  ئۆلیگارشییە  دەسەاڵتە  ئەم  فەرمیی  ئایینی  لە  ئیدئۆلۆژیک 
لەوێدا ڕاگرتن و هێشتنەوەی دەسەاڵت لە نانی شەو فەرزتر نوێندراوە 
بەتایبەتی  کە  ئاکارگەلێکە  باوترین  لە  یەکێک  تەقیەکردن  هەروەها  و، 
و  خۆپاراستن  بەمەبەستی  ــدراوە  دان مەترسیدار  و  هەستیار  کاتی  بۆ 
دەربازبوون. بەم پێیە ئەگەر ئێمە ڕۆژانە لەگەڵ بارستاییەک لە درۆ و 
شتێکی  دەبینەوە  بەرەوڕوو  ڕێژیمەوە  سەردەمدارانی  لەالیەن  دەلەسە 
سەیر نییە و بەتەواویش ئاساییە و لە هەمان کاتدا بۆ ئەوان لە ڕیزی 

ئاکارە پیرۆزەکاندایە.
یەکێک لە بێبەزەییانەترین و لە هەمان کاتدا دڕندانەترین شاردنەوەکانی 
کۆماری ئیسامی لە پێوەندی لەگەڵ زیندانییانی سیاسی و عەقیدەتییە 
دایک  و  بنەماڵە  ئەو  نین  کەم  کــوردەکــان.  زیندانییە  لەسەر  بەتایبەتی 
و  مانگان  و  ڕۆژان  سپییەوە  ڕیشی  و  سەر  بە  کە  پیرانەی  باوکە  و 
لە  بــەردەوام  و  بەرنەداوە  بەندیخانەکانیان  دەرگای  بەر  بگرە سااڵنێک 
کەسانی  ئازیزترین  و  ڕۆڵــە  لە  هەواڵێک  ئــەوەی  بۆ  بــوون  پرسۆجۆدا 
کردنی چاالکانی  بێ سەروشوێن  و  بزانن. سیاسەتی شاردنەوە  خۆیان 
دەگەڕێتەوە،  زووتر  سەردەمانێکی  بۆ  ئێران  و  کوردستان  لە  سیاسی 
کەمتر شار و ناوچەیەکی ئازادیخواز لەم واڵتەدا هەیە کە تەپک و دەشتی 
دەوروبەری، شەوانە و نهێنی و بە لۆدێر هەڵنەدرابێتەوە و پڕ نەکرابێ 
لە جەستەی خنکێندراو، سووتێندراو، لەخوێن گەوزاو و تیرباران کراوی 
ڕۆڵە تێکۆشەرەکانی. ئەم جەنایەتانە هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری 

کۆماری ئیسامییەوە دەستی پێکردوە و هەتا ئێستاش بەردەوامە.
ئەگەر لە تاران خاوەران هەیە، لە کوردستان نەحلەتاوا »لعنت آباد«ی 
بیجاڕەکانمان هەیە و هەبوو کە بەداخەوە پڕاوپڕ بوو لە جەستەی باشترین 
ڕۆڵەکانی ئەم خاکە، دیسانیش بەداخەوە سەرەڕای ئەوەی کە هیچ کات 
بەڕوونی بە بنەماڵەکانیان ڕانەگەیاندرابوو کە تەرمی ئازیزەکانیان لێرە 
و بەکۆمەڵ نێژراوە؛ بەاڵم دایک و باوکانێک دڵیان بەو کۆگا خۆڵە خۆش 
بوو و سااڵنە دەچوونە سەردانیان، لێ مخابن لەم دواییانەدا و لە ترسی 
ئاشکرابوونی شاردراوەکانیان هەمدیسان بە شەوانە و نهێنی و بە لۆدێر 
خاکی سەریان هەڵدراوە و هیچ ئاسەوارێکیان لەو کەسانە نەهێشت، هەتا 

ئەو یادگارە تەماوییەش نەمێنێ و نیشانێکیش تەنانەت.
ــەزاران  ه بە  ئێستاش  ئــەوەیــە  ئەویش  هەیە  دڵتەزێنترمان  ــەوەش  ل
نین  ئاگادار  ساڵ   ... و  سی  سی وپێنج،  چل،  ــەدوای  ل کە  هەن  بنەماڵە 
جگەرگۆشەکانیان کەی، لەکوێ، چۆن، بە چی و بۆچی کوژراون و ئێستا 
جار سەرەڕای  زۆر  بنەماڵەکان،  شایەدیی  بەپێی  لەکوێیە.  تەرمەکانیان 
ئەوەی زارەکی پێیان ڕاگەیەندراوە ئازیزەکانیان ئێعدام کراون و چیتر 
نەبینیوە،  گۆڕەکانیان  و  تەرم  نەک  کات  هیچ  بەاڵم  نەبن،  چاوەڕوانیان 
بەڵکوو لە بەرگەی مەرگەکانیاندا کە لەالیەن سەرچاوە حکوومەتییەکانەوە 
پێیان دراوەتەوە هۆی مەرگی ئەو کەسانە، »مەرگی سروشتی«، »مردن 
لە ماڵێدا«، »گیان لەدەست دان لە ڕووداوی ماشێن« و ... تۆمار کراوە، 
کە لەگەڵ ڕاستیی دۆخی ئەو کەسانە جیاوازییەکی سەرسووڕهێنەری 

هەبووە.
ئەم هەڵگێڕانەوەی ڕاستی و شاردنەوەی زانیاریی ڕاست و دروستە، 
ئێستاش هەر  و  نییە  ڕێژیم  بە سااڵنی دووری  تایبەت  تاکتیکێکی هەر 
پۆلێک  تەرمی  ئەوەی کە  ئەو ڕێبازەی خۆی ماوە، دوابــەدوای  لەسەر 
دۆزرایــەوە  کوردستان  بەنداوەکانی  و  چۆم  لە  کوردستانی  الوانــی  لە 
و  ڕوونی  الیەنگری  و  کەوسەرە  سەرچاوەی  کە  کوردستان  ئاوی  و، 
زواڵڵییە؛ تەمی ڕۆڵە قارەمانەکانی هێنایەوە ئامێزی هاوواڵتییانیان. بەم 
پێیە جینایەتە شاردراو و تاریکە نوێکانی ڕێژیم لەالیەن خەڵکەوە تیشکی 
خرایە سەر و بۆ هەمووان دەرکەوت و، جەختێکی دووبارە بوو لەسەر 
ئەم  دەسەاڵتدارانی  تێرۆر.  و  زنجیرەیی  قاتڵی  حکوومەتی  بکوژبوونی 
تەختە کە زانیان چیتر ناتوانن حاشای لێ بکەن و هیچ کام لە کردەوە 
نامرۆییەکانی خۆیان لەبەر چاوی خەڵک بۆ ناشاردرێتەوە؛ وەخۆ کەوتن 
و چوونە سەر گۆڕینی ڕاستیی ڕووداوەکە و ئەمجار حیزبە ڕۆژهەاڵتییە 
لەماوال  کوردستانیان  خەڵکی  کۆمەاڵنی  خۆشەویستی  و  پێگە  خاوەن 
وەک تاوانباری سەرەکی و بکوژی ئەو الوە ناڕازی و خۆپیشاندەرانە 
پێناسەی  و  بکەن  ــاز  دەرب خۆیان  ویستیان  هەمیشە  وەک  و،  ناساند 

بێ تاوانی بۆ خۆیان دابتاشن.
ئەم حەولە کۆن و نوێیانەی ڕێژیم لە ڕاستیدا چیتر بۆ خەڵکی ئێران 
بەگشتی و گەلی کورد بەتایبەتی هیچ ڕەنگێکی نەماوە و تا دێ پتر لە 
ئەم  دەروونــی  ڕاستیی  و،  دەدا  لەدەست  پێگەی خۆی  و  جــاران جێگە 
دەسەاڵتە بۆ خەڵک زیاتر خۆ دەردەخا و شاردنەوە و درۆ و بوختان و 

تاوان هەڵبەستنیش کاریگەرییەکی نەماوە.   

به ر له  مااڵوایی
ئەم خۆڵەی چیدی 

ناکرێتە چاوی خەڵکەوە!
هەردی سەلیمی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ڕێوڕەسمی ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی کوردستان

حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی 
کوردستان ڕێوڕەسمێکی بەشکۆی لە شاری کۆیە بەڕێوە برد و بە 

شکۆوە یاد و ناوی پێشمەرگە و ئااڵی کوردستانی بەرز ڕاگرت.
بەسروودی  گیرا،  ســەرمــاوەز  2٥ی  ڕۆژی  کە  ڕێوڕەسمە  ئــەم 
نەتەوایەتیی »ئەی ڕەقیب« و ڕێزگرتن لە شەهیدانی پارێزەری ئااڵ 
حیزبی  وتــاری  پاشان   ، و  پێکرد  دەستی  کوردستان  نیشتمانی  و 
سکرتێری  عەزیزی،  خالید  بەڕێز  لەالیەن  کوردستان  دێموکراتی 
گشتیی حیزبەوە پێشکێش کرا. )دەقی قسەکانی کاک خالید عەزیزی 

لەم ژمارەیەی »کوردستان«دا باڵو بۆتەوە(
لە درێژەی ئەم ڕێوڕەسمەدا کاک حەسەن قادرزادە، بەرپرسی 
کۆمیسیۆنی پێشمەرگە وتەیەکی لەسەر ڕۆڵی گرینگی پێشمەرگە 
لە هاوکێشەکانی ئێستای ئێران و کوردستاندا پێشکێش کرد و 
و چەند  ڕەســووڵ سوڵتانی  کاک  بە شێعرێکی  بۆنەکە  دواتــر 
گۆرانییەکی  زنجیرە  و  حیزب  هونەریی  کــۆڕی  سروودێکی 

هونەرمەندی الو، کاروان حەکیمزادە ڕازایەوە.

یەلدا هێمای هەرمان و هەستانەوەمانە
کۆمیسیۆنی ئامووزشی حیزبی دێموکرات و یەکیەتیی الوانی 
دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەبۆنەی هاتنەوەی شەوی 

یەلدا ڕێوڕەسمێکیان بەڕێوەبرد.
و  ســەرمــاوەز  ٣٠ی  شەممە،  ئەمڕۆ  کە  ڕێوڕەسمەدا  لــەم 
عەلیپوور،  پێشەوا  سەرەتا  گیرا،  شەوزستاندا  ئێوارەی  لە 
لە  و  بۆنەکە  ڕێکخستنی  لەسەر  الوان  یەکیەتیی  سکرتێری 
شەهیدانی  یادی  ساڵەی  و سێ  ڕێبەر  قاسملووی  د.  پەسنی 
یەلدای خوێناویی قەاڵی دێموکراتدا قسەی بۆ بەشداران کرد. 
لە درێژەی ئەم ڕێوڕەسمەدا کۆمەڵێک سروود و گۆرانی بە 
دەنگی هونەرمەندان جەمیل سەرمەستی، سەناریا خزرپوور، 
حەمەدەمین کەریمی و کاروان حەکیمزادە پێشکێش کران. دواتر 
خەاڵتێک لەژێر ناوی »شکۆی خۆڕاگری« پێشکێش بە بنەماڵەی 
بنەماڵەی  کــرا.  دێموکرات  قــەاڵی  یەلدای  شــەوی  شەهیدانی 
دێموکرات  خوێناویی  یەلدای  شەوی  شەهیدانی  سەربەرزی 
لەد  ڕێوڕەسمەکەیان  بەڕێوەبەرانی  ئەمەگناسیی  ڕێزنامەی 

ەستی بەڕێز مامۆستا عەبدوڵا حەسەن زادە وەرگرت.
عەبدوڵا  مامۆستا  ڕێورەسمەدا  ئەم  دیکەی  بڕگەیەکی  لە 
کورد  کەسایەتی و سیمای خەبات و شۆڕشی  حەسەن زادە، 
ــدا بــاســی لە  و ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان لــە وتــەیــەکــی کــورت
کەسایەتیی کاریزماتیکی شەهید قاسملووی ڕێبەر کرد و پێی 
و  چوونن  فەنا  بەرەو  دیکتاتۆرەکان  کە  داگرت  ئەوە  لەسەر 
هەر  دواجــار  سەرکەوتنی  و  دەمێننەوە  کە  نەتەوەکانن  ئەوە 
دریــژەدەری  و  میراتگر  چونکی  دەبــێ،  دێموکرات  حیزبی  بۆ 
رێی شەهیدان و ئااڵهەڵگری خەباتی شوناسخوازیی کورد لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستانە.
دوابڕگەی ئەم ڕێوڕەسمە نواندنی شانۆیەک بوو کە لەالیەن 

بەشدارانەوە بەگەرمی پێشوازیی لێکرا.
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