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قەاڵی خۆڕاگری ناسنامەی نەتەوەیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

حیزبی دێموکرات لە محەکی 

دواڕۆژی ئەرک و ڕەساڵەتی 

مێژوویی دا

بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی بە 

بۆنەی ٧٥ساڵەی

 دامەزرانی حیزبی دێموکرات
سمایل شەرەفی

ل )6( ل )2-3(

پشتیوانیی  بەکردەوەی 

حیزبی دێموکرات لە خەباتی

 بەشەکانی دیکەی کوردستان 

هەردی سەلیمی
ل )7(

ئاوڕدانەوەیەکی خێرا لە 

ئەدەبیاتی کۆن و هاوچەرخی 

کرماشان و ئیالم

سارۆ خوسرەوی
ل )11(

#کۆڵبەر مەکوژن

قسەکانی خامنەیی لە ڕۆژی جێژنی 
قورباندا بە لەبەرچاوگرتنی بارودۆخی 
الیەکەوە  هەموو  لە  و  هەستیار  هەرە 
ــوون.  ب گرینگ  ئێران  قەیرانلێدراوی 
ناوبراو  قسەکانی  ــارەدا هەموو  وت لەو 
سەرەکیدا  ـــەوەری  ت دوو  دەوری  ــە  ب
دەخوالنەوە. یەکەمیان ئەوەی کۆماری 
ــە  ــراوەت خ گــەمــارۆی  ــە  ــۆی ب ئیسالمی 
سەر هەتا دەست لە یارمەتیدانی ئەو 
کە  ــگــرێ  هــەڵ ــە  ــان ــرووپ گ و  میلیشیا 
دەکەن. خامنەیی  بۆ  نیابەتیی  شەڕی 
لەو بەشە لە قسەکانیدا نەیشاردەوە کە 
ڕێژیمەکەی سەرەڕای ئەو تەنگانەیەی 
کە لە سۆنگەی سزا سەپێندراوەکانەوە 
ــە  ــدان ــی ــەت ــارم ــەو ی ـ ـــوە، ل ــات تــووشــی هـ
گەورەی  داننانێکی  ئەوە  و  بەردەوامە 
خامنەیی بەو ڕاستییە بوو کە بژیوی 
سەرەکیی زۆربەی هەرە زۆری گرووپە 
ــەن  الی ــە  ل ــاوچــە  ن تێرۆریستییەکانی 
ــن دەکـــرێ.  ــی ـــەوەوە داب ــمــەکــەی ئ ــژی ڕێ
ڕاستییە  ــەم  ئ نیشاندەری  ــا  ــەروەه ه
لەو  ئێران  بوو کە کۆماری ئیسالمیی 
سەختەی  هەر  قەیراناوییە  بارودۆخە 
ــەمــوو  ــش ه ــێ ــشــدا، پ ــی ــران ــێ ــای ئ ــســت ــێ ئ
سەر  میلیشیاکانی  خەمی  لە  شتێک 
ــەوەی خەڵکی  ئ ــەم  بە خۆی دایە؛ دووه

واڵتیشی بە قەزا و قەدەر سپاردوە.
تەوەرە گرینگەکەی دیکەی قسەکانی 
ــی  ــەت ــاب ــــدا، ب ــــارەی ـــەو وت ــی ل ــەی ــن ــام خ
ڕێژیمەکەی  مووشەکیی  پیشەسازیی 
ئەمریکا  ئامانجی  ــی  ــوت گ ــەو  ئ ـــوو.  ب
پێشگرتن  ئێران  لەگەڵ  دانوستان  لە 
ئەتومیی  و  مــووشــەکــی  چاالکیی  ــە  ب
ڕێژیمەکەیەتی. خامنەیی گوتی کاتێک 
لەو  واز  و  نەبێ  مووشەکمان  ئێمە 
و  نامێنین  ئیدی  هەڵگرین،  ئامانجانە 
بەشە  لەو  ڕێژیم  ڕێبەری  فەوتاوتن. 
کە  ــا  دان ــەوە  ب ــی  دان قسەکانیشدا  ــە  ل
شەرعییەتی  ــەوەی  ل پتر  ڕێژیمەکەی 
و  ــا  ــوان ت ــە  ب پشت  و  هەبێ  نێوخۆیی 
واڵت  خەڵکی  لەبڕاننەهاتووی  هێزی 

ببەستێ، هەموو هیواکانی ...

  سەروتار

ناگاتە دەریایە زنە

بەرەو یادی ٧٥ ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

عەلی بداغی

درێژە لە الپەڕەی 2

ــوێــی نــاڕەزایــەتــی دەربــڕیــنــەکــان دژ  ــە شــەپــۆلــێــکــی ن ل
حــەتــوویــەدا  ــەم  ل ئیسالمی،  کــۆمــاری  سیاسەتەکانی  بــە 
تۆڕە  لە  زۆری  دەنگدانەوەی  “#کولبر_نکشید”  هەشتەگی 
کۆمەاڵیەتییەکان، بەتایبەت لە تویتێر و فەیسبووکدا هەبوو.

ئەم هەڵمەتە دوای ئەوە دەستی پێکرد کە ڕۆژی پێنج شەممە 
٩ی گەالوێژ “وەزیر محەممەدی”، کۆڵبەری تەمەن ٢٩ ساڵ 
و باوکی چوار منداڵ لە ناوچە سنوورییەکانی نەوسوودی 
سەر بە پارێزگای کرماشان بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی 
کۆماری ئیسالمی گیانی لەدەست  دا. هەشتەگی “#کولبر_
دووپــات  هــەزار جار  ڕۆژدا ١٢٧  دوو  مــاوەی  لە  نکشید” 

بوویەوە و بەمجۆرە ناڕەزایەتییەکی بەرین لەدژی سیاسەتی کۆڵبەرکوژیی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان کەوتە ڕێ. 
ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕایگەیاندوە کە تەنیا لە یەک مانگ و نیوی هاوینی ئەمساڵدا ٢٤ کۆڵبەری 

کورد بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمی ئێران کوژراون و بریندار بوون.

ــادی ٧٥  ــی کــوردســتــان ی لــە ٢٥ی گــەالوێــژی ئــەم ســاڵــدا خەڵکی ڕۆژهــەاڵت
دێموکراتی  حیزبی  خۆشەویستەکەیان،  و  نەتەوەیی  حیزبە  دامەزرانی  ساڵەی 
کوردستان دەکەن بە جێژن. حیزبی دیموکرات وەک فۆرمێکی نوێ و هێزێکی 
گەلی  داواکانی  پێشەنگی  بە  بوو  دامەزرانی  لەگەڵ  دامەزراو  تازە  ڕێکخراوەیی 
بەرپرسایەتییە  ئەو  ئەستۆ.  گرتە  مێژوویی  گرینگی  بەرپرسایەتییەکی  و  کورد 
ڕێبەریکردنی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد و بنیاتنانی کیانێکی نەتەوەیی بۆ 

کورد بوو کە هەتا ئێستاش لەجێی خۆیەتی.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ماوەی ٧٥ ساڵ تەمەنیدا زۆر قۆناغی بڕیوە، 
دەسکەوتی  هەڵگرتوە،  برین  زۆری  سەرکەوتوە،  کەندوکۆسپدا  زۆر  بەسەر 
و  هەڵە  کردوە،  دەستەبەر  نەتەوەکەی  بۆ  هەرمانی  و  مێژوویی  و  بەنرخ  زۆر 
کەمایەسیشی بووە؛ بەاڵم مەیدانی چۆڵ نەکردوە و هەروا ئااڵهەڵگری خەباتی 

ئازادیخوازی و نەتەوەیی کورد ماوەتەوە.
شانازییەکانی ئەم حیزبە نەک لە میژوودا، بەڵکوو ئەمڕۆش پێناس و هۆوییەتی 
دەستەبەرکردنی  هەتا  کوردستانەوە  کۆماری  دامەزرانی  لە  کوردن،  نەتەوەی 
هەموو ئەو بایەخانەی لە ئێستادا نەتەوەی کوردی لە دنیادا پێ دەناسرێتەوە، 

وەک پێشمەرگە، سروودی نەتەوایەتیی ئەی ڕەقیب و ئااڵ و زۆر بەهای نیشتمانی 
و دێموکراتیک کە لەسەر دەستی حیزبی دێموکرات چێ کراون.

خەڵکی بوونی حیزبی دێموکرات و بەرنامە و ئامانجەکانی کە هۆکاری سەرەکیی 
٧٥ ساڵ بەردەوامی و متمانەی گەلی کوردە، بە سەرمایە و شانازییەکی گەورە 
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان دادەنرێ. حیزبی دێموکراتی کوردستان هەموو 
جۆراوجۆرییەکانی نێو کۆمەڵگە  و گۆڕەپانی سیاسی دەبینێ و ڕێزی لێ دەگرێ 
و تێ دەکۆشێ لە پێناو ڕزگاریی کورد لە ئێراندا  ڕێکیان بخا و یەکگرتوویان بکا.
گەلی  ڕزگاریخوازانەی  خەباتی  ئێستای  قۆناغی  لە  دێموکرات  حیزبی  ڕۆڵی 
تاکتیکی  لە  سودوەرگرتن  سەرنجە.  شیاوی  و  بەرجەستە  و  دیــار  کوردیش، 
لەگەڵ سەردەم و گۆڕانکارییەکان و  گونجاو، هەوڵی خۆرێکخستن و گونجان 

داخوازییەکانی گەل ئەرکی هەمیشەی حیزب بووە و هەیە.
دڵنیا  کوردستان  خەڵکی  دێموکراتدا  حیزبی  دامەزرانی  یادی  ساڵەی   ٧٥ لە 
دەکەینەوە بە ئیرادەیەکی پتەو و، ئیمانی قووڵ بە سەرکەوتن ڕێگای ئامانجەکانی 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان دەپێوین و پشت بە متمانەی خەڵکی کوردستان ئەم 

کاروانە دەگەیەنینە سەرمەنزڵی مراد و جێژنی گەورەی سەرکەوتن دەگرین.
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...  لەسەر مووشەک و میلشیا ئەجنەبی 
و توانا سەربازییەکانی هەڵچنیوە.

پرسیار ئەوەیە یەکەم کۆماری ئیسالمی 
یارمەتیی  دۆالر  میلیارد  بە  ساڵدا  لە  کە 
ــە  ــی ــی ــســت ــرۆری ــێ ت ــا  ــشــی ــی ــل ــی گــــــرووپ و م
الیەنانە  ئەو  ئاخۆ  دەکا،  بەکرێگیراوەکانی 
هەروەها  دەکـــەون؟  فریای  اندا  تەنگان لە 
چەند  لە  کە  دیکتاتۆرییانەی  ڕێژیمە  ئەو 
ــردوودا داڕمان و بوونە بەشێک  دەیەی ڕاب
قورس  جبەخانەی  و  مووشەک  مێژوو،  لە 
بۆچی  ڕێژیم  هەروەها  نەبوو؟  گرانیان  و 
متمانەی بە خەڵکی خۆی نییە هەتا پشتی 
دەسەاڵتدا  لە  مانەوەی  بۆ  و  ببەستێ  پێ 

نیا بێ؟ لێی دڵ
دروستکردنی میلیشیا لە واڵتانی ناوچە 
جۆرەها  تەیارکردنیان  و  ــدان  ــی ــارمــەت ی و 
تێکنۆلۆژیی  و  قــورس  و  ســووک  چەکی 
ــاری ئیسالمیی  ــۆم ــەن ک ــە الی ل ــازی  ــەرب س
ــی  ــی ــەرەک س ــی  ــت ــەس ــەب م دوو  ـــەوە  ــران ـ ــێ ـ ئ
و  ئیدۆلۆژیک  یەکەمیان،  بــووە:  لەپشت 
لە  شیعەگەری  هێژمونیی  بە  ــرەودان  ب بۆ 
هیاللی  کردنی  چێ   لە  خۆی  کە  ناوچەیە 
پشتێنەی  دووهـــەم،  دەبینێتەوە.  شیعەدا 
بۆ  هێزانە  ئەو  بەکارهێنانی  و  ئەمنیەتی 
ناوچە  سیاسییەکانی  هاوکێشە  گۆڕینی 
لە  ئیسالمیدا.  کــۆمــاری  ــی  ــدی ــەرژەوەن ب لە 
سەرچاوە داراییەکانی واڵتیشدا وەدیهاتنی 
پشکی  ڕێژیم  ئامانجەکانی  لە  بەشە  ئەم 
یارمەتییە  ئەم  و  ــراوە  ک ــاری  دی بۆ  شێری 
ــا  ــەوە هــەت ــ ــووری ــ ــەڕی س ــ ـــە ش ــــــدە ل زەوەن
ــا،  ــوڵ ــزب ــی حــی ــان ــووەک ــچ ــێ ــی ت ــردن ــک ــن ــی داب
حەماس، حەشدی شەعبی و حوسییەکانی 
ــی  ــۆرت ڕاپ بەپێی  ــە  ک ــەوە  ــت ــرێ دەگ ــەن  ــەم ی
لە  ــا  ــی ــەن ت ــکــا  ــەمــری ئ دەرەوەی  ـــــی  وەزارەت
لە  پتر   ٢٠١٨ هەتا   ٢٠١٢ ساڵەکانی  نێوان 
بە  ئەمەش  ئەگەر  بووە.  دۆالر  میلیارد   ١٦
لەگەڵ  دابندرێ،  ــن”  “دوژم واڵتی  ئیدیعای 
فەالحەت پیشە،  حیشمەتوڵال  قسەکانی 
سەرۆکی پێشووی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی 
مەجلیس  دەرەوەی  سیاسەتی  و  میللی 
هیچ ناکرێ کە دەڵێ هەتا ئێستا لە نێوان 
ــان بە سووریە  ٢٠ هەتا ٣٠ میلیارد دۆالری
ڕەشی  لیستی  بۆ  ئێران  ــەوەی  ــەڕان گ داوە. 
FATF لەمساڵیشدا یەکێک لە هۆکارەکانی 
هەر بەردەوامیی ئێران لە یارمەتیدانی ئەم 

گرووپە تێرۆریستییانە بوو.
دوازدە  لەو  کە  کاتێکدا  لە  ئیستا  ــەاڵم  ب
لەگەڵ  ڕێککەوتن  بۆ  ئەمریکا  ــەرجــەی  م
ئێرانی داناوە، حەوت مەرجیان پێوەندییان 
ناوچەدا  لە  ئێران  ــی  ــان ــەک ــوەردان دەســت بە 
هەیە، ئاخۆ ئەو “مێحوەری مقاومەت”ـەی! 
ــە  ـــدا هــەی ـــای ـــوان ـــە ت ــی ل ــســالم ــی ــاری ئ ــۆمـ کـ
ــران  ــێ ـــی ئ ـــدی ـــەرژەوەن ــە ب ــان ل ــشــەک ــێ ــاوک ه
بگۆڕێ؟ گۆڕانکارییەکان لە ناوچە -کاتێک 
حەسەن نەسروڵا بە هەزار بیانوو خۆی 
لە شەڕ لەگەڵ ئیسرایل دەدزێتەوە، کاتێک 
لە  شیعە  پیرۆزەکانی  شــارە  لە  تەنانەت 
عێڕاق ئااڵی ئێران ئاگر دەدرێ و کاتێک لە 
سووریە ئیسڕائیل بە شێوەی سەربازی و 
ڕووسیەش لە فۆڕمی سیاسیدا تەنگیان بە 
پێچەوانەی  هەڵچنیوە-  ئیسالمی  کۆماری 
و  دەدەن  ڕوو  ئیسالمی  کــۆمــاری  مەیلی 
پێمان دەڵێن:  “میحوەری مقاومەت”ـەکەی 
ــەرە  ه ــی  ــارت ک ــە  ک ئیسالمییش  کــۆمــاری 
وتووێژ  مێزی  ــەر  س ــۆ  ب ــم  ــژی ڕێ گرینگی 
لەگەڵ ئەمریکا و ئورووپا بوو، ئیدی ئەو 
بڕشتەی نەماوە. بارودۆخەکە جۆرێکە کە 
ڕێژیم تەنانەت لە بەرامبەر ئەو هێرشانەدا 
سەر  دەکرێتە  واڵتیشدا  نێوخۆی  لە  کە 
سەربازییەکانی  و  ئەمنیەتی  ــا  ــودەزگ دام

مرتەقی لەخۆی بڕیوە.
ــە کاتێکدا  ل ــران  ــێ ئ ــمــی  ــژی ڕێ ــجــۆرە  ــەم ب
کڵپەی  ـــەگـــەڵ  ل ــدا  ــش ــی ــۆی واڵت ــوخ ــێ ن ـــە  ل
ا  تەنی ــە،  ــ ـــەرەو ڕووی ب ــان  ــەک ــی ــی ــەت ــاڕەزای ن
ئەوەی  بۆ  دەمێنێتەوە  بۆ  مووشەکەکانی 
پشتی پێ ببەستێ و مەترسییەکانی شەڕ 
لەسەر خۆی پێ کەم بکاتەوە. بەاڵم ڕێژیم 
کە  ـــێ  دەزان دی  الیەنێکی  ــەر  ه لە  باشتر 

مەترسیی سەرەکی
خەڵکی وەزاڵەهاتووی واڵتەکەی خۆیەتی 
زەبروزەنگی  بەهۆی  تەنیا  ئێستا  تا  کە 
کپی  خوێناوی  سەرکوتی  و  ــەدەر  ــەڕادەب ل
دادی  مووشەکانەشی  ئەو  بۆیە  ــردوون،  ک

نادەن.
لە  ــەکــەی  ــەت ــی مــەشــروعــی ــە  ک ڕێژیمێک 
ڕێژیمێک  ــرێ،  ــەگ وەرن ــەی  ــەک واڵت خەڵکی 
ــی و  ــەت ــام ــەه ــاوەی ن ــ ــەرچ ــ کـــە خــــۆی، س
ڕۆژڕەشییەکانی خەڵکەکەی بێ، ڕێژیمێک 
واڵتەکەی  ــی  الوان ڕەوای  داوای  ــی  وەاڵم کە 
بە فیشەک و ئاگر و پەتی ئێعدام بداتەوە؛ 
لە ماوەی  دیارییەکەی  تەنیا  ڕێژیمێک کە 
ــدا هـــەژاری، بێکاری،  ــە دەســەاڵت ــوار دەی چ
ئابووری و زەوتکردنی  برسیەتی، وێرانیی 
مافە مەدەنی و سیاسییەکانی خەڵکەکەی 
بێ، ئەم ڕێژیمە هەر بەدەستی ئەو خەڵکە 
دەڕووخێ و هیچ هێزێکیش دەفریای ناگا.

ڕۆژهەاڵتی  دێموکراتپەروەری  خەڵکی 
کوردستان!

لە  دێموکرات  دڵسۆزانی  و  هۆگران 
هەموو بەشەکانی کوردستان!

حیزبی  پشتیوانانی  و  ــان  ــت دۆس
سەرانسەری  و  ــران  ــێ ئ ــە  ل ــرات  ــوک ــم دێ

جیهان!
الیەنگران،  ئەندامان،  تێکۆشەران، 
حیزبی  ــەی  کــەســان ــەو  ئ ــەم  ــەرج س و 
ڕووگەی هیواکانی خۆیان  بە  دێموکرات 

دەزانن!

ــی  ــرات ــوک ــم دێ ــی  ــزب ــی ح ــــــن  دەزان وەک   
کوردستان ئەمساڵ لە ڕۆژی ٢٥ی گەالوێژدا، 
٧٥ ساڵەی دامەزرانی خۆی دەکاتە جێژن. 
بەم بۆنەیەوە پێشەکی پیرۆزبایی ئەم یادە 
ــەوەی  ــان ــن کــە م ــەی ــووی ئێوە دەک ــەم ــە ه ل
لە  ــی  ــوون ــب ــەردەوام ب و  دێموکرات  حیزبی 
ــەرزداری  ق ئامانجەکانی،  بۆ  خەبات  سەر 
ــی و  ــوان ــی ــت ــش ــۆزی، پ ــ ــس ــ ـــداکـــاری، دڵ ـــی ف
حیزبە  ئەو  گەڵ  لە  بێدریغتان  هاوکاریی 
ــەر  ـــە. ه ــە جـــۆراوجـــۆرەکـــان دای ــاغ ــۆن ــە ق ل
تایبەت  و  گـــەرم  پیرۆزبایییەکی  ــا  وەهـ
پێشکەشی بنەماڵەکانی شەهیدان، بەندییە 
تێکۆشەرانی  ئەندامان،  کەم  سیاسییەکان، 
حیزبی  بە  پێشمەرگەکانی سەر  و  دێرین 
گیانبەخشین  ــە  ک دەکـــەیـــن  ــرات  ــوک ــم دێ
ــان  ــی ــزان ــازی ئ ــان و  ــەکـ ـ ــی ڕۆڵ و خــۆڕاگــری
حیزبەکەیان،  ــە  ب ــان  خــۆی ـــی  ـــاداری وەف و، 
و،  بەرزی  بە  دێموکراتیان  حیزبی  سەری 
خەباتەکەییان بە نەپساوەیی و بەردەوامی 

هێشتووەتەوە.
ـــازی  ــەوا ق ــش ــێ ـــەر، پ ـــەمـــەوب ٧٥ ســـاڵ ل
بناغەی  سەر  لە  هاوڕێیانی،  و  محەممەد 
و  )ژ.ک(  کوردستان”  ژیانەوەی  “کۆمەڵەی 
ڕێکخراوێکی  ئامادەکردنی  ئامانجی  بە 
ـــەری و  ـــب ــۆ  ڕێ ــ ــی وەاڵمـــــــدەر ب ــی ــاس ــی س
لە  ــورد  ک ــەوەی  ــەت ن خەباتی  ڕێکخستنی 
ناوچەکەدا،  نوێی  سیاسیی  هەلومەرجی 
ــان  ــی ــان ـــی کــوردســت ـــمـــوکـــرات ــی دێ حــیــزب
پێشەوایەتیی  بە  حیزبە  ئەم  ــد.   ــەزران دام
دوای  مانگ   ٦ لە  کەمتر  محەممەد،  قازی 
یەکەم  ــان،  ــوردســت ک ــاری  ــۆم ک پێکهاتنی، 
لە  کــوردی  مودێرنی  نەتەوەیی  دەسەاڵتی 
ــد و،  ــان ــەی ــاد ڕاگ ــرای شــاری مــەهــاب ــوارچ چ
ســەرکــۆمــاری  وەک  ــشــەواش  ــێ پ شەخسی 
ــردن و  ــک ــەری ــب ــە ڕێ ــی ل ــۆڵ ـــان، ق کـــوردســـت
دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەی  و  کۆمار  ئیدارەی 
ــی  ــەزران دام ئەگەر  هەڵماڵی.  کۆمارە  ــەو  ئ
ئەو  ــومــەرجــی  هــەل ــە  ل ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی 
کات، بە شایەدیی ڕۆڵ و کاریگەرییەکانی 
سیاسییەکان،  ڕووداوە  ـــی  ڕەوت ــەر  س ــە  ل
لە  گرنگ  نوختەگۆڕانێکی  و  وەرچــەرخــان 
ــورددا  ک نەتەوەیی  بزووتنەوەی  مێژووی 
کوردستانیش،  ــاری  کــۆم پێکهاتنی  ــوو،  ب
ڕووداوێکی نەتەوەیی و سیاسیی ئەوەندە 
کورتی،  تەمەنی  کە ســەرەڕای  بوو  گەورە 
لە سەر خەماندنی  قووڵی  شوێنەوارێکی 

بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی بە بۆنەی ٧٥ ساڵەی
 دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

ناسیۆنالیزمی کورد و ڕێبازی بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازیی کورد بەجێ هێشت.

ــی  ــزب ــژووی حــی ــ ــێ ــ ــە م ـ ـــاغـــە ل ــــەو قـــۆن ل
ــردەوە و  ــ ــە، کـ ــک ــچ ــمـــوکـــرات دا، زۆر ڕێ ـ دێ
و،   دەسەاڵتدارەتی  پڕشنگداری  ئەزموونی 
نەتەوەیی  چەمکی  و  دەسکەوت  چەندین 
ــی  ــزب ــە حــی ــەن کـ ــ ـــە ه ـــاســـخـــوازان و شـــون
داهێنەر  کوردستان  کۆماری  و  دێموکرات 
ــەوە  ــە خــۆشــی ــوون. ب ــ ــان ب ــەری ــن ــێ ــق و خــوڵ
کورد  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  لەمێژساڵە 
ــیــش   ــان ــکــەی کــوردســت ــی دی ــان ــەک ــەش ــە ب ل
ئەو  سامانە بە هی خۆیان دەزانن و، بە 
شانازییەوە سوودی لێ وەردەگرن. ڕاستە 
الوازیی ڕێژیمی شایەتی و بوونی هێزەکانی 
واڵتانی بێگانە لە نێو ئێران و لە ناوچەکە 
لە سۆنگەی شەڕی دووهەمی جیهانییەوە، 
گەشانەوەی  بــۆ  ــاری  ــەب ل هەلومەرجێکی 
و  سیاسی  تێکۆشانی  و  بیر  و  هەست 
ــە نێو کـــوردی ڕۆژهــــەاڵت دا  ــی ل ــەوەی ــەت ن
ــی  ــەک ــی ــی ــەوەش ڕاســت ــ ـ ــــەاڵم ئ ــد. ب ــان ــق ــوڵ خ
دووی  هەر  سەرچاوەی  کە  سەلمێندراوە 
و  نیاز  ــە،  ــەوران گ سیاسییە  ڕووداوە  ــەو  ئ
پێویستیی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد و 
هەڵقواڵو لە ئیرادە و بڕیاری ڕووناکبیران 
و تێکۆشەرانی کورد بوو. ئەوە کە حیزبی 
ئامانجەکانی  و  ــان  کــوردســت دێموکراتی 
 ٧٥ تێپەڕینی  ــاش  پ کوردستان،  کۆماری 
ساڵ بە سەر دامەزرانیان دا، هەر وا ڕووگە 
و خواستی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانن 
و، سەرەڕای هەموو هەوڵی سەرکوتکەرانە 
و پیالنی دوو ڕێژیمی شایەتی و کۆماری 
و،  ــەچــوون  ن ــو  ــێ ن ــە  ل ــێــران،  ئ ئیسالمیی 
بە  بووژانەوە  و  گەشانەوە  ئیستاش  هەتا 
بۆ  بەڵگەن  باشترین  دەبینن،  خۆیانەوە 

قائیم بەزات بوونی ئەم بزووتنەوە ڕەوایە.
ـــخـــوازی و  ـــازادی ــی ئ ــات ــەب ــە خ ــاڵ ٧٥ س
شۆڕشگێڕانەی حیزبی دێموکرات لە واڵتی 
دیکتاتۆری  و  ســـەرەڕۆ  ڕێژیمی  خــاوەن 
حیزبی  ساڵە   ٧٥ هەیە.  درێــژەی  ئێراندا، 
خەڵکی  ــی  ــەوەی ــەت ن ــەوەی  ــن ــزووت ب ئێمە، 
ـــە جــەرگــەی  ـــان ل ــی کـــوردســـت ــ ــەاڵت ــ ڕۆژه
ــالن و  ــی ــە پ ــارۆدراو ب ــ ــەم ــ ــی گ ــەک ــەی ــاوچ ن
سەرکوتگەرەکان  ڕێژیمە  گەلەکۆمەگیی 
 ٧٥ دەکا.  ڕێبەری  هاوپەیمانەکانیان دا،  و 
ساڵ لە مەیداندا مانەوە و شەکاوە ڕاگرتنی 
و  پیرۆزەکان  ئامانجە  بۆ  خەبات  ــااڵی  ئ
هەبوونی  بێ  نەتەوەیەک،  ڕەواکانی  مافە 
ــی  ــزب حــی ــی  ـ ــووڵ قـ ـــەکـــی  ڕیـــشـــەی و  ڕەگ 
دێموکرات لە نێو دڵی خەڵکی کوردستان دا 
مسۆگەر نەدەبوو. ئەو هۆکارانەی جێگە و 
دێموکرات  بۆ حیزبی  ئەوتۆیان  پێگەیەکی 
ـــیـــن کــــردوە،  ـــەوەکـــەی دا داب ـــەت ــو ن ــێ ـــە ن ل
کۆمەڵێک تایبەتمەندیی گرنگن کە حیزبی 
دێموکرات هەڵگر و خاوەنیانە. لەم بۆنەیەدا 
لەو  هێندێک  ــە  ل ــک  ــاوڕێ ئ خۆیەتی  جێی 
تایبەتمەندییانە بدەینەوە و پێیان لە سەر 

دابگرینەوە.

یەکەمی  ڕۆژی  ــە  ل ــمــوکــرات  دێ حیزبی 
سەرەکیترین  نوێنەرایەتیی  دامەزرانیەوە 
ــردوە کە  ــی کـ ــان ــی کــوردســت ــرســی کــۆمــەڵ پ
ـــی و  ـــەوەی ـــەت ــی ن ــی ــدەســت ــن ـــە ب ڕزگـــــاری ل
خەڵکی  بۆ  چارەنووس  مافی  دیاریکردنی 
ــەوە کە  ــەش ــۆی ـــەو ه ــووە. ب ــ ــان ب ــت ــوردس ک
کوردستان  ــی  ــەشــکــراوی داب تاڵی  واقیعی 
ــی  ــد واڵت ــەر چــەن ــە س ــەوەی کـــورد ب ــەت و ن
ناوچە و ڕەهەندە ژیئۆپۆلیتیکییەکانی ئەو 
پرسەی بە دروستی لێک داوەتەوە،  ویست 
ڕوو  خستووەتە  واقعبینانەی  دروشمی  و 
ــەو پرسە لە  ئ ــەری  ــارەس ــاری چ ــوازی و، خ
چوارچێوەی ئێران بە شێوەی خودموختاری 
پێویستیی  وەک  ــووە.  ــ ـ ب ــزم  ــی ــدرال ــی ف و 
ستراتیژییەکی ئەوتۆش، هاوخەباتی لەگەڵ 
تایبەتی  بە  ئێران  ئازادیخوازەکانی  هێزە 
نەتەوە بندەستەکانی ئەو واڵتەی لە پێناوی 
هێنانەسەرکاری ڕێژیمێکی دێموکراتیک کە 
پێکهاتەکەی و نێوەرۆکەکەی ڕەنگدانەوەی 
واڵت  دانیشتووانی  ــی  ــان ــەک ــی جــۆراوجــۆری
ـــێ، بە  ــان ب ــی ــان ــەک ــی ــی ــەڕەت ــن و داخــــــوازە ب

زەروورەتێک زانیوە.
هەر  ــان،  ــت ــوردس ک ــی  ــمــوکــرات دێ حیزبی 
ــورد  ــە ک ــەوە ک ــاردووەت ــش ــەی ــەدا ن ــات ــەو ک ل
نەتەوەیە کە خۆی و نیشتمانەکەی،  یەک 
ــراون.  ــ ــــەش ک ــــدا داب ــد واڵت ــەن ــەر چ ــە سـ ب
ــی خـــۆی دا،  ــی ــەواوەت ــە ت ــەوەی کـــورد ل ــەت ن
لە  بریتییە  کە  ـــە  ڕەوای پرسێکی  ــی  خــاوەن
مافی دیاریکردنی چارەنووس و هەبوونی 

کەیانێکی نەتەوەیی. 
هەمیشە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ــورد  ک ــەوەی  ــەت ن خەباتی  ــە  ل پشتیوانیی 
بە  بۆ  کوردستان  بەشەکانی  هەموو  لە 
و،  ــردوە  کـ ـــی  ڕەواکـــان ــە  ــاف م دەستهێنانی 
لە  دۆستانەی  پێوەندییەکی  داوە  هەوڵی 
سیاسییەکانیان،  ڕێکخراوە  و  حیزب  گەڵ 
دوو  هاوپشتیی  و  تێگەیشتن  لێک  هەبێ. 
ــات  ــە و، هــاوک ــزان ــەو هــێ ــوان ئ ــێ ــەی ن ــەن الی
سیاسییەکانی  ــزە  ــێ ه ــی  ــەدان دەســتــوەرن
بزووتنەوەی  ــاری  ــاروب ک لە  بەشێک  هــەر 
کوردستان دا  دیکەی  بەشەکانی  لە  کورد 
و  ــوون  ب ــەری  ــەب دەســت و  ڕێخۆشکەر  ــە  ب
دۆستانە  هاوکاریی  و  پێوەندی  پاراستنی 
خەباتەکەی،  پێویستیی  کاتێکیش  زانیوە. 
وای خواستبێ پێوەندییەکی سنوورداریشی 
ــێ، بە  ــەب ــێ ه ــ ــی دراوس ــک ــێ ــەت ــەڵ دەوڵ ــەگ ل
ــان،  ــەک ــت ــن ــێ ــۆم ــژوو و دۆکــی ــێ ــی م ــەدی ــای ش
بۆ  زیانێکیان  هیچ  پێوەندییانەی  ــەم  ئ
دیکە  بەشەکانی  ــە  ل ــورد  ک ــەوەی  ــن ــزووت ب
ئاستیان  لە  دێموکرات  حیزبی  و،  نەبووە 

سەربەرز بووە.
دیالۆگ و  بە  دێموکرات  باوەڕی حیزبی 
کورد  پرسی  ئاشتیخوازانەی  چارەسەری 
گرتنەپێشی  و،  ناوەندی  دەوڵەتی  لەگەڵ 
خەبات  مەدەنییانەی  و  هێمنانە  شێوازی 
کە  بنەمایانەیە  ــەو  ل ــەک  ی تێکۆشان،  و 
لە  ــۆی  خ سیاسەتی  ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی 

ــاغ و  ــۆن ــە هیچ ق ـــدوون و ل ســەر دامـــەزران
هەر  ــووە.  ــەب ن غافڵ  لێیان  ــک دا  ــێ ســەردەم
ڕێبەرانی  کە  ــوو  ب بنەمایەش  ــەو  ب ــاوەڕ  ب
مەبەستی  بۆ  ئێرانی  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ــەوە و،  ــان ــی ــۆســت ــان ق ــۆی ــی خ ــی ــیــرۆریــســت ت
د.  وەک  ــای  ــوان ت ــە  ب و  گـــەورە  ڕێبەرێکی 
قاسملوویان بە ناوی وتووێژ لە داو خست 
کوردیان  نەتەوەی  و  دێموکرات  حیزبی  و، 

لێ بێبەش کرد.
کۆماری  دەسەاڵتدارەتیی  کورتی  ماوەی 
کوردستان و هەر وەها ئەو سااڵنەش کە 
پاراستنی  و  بەڕێوەبردن  بەرپرسیارەتیی 
هێندێ ناوچەی کوردستان لە سەر شانی 
دەیسەلمێنن  ــووە،  بـ ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی 
ــی،  ــدارەت ــەاڵت دەس ــە  ل حیزب  ئامانجی  کــە 
سەرەڕای کۆسپ و بەربەستی جۆراوجۆر، 
دەستەوەگرتنی  بە  لە  خەڵک  بەشداریی 
پێکهێنان  ـــەت  دەرف ــان،  خــۆی چارەنووسی 
پلۆرالیزم  بە  ــواردان  ب خۆبەڕێوەبەری،  بۆ 
و  تێکۆشان  ئازادیی  و  سیاسی  فرەیی  و 
و  زمان  خزمەتکردنی  سیاسی،  ڕای  بیرو 
کولتووری کوردی، البردنی کۆت و بەندی 
ژنان،  بە  دژ  کۆمەاڵیەتیی  دواکەوتووانەی 
فەرهەنگیی  ئاستی  ــی  ـ ــردن ـ ــەرەوژوورب ـ ب
یەکڕیزی،  دابینکردنی  هاونیشتمانان، 
تەبایی و تەناهیی نێو خەڵک، جێگیرکردنی 
ــان و  ــەک ــڕن ــودێ ــی و م ــرات ــوک ــم ــە دێ ــەخ ــای ب
ــی و  ــەس ــەک ــاک ـــە ت ـــی ـــازادی ـــی ئ ـــدان ـــێ ـــەرەپ پ

کۆمەاڵیەتییەکان لە نێو کۆمەڵ بووە. 
لە هەر دوو سەردەمی ڕێژیمی شایەتی 
دێموکرات  حیزبی  ئیسالمی دا،  کۆماری  و 
هەر کات دەرفەتی پێ دراوە- ڕاستەوخۆ یا 
بەشدار  هەڵبژاردنەکان دا  لە  ناراستەوخۆ- 
نێو  ــە  چــووەت و  هــەبــووە  کاندیدای  ــووە،  ب
بە  سەرکەوتنی  و  ــژاردن  ــب ــەڵ ه ملمالنێی 
ساڵەی   ٢٥ ــەم  ل تەنانەت  هێناوە.  دەســت 
دواییدا کە ئەم حیزبە وەک پێشوو لە الیەن 
ڕێژیمی ئێرانەوە بە ناقانوونی زانراوە و لە 
ژێر سەرکوت دا بووە، هەر کات مەجالێکی بۆ 
بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکانی ئێران 
کردوە،  بەدی  خۆیان  پەیامی  گەیاندنی  و 
ئازادنەبوونی  ســەرەڕای  لێ کردوون  داوای 
هەڵبژاردنەکان، بە بەشداریی واتادار و لە 
پەیام  دەنگدانەوە،  سندووقەکانی  ڕێگای 
خەباتگێڕانەی  و  نەتەوەیی  هەڵوێستی  و 

خۆیان بە دەسەاڵتی ئێران بگەیەنن.
 حیزبی دێموکرات و خەڵکی کوردستان 
ــردووی  ــ ـــە ڕاب ــە ٣ دەی ــک دا پتر ل ــێ ــاڵ ــە ح ل
خەباتێکی سەخت و پڕ لەقوربانیدانیان لە 
و، چاالکانە  هەبوو  ڕێژیمی شایەتی  گەڵ 
ــە دژی ئەو  ــران ب ــێ ــی ئ ــەالن ــە شــۆڕشــی گ ل
ڕێژیمەدا بەشدار بوون، بە هاتنەسەرکاری 
گەڵ  لە  دیکە  جارێکی  ئیسالمی،  کۆماری 
مێژینەکانیان  لە  ــوازە  داخ پشتگوێخرانی 
ڕێفراندۆم  حیزبەکەمان  بوون.  ــەرەوڕوو  ب
ـــزامـــی کـــۆمـــاری  ـــی ــی ن ــردن ــرک ــی ــگ ــێ ـــۆ ج ب
کرد،  تەحریم  ئێرانی  ــی  واڵت لە  ئیسالمی 

 درێژەی سەروتار

ناگاتە دەریایە زنە



ژماره : 779 3
15ی گەالوێژی  1399  _  5ی ئاگوستی 2020

هەر  و  کوردستان  کۆماری  دەسەاڵتدارەتیی  کورتی  ماوەی 
پاراستنی  و  بەڕێوەبردن  بەرپرسیارەتیی  کە  سااڵنەش  ئەو  وەها 
هێندێ ناوچەی کوردستان لە سەر شانی حیزبی دێموکرات بووە، 
دەیسەلمێنن کە ئامانجی حیزب لە دەسەاڵتدارەتی، سەرەڕای کۆسپ 
و بەربەستی جۆراوجۆر، بەشداریی خەڵک لە بە دەستەوەگرتنی 
چارەنووسی خۆیان، دەرفەت پێکهێنان بۆ خۆبەڕێوەبەری، بواردان 
ڕای  بیرو  و  تێکۆشان  ئازادیی  و  سیاسی  فرەیی  و  پلۆرالیزم  بە 
کۆت  البردنی  کوردی،  کولتووری  و  زمان  خزمەتکردنی  سیاسی، 
ــەرەوژوور  ب ژنان،  بە  دژ  کۆمەاڵیەتیی  دواکەوتووانەی  بەندی  و 
دابینکردنی یەکڕیزی،  بردنی ئاستی فەرهەنگیی هاونیشتمانان، 
تەبایی و تەناهیی نێو خەڵک، جێگیرکردنی بایەخە دێموکراتی و 
مودێڕنەکان و پەرەپێدانی ئازادییە تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتییەکان 

لە نێو کۆمەڵ بووە

حیزبی دێموکرات وەک بە تەمەنترین حیزبی کوردی، مافی 
خۆیەتی ئەگەر بە شانازییەوە ئاوڕ لە ٧٥ ساڵ خەباتی نەپساوەی 
پڕ لە قوربانیدانی خۆی بداتەوە، ڕۆژە پڕشنگدارەکان و دەسکەوتە 
چەمک  ئەو  بۆ  قامک  بێنێتەوە،  وەبیر  خەباتە  ئەو  گەورەکانی 
ڕابدێرێ  بەهایانە  پڕ  و  جوان  ڕێوشوێنە  و  پرەنسیب  و  بنەما  و 
کە هێناونیە نێو بزووتنەوەی نەتەوەیی و کولتووری سیاسی و 
و  تێکۆشەران  ڕێبەران،  باشترین  کە  لەوە  کوردستان.  لە  حیزبی 
ڕۆڵەکانی خۆی لە سەنگەرە جیاوازەکاندا بە سەخاوەتەوە ژیان و 
تەمەن و گیانیان بەختی ئامانجی ڕزگاریی نەتەوەکەیان کردوە؛ 
سەبارەت بەوە کە مێژوویەکی خاوێنی تەژی خزمەت و بە دوور لە 
پەڵە و هەڵەی نەبەخشراوی هەیە؛ سەربەرز بێ و بە خۆی بنازێ

ناوەندی هاوکاری:
هێرش و کردەوەی تێرۆریستی 

نامان وەستێنێ

)ڕاگەیاندراوی ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران 

سەبارەت بە پەالماری تێرۆریستانەی 
سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی بۆ 
سەر ناوچە سنووریەکانی ڕۆژهەاڵت 

وباشووری کوردستان(

کوردستان،  خۆشەویستی  جەماوەری 
حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان، کۆڕ و 
داکۆکیکارانی  و  مرۆڤدۆستەکان  کۆمەڵە 

مافەکانی مرۆڤ !
ــە  ــم ــڕۆ دووشــەم ــەم ــی ئ ــی ــان ــەی ــەب ســەرل
هــێــزە  ــە  ــک دی ــی  ــک ــارێ ـــژ، ج گـــەالوێ ١٣ی 
ــی  ــاســداران پ ــای  ســپ تیرۆریستییەکانی 
ــە  ــاوچ ـــران، ن ـــێ ــی ئ ــی ــســالم ــی کـــۆمـــاری ئ
کوردستانی  ڕۆژهەاڵتی  سنوورییەکانی 
لە ناوچە شاخاوییەکانی نێوان ڕۆژهەاڵت 
ــگــای  ــە ڕێ ــی ل ــان ــوردســت ـــاشـــووری ک و ب
ــی فـــڕۆکـــەی بێ  ــەک ــووش ــاران و م ــب ــۆپ ت
فڕۆکەوانەوە کردە ئامانج. بە خۆشییەوە 
تیرۆریستانەی  و  کوێر  ــارە  ــەالم پ ــەو  ل
کۆماری ئیسالمی، هیچ زەرەرێکی گیانی 
بەاڵم  نەکەوت،  پێشمەرگە  هێزی  ــەر  وەب
ئەو کردەوە نامرۆڤانەی سپای پاسدارانی 
بوو  دیکە  جارێکی  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
سرووشتی  و  ژینگە  سووتانی  هۆی  بە 
ناوچەکە و ترس و دڵەڕاوکێی خەڵکی ئەو 

شوێنانە.
هێرشە یەک لە دوا یەکەکانی کۆماری 
ئیسالمی بۆ سەر ناوچە سنوورییەکان لە 
کاتێک دایە کە خەڵکی ئێران و کوردستان 
ئابووری، سیاسی  قەیرانە  ئەو  بە هۆی 
ــی  ــداران ــەاڵت ــە دەس ــیــەی ک ــی ــەت و کــۆمــەاڵی
لە  سەپاندوە،  خەڵکیاندا  سەر  بە  ڕژیــم 
تاقەت پڕووکێن دا  و  خراپ  بارودۆخێکی 
دەسەاڵتدارانی  و  ــەن  دەب ســەر  بە  ــان  ژی
واڵتە  ئەو  ڕێژیم،  نابەرپرسی  و  گەندەڵ 
هەڵدێر  و  خــراپ  چارەنووسێکی  ــەرەو  ب

دەبەنە پێشێ.
چارەسەر  باتی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
کردنی ئەو قەیرانانەی کە خودی خۆیان 
سامانی  و  پارە  هەموو  خوڵقاندوویانە، 
و  تێرۆریستانە  ــاری  کـ ــی  ــەرج خ واڵت 
ــاســداران و هێزە  ــای پ ــەی ســپ ــکــدەران ــێ ت

تیرۆریستییەکانی ناوچەکە دەکەن.
ــێــش  ــجــڕاک ـــکـــەوە ســەرن ــەکــی دی ــە الی ل
و  ناوچە  واڵتانی  لە  نییە  ڕۆژ  ــە،  ــەوەی ئ
گەورەکانی  ــارە  ش و  ــاران  ت لە  تەنانەت 
ئێرانی بنکەیەکی ئەتومی و سەربازییان 
سپایە  ــەم  ئ هــەر  ــەاڵم  ب ئامانج  نەکرێتە 
ــە  ــووەت ــەوە ب ــران ــێ ــەر خەڵکی ئ ــە س ــە ب ک
مۆتەکەی سەرکوت و نەهامەتی، ناوێرن 
چووکەترین  هێرشانەدا  ئەو  لەبەرانبەر 

لێدوانیش بدەن.
ــــــڕای  ــــکــــە وێ ــی دی ــ ــک ــ ــارێ ــ ــە ج ــمـ ـ ــێ ـ ئ
کــۆمــاری  ڕێژیمی  ــەوی  ــردن ــووم ک ــەحــک م
نیا  دڵ خــۆمــان  خەڵکی  ــران،  ــێ ئ ئیسالمی 
مافە  ــە  ب گەیشتن  ــا  ت ــە  ک ــەوە  ــن دەکــەی
خەبات  لە  کوردستان  خەڵکی  ڕەواکانی 
و  ئیسالمی  کۆماری  و  دەبین  ــەردەوام  ب
سپای تیرۆریستەکەی دەبێ بزانن کە بەو 
بزووتنەوەی  بە  پێش  ناتوانن  پەالمارانە 
ــەی  ــ ــوازان ــ ــخ ــ ــازادی ــ ئ و  ــەری  ــ ــاس ــ ــەرت ــ س

کوردستان بگرن.
ئازادی و  بە هیوای وەدیهاتنی خۆری 
کۆماری  ــری  زووت هەرچی  بوونی  نوقم 
جینایەتەکانی  ــاوی  ــک زەل ــە  ل ئیسالمی 

خۆیان دا.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١٣ی گەالوێژی ١٣٩٩

خەڵکی  گشتپرسییەکە،  لەوەی  جگە  چونکە 
و  شایەتی  سیستەمی  دوو  نێوان  لە  تەنیا 
کۆماری ئیسالمی دا سەرپشک کردبوو، هیچ 
نێوەرۆکەکەی  وەاڵمدەربوونی  نیشانەیەکی 
لە ئاست داخوازی نەتەوەیی کورد و گەالنی 
نەبوو.  ــار  دی پێوە  ئێرانی  دیکەی  بندەستی 
بۆ  ــان  ــەم ــەک ــزب ــی ح ــی  ــان ــەک ــەوڵ ه کاتێکیش 
چارەسەری مەسەلەی کورد بە دیالۆگ گوێی 
لێ نەگیرا و ڕێژیمی تازە، حیزبی دێموکراتی 
و  لەشکرکێشی  و،  ڕاگەیاند  هەڵوەشاوە  بە 
کوردستان  سەر  بۆ  سەرانسەریی  هێرشی 
ــمـــوکـــرات و  ـ ــی دێ ــزب ــی ـــێ کــــرد، ح دەســــت پ
دیکە  سیاسییەکانی  هێزە  ویـــش دا  ــەگــەڵ  ل
بەو  بەرامبەر  وێکڕا  کوردستان،  خەڵکی  و 

لەشکرکێشییە ڕاوەستان.
و  ــمــوکــرات  دێ حیزبی  ٤٠ ساڵە  ــە  ل ــر  ــات زی
شەڕێکی  بەر  کەوتوونە  کوردستان  خەڵکی 
ــی  ــاســەت ســی و،  ـــەر  ـــەرامـــب ـــاب ن ــــاوی  داســــەپ
سەرکوتکەرانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
هەوڵەکانی  کاتێک  دێموکرات،  حیزبی  ئێران. 
کــورد  پرسی  ئاشتییانەی  ــەری  ــارەس چ ــۆ  ب
تەسلیمی  ــەوە،  ـ ــان مـ ــاکــام  ئ ــێ  ب ــێــران  ئ ــە  ل
و،  نەبوو  تازە  دەسەاڵتدارانی  هەڕەشەکانی 
ڕۆڵی یەکەم و سەرەکیی لەبەرەنگاربوونەوەی 
سەرکوتکەرەکانی  هێزە  هێرشی  و  پەالمار 
بە  ــەر  ه ــەو ڕێژیمەدا کەوتە ســەر شــان.   ئ
ــە پێنج  ــک ب ــزی ــرات ن ــوک ــم ــی دێ ــا حــیــزب ــی ــەن ت
تێکۆشەرانی  و  پێشمەرگە  لە  کــەس  ــەزار  ه
بوون.  شەهید  ئەوبەرەنگارییەدا  ــی  ڕەوت لە 
سکرتێری  دوو  شەهیدانەدا،  ئەو  ــزی  ڕی لە 
د.  و  قاسملوو  عەبدولڕەحمان  د.  گشتی، 
سادق شەرەفکەندی، دەیان ئەندامی ڕێبەری، 
کادری  و سەدان  نیزامی  فەرماندەی  سەدان 
بەوەج و هەزاران  پێشمەرگە و ئەندام لە چین 
و توێژی جۆراوجۆری کۆمەڵ هەن. ڕێبەران، 
هەر  ــەک  ن حیزب  ئەندامانی  و  تێکۆشەران 
دەرەوەی  لە  بەڵکوو  ــەاڵت ،  ڕۆژه نێوخۆی  لە 
ــان و  ــووری کــوردســت ــاش ــە ب ــان، ل ــوورەک ــن س
کەوتوونە  ئورووپاییش  واڵتانی  لە  تەنانەت 
پەالماری  ئامانجی  و،  دڕندانە  هێرشی  بەر 
دیکەی  جۆراوجۆری  پیالنی  و  تێرۆریستی 
ــی  ــدەی ــەپــۆپــەی دڕن ــوون. چــڵ ــمــە بـ ــژی ــەو ڕێ ئ
دێموکراتی  حیزبی  بە  بەرامبەر  ڕێژیمە  ئەو 
ــە  ــدا،کـ ـ ــی ـ ـــەی دوای ــەم ســـااڵن ــ ــان ل ـ ــت ــوردسـ کـ
ــاری  ــرســی کــۆم ــگــەرانــی و ت ــی ــدەری ن ــشــان ــی ن
نێو  ــە  ل ــە  ــزب حــی ـــەو  ئ ــگــەی  ــێ پ ــە  ل ئیسالمی 
بوو، هێرشی  کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان دا 
مووشەکی بۆ سەر پلینۆمی حیزب لە قەاڵی 

دێموکرات لە ١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧دا بوو.
بڕگەی  دوو  لە  تەنیا  دێموکرات  حیزبی 
مێژووی خۆیدا – ساڵی یەکەم و دووهەمی 
و، چەند ساڵی دوای سەرکەوتنی  دامەزرانی 
ــی  ــ ــەاڵت ــ ــــران- دەس ــــێ ــی ئ ــ ــەالن ــ ــی گ ــ ــۆڕش ــ ش
ڕۆژهەاڵتی  خاکی  بەشێکی  لە  بەڕێوەبەریی 
ــــووە. حیزبی  ب ــەوە  ـ ــت ــە دەسـ ب ــان  ــت ــوردس ک
ــەرە  ـــەی ه ــە زۆرب ــان ل ــوردســت ــی ک ــمــوکــرات دێ
ــازاد  ئ تێکۆشانی  تەمەنیدا،  سااڵنی  زۆری 
و  ڕێبەری  و  کــراوە  قەدەغە  لێ  قانوونیی  و 
کادری سەرەکیی بەڕێوەبەریی حیزب لە چیا 
و شاخەکانی کوردستان یان لە دەربەدەری 
بە تایبەتی لە باشووری کوردستان، ئەرکی 
لەم  خۆیەتی  جێگای  ــردوە.  ب بەڕێوە  خۆیان 
ئاوڕ  پێزانینەوە  و  ڕێز  چــاوی  بە  بۆنەیە دا 
و  تێکۆشەران  وەخۆگرتنی  ســاڵ  ــان  دەی لە 
و  خەڵک  ــەن  الی لە  ڕۆژهـــەاڵت  خەباتکارانی 
کوردستان  باشووری  سیاسییەکانی  هێزە 
بدەینەوە. دیارە پەڕیوەبوون و گیرسانەوەی 
ــی  ــەاڵت ڕۆژه دەرەوەی  ــە  ل ــزب  حــی ــی  ــەری ــب ڕێ
ــــەخــــوازراوە کە  ــی ن ــک ــێ ــع ــی ـــان، واق کـــوردســـت
تایبەت  نەرێنیی  شوێنەواری  و  ــە  ــەوت دەرک
لەسەر  ــەاڵم  ب هەبووە،  حیزب  بۆ  خۆشی  بە 
حیزب  ڕێبەریی  ئەوە  هۆی  بە  نەبووە  یەک 
بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک  بایەخدان  لە 
گرنگیدان  و،  تێکۆشان  سەرەکیی  مەیدانی 
وەک  ــەی  ــەک ــک خــەڵ کێشەکانی  و  پـــرس  ــە  ب

پشتیوانانی ڕاستەقینەی خۆی، غافڵ بێ.  
کۆنەوە  لە  هەر  حیزبە  ئەم  سیاسەتی 
کەلکوەرگرتن لە هەموو شێوە خەباتێکی 
بووە.   پێویستی  و  ئیمکان  پێی  بە  ڕەوا 
ــادر  ــۆی ک ــەوخ ــت ــزووری ڕاس ــ ــزب، ح ــی ح
ــەری  ــب ڕێ ــی  ــان ــدام ــەن ئ و  پێشمەرگە  و 
لەنێو خەڵکی،  بە یەکێک لە گرنگترین 
ئەڵقەکانی بە هێزکردنی پێوەندیی نێوان 
خەڵک و خۆی زانیوە. حیزبی ئێمە هەر 
ــەرەڕای  س ــی دا  ـ دوای ساڵەی   ١٠-١٥ ــەم  ل
دیکە،  لێکەوتەکانی  و  گیانی  تێچووی 

لەم ڕاستییە غافڵ نەبووە.
ــەرەڕای ئەو  ــ ــێــوخــۆی واڵت، س ن ــە  ل   
دۆخە ئەمنیەتی و سەرکوتکەرانەیەی بە 
سەر کوردستان دا زاڵ کراوە، جوغرافیای 
نفووز و خۆشەویستیی حیزب و  چاالکی 
نهێنییەکانی،  ڕێکخستنە  تێکۆشانی  و 
دەبێ و  زیاتر  بە ڕۆژ گەورەتر و  ڕۆژ 
دەیە   ٧ ــرێ.  دادەگ فراوانتر  ڕووبەرێکی 
حیزبی  قوربانیدانی  و  تێکۆشان  نیو  و 
نەتەوەیی  وشیاریی  ئاستی  دێموکرات، 
و  ـــردوە  ب ـــــەرەوژوور  ب خەڵکەکەمانی 
گیانی نەتەوەپەروەری و شوناسخوازیی 
ــی ئێمە  ــەوڵ ــز کـــــردوون. ه ــێ ــەه ــدا ب ــێ ت
هان  خەڵک  توێژەکانی  و  چین  ئەوەیە 
کێشە  لە  خاوەنداریەتی  بۆ  کە  بدەین 
خۆ  مەیدان،  بێنە  خۆیان  گرفتەکانی  و 
ڕێک بخەن و داخوازە جۆراوجۆرەکانیان 
و  گۆڕێ  بێننە  هێمنانە  شێوەگەلی  بە 
لە پێناویان دا خەبات بکەن. پشتیوانی لە 
جموجۆڵی ئێعترازیی خەڵک، تێکۆشانی 
ئازادیخوازی و چاالکیی شوناسخوازانە 
مەدەنی  چاالکانی  شوناسپارێزانەی  و 
کورانی وشیاری ڕۆژهەاڵت،  و  کچان  و 
حیزبی  سیاسەتی  لە  گرنگ  بەشێکی 
دێموکراتی کوردستان بووە و، لێبڕاوین 

لەمەودوا پتر لە سەری بڕۆین.
لە  ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی  ــی  ــگــەری ــاری ک  
ــی کــورد،  ــەوەی ــەت ــەوەی ن ــن ــزووت ســەر ب
ــەر  ــب ـــی ڕێ ــە ڕۆڵ ـــدە نییە ک ـــەوەن هـــەر ئ
ــەی لە  ــەوەی ــن ــزووت ــەو ب ــکــخــەری  ئ و ڕێ
شانە.  ســەر  لە  کوردستان  ــی  ڕۆژهــەاڵت
بە  و  ــان  ــوردســت ک ــی  ــمــوکــرات دێ حیزبی 
قاسملوو  د.  ــەزن،  م ــەری   ــب ڕێ تایبەتی 
لە کاتی خۆی دا، ڕۆڵی زۆر گرنگیان لە 
بیانییەکان  بە  ــورد  ک پرسی  ناساندنی 
و  حیزب  زۆر  پشتیوانیی  ڕاکێشانی  و 
ڕۆژاوایی  گرنگی  ناوەندی  و  کەسایەتی 
بۆ الی  کورددا هەبووە کە بزووتنەوەی 
قۆناغی  لە  گشتی  بە  ــورد  ک نەتەوەیی 
تێکۆشانە  ــەو  ئ بەرهەمی  لە  ــاواز دا  ــی ج
ــد  ــەن ــە ســوودم ــرخ ــە ن ــە ب ــی ــۆمــاســی ــل ــپ دی
لە  بووە. حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
لە  کار  و  دیپلۆماسی  تێکۆشانی  سەر 
نێوەندە نێو دەوڵەتییەکان بۆ گەیاندنی 
دەنگی زۆرلێکراویی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
پشتیوانیی  ڕاکــێــشــانــی  و  ــان  ــوردســت ک
ـــان،  ــرســە ڕەواکـــەی ــی بــۆ  پ ــەوەی ــەت ــون ــێ ن

بەردەوام دەمێنێتەوە.

پشتیوانانی  و  دڵسۆزان  هۆگران، 
حیزبی دێموکرات!

حیزبی دێموکرات وەک بە تەمەنترین 
ئەگەر  خۆیەتی  مافی  ــوردی،  ک حیزبی 
ــاڵ  ـــە ٧٥ س ــــاوڕ ل ـــەوە ئ ـــی ـــازی ـــە شـــان ب
قوربانیدانی  لە  پڕ  نەپساوەی  خەباتی 
پڕشنگدارەکان  ڕۆژە  ـــەوە،  ـــدات ب ــۆی  خ
خەباتە  ــەو  ئ گەورەکانی  دەسکەوتە  و 
وەبیر بێنێتەوە، قامک بۆ ئەو چەمک و 
بنەما و پرەنسیب و ڕێوشوێنە جوان و 
نێو  هێناونیە  کە  ڕابدێرێ  بەهایانە  پڕ 
کولتووری  و  ــی  ــەوەی ــەت ن ــەوەی  ــن ــزووت ب
لەوە  کوردستان.  لە  حیزبی  و  سیاسی 
و  تێکۆشەران  ــەران،  ــب ڕێ باشترین  کــە 
ڕۆڵەکانی خۆی لە سەنگەرە جیاوازەکاندا 

بە سەخاوەتەوە ژیان و تەمەن و گیانیان 
نەتەوەکەیان  ــی  ــاری ڕزگ ئامانجی  بەختی 
مێژوویەکی  ــە  ک ــەوە  ب ــارەت  ــەب ــردوە؛ س کـ
خاوێنی تەژی لە خزمەت و بە دوور لە پەڵە 
و هەڵەی نەبەخشراوی هەیە؛ سەربەرز بێ 
و بە خۆی بنازێ. ڕابردووی دوورودرێژی 
تێکۆشانی سەخت و خوێناوی،  خەبات و 
لە  ــە  ک ــەورە  ــ گ ئیعتیبارێکی  و  متمانە 
جیهانی دا  و  وناوچەیی  نەتەوەیی  ئاستی 
سیاسیی  بەرنامەیەکی  ــەوە،  کــردوەت کۆی 
ــی و  ــەوەی ــەت ــی ن ــک ــازێ ــب ــوو و ڕێ ــەوت ــک ــێ ج
دێموکراتیی بۆ هەموو ال ناسراو کە حیزبی 
خۆشەویستییەکی  خاوەنیانە،  دێموکرات 
پێکهاتە  نێو  بە  ڕیشەی  کە  سنوور  بێ 
کوردستان دا  ڕۆژهەالتی  جۆراوجۆرەکانی 
و  نرخ  بە  سەرمایەیەکی  بووەتەوە،  شۆڕ 

بێ هاوتای حیزبەکەمانن.
هەموو  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
کاتێک وەک پڕەنسیپ و بنەمایەکی نەگۆڕ 
ڕوانیویەتە دێموکراسی و نەک بۆ ساتێک 
بەڵکوو  ـــەداوە،  ن الی  ڕێبازە  و  بایەخ  ــەو  ل
قۆناغ بە قۆناغ لە ژیانی سیاسی و ئیداریی 
ڕۆژانەی خۆیدا کاری لەسەر چەسپاندنی 
ــمــوکــراســیــی  ــەت دێ ــب ــای ــەت ــی، ب ــراس ــوک ــم دێ
ئۆرگانی  بەرزترین  لە  و  کردوە  نێوخۆیی 
جێگیر  ئەسڵە  ئەم  داوە  هەوڵی  خۆیشیدا 
هەلومەرجی  ــە  ل کۆنگرە   ١٧ گرتنی  بکا. 
دژوار و، جاری وایە هەرە ناسکی خەباتی 
لەم  دەسەاڵت  ئاڵوگۆڕی  و  پێشمەرگانەدا، 

حیزبەدا سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن.

ــی  ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی ــی ح ــەری ــب ــەاڵم ڕێ ــ ب
ــەم مێژووە  ـــەوە ل ـــاوڕدان ــە ئ ــان، ل ــوردســت ک
ــان،  ــەک ــن ــەوت ــەرک ـــەدا، هـــەر س ـــڕ شـــکـــۆی پ
ــەش و  ــ ــ گ ــە  ــ ــاڵ ــ ــــەکــــان و خ دەســــکــــەوت
نییە  تێدا  گومانی  نابینێ.  پڕشنگدارەکان، 
کە بڕگە و قۆناغە جیاوازەکانی ئەم مێژووە، 
شتی  و  کەموکوڕی  کەمتەرخەمی،  هەڵە، 
نەخوازراوی دیکەشیان تێدایە کە هۆیەکەی 
دەکرێ کەم ئەزموونی کادری بەڕێوەبەری، 
بارودۆخی  و  شەڕ  هەلومەرجی  زاڵبوونی 
تێکۆشانی  جۆغرافیای  سەر  بە  نائاسایی 
حیزب  ڕێکخراوەکانی  بەرباویی  حیزب دا، 
ــی  ــتــڕۆڵ ــــــەروەردە و کــۆن پ ـــی  ـــوون و الوازب
ڕێبەری بە سەر ئۆرگانیزاسیۆنی حیزب دا 
و، ڕانەهاتن بە وێکهەڵکردن و تەحەممولی 
ــەر  ـــا ه ــاواز، ی ـ ــی ــەی جـ ــق ــی ــیـــرورا و ســەل ـ ب
ڕاستییە  ــەو  ل ــەک  ی ــێ.  ب دیکە  هۆکارێکی 
ناکۆکیی  و  ملمالنێ  دەرئەنجامی  تااڵنە، 
نێوخۆیی لە نێو حیزبی دێموکرات دا بووە کە 
خەریک کردنی  بەخۆوە  سااڵنێک  سەرەڕای 
کادرەکان،  ڕێبەری،  فکر و هۆش و وزەی 
پێشمەرگەکان و ئەندامانی حیزب، هێندێک 
ڕیزەکانی  لە  لێکدابران  و  لەتبوون  جــار 
حیزبیان دا لێ کەوتووەتەوە و، بوون بە هۆی 
نیگەرانی و دڵساردیی خەڵکی کوردستان. 
گومانی تێدا نیە هەر نەسلێک لە ڕێبەری 
و تێکۆشەرانی حیزب، هەر وا کە خاوەنی 
ــی  ســەردەم سەرکەوتنەکانی  و  ــازی  ــان ش
نوشوستی و   ئاست الوازی و  لە  خۆیانن، 
ئەو سەردەمەش  دابڕانەکانی  و   لەتبوون 
بەرپرسیارن. بە نۆرەی خۆمان بە داخین کە 
حیزبی دێموکرات لە ٧٥ ساڵەی دامەزرانی 
ــی  ــووی ــرت ــگ ــەک ی ــوە  ــی ــوان ــت ــەی ن ــا  هــێــشــت دا، 
ڕیزەکانی خۆی وەدەست بێنێتەوە. هیوای 
ئێمە و هەوڵی ئێمە ئەوە بووە و ئەوە دەبێ 
بکەینە  حیزب  ــی  ــەزران دام ساڵەی   ٧٥ کە 
هاندەری سەرجەم تێکۆشەران و ئەندامانی  
هەر دوو الی دێموکرات بۆ هەرچی زووتر 
ــەورەی  گ بنەماڵەی  سەریەکی  کەوتنەوە 
بەڵێنی  جێبەجێکردنی  ــۆ  ب ــرات،  ــوک ــم دێ
دێموکراتپەروەری  خەڵکی  بە  یەکگرتنەوە 
بۆ  حیزبە  ئەو  ئامادەکردنی  و  کوردستان 
چارەنووسسازتر  ــی  ڕۆڵ وەئەستۆگرتنی 
حیزبی  خەباتمان دا.  داهاتووی  قۆناغی  لە 
توانیوێتی شاسواری  کە  هەروا  دێموکرات 

ـــردووی  ــە ســـەدەی ڕاب ــارەگ ــژووی ٣ چ ــێ م
خەباتی ڕزگاریخوازیی نەتەوەکەی بێ، بە 
یەکگرتوویی  دەستهێنانەوەی  بە  مەرجی 
ملمالنێ  ــردووی  ڕابـ لە  ــن  ــرت و دەرس وەرگ
ــی  ــان ــارەک ــب ــان زی نێوخۆییە  ناکۆکییە  و 
قارەمانی  و  شاسوار  دەتوانێ  ڕابــردووی، 
ــی  ــاغ ــۆن ـــە ق ــە ب ــ ــاروان ــ ــەم ک ــ ــی ئ ــدن ــان ــەی گ

سەرکەوتن بێ.
دێموکراتی  حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی 
ئەم  دامەزرانی  ساڵەی   ٧٥ لە  کوردستان، 
ئەمەگناسی  و  ـــا  وەف ســـاوی  ــەدا،  ــزب ــی ح
ــازی  ــەوا ق ــش ــێ ــد، پ ــی ــەه ــی ش ــەران ــب بــۆ ڕێ
ــــەری حـــیـــزب و  ــــن ــەد دامــــەزرێ ــم ــەم ــح م
ــان، د.  ــت ــوردس ــدی ک ــاری شــەهــی ــۆم ــەرک س
ــکــەرەوەی  ــوێ ن و  ــەرەوە  ــن ــووژێ ب قاسملوو 
حیزبی دێموکرات، د. سادق شەرەفکەندی 
لێهاتوو و درێژەدەری ئەرک و  جێنشینی 
بەرپرسایەتیی ئەو  ڕێبەرە مەزنانە دەنێرێ. 
ئێمە لە ئاستی گیانی ئەوان و هەموو ئەو 
شەهید و نەمرانەی لە ڕێگای خزمەت بە 
ئامانجەکانی حیزبی دێموکرات دا سەریان 
گیانی  دادەنوێنین.  ــز  ڕێ ــەری  س ــەوە،  ــای ن
شەهیدانمان و هەموو ئەوانەی دێموکرات 
نیا دەکەین  دڵ بە ڕووگەی خۆیان دەزانن، 
ئەو  پارێزەری شانازییەکانی  و  درێژەدەر 
گەیشتن  تا  و  دەبین  شکۆیە  پڕ  مێژووە 
بە ئامانجی ڕزگاریی نەتەوەکەمان، ئااڵی 
ــرای  ــرات شــەکــاوە و، چ ــوک ــم ــی دێ ــات ــەب خ

تێکۆشانی، گەشاوە ڕادەگرین. 
ـــان لە  ــی کـــوردســـت ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی ح

ــمــان بە  ــی ــە ئ ــی دا ب ــ ــەزران ــ ــەی دام ــاڵ ٧٥ س
سەرکەوتنی ئیرادەی مافخوازانەی خەڵکی 
و  ســەرکــوت  ڕێژیمی  بەسەر  کوردستان 
ماف زەوتکەری کۆماری ئیسالمی دا، بەڵێن 
تازە دەکاتەوە کە بە ئیرادەیەکی پتەوترەوە 
خەڵکی  ئامانجەکانی  وەدیهێنانی  ڕێگای 
نیایە  دڵ هاوکات  دەدا.  ــژە  درێ کوردستان 
و  پشتیوانی  و  متمانە  پێناوەدا  ــەو  ل کە 
و  چین  هــەمــوو  لەبڕاننەهاتووی  هێزی 
کوردستانی  خەڵکی  کۆمەاڵنی  توێژەکانی 
ــداگــرە کە  ــێ پ ــدا  ــەوەش ئ ــەڵ  ــەگ ل ــە پشتە،  ل
کاروانی خەبات و تیکۆشانی نەتەوەکەمان 
ــیــران و  ــاکــب ـــی ڕوون ـــەر ک وەخـــۆگـــری ــە ئ ب
چاالکانی  ـــان،  ژن و  الوان  ــاران،  ــدک ــن ــوێ خ
ــان و هەموو چین و  ــوارە جــۆراوجــۆرەک ب

توێژەکانی کۆمەڵ دەگاتە مەنزڵ.

شەهیدانی  پاکی  گیانی  لــە  ــاو  س
حیزب و بنەماڵە سەربەرزەکانیان،

ساو له زیندانیانی سیاسیی کورد و 
بنەماڵە خۆڕاگرەکانیان،

ــه ری  ــۆش ــک ــێ ــی ت ــک ــه ڵ ــاو لـــه خ ــ س
کوردستان،

ساو له ئه ندامان و الیه نگرانی حیزبی 
دێموکرات،

حیزبی  پێشمه رگه کانی  ــه  ل ــاو  س
دێموکراتی کوردستان، باسکی بەهێزی 

گەل،
سەرکەوی خەباتی ڕەوا و مافخوازانەی 

خەڵکی کوردستان،
ــی  ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی ــەوێ ح ــەرکـ سـ

کوردستان.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتەی ناوەندی
١٥ی گەالوێژی ١٣٩٩
٥ی ئاگۆستی ٢٠٢٠
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پێنجەمین کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی 
کۆنگرەی ١٧ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

کۆمیتەی  کـــۆبـــوونـــەوەی  پێنجەمین 
١٧ی  کۆنگرەی  هەڵبژێردراوی  ناوەندیی 
دوو  پاش  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سەرکەوتنەوە  بە  ــەردەوام  بـ کــاری  ڕۆژ 

کۆتایی پێ هات.
کۆمیتەی  کـــۆبـــوونـــەوەی  پێنجەمین 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ناوەندیی 
بە  گــەالوێــژ  ١ی  چــوارشــەمــمــە،  ڕۆژی 
جێگرانی  و  ئەسڵی  ئەندامانی  بەشداریی 
بە کار کرد و  ناوەندی دەستی  کۆمیتەی 
و  باسی سیاسی  کۆمەڵێک  تەتەڵەی  پاش 
تەشکیالتی و بڕیاردان لەسەریان، ئێوارەی 
ڕۆژی پێنجشەممە، ٢ی گەالوێژ کۆتایی بە 

کارەکانی هێنا.
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان بە ڕاگرتنی دەقەیەک 
یادوبیرەوەریی  لە  ڕێزگرتن  بۆ  بێدەنگی 
پێکرد،  دەســتــی  کــوردســتــان  شەهیدانی 
دواتر دەستووری کاری کۆبوونەوەکە بە 

پەسندی بەشداران گەیشت. 
پلینۆمدا  ــاری  ــ ک ــەکــەمــی  ی ــەشــی  ب لــە 
سکرتێری  عــەزیــزی،  خالید  کــاک  بــەڕێــز 
شێوەی  بە  کە  دێموکرات  حیزبی  گشتیی 
بوو،  بەشدار  کۆبوونەوەکەدا  لە  ئانالین 
سیاسیی  دەفــتــەری  سیاسیی  ڕاپۆرتێکی 
کوردستان،  و  ئێران  بــارودۆخــی  لەسەر 
ــاوچــە و هــەلــومــەرجــی  هــاوکــێــشــەکــانــی ن
ــورد و حــیــزبــی  ــ خـــەبـــاتـــی ســیــاســیــی کـ
کــرد.  پێشکێش  کــوردســتــان،  دێموکراتی 
و  لێکدانەوە  و  بــاس  دوای  ڕاپــۆرتــە  ئــەم 
بە  بەشدارانەوە  لەالیەن  دەوڵەمەندکردنی 
ناوەندی  کۆمیتەی  کۆبوونەوەی  پەسندی 

گەیشت.
لەم ڕاپۆرتەدا بە ئاماژە بە هەلومەرجی 
نێوخۆیی ئێران، شوێنەواری پەتای کۆڕۆنا 
کۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی  ژیــانــی  لــەســەر 
خەڵک و سیاسەت کردنی کۆماری ئیسالمی 

بە کۆرۆنا ویرووس شی کرابۆوە.

ــەری ســـیـــاســـی بــە  ــ ــتـ ــ ــی دەفـ ــ ــۆرتـ ــ ڕاپـ
دەســتــەوەســتــانــیــی  ســـەر  تیشك خستنە 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە چارەسەری 
ئــابــووریــی واڵت و چــوونــەوە  قــەیــرانــی 
مەشرووعییەتی  جیدیی  ژێــرپــرســیــاری 
مەجلیس  هەڵبژاردنەکانی  دوای  لە  ڕێژیم 
ڕادەیەکی  تا  خەڵک  ترسی  کاتێکدا  لە  و، 
و  شكابوو  سەرکوت  دەسەاڵتی  لە  زۆر 
دەســەاڵت  دژی  لە  دەربــڕیــن  ناڕەزایەتی 
هــەر  ــە  لـ و  واڵت  شــوێــنــێــکــی  ــەر  ــ ه ــە  لـ
کــۆڕۆنــا  دەدا؛  ڕووی  ــە  ــ ڕۆژان شکڵێکدا 
فریای.  گەیشتە  ڕێژیم  بــەرژەوەنــدیــی  لە 
هــەروەهــا لــەو بــارودۆخــەشــدا کە هەموو 
دەسرۆیشتوویی  و  توانا  بەپێی  واڵتــان 
ــە خــەمــی ســامــەتــیــی خــەڵــک و  ــان ل خــۆی
کۆماری  بوون،  کێشەکانیاندا  چارەسەری 
قەیرانی  لــە  واڵتـــی  خەڵکی  ئیسالمییش 
کۆرۆنادا بە چارەنووسی خۆیان سپارد و 
هەموو هەوڵ و خەمی ئەوە بوو کە چۆن 
بتوانێ ئەم قەیرانە لەپێناو ڕاگرتنی زیاتری 

سیستمەکەیدا بەکار بێنێ.
لەسەر  پێی  سیاسی  دەفتەری  ڕاپۆرتی 
ئەوە داگرت کە کێشەکانی خەڵک و کۆماری 
هەر  ملمالنێیە  ئەو  گۆڕەپانی  و  ئیسالمی 
کــۆمــاری  لــە جێی خــۆیــەتــی. وەک چــۆن 

ئیسالمی لە کاتی کۆڕۆناشدا لە سیاسەتی 
بەند و سەرکوت و ئێعدامی ئازادیخوازان 
بەردەوام بوو، کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانیش 
لەمەودوا پتر لە جاران لە دژی ئەم ڕێژیمە 
دێنەوە مەیدان و ناڕەزایەتی و ئێعترازەکان 

لە فۆڕمی جۆراوجۆردا پەرە دەستێنن.
ڕاپۆرتی دەفتەری سیاسی بە لێکدانەوەی 
سەر  خستە  تیشکی  بابەتە  ــەم  ئ وردی 
هــەرە  کەمایەسیی  کــە  ڕاستییەش  ــەوە  ئ

گەورەی بە ئاکام نەگەیشتنی هەتا ئێستای 
نەبوونی  بــۆ  ئــێــران  لــە  ناڕەزایەتییەکان 
ڕێبەری   بۆ  نەخشەڕێگایەک  و  کۆدەنگی 
کــردنــی ئــەم جــوواڵنــەوەیــە دەگــەڕێــتــەوە. 
حیزبی  ڕێبەریی  پێوەندییەشدا  لەم  هەر 
بەپێی  کــە  ــرد  کـ ــدار  ــەرکـ ئـ ــی  ــمــوکــرات دێ
توانای هەوڵ بدا هەم لە ئاستی نێوخۆیی 
)کوردستان( و هەم لە ئاستی سەراسەری 
بێ  بزووتنەوەیە  ئــەم  چیدیکە  )ئــێــران(دا 

ڕێبەر و بزوێنەر نەمێنێتەوە.
ــەری ســـیـــاســـی لــە  ــ ــتـ ــ ــی دەفـ ــ ــۆرتـ ــ ڕاپـ
لێکدانەوەیەکدا  لە  بەشە  ئەم  چوارچێوەی 
ــی  ــ ــی ڕۆژەڤـ ــان ــرســەک ــەر پ ــە ســ ــ ــەڕژای ــ پ
بە  ئــامــاژە  بە  و  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی 
سەپاندنی  و  تــونــد  ئەمنییەتیی  ــی  دۆخـ
بەسەر  ڕانەگەیەندراو  حکوومەت نیزامیی 
شەپۆلەکانی  بەردەوامیی  و،  کوردستاندا 
گرتن و ئێعدامی چاالکانی سیاسی؛ هەوڵی 
ڕێکخراوەیی و ڕوحی هەروەزیی خەڵکی 
کوردستانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی قەیرانی 
بۆ  پتر  بەدواداچوونی  هاوکات  و  کۆرۆنا 
مافە سیاسی، نەتەوەیی و مەدەنییەکانیان 
ئەوە  لەسەر  پێی  هەروەها  نرخاند.  بەرز 
داگرت کە چاالکان و تێکۆشەرانی سیاسی 
و مەدەنیی کورد لە نێوخۆی واڵت هەموو 

ــەمــەوبــەدواش دەتــوانــن حیزبی  ل کــات و 
و  پاڵپشت  ــە  ب ــان  کــوردســت دێــمــوکــراتــی 

هاندەر و پشتیوانی خۆیان بزانن.
ڕاپۆرتی دەفتەری سیاسی بە ئاماژە بە 
لەجێدا مانەوەی گرژییەکانی ئێران و ڕۆژاوا 
هاوپەیمانەکانی،  و  ئەمریکا  پــێــی وابــوو 
هــۆکــاری  بــە  ئــێــران  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
دەزانن  ناوچە  لە  نائەمنییەکان  سەرەکیی 
هەرچەند  وەســتــاونــەتــەوە،  دژیشی  لە  و 
نێوان  بەرژەوەندییەکانی  نێوان  ناکۆکیی 
ڕۆژاوایــیــەکــانــی  هاوپەیمانە  و  ئەمریکا 
ــە هۆی  ــووەت ب ــە  و ڕووســی لــەگــەڵ چین 
ــی  ــەاڵت ــە ڕۆژه ــران ل ــەی درێــژەکــێــشــانــی ق
ــتــەی  ــی کــۆمــی ــ ــۆرتـ ــ ــدا. ڕاپـ ــ ــت ــوەڕاســ ــ ــێ ــ ن
گرینگیی  بە  ئاماژە  بە  هاوکات  ناوەندی 
لە  سەرەکیی  فاکتەرێکی  وەک  واشنگتۆن 
ئاراستەبەخشین بە چارەنووسی سیاسی، 
ئابووری و ئەمنییەتی ئێران و لەڕێدابوونی 
لە  ئەمریکا  سەرکۆماریی  هەڵبژاردنەکانی 
کرد  ئــەوەی  پێشبینیی  ئەمساڵدا،  پاییزی 
“دۆناڵد  هەڵبژێرانەوەی  ئــەگــەری  لە  کە 
گوشارە  النــی زۆری  سیاسەتی  تڕامپ “دا 
بــەردەوام  ئێران  ســەر  بۆ  ئابوورییەکان 
بە  نــاچــار  تـــاران  لــەو سۆنگەیەوە  و  بــێ 
ــەوی  ــل ن ــۆی و م ــاری خـ ــتـ ــی ڕەفـ ــن گــۆڕی
سازان  و،  واشنگتۆن  داواکانی  بۆ  کردن 
پرسی  لەسەر  بەتایبەت  واڵتە  ئەم  لەگەڵ 
بــەاڵم  ــێ.  ب مووشەکییەکەی  و  ئــەتــومــی 
دێموکراتەکاندا  ــەوەی  ــردن ب ئــەگــەری  لــە 
ســازان  بۆ  باشتر  هەلی  ئێران  وێــدەچــێ 
کەمکردنەوە  مەبەستی  بە  ئەمریکا  لەگەڵ 
ئابوورییەکانی  بەربەستە  و  گوشار  لە 
ئەم واڵتە و هەناسە بەر هاتنەوەی خۆی 
بە  ئــێــران  لــەم ڕووەوە  کـــەوێ.  دەســـت 
لە  و  ئەگەرەکە  هــەردوو  لەبەرچاوگرتنی 
لە  دواییانە  ئەم  تەقینەوەکانی  کە  کاتێکدا 
ئێراندا  ئەمنیەتییەکانی  هەستیارە  شوێنە 
بەرگرییەکانی  و  نیزامی  توانا  و  غــروور 
ــر پــرســیــار، تــێ دەکــۆشــێ بە  بــردۆتــە ژێ
ــە و  ــەگــەڵ چــیــن و ڕووســی ڕێــکــکــەوتــن ل
گرێبەستی بەرفراوانی ئابووری، ئەمنیەتی، 
سەربازی و تێکنۆلۆژی لەگەڵ ئەم واڵتانە 
بەرژەوەندیی  لە  هاوکێشەکان  ئاراستەی 

خۆیدا بگۆڕێ.
ــاســەدا  ــێـــوەی ئـــەم ب هـــەر لـــە چـــوارچـ
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی ڕای وابوو 
کە کێشە و ئارێشە و ناسەقامگیرییەکان لە 
بەتایبەت  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی 
لەسەر  زلهێز   واڵتانی  سازانی  بە  ئێران 
ئەوان  بەرژەوەندیی  بوونی  دابین  بنەمای 
ــارەســەری  ــن، بــەڵــکــوو چ ــاب چـــارەســـەر ن

ڕاســتــەقــیــنــە، هــەمــیــشــەیــی و پـــایـــەداری 
جێگیربوونی  ــرەوی  ــەگـ لـ پــرســانــە  ــەم  ئـ
ــازادی، و  ــ دێــمــوکــراســی، دابــیــن بــوونــی ئ
وەدیهاتنی مافە مەدەنی و نەتەوایەتییەکانی 
گەالن و جۆراوجۆرییەکانی ئەم واڵتانەیە.

بەشێکی  لە  سیاسی  دەفتەری  ڕاپۆرتی 
ــدا فــاکــتــەری  ــەوەی خــۆی ــدان ــک ــێ ــەی ل ــک دی
خستە  ئیسالمیی  کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی 
تیشکی  نــاوەنــدی  کۆمیتەی  ــاس.  بـ بــەر 
خستە سەر ئەوە کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێران 
بەهۆی بەرباوی ئایدیا و ڕیزەکانی ئەگەر 
لەالیەک هەتا ئێستاش نەیتوانیوە لە فۆڕمی 
بەدیلی کۆماری ئیسالمییدا ببێتە ئادرەس؛ 
لەالیەکی دیکەش لەبارەی پرسی کورد لە 
لە  نەتەوایەتییەکان  مافە  پرسی  و  ئێران 
ئێرانی داهاتوودا خوێندنەوەی واقعبینانەی 
بە  لەوان  بەشێک  ئەگەر  نێوەدا  لەو  نییە. 
پارێزەوە هەڵوێستیان هەیە بەاڵم بەشێکی 
ئێرانیستییە  پان  ڕوانگەیەکی  لە  دیکەیان 

نێوەدا  لەو  دەڕوانــن.  ئێران  داهاتووی  بۆ 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مامەڵە و 
پێوەندییەکانی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا 
هەوڵی داوە باوەڕی فرەنەتەوەیی لە ئێراندا 
جێ بخا و بۆ ئیدارەی هاوبەشی ئێرانیش 
پێداگریی لەسەر ڕێکاری فیدرالیزم کردوە. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  هەروەها 
ــاوەنـــدی هــاوکــاریــی  ــە چـــوارچـــێـــوەی نـ ل
حیزبەکانی کوردستانی ئێران و بەشداریی 
هاوپەیمانییەکی  چەند  لە  الیەنەی  چەند 
تێگەیشتنێکی  بە  دەدا  هەوڵ  سەراسەریدا 
ئیدارەکردنی  شــێــوەی  لــەســەر  هــاوبــەش 

ئێرانی داهاتوو بگەن.
دەفتەری  ڕاپــۆرتــی  دیکەی  تەوەرێکی 

سیاسی باسکردن لە پرسی نێوان کورد و 
تورکە ئازەرییەکان لە ناوچە تێکەاڵوەکانی 
نەتەوەیە و چەندوچۆنیی  دوو  ئەم  نێوان 
یەکتر  دراوسێیەتیی  لە  پێوندییەکانیان 
پێوەندییەدا  لەو  ناوەندی  کۆمیتەی  بوو. 
ــەری ســیــاســیــی حــیــزبــی ڕاســپــارد  ــتـ دەفـ
لە  و  لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەکان 
ئەم  هاوکاریشدا،  ناوەندی  چوارچێوەی 
پرسە  لــەبــارەی  کە  نیگەرانییەی  و  بــاس 
ناوچانە  لەو  نەتەوەیی و جوغرافییایەکان 
ــۆڕێ بــە جــیــددی وەربــگــرن و بۆ  دێنە گ
تێگەیشتنی  و  مەنتیقی  حەلی  دیتنەوەی 
هاوبەش لەسەر ئەو مژارە کاریان لەسەر 

بکەن.
کۆمیتەی ناوەندی لە درێژەی باسەکانی 
دیکەی  بابەتێکی  چەند  کۆبوونەوەکەیدا 
هــاوکــاری  ــدی  ــاوەن ن وەک  گونجاندبوو، 
حیزبە  ــدیــی  ــێــوەن پ ــی  ــی ــدی وچــۆن چــەن و 
کــوردســتــان  ڕۆژهــەاڵتــی  سیاسییەکانی 
پــرســی پــێــوەنــدیــیــەکــانــی حــیــزب لــەگــەڵ 
کوردەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستان، 
بیروڕا  ئــاڵــوگــۆڕی  و  تــاوتــوێ  دوای  کــە 
پێویست  ڕاسپاردەی  بابەتانە  ئەو  لەسەر 

بە دەفتەری سیاسی دران.
هەڵسەنگاندنی پالن و بەرنامەی کاریی 
پەسندکردنەوەی  و  نوێ  ساڵی  لە  حیزب 
ــی  ــدیـ ــاوەنـ ئـــایـــیـــنـــنـــامـــەی کـــۆمـــیـــتـــەی نـ
حیزبی  ١٧ی  کۆنگرەی  هــەڵــبــژێــردراوی 
ــەوەری  تـ دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان دوو 
کۆبوونەوەکە  کاری  دەستووری  دیکەی 
ــۆن و  ــســی ــی ــوم ــالنـــی کـــاریـــی ک بـــــوو. پـ
ــزب کـــە نــەخــشــەڕێــی  ــی ــزمــی ح ــی ــۆرگــان ئ
دیپلۆماسی،  سیاسی،  تێکۆشانی  و  کــار 
حیزب  پێـشمەرگانەی  و  ڕێــکــخــراوەیــی 
درێــژمــاوەی  و  ئەمساڵ  کــورت مــاوەی  لە 
داهاتووشی لەخۆی گرتبوو، پاش تاوتوێ 
و هەڵسەنگاندنی بەشدارانی کۆبوونەوەی 
کۆمیتەی ناوەندی پەسند کرا. هاوکات هەر 
کام لە بەش و ئۆرگانیزمەکانی حیزب بۆ 
جێبەجێکردنی بەرنامە و ڕاسپێردراوەکان 

ئەرکدار کران.
ــاری  ــ ــەی کـ ــ ــکـ ــ ــی دیـ ــ ــەک ــ ــەی ــ ــڕگ ــ ــە ب ــ لـ
کۆبوونەوەکەدا چەند پرسێکی نێوخۆیی و 
لە  و  باس  بەر  خرانە  حیزب  تەشكیالتیی 
ئەندامانی  کۆبوونەوەکەدا  کاری  درێژەی 
کۆمسیۆنی پارێزگاری لە پێڕەوی نێوخۆ و 
بەشێک لە ڕاوێژکارانی کۆمیتەی ناوەندی 

هەڵبژێردران.

کۆمیتەی  کـــۆبـــوونـــەوەی  پێنجەمین 
کـــاری چــڕ و  پــاش دوو ڕۆژ  نــاوەنــدی 
هەموو  لێکدانەوەی  و  باس  و  بـــەردەوام 
بڕگەکانی دەستووری کار و، پەسندکردنی 
بە  کۆتایی  بەڵگەنامە،  و  بڕیار  کۆمەڵێک 

کارەکانی هێنا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی

٣ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی

بەردەوامیی  و  ئێران  نێوخۆییەکانی  قەیرانە  وردی  لێکدانەوەی  بە  سیاسی  دەفتەری  ڕاپۆرتی 
کەمایەسیی  کە  ڕاستییەش  ئەوە  سەر  خستبووە  تیشکی  ئارایی،  دۆخی  لەدژی  ناڕەزایەتییەکان 
ئێران بۆ نەبوونی کۆدەنگی  ناڕەزایەتییەکان لە  ئاکام نەگەیشتنی هەتا ئێستای  بە  هەرە گەورەی 
و نەخشەڕێگایەک بۆ ڕێبەری  کردنی ئەم جوواڵنەوەیە دەگەڕێتەوە. هەر لەم پێوەندییەشدا ڕێبەریی 
حیزبی دێموکراتی ئەرکدار کرد کە بەپێی توانای هەوڵ بدا هەم لە ئاستی نێوخۆیی )کوردستان( و هەم 

لە ئاستی سەراسەری )ئێران(دا چیدیکە ئەم بزووتنەوەیە بێ ڕێبەر و بزوێنەر نەمێنێتەوە

سەر  تیشك خستنە  ــە  ب سیاسی  دەفــتــەری  ڕاپــۆرتــی 
چارەسەری  لە  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  دەستەوەستانیی 
جیدیی  ژێرپرسیاری  ــەوە  ــوون چ و  واڵت  ئــابــووریــی  قەیرانی 
لە  و،  مەجلیس  هەڵبژاردنەکانی  دوای  لە  ڕێژیم  مەشرووعییەتی 
سەرکوت  دەسەاڵتی  لە  زۆر  ڕادەیەکی  تا  خەڵک  ترسی  کاتێکدا 
شكابوو و ناڕەزایەتی دەربڕین لە دژی دەسەاڵت لە هەر شوێنێکی 
واڵت و لە هەر شکڵێکدا ڕۆژانە ڕووی دەدا؛ کۆڕۆنا لە بەرژەوەندیی 
ڕێژیم گەیشتە فریای. هەروەها لەو بارودۆخەشدا کە هەموو واڵتان 
بەپێی توانا و دەسرۆیشتوویی خۆیان لە خەمی سامەتیی خەڵک 
خەڵکی  ئیسالمییش  کۆماری  بوون،  کێشەکانیاندا  چارەسەری  و 
واڵتی لە قەیرانی کۆرۆنادا بە چارەنووسی خۆیان سپارد و هەموو 
لەپێناو  قەیرانە  ئەم  بتوانێ  چۆن  کە  بوو  ئەوە  خەمی  و  هەوڵ 

ڕاگرتنی زیاتری سیستمەکەیدا بەکار بێنێ

مانەوەی  لەجێدا  بە  ئاماژە  بە  سیاسی  دەفتەری  ڕاپۆرتی 
گرژییەکانی ئێران و ڕۆژاوا پێی وابوو ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی، 
نائەمنییەکان  سەرەکیی  هۆکاری  بە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ــەوە، هەرچەند  ــەت ــاون ــن و لــە دژیــشــی وەســت لــە نــاوچــە دەزانـ
هاوپەیمانە  و  ئەمریکا  نێوان  بەرژەوەندییەکانی  نێوان  ناکۆکیی 
ڕۆژاواییەکانی لەگەڵ چین و ڕووسیە بووەتە هۆی درێژەکێشانی 
قەیران لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا. هەر لە چوارچێوەی ئەم باسەدا 
و  ئارێشە  و  کێشە  کە  وابوو  ڕای  ناوەندی  کۆمیتەی  کۆبوونەوەی 
بەتایبەت  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  ناسەقامگیرییەکان 
بوونی  دابین  بنەمای  لەسەر  زلهێز   واڵتانی  سازانی  بە  ئێران 
بەرژەوەندیی ئەوان چارەسەر نابن، بەڵکوو چارەسەری ڕاستەقینە، 
جێگیربوونی  لەگرەوی  پرسانە  ئەم  ــەداری  ــای پ و  هەمیشەیی 
و  مەدەنی  مافە  وەدیهاتنی  و  ئازادی،  بوونی  دابین  دێموکراسی، 

نەتەوایەتییەکانی گەالن و جۆراوجۆرییەکانی ئەم واڵتانەیە
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزم و تۆتالیتاریزم دا
)دۆخی ئێستای حیزبەکان و کۆمەڵگەی مەدەنی(

ئۆتۆریتەرەکاندا  لە ڕێژیمە  هەرچەندە 
هەندێک حیزب و ڕێکخراو کار و چاالکی 
دەکەن، بەاڵم لە کردەوەدا، ئەوە حکوومەت 
و گرووپی دەسەاڵتدارن کە ڕێگەیان داوە 
هەر  و  هەبن  ڕێکخراوانە  و  حیزب  ئەو 
حکوومەتیشە کە مەرجەکانی مانەوەیان 
بۆ دیاری دەکا. لە ڕێژیمێکی دێمۆکراتدا، 
واتە  گرینگترە،  فرەحیزبی  لە  فرەڕەنگی 
پرۆسەی  لە  حیزب  چەند  نییە  گرینگ 
سیاسیدا بەشدارن، بەڵکوو گرینگ ئەویە 
جیاوازییان  حیزبەکان  ــەک  ــ ڕادەی چ  ــا  ت
سیاسیی  ژینگەی  هەیە.  یەکتر  لەگەڵ 
دێمۆکراسی  ــووری  ــت ــول ک ــەڵ  ــەگ ل ــران  ــێ ئ
ــە،  ــۆی ــام ــگــی ن ــای فــرەڕەن ــەم ــن ــەســەر ب ل
ــوان الیەنە  ــێ ــی ن ــاوازی ــەوەی جــی ـ ــەر ئ ــەب ل
فرەڕەنگی  بنەمای  لەسەر  سیاسییەکان 
جــۆری  بنەمای  ــەســەر  ل بەڵکوو  نییە، 
ڕوانینیانە لە ئیسالم یان لە ئایدۆلۆژیای 
ژمارەیەکی  ئیسالمی.  کۆماری  دەوڵەتیی 
کایەوە  هاتونەتە  ــەن  الی و  حیزب  زۆر 
لێک  و  یەکترن  کۆپیی  ــان  ــەی زۆرب ــە  ک
هەربۆیە  دژوارە.  زۆر  جیاکردنەوەیان 
زۆر جار لە جیاتی حیزب، بە باڵ ناویان 
لە  ڕیشەیان  ڕاستەکان  الیەنە  دەهێنرێ. 
شیعەگەری دایە  خومەینیستی  ڕوانینی 
بەتەواوی  ــەت  دەوڵ ــێ  دەب پێیان وایە  کە 
ــســا  ــا و ڕێ ــاس ــی ی ــم ــوک ـــر ح ــە ژێ ــت ــچــێ ب
دەبێ  پێیان وایە،  هەروەها  ئایینییەکان. 
هــەر  ــە  ل ــر  ــات زی سیاسیی  سیستەمی 
فاکتەری  ــە  ب پشت  ــە  ــک دی فاکتەرێکی 
ــوو  وەک الیەنانە  ــەو  ئ ببەستێ.  ئایینی 
ــە  ــەن ــن. الی ــرێ ــاس ـــاژۆخـــوازەکـــان” دەن ـــن “ب
“میانەڕەوەکان”  وەکــوو  کە  چەپەکانیش 
ــاســرێــن،  ـــخـــوازەکـــان” دەن ـــان “گـــۆڕان ی
ــی  ــردن ــەجــێ ک ــب ــێ ــەر ج ــ ـــە س ـــداگـــری ل ـــێ پ
دەستووری بنەڕەتیی ئێران بە مەبەستی 
باشتربوونی ژیانی سیاسی و ئابووریی 
هاواڵتییان دەکەنەوە. میانەڕەوەکان زیاتر 
لە الیەن چینی نێوەڕاست ، چینی خوارەوە، 
مەزهەبیی  الیەنی  و  کەسایەتی  هیندێک 
ــا  ــەروەه ــاســی و ه ــکــهــاتــەی ســی ــێ ــو پ ــێ ن
نێوەڕاستەوە  چینی  فەرمانبەری  توێژی 
باڵ  دوو  هــەر  ــرێ.  ــێ دەک ل پشتیوانییان 
کە لە ژمارەیەکی زۆر حیزب و ڕێکخراو 
پێک هاتوون بەتوندی بەرگری لە کۆماری 
ئەو  ــەر  ــب ــەرام ب ــە  ل و  دەکـــەن  ئیسالمی 
واڵت  دەرەوەی  ئۆپۆزیسیۆنی  لە  بەشە 
بنەڕەتین،  ــکــاریــی  گــۆڕان ــاری  ــوازی خ کــە 
هاوهەڵوێستن. هیچ حیزب و ڕێکخراوێک 
لە نێوخۆی ئێران نییە کە بتوانێ دژایەتیی 
بکا. فەقیهـ   ــی  ــەت ــالی وی ــای  ــۆژی ــدۆل ــای ئ
بناژووخوازەکان: الیەنە بناژۆخوازەکان 
یان پارێزکارەکان بە ژمارەیەک لە حیزب 
سیاسی  ــراوی  ــخ ــک ڕێ و  ــەوە  ــن ــزووت ب و 
ــە  ــاڵ ب ـــە دوو  ل ــک  ــێ ــەک ی دەگـــوتـــرێ کـــە 
سیاسیی  سیستەمی  ــەکــەی  ــی ــی ســەرەک
پێک  ـــەوە  ١٣٥٧ـ شۆڕشی  دوای  لە  ئێران 
پارێزکار  یان  بناژۆخواز  چەمکی  دێنن. 
ڕێکخراوانە  و  ئەو حیزب  بۆ  ئاماژەیەکە 
و  فەقیهن  ـــی  وەل ــووی  ــەوت ــک ــن شــوێ ــە  ک
ئایدۆلۆژییەکانی  پڕەنسیپە  لە  بەرگری 
کۆماری ئیسالمی دەکەن. باڵی بناژۆخواز 
الیەنگری دەوڵەتێکی بەتەواوی ئیسالمین 
پێناسە  ــەوە  ــی ــی ــن ــەی خــوم ــەن  ــ الی ــە  ل کــە 
و  فرەحیزبی  و  پلۆڕاڵیزم  دژی  و  ــراوە  ک
پێیان وایە  ــەوەی  ئ بەر  لە  دێمۆکراسین، 
کە سەروەری تەنیا هی خودایە نەک هی 
وەلی  الیەن  لە  تەنیا  ئەویش  کە  خەڵک، 
ئەندامان  دەکرێ.  نوێنەرایەتی  فەقیهەوە 
بە  بناژۆخوازەکان  گرووپە  الیەنگرانی  و 
پۆلیسی  چەشنی  لە  خۆڕسک  شێوەی 
هەڵسوکەوت  کۆمەڵگەدا  لەنێو  ئەخالق 
دەکەن و هێرش دەکەنە سەر هەر کەس و 
الیەنێک کە لەگەڵ ڕوانینی ئایدۆلۆژیکیی 
دامەزراوە  زۆربەی  نەبێ.  سازگار  ئەوان 
دەوڵەتییە  دامـــــەزراوە  و  ئایینییەکان 
باڵی  کۆنتڕۆڵی  لە  هەڵنەبژێردراوەکان 
لە  زۆر  ــان  ــی ــەاڵت دەس دان.  ــواز  ــاژۆخ ــن ب

ــردراوەکــان  ــژێ ــب هــەڵ و  خەڵکی  دامــــەزراوە 
زیاترە و تەنانەت ئەوانن دیاری دەکەن کە 
کێ دەبێ لە الیەن خەڵکەوە هەڵبژێردرێ. 
سەر  بە  خۆیاندا  لەنێو  ــاژۆخــوازەکــان  ــن ب
ــەاڵم  ــن، ب ــەش دەبـ ـ ــەدا داب ــت ــدیــن دەس چــەن
ــی  ــەی ســەرەک ــت ــە ســێ دەس ل ــە گشتی،  ب
بناژۆخوازە  دەستە،  یەکەم  پێک هاتوون: 
لە  دەدەن  ــەوڵ  هـ ــە  ک ــکــەکــانــن  ــی پــڕاگــمــات
ئابووریی  دانیشتووان،  کۆنتڕۆڵی  ڕێگای 
دەستە،  دووهەم  ببەن.  پێش  بەرەو  ئێران 
الیەنگری  کە  نەریتییەکانن  بناژۆخوازە 
ــی  ــڕۆڵ ــت ــۆن ــــووری و ک ــــاب ئ ـــی  ـــتـــڕۆڵ کـــۆن
دەستەش،  سێهەم  ئێرانن.  دانیشتووانی 
بناژۆخوازە توندڕەوەکانن کە دژی هەموو 
ئابووری  کرانەوەیەکی  و  ـــازادی  ئ ــۆرە  ج
دەبێ  کە  ــەوەن  ئ الیەنگری  و  و سیاسین 
دەسەاڵتی خەڵک و دامەزراوە خەڵکییەکان 
ــان بە  ــوازەک ــاژۆخ ــن ــکــرێــن. ب ســـنـــووردار ب
ڕێگا  و  سیاسەت  جــۆرە  هەموو  گشتی، 
ــەوەی لە  ـ ــۆ ئ ــەر ب ــە ب ــرن ــک دەگ ــارێ ــک و ڕێ
بە  پێش  و  بکەونەوە  دوور  دێموکراسی 
سێکۆالریزم  بۆ  بانگەشەیەک  جۆرە  هەر 
باڵی  بۆ  ئازادییەک  چەشنە  هــەر  بگرن. 
ــر  ــواز وەکـــــوو مــەتــرســی ســەی ــاژۆخـ ـ ــن ـ ب
ئەو بڕوایەن کە  لە سەر  دەکــرێ، چونکە 
دەوڵەتی یاسا، ئازادیی ڕادەربڕین، ئازادی 
و  ڕۆژنامەنووسی  ــازادی  ئ بیروئەندێشە، 
دژایەتیی  فرەڕەنگی  و  پلۆڕاڵیزم  هەروەها 
هەیە.  موسوڵمانان  کۆمەڵگەی  ــەڵ  ــەگ ل

گۆڕانخوازەکان:  یان  میانەڕەوەکان 
محەممەد  ناوی  گرێدراوی  زۆر  باڵە  ئەو 
ئێران  پێشووی  ــاری  ــۆم ســەرک خاتەمی، 
ــەوەی  ـ ــن ـ ــزووت بـ و   )١٣٨٤ ــا  ــ ـ ــەت ــ )١٣٧٦هـ
دووی  ـــەوەی  ـــن بـــزووت ــە.  ــ ــۆزەردان ــ ج ٢ی 
بۆ دەیان حیزب و  ئاماژەیەکە  جــۆزەردان 
هەندێک  ــاری  ــوازی خ کە  سیاسی  الیەنی 
بزووتنەوەی  ناوی  ئێرانن.  لە  گۆڕانکاری 
ــخــوازی  گــۆڕان چەمکی  و  ــۆزەردان  ــ ج ٢ی 
٢ی  لە  سەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانی  لە 
ــەوە،  ــای ــە ک ــات ــــــەوە ه ــــی ١٣٧٦ـ ــۆزەردان ــ ج
و  کەسایەتی  لە  زۆر  ژمارەیەکی  کاتێک 
الیەنەکانی نێو ئێران و تەنانەت دەرەوەی 
کرد  بەرنامانە  لەو  پشتیوانییان  ئێرانیش 
بەربژێری  وەکوو  خاتەمی  محەممەد  کە 
ــە ئێراندا  ل ــاری  ــک ــۆڕان ــۆ گ ــاری ب ــۆم ســەرک
ــای  ــۆژی ــدۆل ــای ــۆ دەکــــردن. ئ ــگــەشــەی ب ــان ب
جـــۆزەردان  ٢ی  ــەوەی  ــن ــزووت ب و  خاتەمی 
ــوو. دوای  ــ ب ــی”  ــســالم ــی ئ ــی  ــی ــراس ــۆک ــم “دێ
هەڵبژاردنەکانی  لە  بزووتنەوەکە  ــەوەی  ئ
و  هێنا  ــت  ــ وەدەس ــی  ــن ســەرکــەوت ١٣٧٦دا 
خاتەمی بووە سەرکۆماری ئێران، لە ساڵی 
ــەی  ــن زۆری ــی  ــوان ت ــە  ــەوەک ــن ــزووت ب ١٣٧٨دا 

مسۆگەر  مەجلیسیش  کورسییەکانی 
یەکەمجار  بۆ  ١٣٨١دا  ساڵی  لە  و  بکا 
شــاری  شـــۆڕای  کورسییەکانی  ــی  ــوان ت
شێوەیە  بەو  بێنێ.  وەدەســت  تارانیش 
جومگەکانی  هــەمــوو  ــان  ــخــوازەک ــۆڕان گ
خەڵک  دەنگی  بە  خەڵکیان  دەسەاڵتی 
کۆنتڕۆڵ کرد. هەرچەندە سەرکۆمار و 
پاڕلمان بە دەنگی خەڵک هەڵبژێردران، 
بەاڵم لە کردەوەدا هیچکامیان دەسەاڵتی 
بنەڕەتی  گۆڕانکاریی  نەبوو  ــان  ــەوەی ئ
دروست بکەن، چونکە هەم سەرکۆمار و 
هەم پاڕلمان بە بێ گرنگیدان بە دەنگی 
ڕاستەوخۆی  کۆنتڕۆڵی  لەژێر  خەڵک، 
ــالمــی دان و  ــس ــی ــاری ئ ــۆمـ ــەری کـ ـ ــب ـ ڕێ
ــی  ــەڕەت ــن ــی ب ــوون ــان ـــە ق ـــکـــاری ل گـــۆڕان
سەعید  ڕێبەردایە.  دەسەاڵتی  لە  تەنیا 
تێئۆریسیەنەکانی  ــە  ل ــان،  حــەجــاری
بزووتنەوەی ٢ی جۆزەردان، ساڵی ٢٠٠٣ 
گۆڕانخوازی  “بزووتنەوەی  ڕایگەیاند، 
گۆڕانخوازی”  بزووتنەوەی  بــژی  ــرد،  م
ڕستە  ـــەو  ل ئیلهامی  ــە،  ــەی ــت ڕس ـــەو  )ئ
بەناوبانگە فەڕانسیە وەرگرتوە کە دەڵێ 
“پاشا مرد، بژی پاشا”، واتا پاشا لە دوو 
جەستەی فیزیکی و ڕوحی پێک هاتووە، 
فیزیکی مرد بەاڵم جەستەی  جەستەی 
هەر  ڕێبازەکەیەتی،  و  ڕێگا  کە  ڕوحی 
ــی  ــان ــارەزای ــە ش ــک ل ــدێ ــەن ــدووە(. ه ـ ــن ـ زی
لە  گۆڕانخوازی  کە  پێیان وایە  سیاسی 
ئێران بوو بە قوربانیی سەرکەوتنەکەی 

لە هەڵبژاردن. کۆنتڕۆڵی دەسەاڵتەکانی 
الیەن  لە  جێبەجێ کردن  و  یاسادانان 
ــەو  ــوازی، ئ ــ ــخ ــ ــۆڕان ــ ــەوەی گ ــ ــن ــ ــزووت ــ ب
خەڵکی  لە  زۆرێک  الی  لە  زەینییەتەی 
ئێران دروست کرد کە گۆڕانخوازەکانیش 
ــە  ل ــە و  ــەم ــت ــس ــی ـــــەو س ل ــکــن  ــەشــێ ب
ــی  ــەک ــی ــاوازی ــدا جــی ــ ــی واڵت ــردن ــوەب ــەڕێ ب
ـــاژۆخـــوازەکـــان  ـــن ـــەگـــەڵ ب ـــان ل ـــۆی ـــەوت ئ
ــە  ــی ــی ــەت ــای ــەس ـــــەی ک ـــــن ــە. زۆری ـ ــی ـ ــی ـ ن
ــان،  ــەڕەوەک ــان ــی ــان م ــان ی ــوازەک ــخ ــۆڕان گ
وەکوو محەممەد خاتەمی، میر حوسێن 
ــی، ڕۆڵی  مــووســەوی، حەسەن ڕووحــان
ــی  ــی کــردن ــەب ــەزه ــە م ــە ب ــان ل ــی ــی ســەرەک
گونجاندنی  و  کۆمەڵگە  ڕۆخــســاری 
زۆرەملێیەکانی  ــارە  ــک ڕێ و  سیاسەت 
ــووە. ــــدا بـ ــی واڵت ــردن ــۆژی ک ــدۆل ــای ــە ئ ب
ــە  ــم ــژی ــە ڕێ ـ ــی ل ــزب ــی ــی ح ــەم ــســت ســی
ئۆتۆریتەرەکاندا دەتوانێ لەسەر کاغەز 
تاک حیزبی  ــوو  ــ وەک ــــەت  ڕواڵ ــە  ب ـــان  ی
ــەاڵم  ب ــێ،  ب تۆتالیتەرەکان  ڕێژیمە  ــە  ل
ــاوازن. سیستەمی  ــی ج لێک  ــدا  ــع واق ــە  ل
 ،١٣٥٧ ساڵی  دوای  ئێرانی  لە  حیزبی 
سیستەمێکی چەند حیزبی بەو چەشنە 

نییە کە لە دێمۆکراسیدا هەیە، هەر بۆیە 
ئەوەی لە ئێران هەیە، مۆدێلێکی تایبەتە 
ئەوەی  لەبەر  باڵباڵێن،  یان  باڵبەندی  لە 
هەمووی ئەو حیزب و الیەنە سەرکییانەی 
ئێران کە لە پڕۆسەی سیاسیدا بەشدارن، 
سەر بە یەک هێڵن، ئەویش ئایدۆلۆژیای 
دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمییە. ژمارەیەکی 
ــە، هەم  ــان ــەن ــەو الی ــی ئ ــەران ــب ــە ڕێ ل زۆر 
ئێستاش  تا  میانەڕەو  هەم  و  بناژۆخواز 
خۆیان بە درێژەدەری ڕێبازی خومەینی 
و بەشێکیان هەروا خۆیان بە حیزبوڵایی 
ئایدۆلۆژیای سەرەکی  دەزانن. واتە یەک 
کە بەسەر چەندین حیزب و الیەندا دابەش 
بەشێکیان  و  توندڕەو  بەشێکیان  ــووە،  ب
میانەڕەو کە لە ئەنجامدا یەک ئامانجی 
باڵی  دوو  ــە  ل جگە  ــە.  ــەی ه سەرەکییان 
ژمارەیەکی  لە  کە  میانەڕەو  بناژۆخوازو 
هیچ  پێک هاتوون،  ــەن  الی و  حیزب  زۆر 
ئەو  دەرەوەی  ــە  ل الیەنێکیتر  و  حیزب 
الیەنە  ــی  ــدی ــەن ڕەزام بێ  بە  و  باڵە  دوو 
ڕێگە  باڵە،  دوو  ــەو  ئ ــی  دەســەاڵتــدارەکــان
بە دامەزرانی نادرێ یان دوای ماوەیەک 
ــرێ.  دەگــی کاروچاالکییەکانی  ــە  ب پێش 
جگە لە باڵبەندی، بابەتێکیتر کە شایانی 
باسە ئەوەیە کە بە النیکەمەوە، هێڵێکی 
خزمایەتی لە نێوان بەرپرسانی سیاسیی 
فەقیهەوە  ــی  وەل ــە  ل ــەر  ه ــە،  هــەی ئێراندا 
ئاسایی. کارمەندێکی  ــە  ــات دەگ تا  بگرە 

کۆمەڵگای مەدەنی لە ئێران
ــی لە  ــوان ــی ــشــت ــاســی و پ ــەی ســی ــەش گ
لە  یەکەمجار  ــۆ  ب ــی  ــەدەن م کۆمەڵگەی 
میانەی  لە  خاتەمییەوە  محەممەد  الیەن 
ــاری ساڵی  ــۆم ــەرک ــی س ــان ــەک ــژاردن ــب ــەڵ ه
حکوومەتی  ــرا.  ک ــۆ  ب بانگەشەی   ١٣٧٦
خاتەمی هەوڵی دا هەلێک بڕەخسێنێ  بۆ 
ئێراندا.  لە  ئابووری  و  گەشەی سیاسی 
دروشمەکانی خاتەمی زیاتر ئەوانە بوون: 
بەشداریی زیاتری خەڵک لە حکوومەتدا، 
و  ڕۆژنامەنووسی  ــازدی  ئ فراوانکردنی 
ناحکوومییەکان  ڕێکخراوە  لە  پشتیوانی 
بازنەی  بچووککردنەوەی  مەبەستی  بە 
دەسەاڵتەکانی حکوومەت و ڕێگەدان بە 
کاری کۆمەاڵیەتی و سیاسیی هاواڵتییان 
هەرچەندە  ناحکوومییەکان.   ئەکتەرە  و 
حکوومەتی خاتەمی هەندێک ئاسانکاری 
بۆ باوکراوە و ڕۆژنامەکان کرد ، بازنەی 
ــردەوە ،  ک بچووکتر  ــی  ــەت دەوڵ کۆنتڕۆڵی 
کەمێک  ئێران  نێو  سیاسییەکانی  الیەنە 
بازنەی ئازادییەکانیان گەورەتر بوویەوە 
ــان لە  ــەی ـــــواردا ڕەخــن ــک ب ــدێ ــەن ــە ه و ل
هیچییان  ئەوانە  بەاڵم  دەگرت،  دەسەاڵت 

دیالن هەردی

نەبرد،  سیاسی  گەشەی  بەرەو  ئێرانیان 
ــاســا و  ــی و ی ــەڕەت ــن ــی ب ــوون ــان ــکــە ق چــون
ڕێساکانی ئێران زیاتر لەوەی لە خزمەت 
کۆمەاڵیەتی  ئابووری،  گەشەی سیاسی، 
خزمەت  لە  بــن،  هاواڵتییاندا  ــازادیــی  ئ و 
ــــەت و  ـــی دەوڵ ــی دەســـەاڵت ــردن ــرۆز ک ــی پ
دامەزراوە ئایینییەکان و وەلی فەقیهـ دان.
ــران،  ـ ــێ ـ ــە ئ ــ ــی ل ــ ــەدەن ــ ـــگـــەی م کـــۆمـــەڵ
ئەکتەرێکی پەڕاوێزخراو یان باشترە بڵێین 
هەوڵ  ــەت  دەوڵ ــەوەی  ئ لەبەر  پەکخراوە، 
ڕێکخراوە  لەو  پاڵپشتییەکانی  بە  دەدا 
و دامــەزراوانــەی کە الینگری لە دەوڵەت 
دەکەن یان لە الیەن خۆیەوە دامەزراون، 
ڕۆڵی کۆمەڵگەی مەدەنی کەم بکاتەوە. لە 
الیەک، قەدەغە کردن، سنووردار کردن و 
ڕێکخراوە  چاالکانی  کردنی  دەستبەسەر 
دیکەوە،  الیەکی  لە  و  ناحکوومییەکان 
دروست کردنی ڕێکخراوی مەدەنیی سەر 
دووبارەی  ڕێکخستنەوەی  و  دەوڵەت  بە 
ــەو  ـــی ب ــراوی مـــەدەن ــخـ ــکـ ـ ــدێــک ڕێ هــەن
نیشاندەری  ــهــەوێ،  دەی خۆی  کە  جــۆرە 
ئێران  لە  مەدەنی  کۆمەڵگەی  کە  ئەوەیە 
ـــواردا  ــە زۆر ب ــراوە و ل ــوەدار کـ ــێ ــوارچ چ
وەکوو کەرستەیەک بەکار دەهێنرێ. واتە 
جیاتی  لە  مەدەنی  کۆمەڵگەی  بەشێکی 
ئەوەی بڵندگۆی توێژەکانی کۆمەڵگە بێ 
و ڕووی لە دەوڵەت بێ، بە پێچەوانەوە، 
توێژەکانی  ــە  ل ڕوو  ــە  ــەت دەوڵ بڵندگۆی 
کە  سیاسەتانە  ــەو  ل یەکێک  کۆمەڵگە. 
سەندیکاکاندا  ــەر  ــب ــەرام ب ــە  ل ــــەت  دەوڵ
ــووردار کردنیانە  ــێ دەکــا، ســن ل ــەیــڕەوی  پ
بچووکدا،  جوغرافیی  چوارچێوەیەکی  لە 
کەم  کاریگەرییان  و  هێز  لە  ــەوەی  ئ بۆ 
سەندیکاکان  مەبەستە،  ئەو  بۆ  بێتەوە. 
نیشتمانیان  ــان  ی ــەری  ــاس ــەرت س ـــی  ڕۆڵ
ــە ئیتر  ــک ــەوە، چــون ــدراوەت ــن ــێ ــت ــەس ئ ــێ  ل
لقەکانی  ــوان  ــێ ن ــە  ل پەیوەندییەک  هیچ 
سەندیکا لە پارێزگا جیاوازەکاندا نەماوە 
ــێ سەندیکای  دەب ــارێــزگــایــەک  پ ــەر  ه و 
ــاوەکــەشــی  ــێ و ن ــەب ــۆی ه ــەخ ــەت ب ــب ــای ت
نموونە  بۆ  بێ.  جیاواز  کەمێک  النیکەم 
سەندیکای مامۆستایانی تاران لە بواری 
بە  پەیوەندییەکی  هیچ  ڕێکخستنەوە، 
ئیسفەهانەوە  مامۆستایانی  سەندیکای 
ــا لە  ــی ــەن ــەکــەی ت ــن ـــەمـــاوە و ڕێــکــخــســت ن
چوارچێوەی سنووری خۆیەتی. ئەگەری 
ــەوەش زیاتر  ل ــوودا  ــات ــەوە هەیە لە داه ئ
ــن و چـــوارچـــێـــوەی  ــرێ ــک ــــووردار ب ســــن
پارێزگاوە  سنووری  لە  چاالکییەکانیان 
ــکــای  ــدی ــار. ســەن ــ ــە ســـنـــووری ش ــێ ب ــب ب
شارۆمەندیی  ناوەندی  ڕۆژنامەنووسان، 
ــان و  ــای ــت ــۆس ــام ــکــای م ــدی ـــــان، ســەن ژن
سەندیکای کرێکارانی کۆمپانیای یەکەی 
گرنگترین  ــە  ل ــوس،  ــۆب ــۆت ئ لێخوڕینی 
ــەی  ــازن ــن کـــە ب ــران ــێ ــی ئ ــان ــاک ــک ــدی ــەن س
ــەوە  ــی ــســەری ســەران ــە  ل چاالکییەکانیان 
دوای  پارێزگاکان.  بۆ  ــراوە  ک ــووردار  ســن
دژی  لە   ١٣٨٨ ساڵی  خۆپێشاندانەکانی 
لە  سەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانی  ئاکامی 
ڕێکخراوەکانی  لە  زۆر  بەشێکی  ئێران، 
ــــــــەرەوڕووی  ــی ب ــ ــەدەن ــ ـــگـــەی م کـــۆمـــەڵ
سەرکوتێکی زۆر بوونەوە و بە شێوەیەکی 
ــەوە خرانە  ــەت ـــەن حــکــووم ــە الی ــدار ل ــالن پ
پەڕاوێزەوە. ئەو ڕێکخراوانەی کە ڕێگەیان 
پێدراوە کاروچاالکی بکەن، ئەوانەن کە لە 
الیەن حکوومەتەوە سنووریان بۆ دیاری 
ــەن  ــار دەک ــوەدا ک ــێ ــوارچ ــەو چ کـــراوە و ل
ـــاری کـــردوون. ــۆی دی ــەت ب ــووم ــە حــک ک
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هێزی داگیرکەر و 
بێدەنگیی کۆمەڵگە

پاوانخوازی نەخۆشییەکی دەروونییە کە هەموو 
دەتەنێ.  پاوانخواز  مرۆڤی  دەمارەکانی  و  جومگە 
تۆتالیتێر  و  پاوانخواز  دەروون و مێشکی مرۆڤی 
و  هەڵ دەلووشی  بەرەوخۆی  شتێک  هەموو 
سۆیەک  تەنیا  چاویشی  و  نییە  بۆ  تێربوونیشی 
و  زیاتر  مەودایەکی  و  خۆی  لووتی  بەر  دەخاتە 
پانتر لە بیرۆکە و ڕوانینی خۆی نابینێ و حەزیش 

لە بینین و بیستنی بیری جیاواز ناکا.
بە  پێویستی  نیاییەوە  دڵ بە  پاوانخوازیش  دەسەاڵتێکی  یان  ڕێژیم 
کۆمەڵگەیەکی گوێڕایەڵی بێدەنگ و ترسەنۆک و کۆیلەیە بۆ بەردەوامبوون 
کەسانی  یان  کەس  هەربۆیە  ئاواتەکانی،  و  ئامانج  بەرەوپێشچوونی  و 
جۆراوجۆرەوە  ڕێگای  لە  دادەنرێن،  دەسەاڵت  هێمای  بە  کە  پاوانخواز 
و  دەدەن  خۆیان  دەسەاڵتی  ژیر  کۆمەڵگەی  دەستەمۆکردنی  هەوڵی 
و  کولکردن  بۆ  ستراتیژییان  و  وتاکتیک  بەرنامە   بوارێکدا  هەموو  لە 
کورتکردن و لە ئاکامیشدا وشکكکردنی ڕوانین و هزری ئازادیخوازی و 
مافخوازیی کۆمەڵگەی ژێر دەسەاڵتی خۆیانە، جا بە تایبەت ئەگەر ئەو 
کۆمەڵگە و جوغرافیایە داگیرکراو بێ، هەوڵەکان بۆ کۆیلەکردنیان چەند 

بەرابەر دەبێ.
لە  ترسیان  بەردەوام  کە  پاوانخوازەکان  و  تۆتالیتێر  هێزی  بێگومان 
سێبەری خۆیشیان هەیە یاسای تایبەت بە خۆیان وەکوو سەرەتاییترین 
ڕیگای  لە  و  دەسەپێنن  ژێر دەسەاڵتیاندا  بەسەر خەڵکی  بەند  و  کۆت 
میدیا،  پەروەردە،  پارە،  بە  دەستەمۆکردن  دووبەرەکی نانەوە،  سیاسەتی 
هێز، ترس و تۆقاندن، کوشتن و یان بەهەر شێوەیەک کە بۆیان بگونجێ 
ڕاهێنانی  سیستمیکی  دەسەاڵتدا؛  لە  خۆیان  مانەوەی  و  درێژکردن  بۆ 

ناڕاستەوخۆ بۆ کۆیلەکردن و بێدەنگ کردن دادەمەزرێنن،
و  ئازا  و  زانا  و  ژیر  مرۆڤگەلی  کۆمەڵگەیەکیش  هەر  الشەوە  لەو 
بلیمەتی تێ دایە کە بە هیچ شێوەیەک و لەژێر کاریگەریی هیچ هێزیک و 
زەبر و زەنگ و سەرکوت و کوشتن و هەڕەشە و تۆقاندنێکدا ئامادە نییە 
چۆک دابدا و لە بەرانبەر دەسەاڵتی سەرەڕۆ و داگیرکەردا دەوەستێتەوە 
ودەبێتە کێشە و مەترسی بۆ مانەوەی ئەو دەسەاڵتە، هەربۆیە هەولی 
کپ کردن و لە نێوبردنی ئەو کەسانە دەبێتە بەرنامەی سەرەکیی ئەو 
سیستمە و لە هەر سووچێکەوە کە هەست بە مەترسیی بکا بە گژیدا 

دەچێتەوە.
مرۆڤی  کۆمەڵگەیەکدا  هەر  لە  کە  ئەمەیە  گرینگە  لێرەدا  ئەوەی 
ئازادی خۆی  بۆ  نرخێکیش  هەر  ئامادەیە  کە  هەیە  بوێر  و  ئازادیخواز 
و کۆمەڵگەکەی بدا، بەاڵم مێژوو پێمان دەڵی ئەگەر هەر کۆمەڵگەیەک 
یەکدەنگ و یەکگرتوو و هاوڕا نەبێ و هەر تاکێکی ئەو کۆمەڵگەیە دەردی 
هاوواڵتییەکەی  ئازاری  بۆ  دڵی  و  نەزانێ  خۆی  دەردی  بە  دیکە  ئەوی 
ڕانەچڵەکێ و لە ڕوانگەی ماف و ئازادییەوە زیان و قازانجی تاک زیان و 
قازانجی کۆمەڵگە نەبێ و بە پیچەوانەشەوە، ئەوە بۆ هەمیشە ژێردەست 
تا  دەبێ  زیاتر  ئازارەکانی  و  ئێش  بەردەوامیش  و  دەمێنێتەوە  کۆیلە  و 

دەگاتە فەوتان و لەنێوچوون.
 ئێمەی کورد لە مێژە خاکەکەمان داگیر کراوە و، هەوڵی سڕینەوەی 
ساڵە  دەمێک  و  دەدرێ  زمانمان  و  نەریت  و  فەرهەنگ  و  باوەڕ  و  بیر 
دەسەاڵت کەوتووەتە دەسچن کردنی ڕۆڵەکانمان و بە تۆمەتی جیاجیا و 
لە ژێر پاساو و ناوی جیاوازدا هەموو بەاڵ و چەکێکیان بەسەرماندا تاقی 
کردۆتەوە.  لە کۆمەلگە دا بڕەو بە خوگرتوویی و سڕکردنی الوان دەدرێ و 
ئەوەندەی بۆیان کراوە نەخۆشیی دەروونی و جەستەییان باو کردۆتەوە؛ 
ئەوەش کاریگەریی لەسەر بێدەنگی و بێ هەڵوێستی و ڕاهاتنی بەکۆمەڵ 
کە  سۆنگەیەشە  لەم  هەر  بووە.  مافەکانمان  پێشیلکردنی  بە  بەرانبەر 
خۆکوشتنیان،  ڕۆڵەکانمان،  لەسێدارەدرانی  و  بوون  شەهید  هەواڵی 

هەژاری و دەربەدەر بوونیان بۆتە دیاردەیەکی ئاسایی بۆ کۆمەڵگە.

ئاشکرایە لە نیشتمانێکی داگیرکراودا ئەگەر نرخی خوێن و ئەشکەنجە 
و سووکایەتی و زیندان و لە سێدارەدانی ڕۆڵەکانی کورد تێچووی قورسی 
بۆ دەسەاڵت هەبێ، ئەوان ناتوانن ئاوا بەئاسانی پەرە بە جینایەتەکانیان 
سێدارەدانی  لە  و  دەسبەسەرکردن  و  کردن  شەهید  بە  ڕۆژانە  و  بدەن 

ڕۆڵەکانمان شەوچرای خۆیان بڕازێننەوە.
ڕوانگە  ئەمە  دامەزرانیەوە  یەکەم ڕۆژی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
و سیاسەتی بووە و، بەردەوام لەسەری ڕۆیشتوە و مانەوەی خۆیشی 
و  لێژی  کەوتۆتە  گڵۆڵەی  کە  ئێستا  تایبەت  بە  دەبینێ.  لەوەدا  هەر 
خۆری تەمەنی لە ئاوابوون دا دەبینێ، پیێ وایە بە ڕەشبگیر و ئێعدام و 
سەرکوتی زیاتر دەتوانێ چەند ئێوارەیەکی تر لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە. 
زیاتر  مافخوراوەکەمان  گەلە  کە  ئەوەیە  گرینگە  ئێمە  بۆ  ئەوەی  بەاڵم 
پەرە بە هەڵوێستی گونجاو و بە کۆمەڵ بدا، لەسەر هەست بێ و بۆ هەر 
ئەمەیە کە هەموو  بخا. پوختەی قسە  پێشهاتێک خۆی ڕێک  ئەگەر و 
تاکێکی کورد دەبێ خۆی بە بەرپرسیار بزانێ لە ئاست هەر ڕووداوێکدا 

کە پێوەندی بە تاک و کۆمەڵگەی کوردی و کوردستانەوە هەیە.

حیزبی دێموکرات لە محەکی دواڕۆژی 
ئەرک و ڕەساڵەتی مێژوویی دا

سەرنجڕاکێشەکانی  دروشمە  لە  یەکێک 
 ٧٠ کۆنگرەی  حیزب،  شازدەهەمی  کۆنگرەی 
ساڵ تێکۆشان -کە وەک لە ناوەکەی ڕا دیارە، 
دامەزرانیدا  ساڵوەگەڕی  حەفتاهەمین  لە 
بەڕیوەچوو- “حیزبی دوێنێ، حیزبی ئەمڕۆ 
دێموکرات  حیزبی  ــوو.  ب سبەی”  حیزبی  و 
کوردستانی،  حیزبی  بەڕابردووترین  وەک 
ئێستاشی مەعلوومە  دیارە و  ڕابردووەکەی 
کە سەرەڕای زۆر کەمایەسی و گیروگرفت 
دیسان  هەیەتی،  جۆراوجۆردا  بواری  لە  کە 
سەروگەردنی بەرزە بااڵی لەنێو بزووتنەوەی 
کەوابوو  ــارە.  دی کوردستاندا  نەتەوایەتیی 
گەڕانەوەیە  نە  مەبەستمانە،  لێرەدا  ــەوەی  ئ
نە  و  دوێنێ”  “حیزبەکەی  لە  قسەکردن  بۆ 
باسکردن لە “حیزبەکەی ئەمڕۆ”یە، بەڵکوو 
تێڕوانینێکە بۆ دواڕۆژی حیزبی دێموکرات، 

“حیزبەکەی سبەی”.

ــەاڵم  ــ ــی ب ـــکـــی گــشــت ـــارێ ــی ــە پـــرسـ ــ ــا ل ــ ب
جەوهەرییەوە دەست پێ بکەین:

لە دواڕۆژی  بۆ ئەوەی حیزبی دێموکرات 
کوردستاندا  ــەی  ــخــوازان ــاف م ــەوەی  ــن ــزووت ب
خۆی  مێژوویی  ڕەساڵەتی  و  ئەرک  بتوانێ 
بەڕێوە بەرێ و ببێتە ئەو حیزبەی کە هێز 
بەرنامەکانی  ــێ،  هــەب ـــەوەی  ئ ــی  دەســەاڵت و 
چۆن  و  بکا  چی  پێویستە  بکا،  جێبەجێ 

حیزبێک بێت؟!

گەڕانەوە  بەبێ  پرسیارە  بەم  وەاڵمدانەوە 
هەلومەرجی  لە  دروســت  تێگەیشتنێکی  بۆ 
سیاسی، دۆخی دەروون تەشکیالتی و هێزی 
گوتاری  ــی؛  ــان ڕووەک هەموو  لە  حیزبە  ئەم 
سیاسی )تێفکرین و شێوازەکانی خەبات و 
)پشتیوانیی  جەماوەری  پێگەی  هەڵوێست(، 
خەڵک( و هێزی پێشمەرگە )هێزی ئینسانی 
لە  زاڵکردنی گوشار(، سەخت و دژوارە.  بۆ 
ئەم  بە گەڕانەوە بۆ هەموو  ئێستادا  دۆخی 
پارامێترانە، دەرکێکی دروست و واقعی پێمان 
جیددی  مەترسییەکی  ــەداخــەوە  ب کە  ــێ  دەڵ
بە  دەکا.  ئەم حیزبە  داهاتووی  لە  هەڕەشە 
مانایەکی ڕوون و سادە؛ حیزبی دێموکرات 
ــی  ــەشــبــوون ب ــرازان و دوو  ــت ــک ــێ ل هـــۆی  ــە  ب
ئێستای، نە هەلومەرجە سیاسییەکەی زۆر 
تەشکیالتییەوە  ڕووی  لە  نە  ــخــوازە،  دڵ بۆ 
پێگە  نە  هەیە،  یەکگرتوویی  و  یەکیەتیی 
جارانی  جەماوەرییەی  تۆکمە  و  یەکدەست 
ــەو هێزە  ــێ ئ ــوان ــە دەت ــێ وێنا دەکـــرێ و ن ل
بۆ  لە شێوازی سەختدا  ئینسانییەی خۆی 
گوشار خستنەسەر دەسەاڵت بەکار بێنێت. 
لە  پرسیارە  ئەم  درووستی  واڵمی  کەوابوو 
کەمایەسییەکی  و  بۆشایی  ــەوەی  ــردن ــڕک پ
پێ  دەســت  دێموکراتەوە  حیزبی  بنەڕەتیی 
یان  “وەسەریەکخستنەوە  ئەویش؛  کە  دەکا 
کە  حیزب”ەیە  ئەم  ڕیزەکانی  یەکگرتنەوەی 
جیاواز  “تەشکیالت”ی  دوو  بە سەر  ئێستا 

بە ناوی “حدک” و “حدکا” دا دابەش بووە.
پرسی یەکگرتنەوە لە ]حیزبی دێموکرات[ دا 
تەشکیالتی  پڕۆسەیەکی  بە  ــەوەی  ئ پێش 
سیاسی  پرسێکی  وەک  پێویستە  دابندرێ، 
لە  و  تەشکیالتی  دەروون  کۆمەاڵیەتیی   -
تێفکرینە  ناسینی  ڕەسمییەت  بە  خانەی 
ـــا و  ـــوان ــی ت ــان ــن ــێ ــاره ــەک ـــاوازەکـــان و ب جـــی
و  بەستێن  ــە  ل ــان  ــۆرەک ــۆراوج ج پتانسێلە 
ئەوەی  بۆ  بکرێ.  سەیری  جیاجیادا  بواری 

یەکیەتیی و یەکگرتووییەکی پایەداری دەروون 
بنیات  ــدا  ــرات ــوک ــم دێ ــی  ــزب حــی ــە  ل تەشکیالتی 
لە  لەم حیزبەدا جیاوازییەکان  پێویستە  بنرێ، 
نیشتمانیدا  و  نەتەوەیی  بەربەرینی  جەغزێکی 
مودیرییەت بکرێن و چیدیکە وردە چەمکەکانی 
و  ــی  ــەرای ــەگ ــاوچ ن وەک  خێایەتی  ــی  ــەردەم س
ــدە و  ــی ــی، ئ ــەرای ــدگ ــان ــازی و ب ــەب ــەودەســت دەســت
تێکۆشەرانی  ڕکەبەرایەتیی  و  ڕقابەت  خولیای 
 – سیاسەتە  ــای  ــی دن خەسڵەتی  کــە   – حیزب 
نەبەنەوە نێو “خوالنەوەی نێو بازنە” بەرتەسک 
پێوەندییەدا  لەم  میژوو.  خەسارەکەی  لە  پڕ  و 
سیستمی  بە  پێداچوونەوە  بە  پێویستە  حیزب 
بارهێنانی خۆی ، تێکۆشەرانی لەسەر ئەساسی 
پەروەردە  گشتی”  “بەرژەوەندیی  لە  تێگەیشتن 
گشتیی  بەرژەوەندیی  لە  تێگەیشتن  تەنیا  بکا. 
یەکتر  ــی  ــ ـــێ ڕۆح ـــوان دەت کـــە  ــە  ــی ــراوەی ــخ ــک ڕێ
قبووڵکردن و لێبووردەیی لە حیزبدا پەرە پێ بدا. 
وێناکردنی ئەم جەغزە بەربەرینە لە تێکۆشان، 
جیاوازیی بیروبۆچوون و ڕکەبەرایەتیی دەروون 
کە  شت  دوو  دەبێتە  ئاکامەکەی  تەشکیالتی، 
لێکترازانەکانی  لە  ــک  زۆرێ ئامیانی  ئێستا  تا 
بەرژەوەندییە  ئەوەیکە  یەکەم  بــوون؛  حیزب 
تاکەکەسی و گرووپییەکان لە برەو دەکەون و 
دووهەم ئەوەیکە ڕکەبەرایەتییەکان نێوەرۆکێکی 
بێگومان  فکری – سیاسی بەخۆوە دەگرن کە 
گشتیدا  بەرژەوەندی  پاراستنی  چوارچێوەی  لە 
لێ  خەساریان  و  لێکترازان  مەترسیی  نەتەنیا 

زێندوومانەوەی  هۆی  دەبێتە  بەڵکوو  ناکرێ، 
لێ  قازانجی  حیزب  کۆتاییدا  لە  و  تەشکیالت 

دەبینێ.

و  ــار  ــوت گ و  تێڕوانین  ــە  ل ــاری  ــک ــۆڕان گ
هەڵوێست

داهاتوودا  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  گۆڕانکارییە 
ڕەوتێکی خێراتر بە خۆوە دەگرن. پێشکەوتنی 
تێکنۆلۆژی کە هەر ئێستا خەریکە ڕوخسارێکی 
دەبەخشێ،  دنیا  بە  ــاران  ج لە  جیاوازتر  زۆر 
و  ــووری  ــاب ئ و  سیاسی  بەستێنە  هــەمــوو  ــە  ل
ئەمنیەتی و کۆمەاڵیەتی و... هتد دا گۆڕانکاریی 
ئێمەش  نەتەوەی  و  نیشتمان  دێنێ.  پێک  قوڵ 
دەشێ  بۆیە  نابن.  گۆڕانکاریانە  لەم  بێبەری 
زۆرێک لە ئەولەویەت و بەها و بایەخەکانیش 
نێوەڕۆک و مەسیری  و  بێ  بەسەردا  گۆڕانیان 
بەسەردا  گۆڕانیان  داخوازییەکانیش  و  ویست 
حیزبی  وەک  سیاسیی  حیزبێکی  ــە  ــۆی ب ــێ.  ب
ــە و  ــای ــەر پ ــەس ــە ل ــان ک ــت ــوردس ــی ک ــرات ــوک ــم دێ
پێناو  لە  و  دامـــەزراوە  خەڵک  ویستی  بناغەی 
پێویستە  دەکا،  خەبات  ٧٥ ساڵە  ویستە دا  ئەم 
لەم گۆڕانکاریانە هەبێ و  دەرکێکی درووستی 
بەبێ ئەوەی – وەک تا ئێستا نیشانی داوە – لە 
بە ڕوانینێکی  ببەستێ،  ڕابــردووی خۆیدا چەق 

کراوەوە لە داهاتوو بڕوانێ.
کە  میللەتەی  و  نیشتمان  ئەو  دواڕۆژی  لە 
ــڕای  وێ ــا،  دەکـ ــۆ  ب خەباتی  ــمــوکــرات  دێ حیزبی 
ئەوەی هەستی و شعووری نەتەوەیی لە گەشە 
لە  ــک  زۆرێ ــێ،  دەب زیاتر دا  ئەستاندنی  ــەرە  پ و 
کۆمەاڵیەتییەکان  ــە  ــەرزش ئ و  ــەهــا  ب و  ــاوەڕ  ـ ب
گۆڕانیان بەسەردا دێت. کورد وەک گەورەترین 
زەوییە  گــۆی  ــەم  ئ ســەر  بێ دەوڵەتی  ــەوەی  ــەت ن
زیاتر لە هەمیشە بەدوای مەوقعیەتی ئینسانی 
و نەتەوەیی خۆیدا دەگەڕێ و چیدیکە ناتوانێ 
جیا  ــەی  ــک دی هۆوییەتێکی  ــوەی  ــێ ــوارچ چ ــە  ل
ــی  ــان ــارەزووەک ــی ویست و ئ ــەودال ــە خــۆی، ع ل

ــێ شــک  ــە ب ــ ــۆی ــ ــت. ب ــ ــێ ــ ب
ــی و  ــ ــاوەڕوان ــ ــی چ ــاســت ئ

ـــەرەو  ــی ب ــەکــان ــی داخــوازی
سەر لە هەڵکشاندا دەبێ و بەدوای دەنگێکدا 
و  ــا  ــی خــول تینوێتیی  ــێ  ــوان ــت ب ــە  ک دەگــــەڕێ 
ئارەزووەکانی بشکێنێ. لێرەدایە کە چیدیکە 
بە تەنیایی مێژوو )ڕابردوو( ناتوانێ غروور 

و سەروەریی پێ ببەخشێ.
لێرەدایە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان 
هەڵی گرتوە،  کە  مێژوویی  ڕەسالەتێکی  وەک 
ئەگەر دەیهەوێ درێژە بەم ئەرکە مێژووییەی 
گوتار  بە  تۆختر  شوناسێکی  پێویستە  بدا، 
زیندوو  ببەخشێ.  خۆی  نەتەوەیی  بیری  و 
کۆمەڵگەی  نێو  لە  نەتەوەیی  بیری  ڕاگرتنی 
کوردستاندا کە بەشێک لە ئەرک و ڕەسالەتی 
لە  تەنیا  نابێ  چیدیکە  بـــووە،  حیزبە  ــەم  ئ
چوارچێوەی بەستێنەکانی تێکۆشانی خۆیدا 
“ئەم  بەڵکوو  بکرێن،  وێنا  کۆمەڵگە  بە  ڕوو 
بەتەواوی  دەشێ  نەتەوەییە  ــان”ە  ــەرن ڕۆح وەب
خــوارێ.  بچێتە  ڕۆ  کۆمەڵگەدا  دەمارەکانی 
لەگەڵ ئەوەی چەند سالێکە حیزبی دێموکراتی 
کوردستان لە ئاستی گوتاردا ئەمەی دەست 
پێ کردوە، بەاڵم ئەم زەروورەتە پێویستی بە 

هەڵوێستی ڕوون و یەکالکەرەوە هەیە.
پێگەی  پاراستنی  بــۆ  ــمــوکــرات  دێ حیزبی 
ئەگەر  کۆمەڵگەدا  نێو  لە  خۆی  جەماوەریی 
سیاسەت  ــە  ل تەشکیالتییەوە  ڕوانینی  ــە  ب
کۆمەڵگەی  لە  خــۆی  پێگەی  و  کۆمەڵگە  و 
کوردستاندا بڕوانێ -کە بەداخەوە لە ڕووی 
تێڕوانینە  لەم  نەیتوانیوە خۆی  هەڵویستەوە 
ــە و  ــزۆل ــی ــی ئ ــرای ــێ ــەخ ــا- زۆر ب ــک ــاز ب ــ ـ دەرب
بێ شوێنەوار دەبێ. وەک لەمێژە لەم حیزبەدا 
ــج نییە،  ــان ــام ئ ــالت  ــەشــکــی ــادام ت ــ ـــــراوە، م وت
خەڵک  لەنێو  خۆی  پێگەی  حیزب  پێویستە 
و کۆمەڵگەدا تەعریف بکا. بۆ ئەم مەبەستە 
تەشکیالتی،  ـــارەزووی  ئ و  مەیل  بە  ناکرێ 
قسە لە هەڵوێست و دواتر پشتیوانیی خەڵک 
لە  قسە  کە  دێموکرات  حیزبی  بۆیە  بکرێ. 
وەگەڕخستنی  و  خەبات  جەماوەری کردنی 
توێیەکانی  هەموو  لە  نەتەوەیی  چاالکیی 
داوی  لە  خــۆی  پێویستە  ــا،  دەک کۆمەڵگەدا 
ــدراوی  ـــی ســازمــان ــە دەمـــارگـــرژی ــک ل ــۆرێ ج
ــەت و  ـ ــورئ ــا و جـ ــک ــی ڕزگـــــار ب ــالت ــی ــەشــک ت
هەڵوێستەکانی  ــە  ب ــە  ــک دی ــی  ــک ــێ جــەســارەت

ببەخشێت.
ــێ  ــوان ــت ــمــوکــرات ب ــی دێ ــزب ــــەوەی حــی بــۆ ئ
پێویستە خۆی  بکا  ــار  ڕزگ دۆخە  لەم  خۆی 
ــەرزشــی  ئ تێبینیی  کۆمەڵێک  ــەی  ــت ــارم ب ــە  ل
ئامانجە  و  ــەخ  ــای ب چیدیکە  و  بکا  ڕزگـــار 
کۆمەڵێک  قوربانیی  نەکاتە  درێژخایەنەکان 

ئامانجی چووکە و کورت خایەن.
هۆکاری  کۆمەڵێک  بە  دێموکرات  حیزبی 
مێژوویی تا ئێستایشی لەگەڵ بێ لە الیەن 
حیزبێک  لە  بانتر  بە  کوردستانەوە  خەڵکی 
بەشێک  بۆتە  حیزبە  ــەم  ئ دەکــرێ.  سەیری 
کوردستان.  خەڵکی  سیاسیی  ــاوەڕی  ـ ب ــە  ل
ــە حیزبی  ــدار ب ــدی ــوەن ــێ ــی پ ــان ــرســەک ــە پ ــۆی ب
پرسەلێکی  وەک  ــرێ  ــاک ن تەنیا  ــرات  ــوک ــم دێ
ــرێ.  ــک ب ســـەیـــری  ــی  ــکــخــراوەی ڕێ دەروون 
ئاستی چاوەڕوانی و داواکارییەکانی خەڵکی 
ئەم  سەلمێنەری  حیزبە  ــەم  ل ــان  ــوردســت ک
ڕاستییەن و دەری دەخەن کە تەنانەت کێشە 
لێکترازانەکان  و  تەشکیالتییەکان  دەروون 
ــی حیزب  ــان ــزەک ــەوەی ڕی ــن ــەکــگــرت و پــرســی ی
بەم  تایبەت  دیکەت  بابەتی  و  پرس  زۆر  و 
ویست  چوارچێوەی  لە  تەنیا  ناکرێ  حیزبە، 
و  بکرێن  تاوتوێ  تەشکیالتیدا  داخــوازی  و 

بیندرێن و چارەسەر بکرێن.
میراتێکی  ــرات  ــوک ــم دێ حــیــزبــی  کـــەوابـــوو 
کــوردە  هاوچەرخی  بزووتنەوەی  نەتەوەیی 
بەهێزکردنی،  و  پاراستن  ــۆ  ب ــدان  ــەوڵ ه کــە 
پاراستن  نیشتمانیە.  و  نەتەوەیی  ئەرکێکی 
ــرات و  ــوکـ ــمـ ـ ــی دێ ــزب ــی ــی ح ــوون ــزب ــێ ــەه و ب
و  ــەرک  ئ بەجێگەیاندنی  لە  بەردەوامبوونی 
ڕەساڵەتە مێژووییەکانی خۆی لە داهاتوودا 
پیش هەموو شتێک بەستراوەتەوە بە وەسەر 
یەکخستنەوەی تەواوی ئەم میراتە نەتەوەیی 
و نیشتمانییە کە هەمان پرسی یەکگرتنەوەی 

ڕیزەکانی ئەم حیزبەیە.
***

سمایل شەرەفی

جەمیل سەرمەستی

)بەرەو یادی ٧٥ ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکرات(
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ختۆکەی حەوتەکان و 
سمینی کلکی شەش

ئەم ژمارەی حەوتە کە لە سەردەمی کۆنەوە بەردەوام لەژێر سەرنجی 
نەتەوە و هۆزە و عاشیرەت و ماشیرەتان دا بووە، خەریکە بە پەرەسەندنی 
ئەم ئینترنێت و مینترنێتەوە لەبیر دەچێتەوە. قەسەم بە حەوت تەبەقی 
عاسمانێ، سوێند بە حەوت فریشتەی زەردەشتیان و حەوت سوجدەی 
کۆکراوەی  حەوتی  هەرچی  و  حەوتوو  ڕۆژەی  حەوت  و  موسوڵمانان 

مێژووی مرۆڤایەتییە، “حەفت تەپە” حەوتی سەرووی هەموو حەوتانە.
لەو کاتەوە دارسمە وازی لە سمینی کۆتەرەی دارودرەختان هێناوە 
و پشتی لە جووجەڵە و مووجەڵە و ژیانی دارسمە ئاسا کردوە، ئەویش 
وەک مرۆڤ فێری ئەم ڕووبەرە ساف و لووسەی کامپیۆتێر و موبایالن 
بووە و بە دەنووکی باریکی لەسەر کەلێن و قوژبن و پیت و نیشانە و 
ئایکیۆنی سەیروسەمەرە کلیک دەکا و هەر خۆی و خوا دەزانن چیان 

تێ دایە.
دارسمە وەک تۆی خوێنەری ئەم چەند دێڕە پشووسوارە و بەردەوام 
لە سەر شتێک ناوەستێ و لە شوێنێک ناحەجمێ. ئەویش وەک خۆت زۆر 
جار بە چاوان دەڕوانێتە شێک و لەم مێشكە بچووکەی دا بیر لە شتێکی 

دیکە دەکاتەوە.
ئەم بەیانەیە لە ڕیکەوتی ١٤ی پووشپەڕی ساڵی ٢٧٢٠، ئەویش وەک 
ئێوە تێکەڵی کردبوو و بە دەم سەیرکردنی وشەی “حەوت” گورانی بە 

سەر ژمارەی شەشدا دەگوتەوە:
یاخوا لە کەس نەقەومێ وەکی لە من قەوماوە

دەردێکی زۆر گرانە لە من سەری هەڵداوە
مۆرەی بەختم نایەت و شەشدەرم لێ گیراوە

دوای ئەم گۆرانیە زیاتر پێیەوە دیار بوو قسان دەپەڕێن و یان لەبەر 
خۆیەوە وڕێنە دەکا. وڕێنەی دارسمە هەر وایە. خەیاڵی دەبێ بە وشە 
و  خەیاڵ  نێو  بچێتە  دەتوانێ  و  دەبیسێ  دەنگی  نزیکە  لێی  هەرچی  و 

خولیاکانیشی.
دارسمە لەبەرخۆیەوە خەریکی تەختە نەردێنە. شەش دەری لێ گیراوە 
و بێهوودە بە هەویای دووشەشە. واز لە دووشەش دەهێنێ و تەنیا یەک 

مۆرە هەڵ داوێ و بە تەمای شەشێکە و لەبەر خۆیەوە دەست پێ دەکا:
ئیمام حوسێن  ئەم ساڵی  چلەی  بۆ  بێ،   ئەگەر شەش  داوێــم  هەڵی 
کۆرۆنا لێ دەگەڕێ ڕێگەی ئێران بۆ کەربەال ببێتەوە و چەند میلیۆن کەس 
بە دامامک و بێ دەمامک بە کۆرۆنا و بێ کۆرۆنا ڕوو دەکەنە کەربەال و 

بەمجۆرە بۆ ماوەیەک ئەم کارانەی خوارەوە ڕایی دەکرێن:
١- ڕادیۆ و تەلەفزیۆن و هەواڵدەرییەکان و پێگەکانی باوکردنەوەی 
هەواڵ لە دنیای مەجازیی بێ مەجازاندا پڕ دەبن لە هەواڵی کۆچ و کۆڕەوی 
سەرتۆپی  دەبێتە  هەواڵەکەشی  و  حوسێن  ئیمام  ڕێــڕەوی  بەمیلیۆنان 
هەواڵەکان و هەوڵی بەرزبوونەوەی نرخی دۆالرە بێ بایەخەکەی ئەمریکا 
و گران بوونی پێداویستییەکان دەخەنە پەراوێزەوە. ئەم هەواڵی گۆشت 
نەخواردنی هەندێک خێزان و بنەماڵە بەهۆی گرانی و هەڵکشانی هێڵی 
هەژاریی بۆ سەرووی داهاتی شەش میلیۆن تمەنیی مانگانەش دەکەونە 

پەراوێزەوە.
٢- کەس ناڵێ ئەم پەتای کرۆنایە بۆ کۆنتڕۆڵ ناکرێ و ئەو ژمارانەی 

وەزارتی تەندروستیی کۆماری ئیسالمی ڕایان دەگەیەنێ، درۆن.
٣-  سەرهەڵداوانی خۆپێشاندانەکانی سااڵنی پێشوو، هاسانتر ئیعدام 

دەکرێن.
٤- کەس ناپرسێ، ڕێبەری موعەززەمی ئینقالب لە چ کون و قوژبنێکدا 

خۆی حەشار داوە.
ماوەیەکی  بۆ  فــارســەوە،  ئۆپۆزسیۆنی  و  ئێران  دەســەاڵتــی  بە   -٥
ئــازاردان و کوشت وبڕی کوردان و  دیکە باشتر دەتوانن ئەشکەنجە و 

نەتەوەکانی دیکە پووش بەسەر بکەن.
-٦

“یاخوا لەکەس نەقەومێ وەکی لە من قەوماوە
دەردێکی زۆر گرانە لەمن سەری هەڵ داوە

مۆرەی بەختم نایەت و شەش دەرم لێ گیراوە”

دارسمە لەبەرا خەریک بوو لە شەشی تێپەڕێنێ و بگاتە حەوتەوانە، 
لە  بــەردەوام  و  بەاڵ  بووەتە  لێ  فۆلکلۆرییەی  بەندە  ئەم  ئەمڕۆ  بــەاڵم 
ناکاو باز دەداتە سەر گۆرانییەکی دیکە و  لە  مێشکی دایە و دەیڵێتەوە. 

دەڵێ:
“لەخوام تەڵەبە لە مووسای کازم

مێردە گولەی بمرێ بۆ خۆم دەیخوازم”

لەناکاو لە تووک و دووعاکردن لە مێردی خەڵکی پەشێمان دەبێتەوە 
آسمان  تابناک  اختر  “هفتمین  کازم  مووسا  ئیمام  دەکەوێتەوە  بیری  و 

والیت”ـە و بەمەیان واز لە شەش دێنێ ڕوو دەکاتەوە حەوت. 
بەاڵم ئەم حەوتە جارێکی دیکە لێی دەبێتە مۆتەکە و لە جیات هەموو 
دەباتە  خەیاڵی  یەکسەر  دیکە  شتی  و  ئایین  و  مێژوو  نێو  حەوتەکانی 
“هەفت تەپە”. ئەو حەوت تەپەیەی باشووری ئێران. ئەو حەوت تەپەیەی 
بە کارگەی گەورەی قامیشی شەکر ناوبانگی دەرکردوە و لەم دواییانەدا 
مانگرتنی کریکارانی ئەم کارگەیە بۆ هەموو ئێران تەشەنەی سەندوە و 

جارێکی دیکە شەشدەری نەک لە دارسمە، لە دەسەاڵتیش گرتوە.
دارسمە دەگەڕێتەوە چل و دوو سێ ساڵ لەمەوبەر و بیر لە مانگرتنی 
سەرانسەریی ئەو کات دەکاتەوە. هیوای بە “هفتمین اختر تابناک آسمان 
دەتوانێ  تەنیا  ئــەو  بپاڕێتەوە  لیی  هەرچی  دەزانــێ  و  نامێنێ  ــت”  والی
مێردەگولەکانی نێو لەشکری فاتمیە و زەینەبیە و حیزبوڵا و شتی وا 

بەکوشت بدا، بۆیە دیسان لەبەر خۆیەوە دەڵێتەوە:
“ یاخوا لەکەس نەقەومێ وەکی لە من قەوماوە

دەردێکی زۆر گرانە لەمن سەری هەڵ داوە
مۆرەی بەختم نایەت و شەش دەرم لێ گیراوە”

پشتیوانیی بەکردەوەی حیزبی دێموکرات 
لە خەباتی بەشەکانی دیکەی کوردستان 

ــەی  ـــــی کــۆمــەڵ دامـــــەزران
ــژی  ــەالوێ گ ــی  ٢٥ـ ــە  ل “ژ-ک” 
ڕزگاریی  ئامانجی  بە   ١٣٢١
ــەردی  ــ ــورد، ب ــ ــ ــەوەی ک ــ ــەت ــ ن
نوێ  پێکهاتەیەکی  بناغەی 
ــە دوای  ــە ل ــان بــوو ک ــت ــوردس ــی ک ــەاڵت ــۆره ــە خ ل
ڕێکخراوە/  ــەم  ئ بەرباوتربوونی  و  ــاوگــۆڕیــن  ن
خەباتی  ــەر  س ــە  ب زۆری  ــی  ــگــەری ــاری ک ــە،  ــزب حــی
هەبوو.  کوردستانەوە  بەشەی  ئەم  نەتەوایەتیی 
هەم ئامانجەکانی و هەمیش ئەوە کە هەر لە یەکەم 
ــوردی  ک چاالکییەکانی،  دەستپێکی  ــی  ــان ڕۆژەک
بەشەکانی دیکە بەتایبەتی باشووری کوردستان 
بەرزی  ڕۆحی  نیشاندەری  بوون،  بەشدار  تێیدا 

نەتەوایەتیی ئەم ڕێکخراوە سیاسییە بوو.
دواتریشدا  قۆناغی  لە  مەعنەوییە  میراتە  ئەم 
لە  و  بەنهێنی  ــەک  ن ــارە  ــەم ج ئ و  ـــەوە  دای ڕەنگی 
شێوەیەکی  بە  بەڵکوو  بەرتەسکدا،  ئاستێکی 
بەرباوتر و ڕێکخراوتریش. بە دامەزرانی حیزبی 
ــر،  دوات مانگێک  چەند  و  کوردستان  دێموکراتی 
حیزبە  ئەم  دەستی  لەسەر  کوردستان  کۆماری 
دیکەی  پارچەکانی  لە  نوێنەرانێک  بەشداریی 
هێزەکانی  ــاوی  ــەرچ ب ــی  ــادەی ــام ئ و  ــان  کــوردســت
ــی  ــدن ــســووڕان ــە هــەڵ ــان ل ــی ــڕان ــێ ــی و ڕۆڵ گ ــارزان ب
کاروبار بە تایبەتی لە بواری سپاییدا، لووتکەی 

ئەو هاوپێوەندییە نەتەوایەتییە بوو.
ــاردا بۆ  ــۆمـ ــە کـ ــان ل ــەک ــی ــی ــارزان ــی ب ــداری ــەش ب
نەبوو.  بێ کێشە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ــەکــان کە  ــەت ــی ــی ــەوە ســۆڤ ــان ــی ــن ــات ـــای ه ــە ســـەرەت ل
پشتیوانی کۆمار بوون پێیان وا بوو ئەوان سەر 
و  دێموکرات  بۆ حیزبی  ئەمەش  و  بریتانیان  بە 
محەممەد  ــازی   ق پێشەوا  و  کوردستان  کۆماری 
بە  گوێدان  بەبێ  پێشەوا  بەاڵم  نەبوو.  بێ تێچوو 
و  ــەوە  کــردن بۆ  باوەشی  سۆڤییەتەکان  ــەزەری  ن
بە  ــادا  دادگ وەاڵمی  لە  کۆماریش  ڕووخانی  دوای 
ڕاشکاوی ڕای گەیاند ئەوان لێرە میوان نەبوون و 

لە زێدی باب و باپیرانی خۆیاندا بوون.
ــاری  ــۆم ک ـــی  ــان ــی دوای ڕووخـ ــان ــەک ــاغ ــۆن ق ــە  ل
بەشێکی  پەڕیوەبوونی  و  ــاوارە  ئ و  کوردستان 
حیزبی  دیارەکانی  کادرە  و  ئەندامان  لە  بەرچاو 
دێموکراتی کوردستان و نیشتەجێ بوونی بەشی 
ژیانی  کوردستان،  باشووری  لە  ــان  زۆری هــەرە 
خــۆوە  ــە  ب ــی  ــۆڕان گ تێکۆشەرانە  ــەم  ئ سیاسیی 
بینی. خەباتیان هەر بەردەوام بوو، بەاڵم ئەم جار 
دژایەتی  بە  و  کوردستان  دیکەی  بەشێکی  لە 
لەگەڵ حکوومەتێکی دیکە. لە سەردەمی شۆڕشی 
 ١٩٦١-١٩٧٥ ــی  ــان ــەک ســاڵ ــوان  ــێ ن ــە  ل ــدا  ــوول ــل ــەی ئ
بەکۆمەڵ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  شۆڕشگێڕانی 
پێناوەدا  ــەم  ل و  ــوون  ب ــەو شۆڕشە  ئ ــەشــداری  ب
شەهیدیشیان دا. بێجگە لەمەش ئەم تێکۆشەرانە 
ــی  ــی ــەت ــارم ــەوە ی ـ ــان ـ ــت ــوردسـ ــی کـ ـ ــەاڵت ــۆرهـ ــە خـ ـ ل
پێداویستیی  و  جلوبەرگ  و  پووڵ  وەک  ماددیی 
دەستی  دەیان گەیاندە  و  ــردەوە  دەک کۆ  دیکەیان 
سەرکردایەتیی شۆڕش. شتێکی دیکەش کە لێرەدا 
ئاماژەی پێ بکرێ ڕۆڵی ڕووناکبیران و  گرینگە 
قەڵەم  بەدەستانی خۆرهەاڵتی بوو کە بە نووسین 
ئەم  ــی  ــە خــزمــەت ل ــان  ــۆی ــەمــی خ ــەڵ ق و  و شێعر 
مامۆستایان هەژار و هێدی و  بوون،  شۆڕشەدا 
و  عێراق  کوردستانی  دەنگی  ــۆی  ڕادی لە  هێمن 
چاپەمەنیی شۆڕشدا نەخشی کارا و بەرچاویان 
بەشەی  ــەم  ل ــەم خەباتە  ئ ــدەری  ــان ه و  ــووە  ــەب ه

کوردستان بوون.
گونجاندنی  و  قاسملوو  ــور  ــت دوک هاتنی  ــە  ب
لە  ــورد  ک گەلی  خەباتی  ــە  ل پشتیوانی  ئەسڵی 
ــامــەی  ــەرن ــە ب ــان ل ــوردســت ــەی ک ــک ــی دی ــەشــەکــان ب
پتر  ئەسڵە  ئەم  کوردستاندا،  دێموکراتی  حیزبی 
ئەم  ئامانجەکانی  لە  بەشێک  ــووە  ب و  چەسپا 
گەلی  ڕێبەری  یەکەم  قاسملوو  دوکتور  حیزبە. 
ــێ تــرس و  ــەب ــە ڕاشــکــاوی و ب ــە ب ــورد بــوو ک کـ
دابەش کراو  واڵتێکی  کوردستان  ڕایگەیاند  لەرز 
هەلی  ڕۆژان  لە  ڕۆژێک  ئەگەریش  لەت کراوە،  و 
بە  ئەمە  بڕەخسێ،  بۆ  خستنەوەی  ــەک  وەســەری
نیە؛  ــێــک  واڵت هیچ  ــی  ــەت کــردن ل و  جیایی  ــای  ــان م

بەڵکوو یەک کەوتنەوەی واڵتێکی دابەشکراوە.
دوکتور  شەهید  نەخشی  و  ڕۆڵ  باسی  هەتا 
نەتەوایەتی  هاوپێوەندیی  ــەر  س ــە  ل قاسملوو 
لەم  ــراو  ــاوب ن ــی  ــەوڵ ه و  گشتگیرەکەی  مانا  ــە  ب
ــی  ــرداری ــی ک ــەوڵ ــرەدا دوو ه ــێ ــە، ل ــەدای ــی ــدی ــوەن ــێ پ
جددیی دوکتور قاسملوو لە دەقی وتارێک لەژێر 
له   قاسملوو  دوكتۆر  كاریگه ری  “نه خشی  ناوی 
بووژاندنه وه ی حیزبی دێموكڕاتی كوردستاندا” لە 
نووسینی بەڕێز مامۆستا عەبدوڵا حەسەن زادە، 
کە لە “ كۆنفڕانسی یادی دوكتور قاسملوو”دا لە 

فەڕانسە پێشکەشیان کردوە؛ بە نموونە دێنم:
ـــواره   ب ـــه م  ئ ـــه رچـــاوی  ب ــه ی هـــه ره   ــوون ــم ن  ...“
ــس و  ــەع ــی ب ــزب ــی ـــوان ح ـــێ ـــە ن ــی ل ــی ــوان ــژی ــوب ــێ ]ن

ــه ری  ــان[، دواســه ف ــت ــوردس ــی ک ــرات ــوک ــم ــی دێ ــارت پ
به   به غدا  بۆ  ــی  ــارزان ب ئیدریس  خوالێخۆشبوو 
هه وڵی  و  كێشه كان  چاره سه ركردنی  مه به ستی 
له سه ر  بوو.  شه ڕ  هه ڵگیرسانه وه ی  له   پێشگرتن 
داوای كاك ئیدریس و ڕه زامه ندیی كاربه ده ستانی 
ــاوه ی  ــه  هــه مــوو م ل ــۆر قاسملوو  ــت ـــه ت، دوك ده وڵ
ئیدریس  كــاك  ــه ڵ  ده گ پارتیدا  شاندی  ــه وه ی  ــان م
ــه ت بۆ  ــان ــه ن ـــوو. ت ــدار ب ــه ش ــدا ب ــان ــه وه ك ــون ــۆب ــه  ك ل
هه ستی  ئیدریس  كاك  ئه وه ی  له به ر  گه ڕانه وه ش 
هه تا  قاسملوو  ــۆر  ــت دوك ده كـــرد  ــی  ــگــه ران ــی ن ــه   ب
كه ركووكی ده گه ڵ چوو و ته نیا دوای ئه وه ی ئه وی 
ته سلیمی پێشمه رگه كانی پارتی كرده وه ، بۆخۆی 

گه ڕایه وه  به غدا.
ــه ری گیروگرفت  ــاره س ــۆ چ ب ــیــشــدا  ــه  دواهــه وڵ ل
لیژنه یه كی  ــه ن،  الی دوو  نێوان  ناكۆكییه كانی  و 
ڕێگاچاره یه كی  ئه وه ی  بۆ  كرا  دیاری  سێ كه سی 
كه ركووك  كێشه ی  چــاره ســه ری  بۆ  مامناوه ندی 
بریتی  لیژنه یه   ــه و  ئ ئه ندامانی  ــه ن.  ــك ب ــاده   ــام ئ
له   تۆفیق”  “خــوســره و  خوالێخۆشبوو  ــه :  ل ــوون  ب
عبدالجلیل”  “غانم  كوردستان،  دێموكڕاتی  پارتی 
له  حیزبی به عس و دوكتۆر قاسملوو له  حیزبی 
ئه و  كه   ئاماژه یه   جێی  كوردستان.  دێموكڕاتی 
اڵته ڕناتیڤی بۆ چاره سه ری كێشه كه   لیژنه یه  سێ ئ
ئاماده  كرد و دای به  سه ركردایه تیی هه ر دوو ال. 
به اڵم به داخه وه  هیچكامێكیان پێی ڕازی نه بوون 
و له  ئاكامدا شه ڕێك هه ڵگیرسایه وه  كه  زیانه كانی 
قۆناخه كانی  هه موو  له   عێڕاق  و  كوردستان  بۆ 
شه ڕی نۆساڵه ی نێوان ئه م دوو هێزه  زیاتر بوون.

ــۆ  ـــوو ب ـــاســـمـــل ــۆر ق ــ ــ ــت ــ ــ ــی دوك ـ ــان ــۆشـ ــكـ ـ ــێ ـ ت
كورد  بزووتنه وه ی  به شه كانی  لێكنزیككردنه وه ی 
هه وڵێكی  ــه   ل و  تێپه ڕاند  چوارچێوه یه شی  ــه و  ئ
له   كه لكوه رگرتن  به    ١٩٧٧ ساڵی  كوردستانیدا، 
پێوه ندیی به رینی ده گه ڵ حیزب و ڕێكخراوه كانی 
هه ر چوار به شی كوردستان هه نگاوێكی مێژوویی 
هه ڵێنایه وه . ئه ویش ئه وه  بوو كه   به  ڕێكخستنی 
به رچاو  به شێكی  به شداریی  به   كۆبوونه وه یه ك 
ــان له   ــه ك ــی ــی ــان ــت ــوردس ــڕه  ك ــێ ــگ ــات ــه ب ــزه  خ ــێ ـــه  ه ل
بناخه ی  ــه ردی  ـ ب ــان،  ــن ــوب ل پێته ختی  ــی  ــڕووت ــه ی ب
ا.  دان كوردستانیی  هاوپێوه ندییه  كی  پێكهێنانی 
ــه ره ی  ب به رنامه ی  گه اڵڵه ی  كۆبوونه وه یه دا  ــه و  ل
كوردستانی كه  دوكتۆر ئاماده ی كردبوو، په سند 
دێموكڕاتی  حیزبی  به   درا  به رپرسایه تی  و  كرا 
كوردستان كه  له ماوه ی سێ مانگدا ڕێبه رایه تیی 
ئه و حیزبانه  كه  له  كۆبوونه وه ی به یڕووت ئاماده  
به رنامه ی  شیكردنه وه ی  وێڕای  و  ببینێ  نه بوون 
په سندكراوی كۆبوونه وه ی به یڕووت، هه مووانیان 
بانگهێشتن بكا كه  له  دووه م كۆبوونه وه ی حیزبه  
به شدار بن و دوای وه رگرتنی  كوردستانییه كاندا 
به رنامه كه،   ــه ی  ــه اڵڵ گ ــه ســه ر  ل بیروبۆچوونیان 
ــۆ یه كه م  ــك كــه ون و ب ــه ســه ری ڕێ ــان ل هــه مــووی
به رنامه یه كی  ــه   ب كوردستانی  ــه كــی  ــه ره ی ب ــار  ج
واقیعبینانه وه  دابمه زرێ. به داخه وه  ئاڵوگۆڕه كانی 
له   هێندێ  نێوان  ناكۆكیی  به تایبه تی   و  ناوچه  
كۆسپی  كوردستان،بوونه   سه ره كییه كانی  حیزبه  
ئه و  به وجۆره   و  دووه م  كۆبوونه وه ی  پێكهێنانی 

هه وڵه  پیرۆزه  به  ناكامی مایه وه .”
حیزبی  و  ــوو  ــل ــاســم ق ـــور  دوکـــت ــی  ــان ــەک ــەوڵ ه
دێموکراتی کوردستان کە میراتی هزریی پێشەوا 
قازی محەممەد بوو، بە مانە کۆتایی پێ نەهات. 
شەڕفرۆشیی  و  ئێران  لە  ڕێژیم  گۆڕانی  لەگەڵ 
کۆماری ئیسالمی بە گەلی کورد و بەربەرەکانیی 
حیزبی دێموکرات، سەرەڕای سەختی و دژواریی 
حیزبە  ئەم  ــەاڵم  ب خەبات  لە  قۆناغە  ئەم  زۆری 
لە  کوردەکانی  برا  و  یادی خوشک  لە  کات  هیچ 
بەشەکانی دیکەی کوردستان غافڵ نەبوو. لەگەڵ 

چەندین  هــۆی  بە  دێموکرات  حیزبی  کە  ــەوەی  ئ
پێوەندیی  ژێئۆپۆلیتیک  و  سیاسی  ــاری  ــۆک ه
دەگەڵ حکوومەتی ناوەندیی عێراق هەبوو، بەاڵم 
چارەسەری  مەبەستی  بە  تەنیا  نزیک بوونە  لەم 
کێشەکانی ڕۆژهەاڵت کەلک وەر نەگیرا و ئەمەش 
نوێنەرایەتیی  لێژنەی  وتووێژەکانی  ــی  ڕەوت لە 
حکوومەتی  و  کوردستان  نیشتمانیی  یەکیەتیی 
بەعسدا بە باشی ڕەنگی دایەوە و، لێرەدا نەخشی 
ئەم  لێک  نزیک کردنەوەی  بۆ  قاسملوو  دوکــتــور 
الیەنانە لە هەمووان بەرچاوتر بوو. جێی ئاماژەیە 
نوێنەرانی  لە  فیلمێک  و  وێنە  هیچ  دەرنەکەوتنی 
واڵتی  ــی  ــداران دەســەاڵت لەگەڵ  دێموکرات  حیزبی 
پرەنسیپ  لە  دیکە  یەکێکی  سااڵنەدا  لەو  عێراق 
الیەنی  کە  حیزبەیە  ئەم  بەرزەکانی  ڕەوشتە  و 

ئەخالق تەوەری لە سیاسەتدا لە خۆ دەگرێ.
یەکیەتیی  ــی  ـ ــاددی مـ ـــەرچـــاوی  ب ــی  ــی ــەت ــارم ی
لە  ــە  ــمــوون ن وەک  ــان  ـ ــت ــوردسـ کـ ــی  ــی ــان ــم ــشــت ــی ن
ــی  ــگــوزاری خــزمــەت ــەوە،  ــرات ــوک ــم دێ حیزبی  ـــەن  الی
پێشمەرگە  ــە  ب حیزبە  ــەم  ئ نەخۆشخانەکانی 
ــاشــووری  ــە ب ــی شــەڕ ل ــان ــەرەک ــی ب ــان ــدارەک ــن ــری ب
کوردستان نموونەیەکی دیکە لە کاریگەرییەکانی 
ــەســەر حیزبی  ب ــی  ــەوەی ــەت ن ــری  ــی ب ــی  ــبــوون زاڵ
 ١٩٨٠ نیزامیی  کودەتای  کاتی  لە  دێموکراتەوەیە. 
ئێڤرێن  کەنعان  ڕێبەرایەتیی  بە  کە  تورکیە  لە 
باکووری  کوردییەکانی  ڕێکخراوە  و  حیزب  کرا، 
سۆسیالیست  حیزبی  تایبەت  ــە  ب ــان  ــوردســت ک
ئەم  ئەرتەشی  ــاری  ــەالم پ و  هێرش  ــەر  ب کەوتنە 
ڕووی  لە  ئەندامانیان  لە  زۆر  بەشێکی  و  واڵتە 

لە  ــان  ڕووی و  هێشت  بەجێ  تورکیەیان  ناچاری 
دێموکراتی  حیزبی  کرد،  کوردستان  خۆرهەاڵتی 
لە  ــە  ــەروەران ــوردپ ک ئەخالقی  بەپێی  کوردستان 
ناوچە  ــە  ل ــۆی  خ ــارەگــاکــانــی  ب و  بنکە  تەنیشت 
ــردن و،  ــت ک ــارەگــای بۆ دروس ــدا ب ــان ڕزگــارکــراوەک
لەژێر ئەم ئەمنیەتە پارێزراوەدا توانییان درێژە بە 
چاالکییە سیاسییەکانیان بدەن. ئەم نموونانە و 
زۆر نموونەی دیکەش سەرچاوە لەم خوێندنەوەیە 
هاتوون:  حیزبەدا  ئەم  ئەدەبیاتی  لە  کە  دەگــرن 
کوردستان  بەشەکانی  هەموو  لە  ــورد  ک “گەلی 
یەک  ئەندامی  بێت،  شوێنێک  ــەر  ه ــە  ل ــورد  ک و 

نەتەوەن.”
نابێ ئەم ڕاستییەشمان لە بیر بچێ کە حیزبی 
دەیە  حــەوت  لە  پتر  ئەم  درێژایی  بە  دێموکرات 
نەبووە  ــت  وەخ هیچ  ــۆی،  خ خەباتی  ــە  ل نیوە  و 
چکۆلەترین زەبری لە خەباتی کوردی بەشەکانی 
نەکردۆتە  ــی  ــەوان ئ و،  ــێ  داب ــان  کــوردســت ــەی  ــک دی
سووتەمەنیی خەباتەکەی خۆی؛ هەر بۆیەش لەم 
بارەیەوە کارنامەیەکی زێڕین و ڕووسوورانەی لە 

خۆی بەجێ هێشتوە.
وەک کۆتایی، ئەگەر ئێمە ئێستا دەبینین خەڵکی 
خۆرهەاڵتی کوردستان بە گیرانی عەبدوڵا ئوجاالن 
تەنانەت  و  دەڕژێنە سەر شەقامەکان  لێشاو  بە 
شەهید دەدەن، ئەگەر بۆ یەکەمین جار بە زمانی 
مۆسیقا هەڵەبجە دەالوێندرێتەوە و هاوار دەکەن 
ڕێفراندۆمی  بۆ  ئەگەر  مەهێڵن،  جێی  تەنیا  بە 
ئەگەر  دەگێڕن،  شایی  کوردستان  سەربەخۆیی 
لە  ئەگەر  ــەوە،  ــەن دەک کۆ  شەنگال  بۆ  یارمەتی 
کۆبانێ بەرخۆدان دەکەن، لەگەڵ عەفرین دەکەون، 
ئاواتی سەرکەوتنی گەریال بە سەر سەربازەکانی 
و خۆڕسکیش  نییە  دەخــوازن؛ سەیر  ئەردۆغاندا 
نییە و هەمووی سەرچاوە لە بیرێکی نەتەوەیی 
قووڵ دەگرێ کە بە شانازییەوە مەکتەبی حیزبی 
دێموکرات بناغەداڕێژەری بووە و لەگەڵ ئەم هزرە 

بەرزە گۆش کراون.  
***

هەردی سەلیمی
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پێگەی کۆماری ئیسالمی لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت

سەردەمی دامەزرانی شوناس لەسەر زمانی فارسی بەسەر چووە

کوژران و برینداربوونی 
8٥2 کۆڵبەری کورد لە 
چوار ساڵی ڕابردوودا

ــــەوە” کە  ــــەت ــــەت-ن ــەی “دەوڵ ــەوان ــچ ــێ ـــە پ ب
الیزم یەکێک لە سەرەکیترین ژێرخانە  ناسیۆن
ــاری  کــۆم ــەی  ــگ ڕوان ــە  ل پێکهێنەرەکانیەتی، 
ڕەهەندێکی  ــەت  ــ دەوڵ ــەوە،  ــران ــێ ئ ئیسالمیی 
نەتەوەیی  ــەتــی  دەوڵ هەیە.  ــەوەی  ــەت ن ــەروو  س
ئیسالمیی  کۆماری  ئیسالمگەرای  گوتاری  لە 
ئێراندا، لە چوارچێوەی ئیدئۆلۆژیی “ئیسالمی 
ــگــەی  ــرێ. کــۆمــەڵ ــ ــاســە دەکـ ــن ــێ ــدا پ ــی ــی”ـ ــع شــی
و  ــە  ــەت ــۆم ئ ــەدا  ــەی ــگ ڕوان ــەم  ل ڕەوا  سیاسیی 
دەوڵەتی ئیسالمییش بەرپرسیارە کە بەستێن 
و پێداویستیی پێویست بۆ ئەم کۆمەڵگەیە لە 
دەستەبەر  ئامانجەکانیدا  بە  گەیشتن  پێناو 
بنەمایە  ئەم  لەسەر  ئیسالمی  کۆماری  بکا. 
واڵتانی  لەگەڵ  خــۆی  سیاسەتی  و  پێوەندی 

دەرەودا دادەڕێژێ.
ئەوەی  ــەرەڕای  س سەرنجە  جێگەی  ــەوەی  ئ
ــی  ــی ــەڕەت ــن ب ــای  ــاس ی )١٥٤(ی  ــادەی  ــ م ــە  ل ــە  ک
لەسەر  جەخت  ئێراندا  ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک
دەوڵەتانی  ــاری  ــاروب ک لە  ــەدان  ــوەرن ــێ دەســت ت
ئیسالمی  ــی  ــۆژی ــۆل ــدئ ــی ئ ـــەاڵم  ب ــرێ،  ــ دەکـ ــر  ت
یاسای  لە  ئیسالمی  کۆماری  شۆڕشگێڕانەی 
دەوڵەتانی  ــان  ی ــەت  ـ دەوڵ ــە  ل ــاس  ب بنەڕەتیدا 
لە  ــاس  ب ــەوە  ئ جێگەی  ــە  ل و  ناکا  ئیسالمی 
و، هەموو  مادەی ١١_  ئیسالمی _لە  ئۆمەتی 
_لە  جیهان  موستەزعەفانی  و  موسوڵمانان 
مادەی ٣_دا دەکا، کە ئەوەش بەو مانایەیە لە 
دارولئیسالمدا زیاتر لە دەوڵەتێک ڕەوایی نییە 
و بەکارهێنانی چەمکی دەوڵەت، تەنیا واڵتانی 

نائیسالمی و ڕۆژئاوایی دەگرێتەوە.
ئیسالمیی  ــاری  ــۆمـ کـ ــەی  ــەت ــاس ــی س ــەم  ــ ئ
ــە هۆی  ــۆت ــان ب ــەوەک ــەت ــە ن ــەر ب ــب ــەرام ــران ب ــێ ئ
سیاسەتی  لە  گرفت  و  کێشە  دروست بوونی 
و  ــر  ت ـــی  ـــان ـــەت دەوڵ ــەڵ  ــەگ ل ــــاران  ت دەرەوەی 
ــەو  ــی ئ ــســالم ــی ــائ ــســالمــی و ن ــی ـــی ئ ـــان ـــەت دەوڵ
بە  ــران  ــێ ئ ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک ــەی  ــاســەت ســی
دەست تێوەردان لە کاروباری نێوخۆیی خۆیان 
بنەماکانی  و  ســــەرەوەری  پێشێل کردنی  و 
یاسای نێونەتەوەیی دەزانن. هەر وەک ئەوەی 
ــە،  ــەن، ســووری ــەم ــی ی ــان ــە واڵت ــەردەوام ل ــ ــە ب ک
و  ئەفغانستان  لوبنان،  و  عێراق  بەحرەین، 
هتد، دەبینرێ، بەاڵم کۆماری ئیسالمیی ئێران 
و  ـــەروەری خـــوازی  دادپ ــە  ب “پاڵپشتییە”  ــەو  ئ
مرۆڤ دۆستی و بنەمای شەریعەتی ئیسالمی 
پێناسە دەکا. بۆ دەست ئاوەاڵیی زیاتریش لەم 
بنەڕەتیدا  یاسای  ٣ـی  مادەی  لە  پێوەندییەدا، 
“ڕێک خستنی سیاسەتی دەرەوەی واڵت لەسەر 
بەرپرسیارەتیی  ئیسالم،  پێوەرەکانی  بنەمای 
و  موسوڵمانان  هەموو  بە  بەرامبەر  برایانە 

کۆمەڵگەی  ڕێکخراوەکانی  لە  کۆمەڵێک 
مەدەنیی کوردستان لە نامەیەکی سەرئاوەاڵ 
کە  ــردوە  ک ـــان  داوای ئێران  سەرکۆماری  بۆ 
لە  چاو  ئەمنیەتییەوە  ڕوانگەی  بە  چیدی 

پرسی زمان نەکرێ.
لەو نامەیەدا هاتوە کە ئەگەر سەردەمی 
کولتووریی  و  مێژوویی  میراتی  وەالنانی 
چاخی پاش ئیسالم لە میراتی خەڵکی ئەم 
سەردەمی  پێ هاتوە،  کۆتایی  سەرزەمینە 
ــکــە  ــەو خــەڵ ــ ــاســی ئ ــی شــون ــ ــدن ــ ــەزران ــ دام
کۆتایی  فارسیش  زمانی  بنەمای  لەسەر 
لە  هێندێک  بەداخەوە  بەاڵم  چووە.  بەسەر 
چەمکەکانی گوتاری زاڵی ئەو سەردەمە، تا 
ئێستاش ئەوەندە بە گومان هەڵنەگر دانراون 
کە ئێستاش وەالنانی زمانە نافارسییەکان لە 
ئیداریی  پێکهاتەی  و  پەروەردە  سیستەمی 

پاڵپشتیی بەشخوراوانی جیهان” و هەروەها 
بێ بەشەکان”،  ــەوە  ــەت ن پاڵپشتیی  “بەڵێنی 
خامنەیی،  عەلی  پێوەندییەدا  ــەم  ل ــوە.  ــات ه
“بەرگری  ــێ:  دەڵ ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری 
ــان و لە  ــه ــی جــی ــان ــان ــم ــوســوڵ ــە هــەمــوو م ل
فەلەستینییەکان،  هەمووشیانەوە  ســەروو 
سیستمی  ــۆڕی  ــەگ ن و  ــی  ــەرەک س ــای  ــەم ــن ب
ــەم پێیە  ـ ــە”. ب ــران ــێ ــی ئ ــیــســالمــی کـــۆمـــاری ئ
ــی  ــەوەری ــەخــت “ب ــران  ــێ ئ ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ک
مرۆڤایەتی  کۆمەڵگەی  هەموو  لە  مــرۆڤ” 
ــەکــان بە  ــان ــم ــە مــوســوڵ ــرۆڤ ــەت م ــب ــای ــە ت و ب
خۆی  ــی  ســەرەکــی ــی  ــەت”ـ ــال “ڕەس و  ئامانج 
ــووری ئیسالمی  ــت ــول ــە ک ــەمــەش ل ــێ، ئ ــ دەزان
هەوڵدانە  و  ــرێ  دەگ سەرچاوە  شیعی ـیەوە 
ــی”  ــردن ــت ک ــدەس ــەک ــی و ی ــووی ــرت ــگ ــەک ــۆ “ی ب
ئۆمەتی ئیسالمی و بنیاتنانی حکوومەتێکی 
و  شیعی  فیقهی  بنەمای  لەسەر  ئیسالمی 

لەژێر چەتری کۆماری ئیسالمییدا.
ئیسالمی  کۆماری  دەست تێوەردانەکانی 
هەناردەکردنی  و  تر  واڵتانی  ــاری  کــاروب لە 
شۆڕش بۆ واڵتانی ناوچە کاردانەوەی توندی 
عەرەبیی  ــی  ــان واڵت و  ئیسڕائیل  ئەمریکا، 
کەنداو و ڕۆژئاوای لێ  کەوتوەتەوە. کۆماری 
واڵتانی  سەرەتاوە  لە  هەر  ئێران  ئیسالمیی 
ڕووی  بەرەو  عێراقی  تایبەت  بە  ــەر  دەوروب
هەڕەشە و مەترسیی دەست تێوەردانی خۆی 
کرد و، داگیرکردنی باڵوێزخانەی ئەمریکا -کە 
ئەو واڵتە بوو-  بە واتای هێرش کردنە سەر 
لەگەڵ  پێوەندییەکانی  پچڕانی  هەروەها،  و 
ئیسڕائیل و درانی باڵوێزخانەی ئەم واڵتە بە 
فەلەستینییەکان و، دواتریش شەڕ و ئاژاوە 
لە   ٦٦ ساڵی  حەجی  ڕێوڕەسمی  لە  نانەوە 
عەرەبستان؛ لەو نموونانەن کە نیشان دەدا 
ئەم ڕیژیمە بە بەرنامەوە بەرەو گەیشتن بە 
ئامانجەکانی خۆی کە هەناردەکردنی شۆڕش 
کاروباری  لە  دزەکــردن و دەست تێوەردان  و 
و  ناوە  هەنگاوی  دیکەیە،  واڵتانی  نێوخۆیی 

تا ئێستاش بەردەوامە.
ئەمانەشدا  پەنا  لە  و  هەواڵنە  ــەم  ئ کــۆی 
چەندین  ــەی  ــووان ــەوت ــەرک س ــی  ــردن ــوەب ــەڕێ ب
ــی  ڕۆژاوای واڵتانی  لە  تێرۆریستی  گەاڵڵەی 
ــەم  ــی ئ ــەت ــی ــەمــن ــی ئ ــرســی ــەت ـــر م ــە ژێ ــردن و ب
ــاژۆ  ــدئ ــون ــراوە ت ــخ ــک ــەی ڕێ ــگ ــە ڕێ ــە -ل ــان واڵت
ئیسالمییەکانی سەر بە خۆی و لقی دەرەوەی 
بوون  پێداگر  هەروەها  و،  پاسداران-  سپای 
ناوکی  بەرنامەی  بردنی  پێش  بەرەو  لەسەر 
چەکی  ــە  ب دەست ڕاگەیشتن  مەبەستی  ــە  ب
ئیسڕائیل  سڕینەوەی  هــەڕەشــەی  ئەتۆمی، 

ــەی  واڵت ــەم  ئ جیهان؛  نەخشەی  ــەســەر  ل
و  هەڕەشە  گەورەترین  لە  یەکێک  وەک 
بۆیەش “جۆرج  دا.  نیشان  مەترسییەکان 
ــشــووی  ــێ ــاری پ ــ ــۆم ــ ــەرۆک ک ــ ـــــووش” س ب
ئەمریکا بە حەق کۆماری ئیسالمی وەک 

ماکەی بشێوی ناو برد.  
ــەم  ــی  ئ ــی ــشــت ــپ ــاڵ ــش پ ــری ـــەکـــی ت ـــە الی ل
کە  توندڕەوەکان  بزووتنەوە  لە  ڕیژیمە 
تێرۆریست  بە  جیهانییدا  کۆمەڵگەی  لە 
ــە  ــاڵ ــە خ ــ ــر ل ــ ــکــی ت ــەکــێ ــراون، ی ــ ــ ــاس ــ ــ ن
ناکۆکییەکانی ئەم واڵتانە لەگەڵ کۆماری 
ئیسالمییە. بەاڵم لە هەمان کاتدا کۆماری 
بە  گرووپانە  ئەم  کردەوەکانی  ئیسالمی 
پیرۆز  بە جەنگی  بەڵکوو  نازانێ،  تێرۆر 
خامنەیی  دەکا.  پێناسەی  داگیرکەر  دژی 
دەڵێ: “تێرۆریزم کردەوەیەکە کە کۆمەڵێک 
بە  بیهەوێ  دەوڵەتێک  و  ڕێکخراو  ــان  ی
بێنێتە   ئامانجەکانی  کوشتن،  و  تۆقاندن 
کردەوەکانی  دەیانهەوێ  جۆرە  بەم  دی”. 
گرووپە  دژی   ... و  ئەمریکا  و  ئیسڕائیل 
بکەن،  پێناسە  تێرۆر  بە  ــان  ــدڕەوەک ــون ت
ئیسالمییە  ــەوە  ــن ــزووت ب چاالکیی  ـــەاڵم  ب
و  ــر  کــوف دژی  جیهاد  ــە  ب ــان  ــدڕەوەک ــون ت

زۆرداری و داگیرکاری بناسێنن.
ئیسالمیی  کۆماری  دەست تێوەردانی 
ئێران لەسەر بنەمای دەستووری خۆی لە 
واڵتانی ناوچەکەدا بە تایبەت دوای نەمانی 
بااڵدەست   و  عێراق  لە  بەعس  ڕێژیمی 
نێو قۆناغێکی  ــەدا، چووە  لەم واڵت بوونی 
ــی  ــردن ــزک ــێ ــەه ــەوە. ب ــ ــی ــ ــرداری ــ ـــی ک ــددی جـ
ــی خـــۆی و  ــی ــزام ــی ــاســی و ن ــەی ســی ــگ ــێ پ
دروست کردنی “هیاللی شیعە” و، لەمپەر 
دانان لە بەردەم ڕەوتی دێموکراتیزاسیۆنی 
لێ   ئاڵۆزییەکی زۆری  عێراق، بشێوی و 
کەوتۆتەوە. ئەم ئاڵۆزییانەش بێ هۆ نییە 
چونکە هەوڵەکانی کۆماری ئیسالمی لەم 
ناسەقامگیر  هــۆی  بۆتە  چوارچێوەیەدا 
بوونی دۆخی ئەمنیی ناوچەکە و، نیگەرانی 
ــە و  ــان ــەم واڵت ئ ــی خەڵکی  ــی ــەت ــاڕەزای ن و 
لێ  ئەمریکای  و  ئیسڕائیل  ــی  ــان ــەت دەوڵ

 کەوتووەتەوە.
بەم پێیە -هەست کردن بەم مەترسییە- 
ــەر ئەو  ــەس ــە ل ــان ــەم واڵت ــێ ئ ــ وا وێ دەچ
کردنی  بێ دەست  بە  النی کەم  بن  بڕوایە 
هەڕەشە  ئەم  ــرێ  دەک ئیسالمی  کۆماری 
جیهان  لەسەر  بەردەوامانە  مەترسییە  و 
بکرێتەوە.  کــەم  تایبەتی  بە  ناوچەکە  و 
کۆمەڵگەی  هەوڵی  مەبەستەش  ــەم  ئ بۆ 

ئەمریکا  هەموویانەوە  لە سەرووی  و  جیهانی 
ــاری  ــۆم ــە ســـەر ک ــن ــت خــســت ــ ـــە زەخ ــە ب ـ ــەوەی ـ ئ
ئیسالمی لە ڕێگەی جۆراوجۆری وەک گەمارۆ 
ئابوورییەکان؛ کۆتایی بە تەڕاتێنی ئەم ڕێژیمە 
ــدە سیاسەتی  ــەن هـــەر چ ــێ.  ــن ــێ ب ـــاوچـــەدا  ن ــە  ل
النی کەم  ئێران  بە  بەرامبەر  ئەمریکا  ئاشکرای 
لە دەربڕینە فەرمییەکاندا، گۆڕینی ڕەفتاری ئەم 
ڕێژیمەیە، بەاڵم ئەو بەڵگانەی لەسەر ڕەفتاری 
لە ڕەوایی دان  کۆماری ئیسالمی دەخرێنە ڕوو، 
زۆر  گشتییدا  بیروڕای  لە  ڕێژیم  ڕووخانی  بە 

کاریگەر بوون.
دیارترین  وەک  سولەیمانی  قاسم  کوژرانی 
ــاری  ــۆم ک دەرەوەی  ــی  ــاســەت ســی ــری  ــێ ــت ــارەک ک
ئیسالمی لە ناوچە لە الیەن ئەمریکاوە، گرژیی 
ناڕەزایەتی دەربڕینی  تر،  واڵتانی  و  ئێران  نێوان 
تێبەردانی  ـــاور  ئ و  لوبنان  و  ــراق  ــێ ع خەڵکی 
خامنەیی،  و  ــی  ــمــان ــەی ســول ــاســم  ق ــی  ــان ــەک ــن وێ
ــەشــدی  ــەوەی ح ـ ــدن ـ ــان ــەڵ وەشـ ــووری هـ ــ ــت ــ دەس
عێراق،  ئەرتەشی  بە  بوونی  ئاوێتە  و  شەعبی 
تێچووی  و  ڕێژیم  ماڵیی  هێزی  کەم بوونەوەی 
میلیشیایانە،  هەمووە  بەم  پێ ڕاگەیشتن  زۆری 
بەرپەرچ دانەوەی سیاسەتەکانی لە الیەن واڵتانی 
مووشەکیی  هێرشی  ئیسڕائیلەوە،  و  عەرەبی 
بنکە  سەر  بۆ  ئیسڕائیل  ئەرتەشی  ــاوەی  ــاوەن ن
 ... و  سووریە  لە  ــودس  ق سپای  بارەگاکانی  و 
نیشان لە دابەزینی هێز و کاریگەریی کۆماری 
تا  هاوکێشەکانی  و،  ــە  ــاوچــەدای ن لە  ئیسالمی 
وەک  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک و  ــوە  ــۆڕی گ ــەک  ــ ڕادەی
لە  ــۆی  خ فکرییەکانی  بنەما  ــێ  ــوان ــات ن جـــاران 

ناوچەدا پەرە پێبدا.   
ــی بە  ــالم ــس ــی ــاری ئ ــ ــۆم ــ ــــــەوەی ک ــە ل ــگ ــج ــێ ب
کۆمەڵگەی  ــە  ل ــوو  ــەوت ــک ک ــەری ت ــی  ــک ــێ دەســەاڵت
نێوخۆی واڵتیش بەرەو  لە  جیهانییدا دادەنرێ، 
ڕووی کێشەی نەمانی زیاتری ڕەوایی و متمانە 
-بە تایبەت لە دوای خەزەڵوەری ٩٨، بەردانەوەی 
فڕۆکە ئۆکراینییەکە و باوبوونەوەی نەخۆشیی 
بووەتەوە.  واڵتەکەی  خەڵکی  ــەن  الی لە  کرۆنا- 
ڕێژیمە  ئەم  چەوتەکانی  دەرەکییە  سیاسەتە 
کاریگەر  ــش  ــی واڵت گشتیی  ــیــروڕای  ب ــەر  ــەس ل
بواری  لە  -النی کەم  بەرجام  ناکارامەیی  بووە. 
ئابوورییەوە-، گەمارۆ بەردەوامەکانی ئەمریکا، 
ــەوت  ــی ن ــرۆش ــژەی ف ــ ـــەرچـــاوی ڕێ ــی ب ــن ــەزی داب
ئەم  ــی  ــووری ــاب ئ ــای  ــەم ــن ب ــن  ــری ــت وەک ســەرەکــی
واڵت،  خەڵکی  ــەدەری  ب ڕادە  لە  بێکاریی  ــە،  واڵت
سەرهەڵدانی  و  تاکییەکان  ئازادییە  نەهێشتنی 
بەردەوامی  سەرکوتی  و  ناڕەزایەتی  بەرباوی 
کرۆنا  ڕۆژی  لەگەڵ  ڕۆژ  تەشەنەی  ناڕازییان، 
دەوڵەتییەکان  ئامارە  بە  خەڵک  بێ متمانەیی  و 
بوونەوە  ڕوو  ــەرەو  ب لە  ــەت  دەوڵ ناکارامەیی  و 
پێگەی  ئەوەی  بوونەتە هۆی  لەگەڵ کێشەکان؛ 
و،  بێ  ــاران  ج لە  لەرزۆکتر  ئیسالمی  کۆماری 
ئەم سیاسەتانەی کۆماری ئیسالمی ڕەچاویان 
دەکا بەرەو ڕووی شکست بووەتەوە و گۆڕینی 
ڕێژیمە  ــەم  ئ بۆ  سەرەکییەکانیش  سیاسەتە 
هێڵی سوورن و بەم شێوەیەش بەردەوام بوون 

ئەستەم دەنوێنێ.  

***

نێوەڕاستی  تا  ئەمساڵەوە  لە سەرەتای 
گەالوێژ النیکەم ٨٥ کۆڵبەر و کاسبکاری 
بە  ــان  ــوردســت ک سنوورییەکانی  ــاوچــە  ن
ــاری  ــۆم ــی ک ــان ــدارەک ــەک ــزە چ ــێ ــەی ه ــەق ت
بــوون.  ــدار  ــن ــری ب و  کــــوژراون  ئیسالمی 
ــی مـــرۆڤ بۆ  ــاف ــدی م ــاوەن ــی ن ــان ــارەک ــام ئ
ساڵی  لە  دەڵێن  کوردستان  ــی  ــەاڵت ڕۆژه
چوار  -لە  ئێستا  تا  هەتاوییەوە  ــی  ١٣٩٥ـ
 ٨٥٢ ــــــردوودا_  ڕاب مانگی  ــوار  چـ و  ســاڵ 

کۆڵبەر کوژراون و بریندار بوون
مافی  ــدی  ــاوەن ن ماڵپەڕی  ــوز”،  ــی ــاون “چ
ــان لە  ــت ــوردس ــی ک ـ ــەاڵت ــۆ ڕۆژهـ مـــرۆڤ ب
یەک  ــاوەی  م لە  کە  ڕایگەیاند  ڕاپۆرتێکدا 
)١٣٩٩ی  ئەمساڵ  هاوینی  نیوی  و  مانگ 
هەتاوی(دا النیکەم ٢٤ کۆڵبەر و کاسبکاری 
ــەوخــۆی کۆماری  ــەی ڕاســت ــەق ــە ت کــورد ب
لەو  بوون.  بریندار  و  کوژراون  ئیسالمی 
 ١٥ و  ــوژراون  کـ کەسیان   ٩ کۆڵبەرە   ٢٤
سێ  هاوکات  ــوون.  ب بریندار  کۆڵبەریش 
سنوورییەکانی  ناوچە  لە  ــکــارەش  شــوان
سەردەشت و پیرانشار لەالیەن هێزەکانی 
ڕێژیمەوە دراونەتە بەر دەستڕێژ کە دوو 
کەس لەوان کوژراون و یەکیان بریندار و 
ئێستاش لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێریی 

پزیشکی دایە.
کوژران و برینداربوونی ئەو ٢٤ کۆڵبەر 
و  ــانــگ  م ــەک  ی ــەو  ل کـــورد  کاسبکاری  و 
ــە حاڵێکدایە  ل ــن  ــاوی ه ــای  ــەرەت ــوەی س ــی ن
و  کۆڵبەر   ٥٨ بەهاریشدا  وەرزی  لە  کە 
قوربانیی  بوونەتە  دیکەش  کاسبکاری 
سیاسەتی کوردکوژیی کۆماری ئیسالمی. 
ــوژراون و  لەو ٥٨ کۆڵبەرە ٢٤ کەسیان ک
هەروەها  ــوون.  ب بریندار  کۆڵبەریش   ٣٤
دوو کۆڵبەریش بە هۆی تەقینەوەی مین 
سەرەتای  لە  بەمجۆرە  ــوە.   ــەڕی پ القیان 
نەی  و  کۆڵبەر  ــەو  ئ ژمــارەی  ئەمساڵەوە 
هێزەکانی  دەستڕێژی  ــەر  ب کەوتوونەتە 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ٨٥ کەس بووە 
ــوژراون و ٥٢ کەسیان  ک کە ٣٣ کەسیان 

بریندار بوون.
ئیسالمی  کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە 
ساڵی ڕابردوو )١٣٩٨ی هەتاوی(ـیش ٢٤٠ 
ــووە  داب ــان  ــوردی ک کاسبکاری  و  کۆڵبەر 
 ٢٤٠ ــەو  ل چەکەکانیان.  دەستڕێژی  ــەر  ب
کەسیان   ٧٣ ــردوو  ڕاب ساڵی  قوربانییەی 
کوژراون و ١٦٧ کەسیشیان بریندار بوون.
ــە ساڵی  ل ــوز”  ــی “چــاون ــی  ــۆرت ڕاپ بەپێی 
١٣٩٧ـیشدا ٢٤٢ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد 
تەقینەوەی  ــەوخــۆ،  ڕاســت ــەی  ــەق ت ــەهــۆی  ب
مین، بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی 
ــن لە  ــەاڵت ــا ڕەق ه ــەروەه ــان و ه ــ ـ ڕاوەدوون
بریندار  و  داوە  لەدەست  گیانیان  سەرما 
ــەن کە  ــدەخ ــەکــان دەری ــی ــاری بــوون. وردەک
لەو ٢٤٢ کۆڵبەر و کاسبکارە ٨٠ کەسیان 
داوە،  ـــەدەســـت  ل ــان  ــی ــان ــی گ و  ــوژراون  ــ ــ ک

هەروەها ١٦٢ کەسیش بریندار بوون.
ناوەندەی  ئەم  ئامارەکانی  بەپێی  هەر 
کوردستان  ــی  ــەاڵت ڕۆژه لە  ــرۆڤ  م مافی 
لە ساڵی ١٣٩٦ـی هەتاویشدا ١٨٣ کۆڵبەر 
ــەی  ــەق ـــەهـــۆی ت ــورد ب ــ ــاری ک ــک ــب ــاس و ک
کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە  ڕاستەوخۆی 
ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون. بەپێی 
قوربانییەی   ١٨٣ ــەو  ل ــان  ــەک ــی ــاری وردەک
دەستی غەدر و تاوانی کۆماری ئیسالمی 
لەو ساڵەشدا ٧٩ کەسیان کوژراون و، ١٠٤ 

کەسیش بریندار بوون.
النیکەم  هەتاوییشدا  ــی  ١٣٩٥ـ ساڵی  له  
قوربانیی  بوونە  کاسبکار  و  کۆڵبەر   ١٠٢
ئیسالمی  کۆماری  ستەمی سیستماتیکی 
کە ٦٦ کەس لەوان کوژران و ٣٦ کۆڵبەر و 

کاسبکاریش بریندار بوون.
نیوی  ــاڵ و  مـــاوەی ٤ س ــە  ل پێیە  ــەو  ب
ڕابردوودا ٨٥٢ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد 
ــان  کــوردســت سنوورییەکانی  ــاوچــە  ن ــە  ل
رێژیمەوە  چەکدارەکانی  هێزە  ــەن  الی لە 
دراونەتە بەر دەسترێژ. لەو سەدان کۆڵبەر 
کەسیان   ٣٣١ قوربانییە  کاسبکارە  و 
کوژراون و ٥٢١ کەسیشیان بریندار بوون.
“چاونیوز” وێڕای ڕاگەیاندنی ئەم ئامارە 
ڕایگەیاندوە کە کۆڵبەری کورد لە واڵتێکدا 
بە بیانووی هێنان و بردنی کااڵی قاچاغ 
دەدرێتە بەر دەستڕێژی فیشەک لە ساڵدا 
تەواو  بە  کااڵی  دۆالر  میلیارد   ٣٦ لە  پتر 
فڕۆکه خانه   ــده ر و  ــه ن ب ــە  ل ــاغ   ــاچ ق ــا  ــان م
ــه   ــی ــووری ســن ده روازه   و  ــه   ــه ل ــســه ک ــێ ئ و 
و  ــەوە  واڵت نێوخۆی  دێتە  ڕه سمییه کانەوە 
دەرکی ئەو دەروازە و شوێنانە بۆ ناوه نده  
ــاری  ــۆم ــی ک ــان ــه ک ــی ــی ــزام ــی ــی  و ن ــه ت ــی ــن ــه م ئ
ئیسالمی کە گەورەترین کارتێلی قاچاغی 

کااڵ لە واڵتن، ئاوەاڵیە. 

شەونم هەمزەیی

و  سروشتی  زۆر  شتێکی  بە  ــە،  واڵت ئەم 
ئاسایی و گومان هەڵنەگر دادەنرێ.

ــوە کە  ــات ــەدا ه ــەی ــام ــەم ن ــژەی ئ ــ ــە درێ ل
ئەگەر ئەمڕۆکە تاکە فەرهەنگستانی زمان 
لەم سەرزەمینەدا فەرهەنگستانی زمان و 
ئەدەبی فارسییە و ئەگەر دامەزراوەگەلێک 
ــۆ  ــدی ب ــ ــەع ــ وەکـــــــوو دامـــــــــــــەزراوەی س
پەرەپێدانی زمانی فارسی، بودجەکەیان لە 
زمانەکانی  دەکرێت،  دابین  بەیتولماڵەوە 
مافەیان  ئەو  ئەم واڵتەش  دیکەی خەڵکی 
کە  مافێک  هەیە؛  بەیتولماڵەوە  بەسەر 
خۆسەپێندا  ــاری  گــوت کاریگەریی  لەژێر 
بابەتێکی  ــە  ــووەت ب نەگرتنی  ــاو  ــەرچ ــەب ل

گومان هەڵنەگر.
دەڵێن  نامەکەیاندا  لە  رێکخراوانە  ئەم 
ئەگەر دیسانەوە فێرکاری و پەروەردەی زمانە 

ن  کا رسییە فا نا
ــاران  ــوو جـ ــ وەکـ
ــە  ــ ــ ــت ــ ــ ــرێ ــ ــ ــخ ــ ــ ب
ــوەی  ــ ــێ ــ ــوارچ ــ چ
ــی  ــ ــان ــ ــەک ــ ــرس ــ پ
ــــشــــی  ــــاســــای ئ
ــەوە،  ــی ــی ــەوەی ــەت ن
ــەک  ــوەی ــێ ــە ش ـ ب
ئێستا  ــا  ـ ت ــە  کـ
ــە  ـــــی ل ـــــەڕوون ب
ــواری  هـــەردوو ب

جێبەجێ  دەسەاڵتەوە  و سەختی  نەرم 
ــوازراو و  ــەخـ ـ ــکــی ن ــوازێ ــە شــێ ــراوە، ب ــ  ک
خۆمەش درێژەی سیاسەتی تاک زمانی 
ئەگەر  ــەوە.  ــن زەی و  بیر  ــاو  ن ــە  ــات دەخ
ئەمڕۆکە “زارا محەممەدی”، مامۆستای 

ساڵ  دە  ســزای  ــوردی،  ک زمانی  خۆبەخشی 
زیندانی بۆ دەبڕدرێتەوە، ئەوە بە بڕوای ئێمە 
مافی  لە  نیشانەیەکی ڕوونی دوورکەوتنەوە 

ئاپۆرە زمانییەکانە.
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الساریی ئێران بەرانبەر بە لێکۆڵینەوەی 
ئەتۆمی  وزەی  ــی  ــەوەی ــەت ــون ــێ ن ــســی  ــاژان ئ
لەسەر چاالکییە ئەتومییەکانی تاران تەنیا 
لە  بەرجام  سنووردانانەکانی  پێشێلکاریی 
ساڵی ڕابردوودا نەبوو. لە مانگی مای ٢٠١٩، 
سەرۆککۆمار  کشانەوەی  ساڵەی  یەک  لە 
ترامپ لە بەرجام، ئێران ڕایگەیاند کە هەر 
٦٠ ڕۆژ جارێک لە بەڵێنییەکانی لە بەرجام 
دەکشێتەوە. ڕێبەرانی ئێران هیوادار بوون 
ئەو هەنگاوانە زەخت بخەنە سەر واڵتانی 
واڵتە  ئابلۆقەکانی  هاوکاریی  تا  ئورووپا 
یەکگرتووەکان نەکەن و پێش بە ئاسەوارە 
بگرن.  ترامپ  سیاسەتی  ئیفلیج کەرەکانی 
کەمێک دوای ئەو ڕاگەیاندنە، ئێران یەکەم 
کۆی  کە  دا  ئیجازەی  و  هەڵێنا  هەنگاوی 
لە  قـــورس  ـــاوی  ئ و  پیتێنراو  ــۆمــی  ــی ــۆران ئ
مــاوەی  لە  ــەڕێ.  ــێ پ ت دیاریکراو  سنووری 
سنوورەکانی  ئێران  ــر،  دوات مانگی  هەشت 
پێشێل  ئۆرانیۆمی  پیتاندنی  ئاستی  سەر 
سانتریفیووژی  بەرهەم هێنانی  کـــردوە، 
ــارە  ـ دووب و  ــێ داوە  ــ پ ـــەرە  پ پێشکەوتووی 
دەستی بە پیتاندن لە بنکە ژێرزەوییەکەی 
ــە ٤ی  ــدا، ل ــی ــای ــۆت ــە ک ــەوە. ل ـ ــردۆت فـــۆردۆ کـ
چیتر  کە  ڕایگەیاند  ئێران   ،٢٠٢٠ ژانوییەی 
بە  بەرجام  لە  دیاریکراو  بەربەستەکانی 
ــووردار  ســن ــۆی  ه نابێتە  شێوەیەک  هیچ 

کردنی بەرنامە ئەتۆمییەکەی.
هەنگاوی  ــە  ب ــاو  ــگ ــەن ه ــی  ــان ــەوەک کــشــان
پاراستنی  بۆ  ــا  ــورووپ ئ واڵتانی  نەیتوانی 
ئێران لە ئابلۆقەکانی ئەمریکا هان بدا. لە 
جیاتان، لە ژانوییەی ٢٠٢٠، بریتانیا، فەڕانسە 
یەکیەتیی  کاربەدەستانی  لەگەڵ  ئاڵمان  و 
ئورووپا، پرۆسەیەکی چارەسەری ناکۆکیی 
تێئۆرییدا  لە  کە  کــرد  ــاالک  چ بەرجامیان 
دەتوانێ ئابلۆقەی نێونەتەوەیی دژی ئێران 
چاالک بکاتەوە. بەاڵم بە کردەوە، هۆی ئەو 
هەنگاوەی ڕێبەرانی ئورووپا بۆ ئەوە بوو 
بۆ  بگەڕێتەوە  کە  بکەن  ناچار  ئێران  کە 

ڕەچاو کردنی بەرجام.
ــی  ــەک ــەی ــان ــش ــی ــــــــردوو ن ــەی ڕاب ـ ــی ـ ــوی ـ ژان
ڕێبەرانی  النی کەم  کە  هەبوو  دڵ خۆشکەر 
ــەوە کـــردبـــوو کە  ــ ــان ب ــی ــت ــا دەس ـ ــورووپ ـ ئ
شتەکان وەک ترامپ سەیر بکەن. سەرۆک 
جانسۆن،  ــس  ــوری ب بریتانیا،  ـــی  ـــران وەزی
پێشنیاری کرد کە بەرجام جێگای خۆی بدا 
بە “ڕێککەوتنی ترامپ، ئەوە ئەو شتەیە کە 
ئێمە دەمانهەوێ بیبینین ]...[ با پێکەوە کار 
بکەین بۆوەی بەرجام وەال نێین و لەجیاتان 

ڕێک کەوتنی ترامپ جێبەجێ بکەین.”

ورووژاندنەکانی ئێران شکست دێنن    
بە  دەستی  ئێران   ،٢٠١٩ مای  مانگی  لە 
هەڵمەتێکی دیکە بۆ زەخت خستنە سەر واڵتە 
کۆتایی  ئابلۆقەکان  تا  کرد  یەکگرتووەکان 
پێ بێنێ و، واڵتە یەکگرتووەکان و ئورووپا 
لە بەرجام بکەن.  ناچار بکا کە پشتیوانی 
ئەم جار ڕێژیم دەستی کرد بە زنجیرەیەک 
هێزەکانی  دژی  توندوتیژانە  ــی  ــدن ورووژان
هاوپەیمانەکانی  و  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت
ئەمریکا و، بە شێوەیەک میزانی کردبوون 
کە ویستی خۆی لە بەرجام جێبەجێ بکا 
لە  کردنەوە  تۆڵە  مەترسیی  کە  بێ ئەوەی 
یەکگرتووەکانەوە  ــە  واڵت هێزەکانی  ــەن  الی
ــک. لە  ــەڕێـ ــی شـ ــک ــێ ــپ ــە هـــۆی دەســت ــت ــێ ــب ب
ڕێژیم  دێسامبر،  و  مای  مانگەکانی  نێوان 
ــە گـــەرووی  ــان ل ــااڵی ــۆڕی ك ــاپ ــۆ پ مینی ب
دا  هەوڵی  ناسەرکەوتووانە  ــا،  دان هۆرموز 
نەوت هەڵگری  پاپۆڕێکی  بەسەر  ــت  دەس
بگرێ،  ــارســدا  ف ــداوی  ــەن ک ــە  ل بریتانیایی 
دامـــــەزراوە  ــە  ب زۆر  ــی  ــک ــێ ــان زی و  زەرەر 
لە  ســعــوودی  عەرەبستانی  نەوتییەکانی 
هێرشێکی فڕۆکەی بێ فڕۆکەواندا بگەیەنێ 
عێراقی  شیعەکانی  میلیشیا  پشتگیریی  و 
کرد کە بە کاتیۆشا هێرشیان کردبووە سەر 

بنکە ئەمریکاییەکان لە عێراق.
ــپ لە  ــرام ــە ســـەرۆک کـــۆمـــار ت ــک ک ــێ ــات ک
ــە شکستی  ــاران ــاک ئ ـــەو  ئ ــەوەی  ــردن ــەک ــۆڵ ت
کە  ــێ  ــووب ب وا  پێی  ــە  ــەی ــەوان ل ـــاران  ت ا،  هێن

هەنگاوی داهاتووی سیاسەتی ترامپ بەرانبەر بە ئێران
)ئێران لە بەڵێنییەکانی پاشگەز دەبێتەوە( 
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دەکەوێ.  سەر  خەریکە  ستراتیژییەکەی 
بەاڵم ئەوە هەموو لە کاتێکدا بوو کە واڵتە 
واڵمێکی  لەسەر  ــاری  ک یەکگرتووەکان 
ــران هــۆی  ــێ ــی ئ ــەران ــب ــاو دەکــــرد. ڕێ ــی ش
دەستپێکی ئەو واڵمە لە ٢٧ـی دێسامبری 
میلیشیاکانی  ــە  ک کاتێک  بـــوون،   ٢٠١٩
مووشەکی  هێرشێکی  لە  ئێران  بە  سەر 
لە عێراق، قۆنتەرات چییەکی ئەمریکاییان 
سەرۆک کۆمار  ــر،  دوات ڕۆژ  دوو  کوشت. 
ترامپ بڕیاری هێرشی ئاسمانیی بۆ سەر 
لە  ئێران  ئێراندا.  بەکرێگیراوەکانی  هێزە 
٣١ـی دێسامبر بە ناردنی هەزاران کەس 
دەروازەی  سەر  بۆ  میلیشیا  پیاوانی  لە 
لە  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت باڵوێزخانەی 
بەغدا تۆڵەی کردەوە. میلیشیاکان چوونە 
نێو بینای دەرەوەی باڵوێزخانە و ئەوێیان 
دیواری  لە  نەیان توانی  بەاڵم  کرد  ــران  وێ

باڵوێزخانەکەوە بچنە ژوورەوە.
ــران بۆ  ــێ ــی ئ ــراوان ــی ــگ ــرێ ــەک ــرشــی ب ــێ ه
ئەو  ئەمریکا  سەربەخۆی  خاکی  ســەر 
ــرامــپ  ــۆ ســـەرۆک کـــۆمـــار ت ــووەی ب ــان ــی ب
تا  ــوو  ب پێویستی  ــە  ک ــرد  ک ــەر  ــەب دەســت
بەرز  گرژییەکە  ڕێژە  هەمان  بە  بتوانێ 
بکاتەوە. لە هەنگاوێکدا کە ڕێژیمی ئێران 
سەرۆک کۆمار  کرد،  شۆک  ناوچەکەی  و 
هێرشێکی  ــاری  ــڕی ب ــە،  ــی ــوی ژان ـــی  ٥ـ ــە  ل
کوشتنی  ــۆ  ب ــی  ــەوان ــڕۆک ــێ ف ب فــڕۆکــەی 
سپای  ــکــی  ــێ ــڕاڵ ژەن سولەیمانی،  ــاســم  ق
سولەیمانی،  کوشتنی  دەرکـــرد.  ــودس  ق
گەلێک  و  کاریزماتیک  فەرماندەیەکی 
بۆ  کە  شیعە  میلیشیای  خۆشەویستی 
ستراتێژیی ناوچەیی ڕێژیم لە لوبنان ڕا تا 
ڕیبەریی  بوو،  یەکالکەرەوە  ئەفغانستان 
ئۆپەراسیۆنەکانی  و  پەشۆکاند  ئێرانی 
ــی دیکە  ــن ــە و شــوێ ــووری ــراق، س ــێ ــە ع ل
بە  ترامپ  بەڕێوەبەرایەتیی  کرد.  ئیفلیج 
سولەیمانی  دەستی  کە  ــەوەی  ب ــاژە  ــام ئ
باڵوێزخانەی  ســەر  بۆ  هێرش  پشت  لە 
ــەدان  س کوشتنی  و  ــەغــدا  ب ــە  ل ئەمریکا 
ــان لە  ــم ــەی ــاوپ ــزی ه ــێ ــی و ه ــای ــک ــری ــەم ئ
ئاشکرا  و  بـــووە  ئەفغانستان  ــراق،  ــێ ع
تەمای  بە  سولەیمانی  کە  ــەوە  ئ کردنی 
شارۆمەندانی  ســەر  بۆ  زیاتر  هێرشی 
ئەمریکا لە ناوچە بووە، ڕەوایی بە لە نێو 
بردنی سولەیمانی دا. ترامپ لە تویتێکدا 
گوتی  و  کرد  بڕیارەکەی  لە  پاریزگاریی 
ئەگەر ئێران هێرشێکی دیکە بکاتە سەر 
کەسێک یا ئامانجێکی ئەمریکایی، واڵتە 
و  ــــەوە  دەدات واڵم  خێرا  ــەکــگــرتــووەکــان  ی
“لەوانەیە لە ئاستێکی زۆر ناهاوسەنگدا.”  
لە ٧ـی ژانوییەی ٢٠٢٠، ئێران بەرپەرچی 
کوژرانی سولەیمانی بە هاویشتنی دوو 
بنکەکانی  ــەر  س ــۆ  ب ــووشــەک  م دەرزەن 
واڵتە یەکگرتووەکان لە عێراق دایەوە کە 
لە  کەس   ٦٤ بوونی  بریندار  هۆی  بووە 
ترسی  لە  ــەاڵم  ب ئەمریکایی.  هێزەکانی 
ئەوەی کە ترامپی نائاسایی بە هێرشێکی 
ڕێبەرانی  بداتەوە،  ئێران  واڵمی  بەرباو 
هەنگاویان  هەندێک  ــێ  وێ دەچـ ــم  ــژی ڕێ
ــە  ــی واڵت ــ ــان ــ ــا زەرەرەک ــێ ت ــردب ــاو ک ــ ڕەچ
تاران  بکەن:  ــووردار  ســن یەکگرتووەکان 
٩٠ خولەک پێش هێرشە مووشەکییەکەی 
ــادار کــردبــۆوە  ــاگـ ـ ــی ئ ــراق ــێ ــی ع ـ ــەت ـ دەوڵ
ــوو  ــدەچ ــان وێ ــەک ــەک ــووش ــــەی م و زۆرب
بەئانقەست بۆ گەیشتنە ئامانج کورتیان 
هێنابێ )هێندێک لە کاربەدەستانی واڵتە 
وەزیـــری  نێویاندا  ــە  ل ــان،  ــووەک ــرت ــگ ــەک ی
پۆمپێئۆ،  ــک  ــای م دەرەوە  ــاری  ــ ــاروب ــ ک
هێرشە  ــارەی  ب لە  لێکدانەوە  ئەو  لەگەڵ 
موشەکییەکەی ئێران هاوڕا نین و پێیان 
کە  بوو  ــەوە  ئ هێرشەکە  لە  ئامانج  ــە  وای
یەکگرتووەکان  بنکەکانی واڵتە  بە  زەرەر 
بگەیەنن و هێزە ئەمریکاییەکان بکوژن(.
ــە پێداگری  ــرامــپ، ب ســـەرۆک کــۆمــار ت
لە  ئەمریکایی  کە  ڕاستییە  ئەو  لەسەر 
ــوژراون  ــەک ن ــەکــەدا  ــی مــووشــەکــی هێرشە 
هەوڵی دا ئاستی گرژییەکان دابەزێنێ و 
تەنیا هێرشەکەی ئیدانە کرد و ئابلۆقەی 
یەکگرتووەکان  واڵتە  سەپاندن.  زۆرتری 
سەر  ــۆ  ب ــی  مــووشــەکــی هێرشی  ــەی  ــۆڵ ت
بنکەیەکی ئەو واڵتە لە عێراق کە لە ١٢ی 
مارسی ٢٠٢٠ ڕووی دابوو و سەربازێکی 

ــی  ــای ــک ــەمــری ئ ــەی  ــ ـ دان دوو  و  ــی  ــای ــی ــان ــت ــری ب
کوشتبوون، بە هێرش بۆ سەر پێنج ئەمباری 
چەکوچۆڵ لە بنکەکانی عێراقی کە لە الیەن 
میلیشیاکانی سەر بە ئێران بەڕێوە دەچوون، 
ئاوریل، دوای ئەوەی کە  لە ٢٢ی  کــردەوە و، 
بەلەمە چەکدارەکانی ئێران پاپۆڕەکانی واڵتە 
جاڕز  فارس  کەنداوی  لە  یەکگرتووەکانیان 
کرد، ترامپ ڕایگەیاند کە واڵتە یەکگرتووەکان 
ئەو  داهاتوودا  لە  کە  ئێرانی  پاپۆڕێکی  هەر 

کارە بکا “دەکاتە ئامانج و لەنێوی دەبا.” 
هێندێک  ئێران  ــل،  ــاوری ئ کۆتایی  لە  ــەاڵم  ب
هەنگاوی بۆ هێنانە خواری ئاستی گرژییەکان 
لە بەرچاو گرتن، کە وێدەچێ نیگەرانی ئەوە 
و  ســەر  بباتە  بەڵێنییەکەی  ترامپ  کە  بن 
جوابی  لە  ناهاوسەنگ  سەربازیی  جوابێکی 
ــی  ــوژران ببێتە هـــۆی ک ــە  ــران ک ــێ ئ هــێــرشــی 
ئەو  بداتەوە.  ئەمریکا،  دیکەی  سەربازێکی 
دەست  کە  کــرد  ئەمر  بەکرێگیراوەکانی  بە 
هێزەکانی  ســەر  بۆ  مووشەکی  هێرشی  لە 
لە  پشتگیری  هەڵگرن،  یەکگرتووەکان  واڵتە 
ئەمریکا  کە  عێراق  تازەی  وەزیرانی  سەرۆک 
پێشنیاری  و  کـــرد  ــا،  ــ دەک ــێ  ل پشتیوانیی 
گۆڕینەوەی زنیدانییانی لەگەڵ ئەمریکا کرد. 
ئێران  ئیسڕائیل،  کاربەدەستانی  گوێرەی  بە 
کشاندنەوەی  بە  دەستی  شێوە  هەمان  بە 
هێزەکانی لە سووریە کردوە. کاربەدەستانی 

ئێران ئەو ئیددیعایەیان ڕەت کردۆتەوە. 
ــی بە  ــ ــران ڕەوای ــێ ــی ئ ــم ــژی ــی ڕێ ــان ــارەک ــاک ئ
بە  و،  دەدەن  ــت  زەخ ــەڕی  ــەوپ ئ ستراتێژیی 
ــاری  ــب ــارەســات ــی ک ــی دۆخـ ــن ــاو گــرت ــەرچ ــە ب ل
ــژەی  ڕێ و  ــا  کــۆرۆن پەتای  ــران،  ــێ ئ ئابووریی 
بەرباوی ناڕەزایەتی لە نێوخۆ، تاران توانایی 
زەرەری  و  یەکگرتووەکان  واڵتە  لەگەڵ  شەڕ 

بەرچاو لە ژێرخانی ئابووریی نییە.
ــرای  ــاشــک ـــەوەی ئ ــور کـــردن ــێ ســـــەرەڕای ه
بەڕێوەبەرایەتیی  ئێران،  ــەن  الی لە  دۆخەکە 
کۆتایی  کە  ڕای گەیاند  مەی  ٢٧ـی  لە  ترامپ 
واڵتە  ئابلۆقەکانی  ڕیزپەڕەکانی  دوایین  بە 
ئەتۆمیی  ــەی  ــام ــەرن ب دژی  ــووەکــان  ــەکــگــرت ی
بوون  ــەوە  ئ بۆ  ڕیزپەڕانە  ئەو  دێنێ.  ئێران 
ــە  ــام ــەرن ـــدا کـــە ب ــان هـــان ب ــەک ــی ــی ــران ــێ کـــە ئ
مەدەنی  بۆ  سەربازییەوە  لە  ئەتۆمییەکەیان 
ئەتۆمییش  چەکی  بۆ  ــرا  دەک کە  ــەوە  ــگــوازن ب

کەلکیان لێ وەربگیرێ.

هەنگاوەکانی داهاتوو 
ــی  ــووی ــەوت ــەرک ــی س ــن ــەرچــاو گــرت ــە ب ــە ل ب
ستراتێژیی ئەوپەڕی زەخت، بەڕێوەبەرایەتیی 
ترامپ دەبێ زەختەکە لەسەر تاران بپارێزێ 
و پشتیوانیی نێونەتەوەیی بۆ ئەو سیاسەتە 

دەستەبەر بکا.
کۆشکی سپی مانگی ڕابردوو ئەو هەوڵەی 
بە زەخت خستنە سەر ئەنجومەنی ئاسایشی 
کردنەوەی  ــژ  درێ بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
بۆ  ئاسایی  چەکی  گواستنەوەی  ئابلۆقەی 
ئێران کە مانگی ئۆکتۆبر کۆتایی دێ، دەست 
پێکرد. ئەگەر ڕووسیە و چین درێژکردنەوەی 
ڤێتۆ  ئاسایی  چەکی  گواستنەوەی  ئابلۆقەی 
بکەن، کاربەدەستانی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ 
گوتیان واڵتە یەکگرتووەکان کەلک لە بڕیاری 
ژمارە ٢٢٣١ـی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ “گەڕاندنەوە”ی سەرجەم 
چونکە  ــرێ  ــ وەردەگ ــەرجــام  ب ئابلۆقەکانی 
ئێران خۆ لە جێبەجێ کردنی بەڵێنییەکانی 

بەرجام دەبوێرێ.
ــەســەر  ل هێشتا  ــی  ــای ئــورووپ ـــی  ـــان واڵت
یەکگرتووەکان  ــە  واڵت ئاخۆ  ناکۆکن  ــەوە  ئ
چونکە  بگەڕێنێتەوە  ئابلۆقەکان  دەتوانێ 
ــە  ــوان ــاســەت دەر. ســی ــە  ــۆت ــات ه ـــەرجـــام  ب ــە  ل
مێکانیزمی  کە  پێداگرن  ئەمریکاییەکان 
ــی نەتەوە  ـ ــاری ٢٢٣١ـ ــڕی ــە ب ــەوە ل ــدن ــەڕان گ
یەکگرتووەکاندا هاتوە نەوەک لە بەرجامدا 
و واڵتە یەکگرتووەکان هێشتا الیەنێکی ئەو 
بڕیارەیە. بەاڵم تەنانەت ئەگەر ئەو هەوڵەی 
واڵتە یەکگرتووەکان شکست بێنێ، واڵتانی 
لەبەر   ــران  ــێ ئ ــەگــەر  ئ ــا  ــورووپ ئ یەکیەتیی 
تەشە دان بە توندوتیژی لە ساڵی ڕابردوودا 
ــدەر  واڵمـ ــام  ــەرج ب پێشێل کارییەکانی  و 
دۆخێکی  دەکەونە  دیکە  جارێکی  نەکەن، 
لەوانەیە  ناخۆشە  ــە  دۆخ ــەو  ئ ناخۆشەوە. 
ڕەوایی بە واڵتە یەکگرتووەکان بدا تا زەخت 
هاوکاری کردنی  بۆ  ئورووپا  سەر  بخاتە 
ئابلۆقەی  و  ــت  زەخ ــەڕی  ــەوپ ئ سیاسەتی 

خۆیان بەسەر ئێراندا بسەپێنن.
ــری  زۆرت ــی  ـ ڕەوای یەکگرتووەکان  ــە  واڵت
وەدەست هێنا، کاتێک ئاژانسی نێونەتەوەیی 
نیگەرانیی  ــەن  ــ ژوئ ــگــی  ــان م ـــی  ٥ـ ــە  ل وزە 

بەڵێنییەکانی  سەرجەم  ئێران  کە  دەربــڕی 
بەرجام پێشێل دەکا و خۆ لە ئیزن دان بە 
سەردانی  بۆ  ئاژانسە  ئەو  پشکێنەرەکانی 
ئەو بنکانە دەبوێرێ کە لەوانەیە چاالکیی 
ــەوێ  ــی ل ــۆم ــەت ــی ئ ــەک ــە چ ــدار ب ــدی ــوەن ــێ پ
ئەو  بوونەوەی  باو  دوای  چووبن.  بەڕێوە 
ڕاپۆرتە، ترامپ گوتی ئێران دەبێ پەلە بکا 
بەرنامە  بارەی  لە  مەزن”  “مامەڵەیەکی  بۆ 
ئەگەرەشی  ــەو  ئ باسی  و  ئەتۆمییەکەی 
هەڵبژاردنی  پێش  ــەر  ــەگ ئ ـــەوان  ئ ــە  ک ــرد  ک
مەرجی  بکەن،  وتووێژ  سەرۆک کۆماریی 
دەسبەجێ  ئێران  دەکــەوێ.  گیر  باشتریان 
وێدەچێ  و  ــردەوە  ک ڕەت  پێشنیارەی  ــەو  ئ
ئامادە بێ پێش هەڵێنانی هەنگاوێکی نوێ 

تا نۆڤامبر ڕاوەستێ.
ــەرەڕای  ــران، سـ ــێ ــێ ئ ــدەچ ـــەاڵم زۆر وێ ب
ئابلۆقە وێران کەرەکانی واڵتە یەکگرتووەکان 
کۆرۆنا  پەتای  کە  ئابوورییەکەی،  دژی 
خۆ  ــە  الســاران کـــردوە،  خراپتری  بێ گومان 
یەکگرتووەکان  ــە  واڵت ــەڵ  ــەگ ل ــژ  ــووێ وت ــە  ل
شەڕخوازانە  ئاکارە  بە  ــژە  درێ و  بپارێزێ 
و شێوێنەرەکانی بدا. سیاسەتی ئەوپەڕی 
و  السارییە  ئەو  بۆ  واڵم  باشترین  زەخــت 
لە  ئێرانە.  ڕێژیمی  هەڕەشەکانی  سەرجەم 
نیا  دەوری دووهەم، سەرۆک کۆمار ترامپ دڵ
ئێران  ڕێبەرانی  کاتەی  ــەو  ئ تا  کە  ــێ  دەب
لە تێکەڵ  بوون لەگەڵ کۆڕی واڵتانی  خۆ 
بەو  ـــژە  درێ ببوێرێ،  شارستانی  خـــاوەن 

ستراتێژییە بدا.

***

نەیشنال ڕیڤیۆ_فرێد فالیتز

کۆبوونەوەی نوێنەری 
حیزبی دێموکراتی کوردستان 
ینتێرناسیۆنال سۆسیالیست  لە ئ
لەگەڵ سکرتێری گشتیی ئەم 

ڕێکخراوەیە

ــژی  ــەالوێ گ ١٤ی  ســێ شــەمــمــە  ڕۆژی 
ــی  ٢٠٢٠ـ ئاگۆستی  )٤ی  هەتاوی  ١٣٩٩ی 
زایینی(، مەولوود سوارە، ئەندامی ڕێبەری 
و نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لەگەڵ  ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست،  لە 
لویس ئەیاال، سکرتێری ئەم ڕێکخراوەیە 
ــڕی  ــێ ــارگ ــێـــری، ک ـ ــە پ ــف ــی ــەت ـــوو ل ــات و خـ

ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست کۆ بۆوە.
ــزب لە  ــی ــەری ح ــن ــو ێ ــــــدارەدا، ن ـــەم دی ل
ــڕای  وێ سۆسیالیست  ئینتێرناسیۆنال 
ــی ســـاوی  ــردن ــەش ک ــک ــش ــێ ــاس و پ ســپ
سەرجەم  و  حیزب  ڕێبەریی  ئەندامانی 
دێموکراتی  حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندام 
ــان، هــاوکــات  ـ ــزی ـ ــەڕێ ـ ـــە ب ـــان ب کـــوردســـت
ــەر  ـــە س ــی ل ــوێ ـــی ن ـــاری ـــی ــک زان ــێ ــەڵ ــۆم ک
پێشێل کارییەکانی مافی مرۆڤ لە الیەن 
SI کۆماری ئیسالمییەوە بە بەرپرسانی

دا و هەروەها لەسەر بارودۆخی ئێستای 
سیاسی و ئابووریی ئێران بۆ نوێنەرانی 

ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست دوا.
ــی  ــاالک ـــە ســـەر چ ـــاو ب ــزای داســـەپ ــ س
محەممەدی”،  “زارا  خــاتــوو  فەرهەنگی، 
نامەی ٣٨ ڕێکخراوی مەدەنیی کوردستان 
ــی،  ــان ــەن ڕۆح ــەس ــۆ ح ــە ب ــزای ــەو س دژ ب
ــێــران و، هــەروەهــا  ئ ــاری  ــۆمـ ــەرۆک کـ سـ
تۆپبارانی بنکە و بارەگاکانی حیزبەکانی 
کۆماری  لە الیەن  ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ئیسالمیی ئێرانەوە لە ڕۆژی دووشەممە 
١٣ی گەالوێژدا، چەند تەوەرێکی سەرەکیی 
دیدارەدا  لەم  حیزب  نوێنەری  باسەکانی 

بوو.
ــەری  ــن ــوێ ــدا، ن ــی ــان ــســەک ــژەی ق ــ ـ ــە درێ ل
ئاماژەی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ــی  ــەران ــب ــۆڵ ــی ک ــ ــەردەوام ــ ــی ب ـ ــوژران ــە کـ ب
ــی  ــان ــی هێزە چــەک دارەک ــە دەســت کــورد ب
دۆخی  و  کرد  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
کۆرۆنا،  نەخۆشیی  و  خەڵک  نالەباری 
کەمتەرخەمییەکانی ڕێژیم و هەڵوێستی 
ــاری و  ــاوک ــان، ه ــەک ــی ــی ــەدەن ــخــراوە م ــک ڕێ
ــکــی  ــەی خــەڵ ــان ــش ــەخ ــۆب هـــــــەرەوەزی خ
ــاس و  ب ــەر  ب ــەدا هێنایە  ــی ــدی ــوەن ــێ پ ــەم  ل
کوردستان  ژینگەپارێزانی  چاالکییەکانی 
ــی  ــان ــی ــی ــدان ــن زی ـــووســـی  چـــارەن و  دۆخ  و 
سیاسیی کورد بە گشتی، بەشێکی تری 

باس و گفتوگۆیەکان بوو.
لەو دانیشتنەدا لویس ئەیاال و خاتوو 
پێری وێڕای لە باسەکەی نوێنەری حیزب 
و ئاماژەدان بە دۆخی ئێران و ڕۆژهەاڵتی 
لەسەر  بیروڕا  ئاڵوگۆری  و  نێوەڕاست 
کورتیان  باسێکی  هاوکات  بابەتانە،  ئەم 
لە  چاالکییەکانی خۆیان  و  کار  لە سەر 
ــادا  ــۆرۆن ــای ک ــەت ــی پ ــدان ــەڵ ــاوەی ســەره مـ
ــال  ــۆن ــاســی ــرن ــێ ــت ــن ــی ــی ئ ــان ــرس ــەرپ کــــرد. ب
ـــدارەدا  دی ــەم  ئ کۆتایی  لە  سۆسیالیست 
ئاواتەخواز بوون کە بارودۆخەکە ئاسایی 
بێتەوە و پێوەندی و کۆبوونەوە و دیدار 
ــی  ڕەواڵ بە  چاوپێکەوتنەکان  و  ــاس  ب و 

پێشوو درێژەیان پێ بدرێ.
ڕێکخراوی ئەنترناسیوناڵ سۆسیالیست 
ــی بۆ  ــەت ــودەوڵ ــێ ــی ن ــۆرۆم ــن ف ــری ــەورەت گ
د.  ــە.  ــای ــی دون سیاسییەکانی  ــخــراوه  ــک ڕێ
سکرتێری  ــو،  ــل ــاســم ق ــان  ــم ــرەح ــدوڵ ــەب ع
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی 
کۆنگرەی شانزدەهەمی  لە  بەشداریی  بە 
بەشدار  سوسیالیستدا  ئەنتەرناسیۆناڵ 
پێتەختی  لیمای  لە  کە ساڵی ١٣٦٥  بوو 
پێرۆ بەڕێوە چوو؛ بۆ یەکەم جار ئاڵقەی 
ــەی  ــراوەی ــخ ــک ــەم ڕێ ـ ــەڵ ئ ــەگ ــدی ل ــوەن ــێ پ
دروست کرد. له و کاته وه تا ئێستا حیزبی 
له  بەردەوامی  به  کوردستان  دێموکراتی 
تری  کۆبوونه وه کانی  و  کۆنگره  هه موو 
بووه. حیزبی  به شدار  ڕێکخراوەیە دا  ئه و 
 ،١٣٧٥ ساڵی  لە  کوردستان  دێموکراتی 
ئەنتەرناسیۆناڵ  کۆنگرەی  بیستەمین  لە 
به سترا،  نیۆیۆرک  له  که  سۆسیالیستدا 
لە  ــــر  دوات و  ــر  ـ ــاوه دێ چـ ــی  ــدام ــەن ئ وەک 
ڕێکخراوه یە  ئه و  شــووڕای  کۆبوونه وه ی 
له  ــاوەزی ساڵی ١٣٩٤  کە  لە ســەرم کە 
بە  بەرێوەچوو،  ئانگۆال  پێته ختی  لوواندا 
ئای  ئێس  ڕێکخراوەی  ڕەسمیی  ئەندامی 

وەرگیرا.

و: کەماڵ حەسەنپوور
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ئاسان نییە نووسین لەسەر ژیان و بەسەرهاتی 
وانەی  ڕێژیم دا  سیاچاڵەکانی  لە  کەسانەی  ئەو 
هاوکات  و  کرد  نەتەوەکەیان  فێری  خۆڕاگرییان 
نیزامییان  توانای  و  هێز  هەموو  بە  دەسەاڵتیان 
لەو  یەک  دەباغی  کەماڵ  شەهید  داهێنا.  بەچۆک 

شۆرەسوارانەیە.
شەهید کەماڵ دەباغی ساڵی ١٣٢٤  لە شاری 
گەیشتە  تەمەنی  کاتێک  ــوو.  ب لــەدایــک  مەهاباد 
قوتابخانە کتێبی بن پیلی  دا و ڕووی لە قوتابخانە 
درێژەی  دیپڵۆم  فەوقە  بڕوانامەی  هەتا وەرگرتنی  قۆناغ  بە  قۆناغ  کرد. 

بەخوێندن دا.
بۆ  دەگەرێتەوە  دیموکرات  حیزبی  لەنێو  وتیکۆشانی  سیاسی  کاری 
سالی ١٣٤٦ کە ڕۆڵە قارەمانەکانی حیزبی دیموکرات، دووڕگە ئارامەکەی 
پاشایەتی یان! شلەقاند. لەو کاتەوە وەک الیەنگری حیزب دەستی بەکاری 
سیاسی کرد و دژی ڕێژیمی شا بیروباوەری کوردایەتیی لەنێو مامۆستایان 
و قوتابیان دا باو دەکردەوە. پاشان لە خۆپێشاندانەکانی دژی ڕێژیم و 
لە سازماندانی خەڵك دا  ڕۆڵی بەرچاوی گێرا، پاش سەرکەوتنی شۆڕشی 
بە  بوو  و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  ڕیزی  هاتە  بەڕەسمی   ١٣٥٧
ئەندامی شورای شۆڕشگێریی شاری مەهاباد و بۆ هەڵسووڕاندنی کاری 
نێو شار و پاراستنی ئەمنییەت و ئاسایشی خەڵک خۆی هەوڵی زۆری دا.
شەهید کەماڵ دەباغی لە شەری ٣ مانگە دا لەنێو شاری مەهاباد مایەوە 
و تەشکیالتی حیزبی  و کاری سیاسی و نیزامیی لەنێو شار دا بەڕێوە 
ناوەندی  کۆمیتەی  ئەندامی  بە  حیزب دا  چــواری  کۆنگرەی  لە  ــرد.  دەب
پێ سپێردرا  ئیالمی  و  کرماشان  کۆمیتەی  بەرپرسایەتیی  و  هەڵبژێردرا 
لە  کــرا.  ــاری  دی سەقز  شارستانی  کۆمیتەی  بەرپرسی  وەک  ــر  دوات و 
هەڵبژێردرایەوە  ناوەندی  کۆمیتەی  ئەندامی  بە  حیزب دا  ٥ی  کۆنگرەی 
و وەک بەرپرسی ناوەندی ئاژوان دیاری کرا و هاوکات بەرپرسایەتیی 
مانگی  گــرت.  وەئەستۆ  کرماشانیشی  شــاری  کــاروبــاری  ڕاستەوخۆی 
بانەمەری ساڵی ١٣٦١ لە کاتێکدا بۆ مەئموورییەتێدا سەردانی نێوشاری 

کرماشانی کردبوو، گیرا.
ئامادە  کورێکی  حیزبی  تێکۆشانی  مــاوەی  لە  دەباغی  کەماڵ  شەهید 
بەخزمەت، سیاسی، خەڵکی و خاکی، ئازا و نەترس و ئیمانێکی قوڵی بە 
ڕێبازی حیزبەکەی هەبوو. چوار ساڵ بەندکرانی لە سنە، کرماشان، تاران 
نەشکاند  تێک  قارەمانەی  ڕۆڵە  ئەم  پۆاڵیینی  ورەی  هەر  نەک  ورمێ   و 
بەڵکوو  دانەنواند،  ســەری  کۆنەپەرەستی  جــەالدانــی  بەرامبەر  نــەک  و 
ناچاری کردن لە بەرامبەر ورەی دوژمن شکێنی دا پاشەکشە بکەن و لە 
کەماڵ  شەهید  بەمجۆرە  ببەن.  ئێعدامکردنی  بۆ  پەنا  دەستەوەستانی ڕا 

دەباغی ڕۆژی ٣ی سەرماوەز لە شاری کرماشان ئێعدام کرا.

با لە زمان هاوبەندییەکی شەهید کەماڵەوە باسێک لە تایبەتمەندییەکانی 
بکەین:

دەرگــا  ناکاو  لە  کە  بــوو  پاییز  ڕۆژەکــانــی  یەکەم  »دوانــیــوەڕۆیــەکــی 
کــردار  ــی  چــاوەڕوان و  یاساوڵەکە  بڕیبووە  چــاومــان  هەمو  ــەوە.  کــرای
بەندی  لە  تــازەیــان  .بەندییەکی  بووین  چــاوەڕوان نــەکــراو  هەواڵێکی  و 
تاکەکەسی ٦٤وە گواستەوە بۆ بەندی ئێمە کە بەندی گشتی بوو. منیش 
لە  ڕاکشاوی  بە  و  بــووم  تازەهاتوو  کەسی  پەیجوری  هەمووان  وەک 
سەر جێگای خەوتنەکەم سەرنجم دایە. پیاوێکی سپی کەڵەی تاو نەدیتوو، 
ئەشکەنجەی  ئازار و  نیشانەی  بوو. ڕوخساری  تا ٤٥ ساڵ  تەمەن ٤٠ 
چەندین مانگی پێوە دیار بوو. کەمێکیش دەشەلی .ئێمە عادەتمان کردبوو 
ڕۆیشتنەمان  ڕێگا  شێوە  ئەم  هەمومان  و  نائاساییە  شەلێنە  شێوە  بەم 

ئەزموون کردبوو... 
دەمزانی  ــوو،  ب ــەورە  دڵ گـ کەسێکی  ــەاڵم  ب قسە  کــەم  زۆر  بەندیەکە 
کۆمەڵێک نهێنیی لە ناخیدا شاردووەتەوە .ڕۆژەکان یەک بەدوای یەک دا 
لە  و  کەوتبوونە سەما  زیاتر  پاییزیە سپییەکانیش  پەپوولە  تێ دەپەڕێن، 
دواجاردا بە ناچاری دیسان لە بن میچەکاندا کەڵەکە دەبوونە سەر یەک.
سەر  لە  بــاران  تکی  تکە  دەنگی  پێ کردبوو،  دەستی  پاییزی  بارانی   
خرمی  خرمە  و  پێ دەکرا  هەست  زیاتر  بەندیخانە  سەربانی  تەنەکەی 
بارانی سەربان، نوتی موسیقایەکی دڵگیری بە گویماندا دەچرپاند. هەر 
ڕۆژێک کە تێ دەپەڕی زیاتر هەستێکی دۆستایەتی و نزیکایەتی لە نێوان 
من و ئەودا دروست دەبوو. تا ڕادەیەک دەمناسی، دەمزانی لە ڕێگا پڕ 
تەنگ و چەڵەمەکانی شاخەوە هاتوە. کەم کەم هاتە قسە، ئەو کەسێک 
بوو کە تەنانەت لە پڕمەترسیترین ساتەوەختەکانی  ئەشکەنجە و ئازاری 
تاقەت پڕوکێن دا هیچی نەدرکاندبوو، تەنانەت ناوی خۆیشی نەدابوو بە 
ئەشکەنجەکەرەکانی .نیشانەکانی ئەشکەنجەی سەرجەستەی سەلمێنەری 

ئەو ڕاستییە بوو.... 
بۆ  قورسترین سزای  بەندبەزێن  بەندیی  دوابڕیار،  و  کاتە  دوا  ئێستا 
نەبان  لێ  ئەوکات خۆی  تا  کە  شاخ  دۆستانی  لەگەل  بۆیە  بــڕاوەتــەوە، 
کردبوون دەستەمالن بوون و لە تێک ئاڵقانی نیگاکانیان دا هەموو ڕاز و 
ڕەمزەکانی خۆیان پێکەوە ئاڵوگۆڕ دەکەن. خەلیل زەر )خەلیل خەلەبان( 
بە  ئامێزی دەگــرێ، منیش  لە  لە هەمووان  هاوڕێی ڕۆژانــی شاخ زیاتر 
دمەڵەکانی  و  برین  گــرت،  ئامێزم  لە  بەتوندی  فرمێسکەوە  پڕ  چــاوی 
ڕوخسەتم  هاوڕێم  بڵێم  پێی  بوو  پێم خۆش  پێ دەکرد،  هەست  جەستەم 
بدە بۆ دواجار مەڵهەمێک لە برینەکانت بماڵم، بەاڵم بەداخەوە کات نییە 
و بەندی بەندبەزێن دەبێ بچێتە ڕیزی کاروانی نەمران... چەند هەنگاوێک 
دواتر کاک کەمال بە جەستە بۆ هەمیشە لە ئێمە نەدیو بوو، بەاڵم ئەو 
بە  و  هاوبەندیەکانی  هەموو  بۆ  ژیانی  ساتەکانی  دوا  هەنگاوەی  چەند 
تایبەت بۆ من دەیان ڕاز و ڕەمزی خۆراگری، بەپێوە مردن، وەفاداری 
ڕێگای  درێژەدانی  نیشتمان،  و  گەل  پێناو سەربەرزیی  لە  بەڵێنەکان  بە 
شەهیدان، ژیانی هەڵۆ ئاسای کردە وانەی ژیانی سەربەرزانە و بۆ ئێمەی 
بێ دەسەاڵت  ئێستا  کە چی  داوە  نجات  گەمارۆ  و  مردن  هێشت.  بەجێ 

هاوسەنگەر بەرەو سێدارە بەرێی دەکا.
باران بەتوندی بەردەوامە و بە لێزمە دەرژێتە سەربانی بەندیخانەکە، 

وەک ئەوەی کۆڕگێڕی ئەم شیوەنەی ئێمە بێت...«

برایم چووکەڵی
دیکتاتۆرەکان هەندێ خاڵی الوازیان هەیە

لە  وادەنـــوێـــنـــن  زۆری  ــە  بـ دیـــکـــتـــاتـــۆرەکـــان 
ــەم حــکــوومــەتــانــەدا پۆلیس و  ل شــکــان نــەهــاتــوون. 
و  سەربازییەکان  هێزە  و  سیخوڕی  ڕێــکــخــراوە 
دەسبەسەرگە و گرتووخانەکان و تەنافی هەڵخراوی 
سێدارەکان هەرهەموویان لە الیەن کۆمەڵە کەسێکی 
خــاوەن دەســەاڵتــەوە بــەڕێــوە دەبــرێــن. سەرچاوە 
هێزی  و  نەتەوەییەکان  سامانە  و  سروشتییەکان 
لە  ملهوڕانە  شێوەیەکی  بە  واڵتیش  بەرهەمهێنانی 
الیەن دیکتاتۆرەکانەوە پاوان دەکرێن و بۆ تێچووی 

ئامانج و مەبەستەکانی ئەوان خەرج دەکرێن.
ئۆپۆزیسیۆن زۆر  بەرانبەردا، دێموکراتەکانی  لە 
الواز و بێ هێز و نابووت دێنە بەرچاو. بیرکردنەوە 
ئەم  بــەرانــبــەر  لــە  شکان نەهاتوویە  لــە  هێزە  ــەو  ل
بەکەلکی  هێزێکی  بە  هیوایەک  هیچ  بێ هێزییەدا، 

دژبەری دیکتاتۆر لە مێشکدا ناهێڵێتەوە.
بەاڵم ئەمە هەموو چیرۆکەکە نییە.

دۆزینەوەی پاژنەی ئاشیل
پاڵەوانە  الوازیـــی  یــوونــانــی  کــۆنــی  چیرۆکێکی 

خەیاڵییەکان بەباشی دەخاتە ڕوو. 
هیچ  و  نــەدەکــرد  ئاشیل  لــە  ــاری  ک تیرێک  هیچ 
منداڵی  بە  دایکی  چونکە  نەیدەبڕی.  شمشێرێکیش 
ئەوی لە ئاوی چۆمی ئەفسانەیی ‘ئاستیکس’ هەڵکێشا 
بوو، هەربۆیە لەشی لە هەموو شتێک پارێزراو بوو. 
ئەوەی  لەبەر  هەبوو.  کێشەیەک  نێوەدا  لەم  بەاڵم 
دایکی ئاشیل بۆ هەڵکێشانی کۆرپەکەی لە ئاوی ئەو 
وە  ئاوەکە  گرتبوو،  پاژنەکانی  چۆمە سیحراوییەدا 
پاژنەی نەکەوتبوو. کاتێک ئاشیل گەورە بوو، هیچ 
چەکێکی دوژمنان کاری لێ نەدەکرد، بەاڵم دواجار 
لە شەڕی تروادا، بە ڕێنوێنی کەسێک کە ئاگای لە 
شوێنی الوازی ئاشیل بوو، یەکێک لە سەربازەکان 
تیرێکی بە پاژنەی ئاشیلەوە نا، ڕێک شوێنی الوازی 

جەستەی. ئەم زەبرە بۆ ئاشیل کوشندە بوو. 
ئەورۆکە دەستەواژەی “پاژنەی ئاشیل” بە شوێنی 
بەرنامەی  و  پالن  کەسەکان،  الوازی  و  هەستیار 
بکرێتە  هێرشی  ئەگەر  کە  دەگوترێ  ڕێکخراوەکان 

سەر، توانای بەرگریی نییە ودەڕمێ.
ئەم چیرۆکە بۆ دیکتاتۆرەکانیش پڕ بە پێستیەتی. 
بــۆیــە دەکـــرێ بــە ســەر هــەمــوو دیــکــتــاتــۆرەکــانــدا 
سەرکەوی، بەاڵم ئەگەر خاڵی الوازیان بدۆزیرێتەوە 
و کاری لە سەر بکرێ، ئەم سەرکەوتنە زۆر خێراتر 

و بە تێچووی کەمترەوە دەستەبەر دەبێ.

خاڵە الوازەکانی دیکتاتۆرەکان
ئاماژە  دەکـــرێ  دیکتاتۆراندا  الوازی  خاڵی  لــە 

بەمانەی خوارەوە بکرێ:
کەس  ئــەو  یارمەتیی  و  هــاوکــاری  لەوانەیە   -١
ڕێژیم  کــاروبــاری  بۆ  ڕێکخراوانەی  و  گــرووپ  و 

پێویستن، کەم بکرێنەوە یان هەر نەمێنێ.
ــردووی  ڕاب سیاسەتەکانی  ئاکامی  لەوانەیە   -٢
ڕێژیم، توانایی وەرگرتن و دەکار کردنی سیاسەتە 

نوێیەکانی نەهێشتبێتەوە.
کاروباری ڕۆژانەدا  لە  ڕێژیم وەها  لەوانەیە   -٣
چەقیبێ، ئیتر نەتوانێ بەخێرایی خۆی لەگەڵ دۆخی 

نوێدا بگونجێنێ. 
ڕاپەڕاندنی  بۆ  کە  شوێنانەی  و  کــەس  ئــەو   -٤
ڕەنگە  ــراون،  کـ تــەرخــان  هەنووکەییەکان  ئــەرکــە 
ئــەوڕۆ  پێداویستیەکانی  نەبێ  ئــەوەیــان  ئامادەیی 

جێبەجێ بکەن.
٥- کەسانی ژێردەستە ڕەنگە لە ترسی تووڕەیی 
زانیاریی  نەوێرن  خۆیان  ســەرەوەی  بەرپرسانی 
ڕاست و دروست، کە بۆ بڕیاردان پێویستن، بدەنە 

دیکتاتۆرەکان.
٦- ڕەنگە ئیدئۆلۆژی و بیروباوەڕەکان کۆن ببن 
و ئەفسانە و سیمبۆلەکانی ڕێژیم پیرۆزیی خۆیان 

لە دەست دابێ.
ئاراوە  هاتبێتە  بەهێز  بیروباوەڕێکی  ئەگەر   -٧
حەقیقەت  ســەر  لە  کەسەکان  ڕوانــگــەی  لە  کــار  و 
و  بــارودۆخ  بە  هێندە کۆڵ  ئیتر خەڵک  ڕەنگە  بکا، 

پێویستیەکانی ڕۆژانەوە هەڵنەگرن.
٨- دابەزینی ئاست کارەکان و پێداگریی زۆر لە 
سەر برۆکراسی و کۆنترۆڵی زۆر، لەوانە سیاسەت 

و کاروبارەکانی ڕژیم لە کار بخا.
و  نێوخۆییەکان  ڕێــکــخــراوە  بــوونــی  لێکدژ   -٩

لەوانەیە  کەسەکان  نێوان  دوژمنایەتیی  تەنانەت 
یەکی  ــەبــەر  ل و  بخا  پــەک  دیــکــتــاتــۆر  دەســەاڵتــی 

هەڵوەشێنێ.
لــەوانــەیــە  ــاران  ــدک ــن خــوێ و  ــیــران  ــب ڕۆشــن  -١٠
بارودۆخەکە  بەگشتی  و  وسەرکوتەکان  بەربەست 

قەبووڵ نەکەن.
١١- کۆمەاڵنی خەڵک لەوانەیە بە تێپەڕینی کات 
ئیتر ڕێژیمیان بەالوە گرینگ نەمێنێ و لێی وەگومان 

بکەون و تەنانەت لێی ببنە دوژمن.
١٢- لەوانەیە ناکۆکییە ناوچەییە نێوخۆییەکان و 
زۆر  نەتەوەییەکان  و  فەرهەنگی  چینایەتی،  کەلێنە 

پەرەبستێنن.
ڕیزبەندیی  ــە  واتـ دەســــەاڵت،  قــووچــەکــی   -١٣
لــە ســـەرەوە بــۆ خـــوارێ لە  ڕێکوپێکی دەســـەاڵت 
حکوومەتە دیکتاتۆرەکاندا هەمیشە ناسەقامگیرییەکی 
پێ  خواروبانیان  کەسانێک  لەوانە  جا  دیــارە،  پێوە 
جێگایان  تر  کەسانێکی  و  البدرێن  هــەر  یا  بکرێ 

بگرنەوە.
١٤- هەندێ بەش لە پۆلیس و هێزە چەکدارەکان 
بە  ئامانجەکانیان  بە  گەیشتن  مەبەستی  بە  ڕەنگە 
پێچەوانەی ویستی دیکتاتۆر بجووڵێنەوە یا تەنانەت 

کوودەتا بکەن.
بۆ  بێ،  دامــەزرا  تازە  دیکتاتۆرییەک  ئەگەر   -١٥

سەقامگیریی ڕێژیمەکەی، پێویستی بە کاتە.
١٦- لــەبــەر ئـــەوەی کــە هــەمــوو بــڕیــارەکــان لە 
حــکــوومــەتــە دیــکــتــاتــۆرەکــانــدا بــە دەســـت کۆمەڵە 
کەسێکی کەمەوەیە، ئەگەری هەڵە لە دادوەرییەکان 

و سیاسەت و بەڕێوەبردنی کارەکاندا زۆر زۆرە.
لە سەرهەڵدانی  پێشگرتن  بۆ  ڕێژیم  ئەگەر   -١٧
بڕیارەکان  و  چاوەدێری  کرا،  باس  کێشانەی  ئەو 
بڕێک لە ناوەند دوور بکاتەوە، ڕاستەوخۆ کۆنترۆڵی 
بە سەر کۆڵەکە و هێرەمەکانی ناوەندی دەسەاڵتەوە 

کەم و کەمتر دەبێتەوە.

هێرش بۆ سەر خاڵە الوازەکانی دیکتاتۆرییەکان
بە ئاگاداربوون لە سەر ئەو خاڵە الوازانە کە لە 
بە  دەبێ  دژبەرەکانی  دیکتاتۆرەکان دایە،  سروشتی 
مەبەستی پێکهێنانی ئالوگۆڕی باش لە ڕێژیمەکەدا 
لەنێو بردنی یەکجارەکیی، هەوڵ  یان بە مەبەستی 
بدەن ئەو خاڵە الوازانە کە پاژنە ئاشیلی دیکتاتۆرە، 

هەرچی زیاتر الواز بکەن.
دیکتاتۆرەکان سەرەڕای  سادەیە:  زۆر  ئاکامەکە 
خۆیان  ــی  الوازیـ هــەمــوویــان  بەهێزیان،  ــەتــی  ڕواڵ
نێوخۆیی،  بێ لیاقەتی  و  ناکارامەیی  وێنە،  بۆ  هەیە. 
ڕکەبەریی کەسەکان، بێ کەڵک بوونی ڕێکخراوەکان 

و دژیەکیی نێوان دامودەزگا و ئیدارەکان. 
بە تێپەڕبوونی کات ئەم خاڵە الوازانە بەرهەمهێنان 
بەرانبەر  لە  و  دادەبەزێنێ  ڕێژیم  تواناییەکانی  و 
و  بێ هێز  بــەرخــۆدانــێــک  و  ئــاڵــوگــۆڕ  هەرچەشنە 
الوازی دەکا. هەر شتێک کە ڕێژیم بڕیاری لە سەر 
بدا مەرج نییە بەتەواوی جێبەجێ ببێ. بۆ وێنە چاکە 
بزانین، تەنانەت هەندێ جار فەرمانە ڕاستەوخۆکانی 
ئەو کەسانەی  نەدەکرا. چونکە  هیتلێریش جێبەجێ 
بــوون خۆیان  لە پلەی خـــوارەوەی دەســەاڵتــدا  کە 
جاری  دیومانە  کە  هــەروا  ــوارد.  دەب فەرمانەکە  لە 
وایە تەنانەت ڕەنگە ڕێژیمێکی دیکتاتۆری خۆبەخۆ 

لێک هەڵوەشێتەوە. 
دیارە ئەمە بەو مانایە نییە کە دیکتاتۆری دەکرێ 
بچێ.  لەنێو  خــەســارێــک  و  مــەتــرســی  هیچ  بــەبــێ 
هەرچەشنە ڕەوتێکی ئازادیخوازانە خۆی لە خۆیدا 
مەترسی و ڕەنجی خۆی لە گەڵە و بۆ چوونەپێش 

پێویستیی بە کاتە. 
ــێ گــەرەنــتــیــی  ــوان ــات بــێ گــومــان هــیــچ شــتــێــک ن
سەرکەوتنی خێرا لە هەموو بارودۆخێکدا بکا، بەاڵم 
هەندێ شێوازی خەبات کە خاڵە الوازەکانی دیکتاتۆر 
سەرکەوتن  بۆ  زۆرتریان  شانسی  ئامانج،  دەکاتە 
هەیە تا ئەوانەی کە لەو بوارەی دیکتاتۆر بەهێزە، 

شەڕی لەگەڵ دەکەن.
ئێستا پرسیار ئەوەیە کە ئەم خەباتە دەبێ بە چ 

شێوەیەک بچێتە پێشێ؟

کەڵک وەرگرتن لە هێز
وەک باسمان کرد بەرگریی چەکدارانە لە بەرانبەر 
ــەوەی خــاڵــە الوازەکـــەی  دیــکــتــاتــۆردا لــە جیاتی ئـ
بە  ئامانج.  دەکاتە  بەهێزەکەی  خاڵە  نیشانە،  بکاتە 

چەکدار،  هێزی  بوارەکانی  لە  ملمالنێ  هەڵبژاردنی 
ســەربــازی  تیکنۆلۆژیی  چــەکــوچــۆڵ،  دابین کردنی 
بەرگریکارەکان  بــزووتــنــەوە  لــەوبــابــەتــە،  شتی  و 
نالەبارەوە.  بارودۆخێکی  دەخەنە  خۆیان  بەئاشکرا 
توانایی  ــەدا  ــواران ب ئــەو  هــەمــوو  لــە  دیکتاتۆرەکان 

کۆکردنەوەی هێزی زیاتریان هەیە.
بۆ  بێگانە  هێزی  بە  پشت بەستن  مەترسییەکانی 
باس  بەکورتی  پێشتر  ئازادیمان  وەدەست هێنانی 
پشتبەستن  کێشەکانی  دووەمیشدا  بەشی  لە  کــرد. 
دەرکردنی  بۆ  رێگاچارەیەک  وکوو  وتووێژمان  بە 
ڕێگایەک  چ  ــە  کــەوات ــەوە.  ــک دای ــێ ل دیــکــتــاتــۆرەکــان 
دەمێنێتەوە کە هێزە دێموکراتەکان تێیدا بااڵ دست بن 
و هاوکاتیش بتوانن الوازییەکانی دیکتاتۆر هەرچی 
زیاتر الواز بکا. کامە جووڵەی تیکنیکی دەتوانێ ئەو 
کرا،  باس  سێهەمدا  بەشی  لە  کە  سیاسییەی  هێزە 
پیشان بدا؟ بژاردەی لەبار بۆ جوابی ئەم پرسیارە 

خەباتی سیاسییە.

بریتییە  سیاسی  خەباتی  تایبەتمەندییەکانی 
لەمانەی خوارەوە:

- خەباتی سیاسی قەبووڵ ناکا ئاکامی خەباتەکە 
دیاری  بەر،  دەیگرێتە  دیکتاتۆر  کە  شێوازانەی  بەو 

بکرێ.
- بەرەنگاریی خەباتی سیاسی بۆ ڕێژیم ئاستەمە.
و  تایبەتی  شێوەیەکی  بــە  سیاسی  خــەبــاتــی   -
دیاریکراو دەتوانێ الوازییەکانی دیکتاتۆر خراپتر بکا 

و سەرچاوەکانی هێزی لێ بستێنێتەوە.
بەرفراوان  پانتاییەکی  دەکرێ  سیاسی  خەباتی   -
بابەتێکی  سەر  لە  کاتیشدا  هەمان  لە  و  بگرێتەوە 

دیاریکراو چڕ بکرێتەوە.
- خەباتی سیاسی لە کردەوەدا دیکتاتۆر تووشی 

هەڵە دەکا.
ــە شــێــوەیــەکــی  - خــەبــاتــی ســیــاســی دەتـــوانـــێ ب
و  کۆمەاڵیەتییەکان  ــە  گــرووپ و  خــەڵــک  کــاریــگــەر 
ڕێکخراوە جۆربەجۆرەکان بە شێوەیەکی یەکگرتوو 
دڕندانەی  دەسەاڵتی  بە  کۆتایی هێنان  مەبەستی  بە 
کۆ  یەکتر  دەوری  لە  دیاریکراو،  کەسێکی  کۆمەڵە 

بکاتەوە.
باش  شێوەیەکی  بە  دەتوانێ  سیاسی  خەباتی   -
و شوێندانەر دەسەاڵت لە کۆمەڵگەدا دابەش بکا کە 
ئەمە خۆی کۆمەڵگە لە دێموکراسی نزیک دەکاتەوە.

شێوازی کاری خەباتی ناتوندوتیژ
سەربازی  هێزی  هەروەکوو  سیاسییش  خەباتی 
کەڵکی  ئامانجی جۆراوجۆر  بە  گەیشتن  بۆ  دەکرێ 
لێ وەربگیرێ. ئەم ئامانجانە دەکرێ لە چەندین الوە 
کردنی  مەجبوور  مەبەستی  بە  بەرباو  بەشێوەی 
الیەنی بەرانبەر بۆ دەرکردنی هەندێ بڕیاری تایبەت 
و پێکهێنانی بەستێنێک بەمەبەستی چارەسەرکردنی 
لێک هەڵوەشانی  تەنانەت  یان  کێشەکان  ئاشتییانەی 
ڕێژیم پۆلێن بەندی بکرێ. بەهەرحاڵ خەباتی سیاسی 
بە هەندێ شێواز کار دەکا کە جیاوازن لە توندوتیژی. 
ڕەوتی  بە  شێوازەکە  دوو  هەر  ئامانجی  ئەگەرچی 
شێوازەکانیان  و  ڕێگا  بەاڵم  بەستراوە  خەباتەکەوە 
دەسکەوتەکانیشیان  و  ــاوازە  جــی یەکتر  لــە  زۆر 

جیاوازە. 
کە  توندوتیژەکان  ملمالنێیە  ئاکامی  و  شــێــواز 
هەموومان دەیزانین. چەکەکان بۆ ترساندن و لێدان 

و کوشتن و وێران کردن کەڵکی لێ  وەردەگیرێ.
خەباتی ناتوندوتیژ زۆر پێچەڵپێچتر لە شێوازەکانی 
توندوتیژە و، چەندین شێوازی جۆربەجۆری هەیە. بە 
پێچەوانەی شێوازەکانی توندوتیژ خەباتی ناتوندوتیژ 
لە رێگای شەڕی دەروونی، کۆمەاڵیەتی، ئابووری و 
ڕێکخراوەکانەوە  و  خەڵکەوە  الیەن  کە  سیاسییەوە 
کەڵکی لێ  وەردەگیرێ، دەچێتە پێشێ. ئەم چەکانە، 
ناڕەزایەتییەکان، مانگرتنەکان، هاوکاری نەکردنەکان، 
هێزە  و  بــێ مــەیــلــیــەکــان  و  ــایــکــۆت کــردنــەکــان  ب و 

خەڵکییەکانیان پێ دەگوترێ. 
ئەو  تا  دەوڵەتەکان  هەموو  پێکرا:  ئاماژەی  وەک 
کە  بدەن  بە دەسەاڵتی خۆیان  درێژە  دەتوانن  کاتە 
هێزی خۆیان لە ڕێگای هاوکاری و گوێڕایەڵیی خەڵک 
و رێکخراوەکانەوە دابین بکەن. خەباتی سیاسی بە 
پێچەوانەی توندوتیژ، شێوازێکی لەبار و تایبەتە بۆ 
لێک جیا کردنەوە و لێ سەندنەوەی ئەم سەرچاوانە 

لە دەوڵەت.

و: مەنسوور مروەتی

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی*
)پاژنەی ئاشیلی دیکتاتۆرەکان(

هەر وەک لە ژمارەکانی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکانی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان دەکەوێ، 
مەدەنی  بواری خەباتی  ناوداری  بیرمەندی  “جین شارپ”،  توێژینەوەیەکی  ناوی  دێموکراسی  تا  دیکتاتۆرییەوە  لە 
و ناتوندوتیژە. شارپ ساڵی ١٩٢٨ لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە، دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا 
ئامریکا، بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ سەردانی زۆر واڵتی کردوە  زانکۆکانی  لە مامۆستایەتی لە 
گرینگتر  لەوە  و  هەڵێناوە  دیکتاتۆرلێدراو  واڵتانی  لە  سەری  خەڵک  پەروەردەکردنی  بۆ  جاریش  زۆر  تەنانەت  و 
لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵکی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە. 
کاکڵی ئیدەکانی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵی و ملکەچیی خەڵکەوە 
وەدەست دێنن، ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا 

دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن.’’
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکانی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:

کەماڵ دەباغی
     چیـای ورە و

     ڕەمزی خۆڕاگری
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ئاوڕدانەوەیەکی خێرا لە ئەدەبیاتی کۆن و 
هاوچەرخی کرماشان و ئیالم

ــان و  ــارسـ ئــایــیــنــی یـ
شێوازی گۆرانی:

شرۆڤەی مێژووی ئەدەبی 
لە  ئاوڕدانەوە  بەبێ  کوردی 
بــزووتــنــەوە فــەرهــەنــگــی و 
ئایینییەکانی زاگرۆس، ئوستوورە، حیکایەت، فۆلکلۆر 
و ئەدەبی زارەکی لە کرماشان و ئیالم، شرۆڤەیەکی 

تێر و تەسەل نییە.
لە   بەشێکی گەورە  دەبێتە  یارسان  ئایینی  ئەدەبی 
لە سەدەی حەوت  ئەدەبیاتە  ئەم  ئەدەبیاتی گۆرانی. 
و هەشتی کۆچی بە شێوەی زارەکی لە ئایینی یاریدا 
“سەرەنجام”  وەک:  کتێبی  لە  ــر  دوات و  ــارێــزراوە  پ
لە  کۆکراونەتەوە و لە چاپ دراون. ئەڵبەت بەشێک 
چوار  ســەدەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  یارسان  کەاڵمەکانی 
ئایینی  ئەدەبیی  دەورەی  ئاخرین  کۆچی.  پێنجی  و 
یارسانیش دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی دوانزدە کە بەشێک 
ناوی  بە  کتێبێکدا  لە  دەورانــە  ئەو  کەاڵمەکانی  لە  
“زەبووری حەقیقەت” کۆکراونەتەوە. جێگای ئاماژەیە 
کەاڵمەکانی “سەرەنجام” و “زەبووری حەقیقەت” لە 
تاهیری  تەیب  یارسانی  توێژەری  و  نووسەر  الیەن 
بەشێکی  دراون. هەروەها  لە چاپ  و  کۆکراونەتەوە 
زۆر لە کەاڵمەکانی یارسان لە الیەن نووسەر سەید 
گــەورە”  “دیــوانــە  نــاوی  ژێــر  لە  محەمەد حوسەینی 
کۆکراونەتەوە و شرۆڤە و شیکردنەوەیان بۆ کراوە.

ئایینی  ئەدەبی  لە  شــارەزابــوون  و  تێگەیشتن  بۆ 
بۆ  خــوێــنــدنــەوە  وردی  بــە  گرنگە  زۆر  یــارســان، 
کەاڵمەکانی ئەم ئایینە بکرێ. هەروەها پێویست بەوە 
دەکا شانامەی کوردی و بە گشتی ئەدەبی زارەکیی 
ناوچەکانی کرماشان و ئیالم تاوتوێ  بکرێ. ڕەمز و 
ڕاز و هێمای نێو ئوستوورە ئایینی و فەرهەنگییەکانی 
کرماشان و ئیالم  دەتوانێ داب ونەریتی کۆنی کورد 
و پێشینەی ئەدەبی کوردیمان بۆ ڕوون بکاتەوە. لە 
هەناوی ئەدەبی زارەکیدا تۆ دەتوانی لەگەڵ قارەمانە 
تایبەتمەندییە  و   ڕۆڵ  و  بی  ئاشنا  ئەفسانەییەکان 
بەرچاوەکانیان بکەیتە هەوێنی ئەدەبیاتی هاوچەرخی 
ــەدەب و زمان  کــوردی. ســەرچــاوەی هــەرە کۆنی ئ
ــە نێو دڵی  ــرۆس ل ــ ــە مــەڵــبــەنــدی فــرەڕەنــگــیــی زاگ ل
یاری  ئایینی  لــەوان  یــەک  کە  ئایینزاکانن  و  ئایین 
یارسان  پێشەواکانی  سەرەنجامە.  کەاڵمەکانی  و 
ناوی کەاڵم  لەژێر  ئایینەکەیان  یاساوڕێسای  هەموو 
ڕوو  خستۆتە  بڕگەیی  هەڵبەستی  شــێــوەی  بــە  و  
باوەڕمەندانی  الی  لە  کەاڵمانە  ئەو  ئێستە  هەتا  کە 
جار  گەلێک  یاری  کەاڵمەکانی  پــارێــزراون.  یارسان 
و  ئایینی  عیرفانی،  فەلسەفی،  مێژوویی،  بــواری  لە 
ئوستوورەیییەوە شرۆڤەیان بۆ کراوە،  بەاڵم تا ئێستا 
سەرەنجام  کەاڵمەکانی  ئەدەبیی  پێگەی  ــارەی  ب لە 
ئاشنابوون  و  ناسین  بۆ  نــەکــراوە.  ئەوتۆ  کارێکی 
لەگەڵ ئوستوورەکانی ئایینی یاری، دەبێ شرۆڤە و 
سەرەنجام  کەاڵمەکانی  ئەدەبیی  پێگەی  بۆ  شیکاری 
لــە ڕۆژهـــەاڵت و  کــە  ئــەو کەسانەی  بــکــرێ. زۆرن 
شرۆڤەی  و  کۆکردنەوە  لە  کوردستان  بــاشــووری 
کەاڵمەکانی ئایینی یاری جێگا دەستیان دیارە، بەاڵم 
دوو  تاهیری”  “تەیب  و  حوسەینی”  محەمەد  “سەید 
لە نووسەرانی هەرە دیاری کۆمەڵگەی یارسانن کە 
یاری  ئایینی  کەاڵمەکانی  سەر  لە  کاریان  زۆرترین 
تا  ئەوڕۆ  نووسەرە  دوو  ئەو  بەرهەمەکانی  کردوە. 
و  دەوڵەمەند  سەرچاوەی  بوونەتە  باش  ڕادەیەکی 
جێی باوەڕ بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ لە 

بارەی ئایینی یاری توێژینەوە بکەن.

ئەدەبی کالسیکی کوردی لە کرماشان و ئیالم:
ئەدەبی کوردیی باشووری خۆرهەاڵتی کورستان 
ــی گــۆرانــی  ــەدەب ــە چــاو ئ ــواروو ل ــ ــی خ ــوردی یــان ک
کوردیی  زاراوەی  بە  ئەدەبی  دەقی  نییە.  کۆن  زۆر 
خواروو دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی هەژدەیەمی زایینی 
و زۆرتر بە هەڵبەستەکانی هەردووک هەڵبەستوانی 
ناسراوی ناوچەکە  “شاکە و خان مەنسوور” دەست 
پێ دەکا. زاراوەی کوردیی خواروو هەلی ئەوەی بۆ 
بەرین  بزووتنەوەیەکی  زمانی  بە  ببێ  نەڕەخساوە 
دوای  لــە  ــە  ــ زاراوەیـ ئــەم  و  ــی  ــەدەب ئ گشتگیری  و 
سەری  دیکە  جارێکی  بێدەنگی،  ساڵ  پەنجا  و  سەد 

هەڵ داوەتەوە.
هاوڕێی  شاعیری  دوو  مەنسوور،  خان  و  شاکە 
لە  ــەدەر  ب شاعیرە  دوو  ئــەو  شێعری  بــوون.  یەکتر 
بایەخی  هەڵگری  جوانناسی،  و  ڕەوانبێژی  الیەنی 

دیرۆکی و فەرهەنگیی ناوچەکە بوون.
ئیالم  و  کرماشان  کالسیکدا  ئەدەبی  قۆناغی  لە 
و  ــی  ــ زارەک ــی  ــەدەب ئ تــایــبــەتــن.  پێگەیەکی  ــی  خــاوەن
ئەدەبیاتی  هەوێنی  بوونەتە  ناوچانە  لەو  ڕیالیزمی 
نووسەرانی  و  شاعیران  هــاوچــەرخــی  و  مــۆدێــڕن 
ئەوڕۆی باشووری خۆرهەاڵتی کوردستان. گرنگیی 
کە  لەوەدایە  کــوردی،  ئەدەبی  ڕێبازی  لە  ئەم شێوە 
نەتەوەیی.  فەرهەنگی  سەر  دەگەڕێتەوە  ڕیشەکەی 
فەرهەنگی  هەڵگری  کرماشان  ڕیالستیی  ئەدەبیاتی 
ڕەنگە  کە  ڕابـــردوون  نەوەکانی  حیکایەتی  و  ژیــان 
شارەزایی  بێ  بە  کورد  ئەدیبێکی  بۆ  بێت  زەحمەت 

ژیان،  فەرهەنگی  لە  جۆرە  ئەو  لەگەڵ  ئاشنایەتی  و 
شاکارێکی جوان و بەپێزی ئەدەبی پێشکەش بکا.

ناوچەکانی   کوردیی  کالسیکی  ئەدەبیاتی  نێو  لە 
کەسانێک  هەڵبەستی  و  بەیت  ئیالمدا،  و  کرماشان 
خان  و  شاکە  کەنوولەیی،  خان  “ئەڵماس  وێنەی  لە 
یاقوو  دینەوەری، سەی  پەریشان  مەال  و  مەنسوور 
مایەشتی و غواڵمڕەزا ئەرکەوازی” ئێستاش لە الی 

خوێنەرانی کورد خاوەنی پێگەی تایبەتن.
لە دوای ئەو بەشە لە شاعیرانی ئەدەبی کالسیک 
بەرهەمی هەردووک شاعیری بەناوودەنگی کرماشان 
فەزایەکی  کرماشانی”  پەرتەو  و  کرماشانی  “شامی 
خۆرهەاڵتی  باشووری  ئەدەبیی  بزاڤی  لە  تازەیان 
بەردەنگ  ئێستا  هەتا  کە  کایە  هێنایە  کوردستان 
هـــەردووک  زۆرن.  هەڵبەستەکانیان  خــوێــنــەری  و 
ناسکیدا  هەست  و  ڕەوانبێژی  پەڕی  ئەو  لە  شاعیر 
پێشکەش  دەروونـــی  خواستێکی  وەک  هەڵبەستیان 
جێگای  توانیان  هەروەها  ئەوان  کردوە.  کۆمەڵگە  بە 
شیاوی شیعری کوردی لە زێدی خۆیان دەسنیشان 

بکەن.
ــج و  ــ ڕەن “شـــامـــی”دا دەرد و  لــە شــیــعــرەکــانــی 
نایەکسانییەکانی نێو کۆمەڵگە بە جوانی وێنا کراوە. 
شامی بە زمانی سادە باس لە هەژاری و دەستەنگیی 
چینی بێبەشی کۆمەڵگە دەکا. “پەرتەو کرماشانی”ش 
تازەی  تەکنیک و داڕشتنێکی  “ئەرمەنی”  بە شێعری 
لە شیعری کوردیدا بەکار هێنا کە هەتا ئێستاش ئەو 
بە  هەیە.  خۆی  خوێنەری  پەرتەو  شێعری  لە  شێوە 
تایبەت غەزەلە کوردییەکانی زۆرتر بوونەتە جێگای 

سەرنجی خوێنەرانی کورد.

ئەدەبی هاوچەرخی کورد لە کرماشان و ئیالم
شیعری هاوچەرخی کوردی لە کرماشان و ئیالم 
لە ڕووی فۆڕم و ساختارەوە دابەش دەکرێ بە سەر 
دوو بەشی هاوچەرخ و نوێدا. لە شێعری هاوچەرخی 
کوردیی خواروو شاعیران لەژێر کاریگەریی ئەدەبی 
نوێی  شیعری  بەاڵم  نووسیوە،  شێعریان  کالسیکدا 
کوردیی  خواروو خاوەنی شێواز و فۆرمی شیعری 

ئازادە.
 لە دەیەی حەفتای هەتاویدا شاعیران و نووسەرانی 
زمان  گەشەپێدانی  بۆ  ئیالم  و  کرماشان  لە  کــورد 
بەرهەمە  بــە  پشتیان  تەنیا  کـــوردی  ئــەدەبــیــاتــی  و 
بەڵکوو  نەبەست،  پــەرتــەو  و  شامی  شیعرییەکانی 
کە  پێکردوە،  دەست  بەرفراوانیان  ئەدەبیی  بزاڤێکی 
ئەو بزاڤە هەتا ئێستا لە گەشەکردن و پەرەسەن دایە. 
لە  نــوێ  ئەدەبیی  قۆناغی  نووسەرانی  و  شاعیران 
جیهانی  ئەدەبیاتی  و  فۆلکلۆر  ئەدەبی  بنەمای  سەر 
و  چاپ  خۆیان  ئەدەبییەکانی  بەرهەمە  و  دەنووسن 
باو دەکەنەوە. لە شاعیرانی بزاڤی ئەدەبیی ئەوڕۆی 
ــاشــووری خــۆرهــەاڵتــی کــوردســتــان دەتــوانــیــن بە  ب
کەسانێکی وەک “فەرهاد عەزیزی، سەعید عبادەتیان، 
جەلیل  سارایی،  زاهر  فەیلی،  عەلی  ئوڵفەتی،  عەلی 
خانی،  عەلیڕەزا  ــی،  مــەوزوون ڕەزا  ئــاهەنــگــەرنــژاد، 
عەلی حاتەمی، ناهید محەمەدی، مەسعوود قەنبەری، 
فــەرهاد  یەعقووبی،  عــەلــیــڕەزا  نــەجــەفــی،  سیامەک 
ئقباڵی، شێردڵ  چەنگیز  یاسمی،  بێهرۆز  شامرادیان، 
کــاوە  ئەمیر،  ــەک  ل ــەدە،  ــەڵ ب کــەیــومــەرس  ئێڵپووڕ، 
کوردپووڕ،  ئەبووزەر  ئەسپەری،  خوسرەوی،تورەج 
نەجەفی،  مەریەم  مــێهری،  سومەیە  ئەمینی،  سۆما 
ــوون  ــای هوم نــەجــەفــی،  ئێحسان  ــەرە،  ســەف ــەرزاد  ــ ف
عەباسی، محەمەد مرادی نساری، مەیسەم خورانی، 
ئومێد زاهری، ئسام شاهمرادی، کەرەمڕەزا کەرەمی 
ئاماژە  و.... هتد  ڕەزا جەمشیدی، جەمشید وەیسی  

بکەین.
چیرۆکی  و  شیعر  پــرۆســەی  لــە  بـــەدەر  ئەڵبەت 
مودێڕنی کوردی، کەسانێک وەک “عەباس جەلیلیان، 
ژیار جەهانفەرد، دوکتۆر فەرهاد عزەدیزادە، عەلیڕەزا 
کەڵهوڕ و سیامەک نەجەفی” لە بواری لێکۆڵینەوەی 
ئەدەبی و کۆکردنەوەی ئەدەبیاتی زارەکی “شەفایی” 
هەنگاوی باش و بەرچاویان هەڵگرتوە. ئەو کەسانە 
پێشینیان”،  “پەندی  “ئەفسانە”،  لە  توانیویانە زۆرێک 
“وشەی  و  الیە”  “الیە  “بەیت”،  کــوردی”،  “شانامەی 
کوردی”ـی ناوچەکانی کرماشان و ئیالم کۆبکەنەوە 

و چاپیان بکەن.
ــی  چــاالکــانــی ئــەدەبــیــی بـــاشـــووری خــۆرهــەاڵت
باوکراوە  و   گۆڤار  لە  دەستپێک دا  لە  کوردستان 
ــروە” و  ــەر”، “ســ ــاویـ “ئـ خــوێــنــدکــاریــیــەکــانــی وەک: 
“ئاوێنە”دا  ئەزموونی ئەدەبیی خۆیان تاقی کردەوە. 
هەر ئەم ئەزموون و تاقیکارییە بوو بە بەردی بناغەی 
پرۆسەیەکی ئەدەبی کوردی لە کرماشان و ئیالم  کە 
ئەم پرۆسەیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە پەرەسەندن دایە.

کرماشان  نووسەرانی  و  شاعیر  نێوان  پێوەندیی 
بــاشــووری  ئەدەبییەکانی  نــاوەنــدە  لــەگــەڵ  ئیالم  و 
کوردستان و ئاشنایەتییان لەگەڵ بەرهەمی ئەدەبیی 
شاعران و نووسەرانی گەورەی ئەو بەشەی واڵت، 
ئەدەبیی  چاالکانی  دڵگەرمیی  هۆکاری  بە  بوو  پتر 
کرماشان و ئیالم. زۆریک لە شاعیرانی کرماشان و 
شاعیرانی  کاریگەریی شیعری  کە  نایشارنەوە  ئیالم 

“شێرکۆ  وەک:  کــوردســتــان،  ــاشـــووری  بـ ــراوی  ــاسـ نـ
بێکەس”، “عەبدوڵا پەشێو” و “لەتیف هەڵمەت” بە سەر 

کارەکانیانەوە دیارە.
و  ئەدەبی  چاالکانی  بۆ  بوو  گرینگ  زۆر  تایبەت  بە 
بەرانبەری  لــە  بتوانن  ئیالم  و  کرماشان  فەرهەنگیی 
سیاسەتی ئاسیمیالسیۆنی فەرهەنگی و زمانی کوردی لە 
بێنە مەیدانی چاالکیی  کرماشان، وەک نووسەری کورد 
ئیدی  ئێستا  ئەوان  بسەلمێنن.  خۆیان  بوونی  و  ئەدەبی 
و  بنووسن  کـــوردی  بــە  کــە  ــاوەڕەی  بـ بــەو  گەیشتوون 
باو  و  چــاپ  ــوردی  ک زمانی  بە  خۆیان  بەرهەمەکانی 

بکەنەوە.
ئێستا سەدان  تا  هەفتا  دەیەی  ئەدەبیی  پرۆسەی  لە   
بەرهەمی شیعری، چیرۆک، لێکۆڵینەوە و وەرگێڕان چاپ 
کارهێنانی  بە  و  نووسین  کــوردی  بوونەتەوە.  بــاو  و 
و  گرنگ  کارە  لە  یەکێک  کوردی  ستانداردی  ڕێنووسی 
لە چاالکانی ئەدەبیی کرماشان  بەرچاوەکانی ئەو بەشە 
و ئــیــالمــە. زۆربـــەیـــان بــەو قــەنــاعــەتــە گــەیــشــتــوون کە 
بە ڕێنووسی ستانداردی کوردی  دەقێکی کوردی دەبێ 
بنووسرێ، بەاڵم بە گشتی هەتا ئێستا بەردەنگی شیعری 
نییە.  ئاشنا  کوردیدا  ڕێنووسی  لەگەڵ  باشوور  کوریی 
بە  کرماشان  لە  کــوردی  زمانی  کە  مانایەیە  بەو  ئەمە 
هۆی ئاسیمیالسیۆنی فەرهەنگی لەگەڵ کێشەی ڕێنووس 
لەم دەڤەرە  بەرەوڕووە و مێژووی کوردی نووسینیش 
ئەوەندە بەرباو نییە تا خوێنەر و بەردەنگی کورد لەگەڵ 
بابەتە  زۆربـــەی  پێشتر  بــێ.  ئاشنا  کــوردی  ڕێنووسی 
فارسی  ڕێنووسی  بە  ئیالم  و  کرماشان  ئەدەبییەکانی 
دەنووسران، کە ئەمە لە بواری دەنگ “ئاوا”وە کێشەی بۆ 
زمانی کوردی دروست کردبوو؛ لە بەر ئەوەی لە زمانی 
کوردیدا ئەو شتەی بێژە دەکرێ وەک خۆی دەنووسرێت، 
بەاڵم ئەگەر ویستت دەقێکی کوردی بە ڕێنووسی فارسی 
بنووسی، وشەکان وەک خۆیان نانووسرێن و دەنگەکان 

ناتەواو دەبن.
ئولفەتی”  “عەلی  و  عبادەتیان  “سەعید  لە  یەک  هەر 
بەدەر لە ئەزموونی باش و سەرکەوتوویان  لە شیعری 
تا  توانیویانە  ــەزەڵ،  غـ تایبەت  بــە  کالسیک  و  نەریتی 
ڕادەیەک بە نووسینی شیعری نوێ و مۆدێڕن ڕوانین و 
ڕوانگەی بەردەنگی کورد بگۆڕن و الیەنگر بۆ شیعری 
نوێی کوردی لە باشووری خۆرهەاڵتی کوردستان پەیدا 
بکەن. بەاڵم هەتا ئێستا پێوەر و خەسڵەتە تازەکانی شیعر 
بە شێوەی بنەوایی و گشتگیر الی خوێنەری کورد لەو 

دەڤەرە دەستنیشان نەکراون.
ــاردەی  دی لە  دوور  بە  ئیالم  و  کرماشان  شاعیرانی 
مرۆڤدۆستییەوە  تــەواو  ڕوانینێکی  بە  و  دەمــارگــرژی 
شیعریی  ڕێبازی  و  ڕەوت  دەکەن.  شیعر  لەگەڵ  مامەڵە 
شاعیرانی کرماشان و ئیالم بە شێوەی زەق و بەرچاو 
ناچێتە چوارچێوەی ئەدەبی بەرگری و نەتەوەیی و هەر 
ئەم شێوازە لە تێڕوانینیان بۆ دونیای ئەدەب وای کردووە 
پەیوەندی  خۆیان  خوێنەرانی  و  بەردەنگ  لەگەڵ  باشتر 
لە  چاو  دیکەدا  دیوێکی  بە  ئەگەر  هەرچەند  بکەن.  ساز 
کوردستان  خۆرهەاڵتی  بــاشــووری  ئەدەبیی  پرۆسەی 
کرماشان  وەک  شارێکی  گــەورە  لە  کە  دەبینین  بکەین، 
فەرهەنگی  و   زمــانــی  ئاسیمیالسیۆنی  سیاسەتی  کــە 
زمانی کوردی خۆی  بە  نووسین  دەکــرێ،  پەیڕەو  تێیدا 
و  بەرجەستەکردن  بۆ  هەوڵدان   لە  لە خۆیدا جوورێکە 

زیندووڕاگرتنی شوناسی فەرهەنگی و نەتەوەیی.
ــان وایــە شیعر  ــی ــێ پ ــیــالم  ئ شــاعــیــرانــی کــرمــاشــان و 
دەالقەیەکی جیاوازە لە دونیا پڕ لە فێڵ و درۆ. شێعر الی 
ئاسمانی  دەبێتە  ئارام و دڵخوازیە کە  ئەو دۆخە  ئەوان 
ژانی  و  تاڵی  کە  خەیاڵێک  خەیاڵیاندا،  لە  سەربەستی 
کۆمەڵگە لە کایەی زمانی شێعرییان ڕەنگدانەوەی هەیە. 
پرۆسەی ئەدەبیی دەیەی هەفتا لە کرماشان و ئیالم تەنیا 
لە ڕووی سۆز و خۆشەویستییەوە مامەڵە لەگەڵ دونیای 
شیعر ناکا، بەڵکوو بە ڕوانینێکی فەلسەفیانەوە دەڕوانێتە 
دیاردەکانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی. بە تایبەت ئەم جۆرە 
و  عبادەتیان”  “سەعید  شیعرەکانی  لە  زۆرتــر  ڕوانینە 

“عەلی ئوڵفەتی”دا ڕەنگدانەوەی هەیە.

ئەنجام: 
ــی کـــرمـــاشـــان و ئـــیـــالم، بـــە هــۆی  ــان ــاک ــزگ ــارێ لـــە پ
شــێــوەزاری  فــەرهــەنــگــی،  و  ــی  ــان زم ئاسیمیالسیۆنی 
لقە گرنگەکانی زمانی  لە  یەکێک  کوردیی خواروو وەک 
دوایی  چەند ساڵی  هەتا  و  بکا  گەشە  نەیتوانی  کــوردی 
دەقــە  ــە  ــەران دەڤ ــەو  ئ نــووســەر و شاعیرانی  زۆربـــەی 
بەاڵم  نووسیوە،  فارسی  زمانی  بە  خۆیان  ئەدەبییەکانی 
ئێستا پرۆسەیەکی ئەدەبی لەو ناوچە دەستی پێ کردوە 
بێ  هیوابەخش  داهاتوودا  لە  دەتوانێ  پرۆسەیە  ئەم  کە 
و  گشتی  بە  ــوردی  ک زمانی  زیــاتــری  دەوڵەمەندیی  بۆ 
بووژاندنەوەی ئەدەب و فەرهەنگی باشووری خۆرهەاڵتی 

کوردستان بە تایبەتی.
***

*سەرچاوەکان لە ئارشیوی ڕۆژنامەدا پارێزراون

سارۆ خوسرەوی

مەبەست لە مافەکانی مرۆڤ چییە؟
نێوەڕۆکی  کردنی  پێناسە  لە  کە  کۆسپەی  ئەو 
الیەنی  بۆ  ــرێ  دەگ ســەرچــاوە  مــرۆڤ  مافەکانی 
کە  دەگــەڕێــتــەوە  »حــقــوق«  چەمکیی  و  مانایی 
زۆری  خواستێکی  و  باس  فەیلەسووفان  نێو  لە 
گشتی  شێوەیەکی  بە  دەکــرێ.  و  کــراوە  لەسەر 
هەیە:  بۆچوون  دوو  حقوق  نێوەڕۆکی  لەهەمبەر 
ئەو بۆچوونەی کە لەسەر خواست یان ئیرادە پێ 

دادەگرێ و بۆچوونێک کە تەکووزی دەکاتە سەر بەرژەوەندی و قازانج.

مافەکانی مرۆڤ بە ڕوانینی خواست یان هەڵبژاردن
لە بۆچوونی یەکەم کە داکۆکیکاری سەرەکیی فەیلسووفی هاوچەرخ 
»هێربێرت هارت«ە، بە مافی تاک زانراوە. بەپێێ ئەو بۆچوونە، ماف 
بریتییە لە ئەو دەسەاڵتەی کە یاسا بە تاکەکانی بەخشیوە هەتا کارێک 
بکەن یان نەیکەن، کەوابوو تاک دەتوانێ لەو مافەی کە هەیەتی واز بێنێ 
یان نەهێنێ. هیندێک الیەن ڕەخنە لەم بۆچوونە دەگرن، ئەوەیکە بەشێک 
بیبەخشییە  یان  لێ بێنی  وازی  ناکرێ  ژیان  مافی  وەک  تاک  مافی  لە 
بستێنێ  لەخۆی  کردن  ژیان  مافی  دەتوانێ  کەسێک  ئایا  تر،  کەسێکی 
ئەرکی  ئایا  تر؟  کەسێکی  دەست  بداتە  ژیانی خۆی  دەسەاڵتی  یان  و 
لەبەرچاو گرتنی مافی ژیانی ئیتران بە ڕزامەندیی خاوەن ماف، لەنێو 
دەچێ؟ هیچ کەسێک ناتوانێ ئەوەیتر تەنانەت بە ڕزامەندیی خۆیشی، 
بکوژێ یان ئەشکەنجە بکا. لەالیەکی تر لەم بۆچوونەدا لە نێوانی مافی 
سوود و چێژ وەرگرتن )حق تمتع( و مافی تەواوەتی وەرگرتن )حق 
استیفاء( هیچ تەوفیرییەک بەدی ناکرێ. بەشێک لە مافەکان بەجۆرێکن 
کە خاوەنەکەی هێز و دەسەاڵتی ئەوەی نییە کە لە مافی ئیستیفا کەڵک 
دایک  شانی  لەسەر  مافەکانیان  ــاری  داواک کە  منااڵن،  وەک  وەرگــرێ 
لە  کەڵک  چۆناوچۆن  نازانن  منااڵن  و  سەرپەرستەکانیانە  یان  باب  و 
مافی »تەواو« وەرگرن. یان ئەمڕۆ باسی مافی ئاژەاڵن، دارودرەخت 
پێوەندی دەگەڵ ژینی هۆڤێتی  لە  کە  و... دەکرێ  لێواری زەریاکان  و 
زەریاکان،  و  چیاکان  ــاژەاڵن،  ئ کــردوە.  گەشەی  ژینگە،  و  ئێکۆلۆژی 
لێرەوارەکان چ دەسەاڵتێکیان هەیە؟ لە باسی مافەکانی مرۆڤیش ئەمڕۆ 
باس لە مافی ناسراو بە »جیلی چوارەم« و مافی نەوەکانی داهاتوو 

دەکرێ کە دژایەتیی دەگەڵ ئەم بۆچوونە هەیە.

مافەکانی مرۆڤ بە ڕوانینی بەرژەوەندی و قازانج
لە بۆچوونی دووهەم کە سەرەتا لە نێرینی »بێنتام« دەست پێدەکا و 
ئێستاش زانایانی وەک »لیۆنز«، »مەک کورمیک«،«ڕاز«، »کەمپڵ« و 
...پشتیوانی لەم بۆچوونە دەکەن، ئامانجی ماف نەک پشتیوانی لە هێز 
و دەسەاڵت و خواستی تاکە، بەڵکوو پاراستنی هیندێک بەرژەوەندی و 
قازانجە کە دەبێ بیدرێتێ. بە ڕوانینێکی تر، ماف کۆمەڵێک بەرژەوەندین 
کە الیەنی ڕیکوپێک کردنی پێوەندییەکان، بۆ تاکەکان دەستەبەر دەکا، 
ئەرکی  بەجێگەیاندنی  لە  کە  مافە  خــاوەنــی  کاتێک   »A« میناک  بۆ 
پێسپێردراو، قازانج دەکا و یان »A« کاتێک دەتوانێ مافێکی هەبیت کە 
بەرژەوەندی و قازانجەکەی پێشتر بۆی دیار کرابێ و لەبەرامبەر ئەرک 
و بەڵێنی بۆ ئەوانیتریش لەبەرچاو بگیرێ، ئەم بۆچوونە کەمتر ڕەخنەی 
بەرژەوەندییەکان  کە  ئەوەیە  هەیتی  کە  کێشەیەک  بــەاڵم  لێ گیراوە 
دی،  ڕوانینێکی  بە  ئەو.  وەک  ڕێک  نەک  دەگەڕێتەوە  ماف  الیەنی  بۆ 
بۆیان  کــە  دەگــەرێــتــەوە  حقوقی  الیــەنــی  بــۆ  تاکەکان  ــدیــی  بــەرژەوەن
لەبەرچاو گیراوە. سەرەتا دەبێ مافێک بۆ تاکەکان دابندرێ و ئەمجارە 
قازانجەکەشی زەمانەت بکرێ. هەڵبەت لەسەر مافی ئاژەاڵن و سروشت 
هەمیسان ئەم پرسیارە دەگوورێ، خاوەندارانی ئەو جۆرە مافانە، دەبێ 

چ بەرژەوەندییەکیان هەبێ؟
کۆمەڵگە،  لە  نەزم  پاراستنی  و  پێوەندییەکانی خەڵک  ڕێکخستنی  بۆ 
مافی دانراو، بۆ هەموو کەسێک ئیمتیازاتێک لەهەمبەر ئیتران دەنراوە و 
تواناییەکی تایبەتی پێ دەدرێ کە پێی دەگوترێ »ماف« و کۆیەکەشی 
بریتییە  تاکی-شی پێ دەگوترێ. ماف  دەبێتە »مافەکان« و مافەکانی 
لە« هێزێک کە لەالیەن یاساوە دەدرێتە تاک«. هەروەک دەبینرێ ئەم 
پێناسانە کەم وزۆر لە بۆچوونی یەکەم وەرگیراون. لێرەدا لەبەر قازانجی 
باسەکەمان یەکێک لە شرۆڤەکانی ناسراو لەمەڕ نێوەڕۆکی حقوق کە لە 
سەرەتای سەدەی بیستەم ڕۆنراوە و زۆریش کەڵکی لێ وەرگیراوە و 
بەڵگەمەند بووە و دەتوانین بڵێین خاڵی دەسپێکی لێکدانەوەکانی دواترە، 

بە کورتی باس دەکەین.
ڕستەی »A، مافی خۆیەتی کارێک بکا«، ڕەنگبێ بۆ بەیانی بیرۆکەگەلی 
جۆراوجۆر بەکاربێت، دەبێ چەمکی حقوق بە پێوەری »دەرەوست« و 
دژبەرەکان«ی پێناسە بکرێ. ئەو ڕستەیەی سەرەوە ڕەنگبێ بەو مانایە 
بێ کە، »بێ« خاوەن ئەرکێکە بەوەی کە بهێڵیت »A« کارێک بکات، 
بەجۆرێک کە »A« داوایەکی لەسەر »B« هەبێ کە ئەرکەکەی پێشێل 
نەکا. لێرەدا مافی »A«، هاوڕێ و دەرەوستی ئەرکی »B«یە. هەروەها 
دەکرێ ڕستەی سەرەوە بەو مانایە بێ کە،«A« لە ئەنجامی ئەو کارەدا 

بە کردن و نەکردنی ئازادە.
کە  نییە  بــەوەی  کارمان  و  دەدرێتێ  سەرنجی  پێدراو  مافی  لێرەدا، 
»هەڤیازی«)امتیاز(  بە  ماف،  لە  مەبەستەمان  ئەو  بکا.  چ  دەبێ   »B«
بڵێن »ئــازادی«. هەمیسان  پێیان باشە  ناسراوە و هەڵبەت هیندێکیش 
ماف بە مانای »هێز«یش بەکار دێت، بۆ میناک خاوەن مڵک دەتوانێ 
مڵکی خۆی بیفرۆشێ یان بە ڕەهنی بدا و هەرچی دەیکا؛ ئەمە هێز و 

دەسەlاتی ئەو کەسەیە کە مافی خۆیەتی.
***

مافەکانی مرۆڤ بە ڕوانینی 
خواست یان هەڵبژاردن

شاڕۆخ حەسەن زادە

)١2(



 

The Official Organ Democratic Party of Kurdistan - I ran 

No: 493 5  Sep  2008 

KURDISTAN 
   NO:779    5  August  2020

 The Organ of Kurdistan Democratic Party-Iran

ماڵپه ڕی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، ڕۆژنامه ی »کوردستان« له  تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:

ئیمەیل و ته له فوونی ته شکیالتی نهێنی:
+9647508483312

kdp.tashkilat@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org      info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East    MHz 11958 

polarization: Vertical -27500  FEc : 7/8 
Radiodk59@gmail.com

ــی ئــێــران  ــەگــەڵ ســەرهەڵــدانــی شــۆڕشــی گــەالن ل
لە  کــورد  گەلی  ڕەوای  خەباتی  ئاشکرابوونی  و 
بەپێی  دێموکرات  حیزبی  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتـــی 
ــەردەم کــەوتــەوە  ــەو ســ ــومــەرجــی گــونــجــاوی ئ هەل

ــاخ بە  ــی خــەبــاتــی شـ ــدان خــۆڕێــک خــســتــنــەوە و گــرێ
گوندەکانیش  هەتــا  و  شارۆچکەکان  و  شار  ــەی  زۆرب لە  شارەکانەوە. 
شۆڕش تێکۆشانێکی بەربەرینی جەماوەریی دەست پێکرد و لە زۆربەی 
ناوچەکاندا الوان بە پێک هێنانی گرووپی هونەری، شانۆ و سروود خۆیان 
لەگەڵ جموجۆڵە هونەرییەکانی ئەوکاتی کۆمەڵگەی کوردستاندا گونجاند، 
ئەوکاتی  بارەگاکانی  لە  تایبەت  بە  ڕووناکبیری  بزاڤی  ڕێگایەوە  لەم  و 

یەکیەتیی الوندا گەشەی سەند. 
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  دیکتاتۆریی  دەســەاڵتــی  بوونی  جێگیر  لەگەڵ 
داگــیــرکــردنــی کــوردســتــان، ڕێــژیــم هــەم شەڕێکی قــورس و گــەورەی 
درێژخایەنی  نــەرمــی  شەڕێکی  هــەم  و  سەپاند  کــوردســتــانــدا  بــەســەر 
ــارە گەلی  ــەدژی جــوواڵنــەوەی کــورد خستە دســتــووری کــاریــەوە. دی ل
و  زوڵــم  هیــچ  بەرامبەر  لە  داوە  نیشانی  مــێــژوودا  لە  وەک  هەر  کــورد 
زۆرێکدا دەستەوەستان نامێنێەوە و بە چۆکدا نایە. بۆیە بە شانازی و 
هەڵبژارد. خەڵک  کوردستانی  لە  بەرگری  و  ڕێگای خەبات  ئازایەتییەوە 
لەو  بەشدارییان  و  دیتەوە  بەرگریدا خۆیان  لە سەنگەری  پێشمەرگە  و 
شەڕە داسەپاو و نابەرامبەرەدا کرد. لەو بارودۆخەدا حیزب بۆ پاراستنی 
وردە  شارۆچکەکان.  و  شار  دەرەوەی  بردنە  بنکەکانی  خەڵک  گیانی 
وردە شەڕ لە قۆناغی جەبهەییەوە دەگۆڕا بۆ شێوەی پارتیزانی، بەاڵم 
خەبات و بەربەرەکانی بۆ پاراستی خاکی کوردستان لەو پەڕی خۆیدا 
بەردەوام بوو. بەپێی قۆناغی نوێی شۆڕش خەباتیش ئاڵوگۆڕی بەسەردا 
بارەگای  و  بنکە  خەڵکەکەی  بۆ سەالمەتیی  و شارۆچکەکان  هات، شار 
ڕێکخراوەکانی تێدا نەمان و ڕوو لە کەژ و کێو و گوندەکانی کوردستان 
کرا، لە هەموو کۆمیتە شارستانەکانی هێزەکاندا بەشێکی بەرچاو لە الوان 
خەریکی کاری ڕێکخراوەیی و تەبلیغاتیی خۆیان بوون. بەتایبەت ئەوکات 
بەشی  و  ئینتیشارات  بە  تایبەتی  بەشێکی  هێزەی  هەر  بگوترێ  دەکرێ 
و  خەبات  مەیدانی  بوونەوەی  بەرتەسک  لەگەڵ  هەبوو.  هونەریی خۆی 
هێرشی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی وردە وردە بنکە و بارەگانی هێز و 
ڕێکخراوەکانیش بەرەو سنوورەکان گوێزرانەوە، بەاڵم لەگەڵ بەردەوام 
بــەردەوام  هونــەری  بەشی  پێشمەرگانەش  و  چەکداری  خەباتی  بوونی 
بوو لە کاروچاالکیی خۆی. لەوانەیە لە هەندێک کاتدا بەپێی هەلومەرجی 
جوغرافیایی و شەڕ ئەویش کەوتبێتە دۆخی کەوتن و هەڵستانەوە، بەاڵم 
بڕیاری  نەچێ،  فیڕۆ  بە  پوتانسێلە  ئەو هێز و  ئەوەی  بۆ  پاشان حیزب 
لە  هونەری  کۆڕی  پێشتر  هەڵبەت  درا.   هونەری  کۆڕی  دروستکردنی 
فێرگەی سیاسی-نیزامی بوو، بەاڵم پاشان لەو بەشە جودا کرایەوە و بوو 

بە بەشێک لە ئۆرگانەکانی تری حیزب .

لە  بەتایبەتی  بــاشــوور  کوردستانی  بــەری  بۆ  بــوون  ئــاودیــو  لەگەڵ 
بوو  ئەوکات  هونەریی  کۆڕی  گەورەدێ،  گەاڵڵە،  شارباژێڕ،  ناوچەکانی 
بە مەکۆی کۆکردنەوەی چەندین شاعیری شۆڕشگێڕ و خاوەن بەهرەی 
شۆڕشگێڕی. لە هەمان کاتیدا چەند فیلمێکیش لەو سەردەمدا کە زۆرترین 
لە ناوچەکانی کوردستان هەڵگیرابوونەوە بەرهەم هێنران کە  گرتەکانی 
دەکرێ ئاماژە بە »نان و ئازادی«، »ژیان و خەبات« و بەرهەمهێنانی 

دەیان شانۆ بکەین.
ناوەندێکی  بە  بــوو  ئەوجار  هونــەری  کــۆڕی  پێ کرا،  ئــامــاژەی  وەک 
ڕووناکبیری و مەڵبەندێک بۆ شێعر، شانۆ، سروود، گۆرانی و، هەندێک 
کاتیش نیشاندانی بەهرەی نیگارکێشی. لەم ناوەندەدا شاعیرانی شۆڕشگێر 
ڕەسەنەکان  دەنگە  کــرد،  خەبات  بە  تێکەڵ  شۆڕشگێڕییان  هۆنـــراوەی 
کران،  پێشکەش  شۆڕشگێڕی  شانۆی  چــڕی،  نیشتیمانییان  ســروودی 

فڵچەوڕەنگی پێشمەرگە وێنەی نیشتیمان و پێشمەرگەیان وێنا کرد .
لە  پێشمەرگانە،  لە خەباتی  هونەری جگە  بەشێوەیەکی گشتی کۆڕی 
بواری کۆمەاڵیەتیشدا دەیان خزمەتی بەرچاو و گەورەی وەکوو خەباتی 
تێکۆشانە  کــاروانــی  ئــەم  کــرد.  نیشتیمانەکەی  و  گــەل  بە  پێشمەرگانە 
تاکوو ئێستاش بە گوڕ و تینی جارانەوە بەردەوامە و بەرهەمی جوان 
جوان بۆ کوردکاناڵ و سۆسیال میدیای حیزب لە بیروهزری هونەری 

پێشمەرگانەیاندا دەخوڵقێنن .

به ر له  مااڵوایی

ئەحمەد ڕەحمانی

کۆڕی هونەری، دەنگ وڕەنگی
     ڕاستەقینەی پێشمەرگە

کورتە فیلمی »ئەسرین« لەبارەی ژیانی کۆڵبەران و کاسبکارانی کورد 
مه ریوان  شاری  له   کە  فیلمە  ئەم  هات.  بەرهەم  کوردستان  نێوخۆی  لە 
ژیانی  نه هامه تییه كانی  له   باس  گیراوە،  وێنەی  کوردستان  هه ورامانی  و 
كۆڵبه ران و خەڵکی کوردستان بەتایبەت دوای سەرهەڵدانی پەتای کۆرۆنا 

دەکا.
لەبارەی  فیلمە  کورتە  ئەو  دەرهێنەرانی  لە  یەکێک  کەریمی،  سامان 
دیاردەی کۆڵبەری و نەهامەتییەکانی ژیانی کۆڵبەران دەڵێ ژیانی کۆڵبەران 
تا ئەو ڕادەیە پڕمەینەتییە کە لە کاتی کۆرۆناشدا ناتوانن نەچن بۆ کاری 
کۆڵبەری. ئێمە ویستمان  باسی ئەو دیاردەیە بکەین و ئەوەندە دەکرێ 

دەنگی ئەو چینە بێ ئەنوایە بە بەردەنگەکانمان لە جیهاندا بگەیەنین.
کورتە فیلمی »ئەسرین« هەتا ئێستا باڵو نەبۆتەوە و تەنیا بۆ ڤێستیڤاڵە 

نێوخۆیی و جیهانییەکان نێردراوە.
سامان کەریمی ساڵی ١٣٦٩ لە سەقز لەدایک بووە و ئێستا نیشتەجێی شاری مەریوانە. ناوبراو چاالکیی هونەریی خۆی لە شانۆی 

سەرشەقام دەست پێکردوە.

کتێبی پۆلی یەکەم بۆ مندااڵنی کورد لە نووسین و داڕشتنی »عومەر محەممەدی« 
خەڵکی شنۆ چاپ و باڵو کرایەوە. ئەم کتێبە پێک هاتوە لە بەشی جۆراوجۆری ساکار 

و سەرنج ڕاکێش بۆ فێرکردنی وانەی کوردی بە مندااڵنی پۆلی یەکی سەرەتایی.
چاپی کتێب هەم بە زمانی کوردی و هەم لەسەر زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان ئاستەنگی زۆر لەبەر دەم دایە. سەرەڕای نەبوونی هیچ ئیمکاناتێکی ماددی 
زۆری  تێچوویەکی  و  گرانی  و  کتێب  چاپ کردنی  بۆ  حکوومەت  پشتیوانییەکی  و 
بەردەوام  نەتەوەکەمان  زمانی  و  فەرهەنگ  دڵسۆزانی  بەاڵم  باڵوکردنەوە،  و  چاپ 
تێ کۆشاون بە ڕەنج و زەحمەتی خۆیان نەک هەر پێش بە فەوتانی زمانی کوردی 
بگرن بەڵکوو پەرەشی پێ بدەن، هەرچەند لەو ڕێگایەشدا وەکوو زارا محەممەدی 
بە تاوانی وتنەوەی وانەی کوردی بە مندااڵنی کورد تووشی زیندان و ئەشکەنجەش 

بووبێتنەوە.

زانکۆکانی  خوێندکارانی  لە  کۆمەڵێک 
پشتیوانیی  نــامــەیــەکــدا  لــە  کــوردســتــان 

خۆیان لە »زارا محەممەدی« ڕاگەیاند.
ــە  ــام ئـــــەم خـــوێـــنـــدکـــارانـــە لـــــەو ن
لە  خــۆیــان  پشتیوانیی  ــەدا  ــاوەاڵی ســەرئ
زمانی  مامۆستای  محەممەدی«  »زارا 
و سەپاندنی سزای  دەربــڕیــوە  کــوردی 
نــاوبــراودا  بەسەر  زیندانیان  ســاڵ   ١٠

مەحکووم کردوە.
 « هــاتــوە:  نامەیەدا  ئــەو  بەشێکی  لە 
دیکەی  نموونەیەکی  قورسە  ســزا  ئــەم 
لە  زمانین  سەرکوتگەرانەی  سیاسەتی 
زمانی  الوازکردنی  و  بردن  لەنێو  پێناو 

فـــەرەج زادە،  ــوار  ژی بەرهەمی  »بێ شرۆڤە«  فیلمی  کورتە 
سەر  ساحێبی  شارۆچکەی  خەڵکی  تــازەالوی  هونەرمەندی 
فێستیڤاڵی  خولی  هەشتەمین  بــەشــداری  ســەقــز،  شــاری  بــە 

نێونەتەوەیی میدیای مندااڵنی ئۆکراین دەبێ. 
مندااڵنی  و  »کۆرۆنا  دیــاردەی  لە  باس  فیلمە  ئەم  بابەتی 
زبڵ گەڕ« دەکا. ئەم فێستیڤاڵە لە ڕۆژانی ٢-٥ـی سێپتامبر لە 

شاری خارکۆڤ بەڕێوە دەچێ.
هونەرمەندی  فــەرەج زادە،  خالید  وێنەیەکی  کۆمەڵە  هاوکات 
و  »ژیـــان  ــاوی  ن بــە  سەقز  ساحێبی  دەرهــێــنــەری  و  وێنەگر 
نێونەتەوەیی  فێستیڤاڵی  خولی  پێنجەمین  بەشداری  گەشت« 

وێنە و فیلمی short cutـی واڵتی سێربێستان دەبێ.
لە   ٢٠٢٠ ئاگۆستی  ٣٠ـی  و   ٢٩ ڕۆژانــی  لە  فێستیڤاڵە  ئەم 

شاری »ئینجیا« بەڕێوە دەچێ.
مــاوەی  لە  هونەرمەندە  ئــەم  سەرکەوتنی  پێنجەمین  ئەمە 
خالید  وێنەکانی  پێشتریش  و،  دواییە دایە  مانگەی  دوو  ئەم 
»الپــەڕەی  حەوتووی  وێنەی  باشترین  بوونەتە  فـــەرەج زادە، 

وێنەگرانی نێونەتەوەیی« بریتانیا.

مەهاباد  دیالۆگی  ئەدەبیی  ئەنجومەنی  کۆڕی  پازدەهەمین 
لە نووسینی  لێکدانەوەی کتێبی »قەاڵی دمدم«  بۆ شرۆڤە و 
کرمانجی  زاراوەی  بــۆ  وەڕگــێــڕدراو  و  شــەمــۆ«  »عــەڕەبــی 

خواروو لە الیەن »شوکور مەستەفا« بەڕێوە چوو.
لەم کۆڕەدا کە بە شێوەی ئانالین و بە بەشداریی کۆمەڵێک 
لە نووسەران، خوێنەران و ڕەخنەگرانی ئەدەبی و خاتوونانی 
هۆگری کتێب گیرا، بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەن بە نووسراوە 
چەند  و  کرد  پێشکێش  وتارەکانیان  و  بابەت  دەنگی  فایلی  و 
کەس لە خاتوونەکان هەر یەک لە ڕوانگەیەکەوە، سەبارەت بە 
مێژوو و کەسایەتییەکانی “قەاڵی دمدم” ڕا و بۆچوونەکانیان 

خستە بەر باس.
مــەحــمــوودزادە،  ــەر  ــب کـــۆڕەکـــەدا ڕەه تـــری  بەشێکی  ــە  ل
ڕەخنەگری ئەدەبی بە ئاماژەدان بەوەی کتێبی “قەاڵی دمدم”، 
پێوەندیدار  ڕاستەقینەی  تڕاژیکی  ڕووداوێــکــی  لە  ئیلهامی 
لە  کە  کرد  لــەوە  باسی  وەرگــرتــوه،  گەلەکەمان  مێژووی  بە 
ڕووداوی »قەاڵی دمدم«دا سێ دەستە سەرچاوە هەن کە بۆ 
ئاگادار بوون، دەکرێ ئاماژەیان پێ بدەین: دەستەی یەکەم، 
هێندێک  دووهــەم  دەستەی  مێژوویین،  سەرچاوەی  هێندێک 
سەرچاوەی ئەدەبی و دەستەی سێهەم هێندێک بابەتن کە لە 

حافیزە )کۆیاد(ـی بەکۆمەڵی میللەتی کورددا ماوەتەوە.

“ئەسرین”، کورتە فیلمێک لە سەر کۆڵبەرانی کورد

بەشداریی دوو هونەرمەندی کورد
 لە فستیڤاڵە نێونەتەوەییەکان دا

کۆڕی ڕەخنەی کتێبی “قەاڵی دمدم”
لە ئەنجومەنی دیالۆگی مهاباد

چاپ و باڵو بوونەوەی کتێبی پۆلی یەکەم بۆ مندااڵنی کورد

“زارا” نوێنەری گوتاری فرەزمانییە
نەتەوەکانی دیکەی ئێران«.

هاتوە:«  نامەکەدا  دیکەی  بەشێکی  لە 
گوتاری  نوێنەری  زارا  پێمان وایە  ئێمە 
گــوتــاری  بــە  بــەرانــبــەر  کــە  فرەزمانییە 
بوێرانە  تاک زمانی  جەوهەرخوازانەی 
مەترسییەکانی  دەیهەوێ  و  ڕاوەستاوە 
ئەو سیاسەتە چەوتە بە گوێی هەموومان 

بچرپێنێ«.
ــەدا هــاتــوە:  ــەی ــام ــە درێــــژەی ئـــەم ن ل
زمانی  بــۆ  ئاستەنگ  »دروســتــکــردنــی 
مێژوویی  پێشینەیەکی  ئێران  لە  کوردی 
پێک هاتنی  ــۆ  ب مــێــژووەکــەی  و  هــەیــە 
دەوڵەت-نەتەوەی پەهلەوی دەگەڕێتەوە 

و لەو کاتەوە زمانی کوردی کەوتۆتە بەر 
سیاسەتی  گوتاری  توندوتیژی  تەوژمی 
تاک زمان- تاک نەتەوە. پەراوێزخستن 
و و لێکدان و تێکەڵکردنی زمانی کوردی 
و فارسی بۆ تواندنەوەی زمانی کوردی 

یەکێک لە ئامانجەکانی ئەم سیاسەتەیە.
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