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بە کردەوە بەرو 
ئامانج

نەتەوەکانــدا،  کەلتــووری  هەندێــک  لــە 
کۆچــی  ئازیزیــان  کەســێکی  کاتێــک 
بــۆی  رۆژ  ســێ  تەنیــا  دەکا،  دوایــی 
دەگریــن و رێوڕەســمی بــۆ دەگرن. هەندێ 
رێوڕەســمی  یــەک  هەیــە،  کەلتووریــش 
تایبەتی لە رۆژی ناشتنی دەگرن و ئیدی 
ماتەمینــی درێژمــاوەی بــۆ ناگــرن. لــە 
یەکێــک لە واڵتانی ئامریکای التینیش، 
نــاوی  بــە  هەیــە  رۆژێکیــان  ســاڵدا  لــە 
رۆژی مــردووان کــە لــەو رۆژەدا هەمــوو 
خەڵــک دەچنــە گۆڕســتان و میوانــی و 
میوانداری لە ســەر گۆڕی کەســە ئازیزە 

لەدەستچووەکەیان دەگرن. 
لــە ئێرانــدا، بەتایبەتی لە هەندێ شــوێندا 
رێوڕەسمی تایبەتی بۆ کۆچکردووان زۆرە 
و لــە بەڕێکــردن و ناشــتنەوە بگرە تا ســێ 
رۆژە و تــا حەفتــە و هەڵــوادان و چلــە و 

سااڵنە و ... زۆر شتی تایبەتیی هەیە.
کاتێک کۆستی بنەماڵەیەک دەکەوێ، 
ئــەو هەموو رێوڕەســمەی بــۆ دەگرن، گەر 
و  بکــەوێ  واڵتیــك  خەڵکــی  کۆســتی 
نەتەوەکانــی ئەو واڵتە تووشــی نەهامەتی 
ببن دەبێ چ شینگێڕییەکی بۆ بکرێ؟ 

ئەمــە بــۆ چل ســاڵ دەچی کە کۆســتی 
خەڵکانــی نێــو واڵتــی بەاڵلێــدراوی ئێران 
کەوتــووە و هەمــوو ســاڵێک لــە زســتاندا 
ئــەو کۆســتە تــازە دەبێتــەوە و برینــەکان 

دەکولێنەوەو خوێنیان لێ دەچۆڕێ.
هاتنــەوەی  رۆژی  لــە  ســاڵێک  هەمــوو 
وەیشــوومەدا، رێژیمی دەسەاڵتدار، جەژنی 
ســەرکەوتنی بەســەر ئازادیــدا دەگــرێ و 
لــە دەوری گــۆڕی ئــازادی کۆدەبێتــەوە 
دەمــدا  هەمــان  لــە  دەدا،  میوانــداری  و 
خەڵکانــی ئێران و نەتەوە بەشــخوراوەکانی 
ئێرانیــش بــە دزییــەوە و لــە ماڵــەوە شــین 
دەگێڕن لە دەوری هێما و خولیای ئازادیدا 
کە چل ساڵە لێیان دزراوە و لە گۆڕ نراوە.
رێژیمــی ئیســامیی حاکم لە تاران رەنگە 
خۆیان بۆ ئەو هەموو تاوان و دڕندەییە کە 
لە پێنــاوی مانەوەیاندا ئەنجامیاندا ئامادە 
نەکردبوو و هەر وەک وەیشوومەی هێنراوە 
رێژیمەکەیانــدا  لــە  وتــی،  ئورووپــاوە  لــە 
کومۆنیســتەکان و بێدینانیــش ئازاد دەبن! 
بەاڵم کە چوونە سەر تەختی دەسەاڵتداری 
و کەلتووری دواکەوتووی خەڵکیان بینی 
لــێ دەکا،  پێشــوازییان  کــە چۆناوچــۆن 
ئیــدی تەماحــی دەســەاڵتی هەتاهەتایــی 
وێنــەی  خەڵــک  کاتێــک  و  گرتنــی 
وەیشــوومەیان لــە نێــو مانگــدا دەدی، ئەو 
لەبیری ئەوەدا بوو کە مانگیان لێ بدزێ.
چــل ســاڵە خەڵــک بــە دەوری گــۆڕی 
ئازادیــی لــە گۆڕنــراودا شــین دەگێــڕن، 
لــەم  ئیــدی  بــەاڵم  شــایی؛  رێژیمیــش 
کەلتــوورەی نێــو ئێرانــدا تێپەڕینــی چلــە، 
کۆتایــی دەورانێکــە و دەســپێکی دەورانی 
دیکــە. ئێســتە ئیدی چلــەی تێدەپەڕێ و 

لێدوانێک لەسەر 
سیستمێکی سیاسیی...

چلەی ماتەمین ٤٠ ساڵ نەهامەتی!

٤٠ ســاڵ بەســەر ئــەو ڕۆژانــەدا تێدەپەرێ 
کــە کۆمەڵگای ئێران لەگەڵ کۆمەڵێک 
گۆڕانکاری بنەڕەتی سیاسی، ئابووری و 
کۆمەاڵیەتــی بەرەوڕوو بوو؛ ئاڵوگۆڕێک 
کــە نەتەنیــا لــە قازانجــی ئازادیخــوازان و 
بــووە  بەڵکــوو  نەشــکایەوە  گۆڕانخــوازان 
هۆکاری نەهامەتی و چەرمەســەرییەکی 

٤٠ ساڵە!
کورتەئاوڕێــک لــە کارنامە و بیانی ٤٠ 
ســاڵی ڕابردووی کۆماری ئیســامی کە 
بــە کەڵکاژۆوەرگرتنی تاقمێک ئاخوندی 
و  مەزهەبــی  هەســتی  لــە  هەلپەرەســت 
کار،  ســەر  هاتنــە  خەڵــک  ئێحساســی 
هەوڵەکانــی  نەتەنیــا  کــە  دەریدەخــات 
ســەپاندنی  بــۆ  فەقیهــی  ویایەتــی 
ئایدیۆلۆژیــای خــۆی ســەرکەوتوو نەبــووە 
لەمــەڕ  بەڵگەنامەیــەک  بووەتــە  بەڵکــوو 
ئــەم  وەرشکەســتەبوونی  و  مایەپووچــی 

ڕێژیمە.
پێویســتە  ئیدعایــە  ئــەم  ســەلماندنی  بــۆ 
کەڵــک لــە ئامــار و داتــای بڕواپێکــراو 
نییــە  بوونــی  بەداخــەوە  کــە  وەربگیــرێ 
ئامــارە  بەخــودی  پشت بەســتن  بــەاڵم 
حکوومەتییەکانیــش دەتوانــێ ئەم کەتوارە 
بــۆ ڕوون بکاتــەوە: بەپێــی  سیاســییەمان 
دواییــن ئامارەکانــی بەردەســت، کۆماری 
ئیســامی لە مــاوەی ٤ دەیــەی ڕابردوودا 
النیکــەم 26٣25 کەســی ئێعــدام کردووە، 
لــە ڕەوتــی شــەڕی ماڵوێرانکــەری نێــوان 
ئێــران و عێراقــدا النیکــەم 22557٠ کەس 
کــوژراون کە ٣6هــەزار کەســیان مندااڵن 
ڕەوانــەی  کــە  بــوون  مێرمندااڵنێــک  و 
بەرەکانــی شــەڕ کــراون و 57٤1٠1 کەس 
برینــدار و کەمئەنــدام بــوون، تەنیا لە نێوان 
ساڵەکانی 8٤ تا 97 ، 277 هەزار کەس 
لــە ڕووداوی هاتوچــۆدا گیانیان لەدەســت 

داوە و ٤ میلیــۆن و ٣٠٠ هــەزار کەســیش 
برینــدار و کەمئەنــدام بــوون کــە بەپێــی 
ڕاپۆرتــی بیمــەی مرکــزی ئێــران، لــە نێو 
19٠ واڵتی جیهاندا ئێران پاش سییرالێئۆن 
زۆرتریــن ئامــاری مــردن لــە جاددەکانــی 
ســامەتی  ئیــدارەی  ســەرۆکی  هەیــە؛ 
کۆرپەلــە ســەر بــە وەزارەتــی بێهداشــت لە 
21ی ســەرماوەزی ئەمســاڵدا ڕایگەیانــد: 
لەبەرامبەر هەر 1٠٠٠ لەدایکبوون، 8/27 
کۆرپــە بەهــۆی هەژارییــەوە دەمرن کە لە 

ساڵدا دەکاتە زیاتر لە 1٠ هەزار کۆرپە!
لە ماوەی 1٠ ساڵی ڕابردوودا 15 هەزار و 
997 کــەس لە ڕووداوەکانی کار گیانیان 
لە دەستداوە کە بەپێوەری ساڵ دەکاتە هەر 
ســاڵێک زیاتر لە 2 هەزار کەس؛ وەزیری 
پێشــووی بێهداشــت وتوویەتــی لــە ڕۆژدا 
1٠٠ کرێــکار بەهــۆی ڕووداوەکانــی کار 

کەمئەندام دەبن.
ســامەتی  گرووپــی  بەرپرســی  بەوتــەی 
هەوا تەنیا لە ســاڵی 9٤دا بەهۆی پیســی 
هەوا 12897 کەس گیانیان لە دەســتداوە؛ 
سااڵنە 6٠ هەزار کەس بەوتەی سەرۆکی 
مەســرەفی  لــەدژی  خەبــات  کۆمەڵــەی 
دوخانیات، دەمرن، هەرچەند ڕوون نییە کە 
لــە چ ســاڵێکەوە ئــەم ئامــارە دراوە بــەاڵم 
ئەگەر لە ســالی 57ەوە لەبەرچاوی بگرین 
دەبێ بڵێین لە ماوەی ٤٠ ساڵی ڕابردوودا 
2 میلیــۆن ٤٠٠ هــەزار کەس بەم هۆکارە 

مردوون.
تەنــای لــە مــاوەی ســاڵی 2٠18دا ٣٠٠ 
کۆڵبــەر لــە پارێزگاکانــی کوردســتان و 
سیســتان و بەلوچســتان کراونەتە ئامانجی 
هێــزە نیزامییەکانــی رێژیــم و گیانیــان لە 

دەستداوە یان کەمئەندام کراون.
ئیســنا ئاشــکرای کــردووە لــە ســاڵدا ٤٠ 
هەزار کچی ژێر 15 ساڵ بە شوو دەدرێن 

و زیاتــر لــە 15 هــەزار کەســیان تــەاڵق 
وەردەگــرن؛ هەمــان هەوالدەریــی ئاکامــی 
کــە  کــردووە  ئاشــکرا  لێکۆڵینەوەیەکــی 
بەپێی 17%ی هاوســەرگیرییەکان لە ئێران 
بۆ کچانی ژێر 18 ساڵ دەگەڕێتەوە و بەم 
پێیەش 1٤ هەزار بێوەژنی ژێر 18 ساڵ لە 

ئێراندا بوونی هەیە.
لە ســاڵی 58دا لــە هەر 1٠٠ هەزار کەس 
لــە ئێرانــدا 2٣ کەس لــە زینداندا بوون کە 
ئــەم ڕێژەیــە لە ســاڵی 96 بــۆ 28٠ کەس 
هــەزار  زیــادی کــردووە؛ هەنووکــە 225 

زیندانی لە ئێراندا هەن.
مەجلیــس  لێکۆڵینەوەکانــی  ناوەنــدی 
ئاشــکرای کــردووە: 12%ی خەڵکی تاران 
لــە ژێــر هێڵــی هــەژاری ڕەهــادا دەژیــن؛ 
پارێــزگای بەلووچســتان وەک هەژارتریــن 
پارێــزگای ئێران ناســێندراوە کە بەشــێوەی 
لەژێــر  دانیشــتوانەکەی  نێونجــی ٣8%ی 
)ئــەم  دەژیــن.  ڕووتــدا  هــەژاری  هێڵــی 
ئامارانــە بــۆ ســاڵی 95 لەبەرچــاو گیراوە 

کە ئەودەم نرخی هەاڵوسان 1٠% بووە(
ئێران لە ئاســتی جیهانیدا پلەی دووهەمی 
مــاددە  بەکارهێنانــی  و  مەســرەف  لــە 
ســڕکەرەکان هەیــە، النیکــەم 5٠ هــەزار 
مۆعتــادت ســەر شــەقام بوونــی هەیە و تا 
ئێســتە نەتوانــراوە ڕێــژەی ژنانی تووشــبوو 
بە مەواد دیاری بکرێت. بەاڵم حکوومەت 
دەڵــێ بەگشــتی 2 میلیــۆن و 8٠8 هەزار 
مۆعتــادی دایمــی بوونــی هەیــە کــە ئەم 
ئامــارە بەبەراورد لەگەڵ ســاڵی 9٠ دەری 
دەخات ڕێژەی تووشبووان دوو قات زیادی 
کــردووە بەچەشــنێک کــە ســااڵنە 75٠٠ 

منداڵی مۆعتاد لە دایک دەبن.
دەروونییەکانــەوە،  نەخۆشــییە  لەبــاری 
ئەندامــی  فەدایــی  فەریــد  دوکتــور 
ئەنجومەنــی دەروونناســانی ئێــران دەڵــێ: 

تووشــی  ئێــران  کۆمەڵــگای  2٠%ی 
یەکێک لە نەخۆشــییە دەروونییەکان بوون 
کــە ڕێژە و ئاســتەکەیان جیاوازە؛ زۆرترین 
جۆرەکانیــش بریتیــن لــە: خەمۆکی، ترس 
وەســواس،  شــەڕئەنگێزی،  دڵەڕاوکــێ،  و 

کێشەکانی خەوتن و زووهەڵچوون.
خەسارناســی  ئەنجومەنــی  ســەرۆکی 
کۆمەاڵیەتی ئێرانیش دەڵێ: ئێران یەکێکە 
لــە 1٠ واڵتــی یەکەمــی جیهــان لەبــاری 
خەمۆکــی کــە هۆکارە سەرەکییەکەشــی 
بریتییە لە دژوارییەکانی ژیان، هەاڵواردنە 
کۆمەاڵیەتییــەکان، کەلێنــی چینایەتــی، 

شکستە یەک لەدوای یەکەکانی ژیان.
قەیرانەکانی ئاو، خۆڵبارین، وشــک بوونی 
دەریاچــە و کانــی و ئــاوە ژێرزەوینییــەکان 
کارەســاتانەی  لــەو  دیکــەن  بەشــێکی 
کــە ڕۆژانــە خەلــک لــە ئێرانــدا لەگەڵی 
سەرەکییەکەشــی  هــۆکارە  و  بــەرەوڕوون 
ڕێژیــم  ناشــارەزایانەی  بەڕێوەبەریــی  بــۆ 
گاڵتەئامێــزی  هەنــگاوی  دەگەڕێتــەوە؛ 
ڕێژیــم لێــرەدا ئەوەیــە کــە لەباتــی تەرخان 
کردنــی بودجــە بۆ چارەســەری ئەم قەیران 
و کیشــە زۆر و زەوەندانە، بودجەی کەاڵن 
بــۆ کارگەلێــک دیــاری دەکات کە هیچ 
ژانێکــی خەڵــک کــەم ناکاتــەوە و تەنیــا 
مەســەلەی بــرەودان بــە ئایدیۆلۆژییەکەی 
لەبەرچاوە: لە ساڵی 98دا پیشبینی کراوە 
18٠٤ مــەداح بیمــە بکرێــن کــە بــۆ هەر 
کامێکیان 1 میلیۆن و 9٤٠هەزار و 1٠٠ 
تمــەن دیــاری کراوە کــە ســەرجەم دەکاتە 
٣ میلیــارد و 5٠٠ میلیــۆن تمــەن! بۆ هەر 
ڕۆژ 1 میلیۆن و 19٠ هەزار و 1٠٠ تمەن 
بودجــە دیــاری کــراوە تاکوو دامــەزراوەی 
ژێئۆفیزیکی زانکۆی تاران دیاری بکات 
کــەی بانگــی بەیانان یان نیــوەڕۆ بدرێت! 
ســەرکووتیش  دامەزراوەکانــی  بودجــەی 

زیادیــان  سەرســووڕهێنەر  بەشــێوەیەکی 
کردووە بۆنموونە قەرارگای خاتەمولئەنبیا 
٣٣5 میلیارد و 8٠٠ میلیۆن تمەن پێشنیار 
کراوە کە بەبەراورد لەگەڵ ســاڵی ڕابردوو 

76 میلیارد تمەن زیادی کردووە.
دیــارە  وەک  ناوچەییــدا  ئاســتی  لــە 
کۆمــاری ئیســامی لــە چەندین شــەڕی 
ماڵوێرانکــەردا دەســتی بــااڵ و ســەرەکی 
هەبووە کە بریتین لە شــەڕی ســووریە کە 
بەهۆیــەوە تــا مارســی 2٠18، 511 هەزار 
کــەس کــوژراو، 6 میلیــۆن و 1٠٠ هەزار 
کــەس ئــاوارە و 5 میلیــۆن و 6٠٠ هــەزار 
پەنابەری لێکەوتۆتەوە؛ شــەڕی یەمەن 1٠ 

هەزار کوژراو و 2 میلیۆن ئاوارە.
لە ئاستی نێونەتەوەییدا و بەنیسبەت پرسی 
تێرۆریزمــەوە جیــا لــە تێــرۆری جیابیرانــی 
کورد و ئێرانی کە زەقترینیان تێرۆرەکانی 
ئیســامی  کۆمــاری  بێرلینــە،  و  ڤییــەن 
بەشــیوەی ڕاســتەوخۆ دەستی لە هەندێک 
تێــرۆری دیکەشــدا هەبــووە کــە بەکــورت 
بریتیــن لە: تەقینەوەی 198٣ لە بەیرووت، 
تەقینــەوەی ئامیــا لــە بوینــس ئایرێســی 
بورجەکانــی  لــە  تەقینــەوە  ئارژانتیــن، 
لــە  تەقینــەوە  و  عەرەبســتان  خۆبــەری 
مەککە لە ساڵی 66 و هەروەها هەندێک 
کردەوەی تێرۆریســتی لــە دێهلی، تفلیس، 
بانکــۆک، باکــوو، ســتۆکهۆڵم و تورکیە 

کە تێیدا بیانییەکان کرانە ئامانج.
کۆی ئەم ئامار و داتاگەلە ئەو کەتوارەمان 
پێدەڵێت کە ٤٠ ساڵ زاڵ بوونی نەهامەتی 
لە ئێران حاشاهەڵنەگرترین بەڵگەنامەیە بۆ 
مایەپووچی و شکستی ڕێژیم و پێویستیی 

ڕووخاندنی.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران: نابێ وانە پڕبایەخەکانی کۆمار لە بیر بکەین

دەورەی ٢٣٤ی سەرەتایی پێشمەرگە لە چیاکانی کوردستان بەڕێوەچوو

سەردانی پارتی ئازادی کوردستانی باکوور لە دەفتەری نوێنەرایەتی حیزب لە پاریس
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بەرێوەچوونی سمیناری »کۆماری کوردستان 
سەرچاوەی ئیلهام بۆ بنیاتنانی داهاتوو«

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران لــە بەرەبــەری دووی 
ڕێبەندان، ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری 
بــەم  تایبەتــی  ســمینارێکی  کوردســتان 
بۆنــەوە لەژێر ناوی "کۆماری کوردســتان 
ســەرچاوەی ئیلهام بــۆ بنیاتنانی داهاتوو" 

لە دوو پانێلدا بەڕێوەبرد.
لــەو ســمینارەدا کــە ڕۆژی یەکشــەممە، 
و  هەولێــر  شــاری  لــە  بەفرانبــار  ٣٠ی 
کۆمەڵێــک  نوێنەرانــی  بەبەشــداریی 
باشــوور  سیاســییەکانی  حیزبــە  لــە 
بــە  و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  و 
کەســایەتیی  کۆمەڵێــک  ئامادەبوونــی 
سیاســی و میدیــاکار بەڕێوەچوو، ســەرەتا 
چۆنیەتیــی  لەســەر  کورتەفیلمێــک 
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان پیشــان 
درا. دواتــر پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریــی 
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی 
کۆمــاری  دامەزرانــی  ســاڵەی   7٣

کوردستانی خوێندرایەوە.
لە پانێلیی یەکەمی ســمینارەکەدا سەرەتا 
حوسێن نازدار، ئەندامی ناوەندی سیاسیی 
ئێــران  دێموکراتــی کوردســتانی  حیزبــی 
باســێکی پێشــکەش کــرد لــە ژێــر ناوی: 
"دێموکراســی و مافــی شــارۆمەندی لــە 

کۆماری کوردستاندا."
حوسێن نازدار قسەکانی بەوە دەست پێکرد 
کــە ڕاگەیاندنــی کۆمــاری کوردســتان 

نوختەگۆڕانێکــی گرینگــە لــە مێــژووی 
خەباتــی کــورددا و کــورد بــە پێکهێنانی 
کۆمار بەرگریی لە سەروەریی نیشتمانیی 
کوردســتان  کۆمــاری  کــرد.  خــۆی 
نەتــەوەی  ویســتی  و  ئیــرادە  بەرهەمــی 
کــورد بوو، ئی هەموو کورد و بۆ هەموو 
کوردســتان بــوو، بۆیــە ئێســتاش ڕەمــزی 
یەکیەتــی و یەکبوونی کــوردە لە هەموو 

بەشەکانی کوردستان.
حــدکا  سیاســیی  ناوەنــدی  ئەندامــی 
بــە  ئامــاژەی  باســەکەیدا،  درێــژەی  لــە 
شــارۆمەندی  مافــی  و  دیمۆکراســی 
لــە یەکــەم کیانــی کــوردی لــە شــکڵی 
کۆماری دا و  رۆڵی پێشوا و بەرێوەبەرانی 
کۆماری کوردســتانی لــە پەرەپێدانی ئەو 

بیر و ئەندێشە مودێرنانە بەرز نرخاند.
بنەمــا  و  یاســا  پێوەندییــەدا   لــەو 
دیمۆکراتیەکانــی کۆمــاری کوردســتان 
وەک نەبوونــی زیندانــی سیاســی، مافی 
کەمینــەکان، رێزدانان بــۆ رێکخراوەکانی 
و  الوان  وەک  مەدەنــی  کۆمەڵــگای 
پرشــنگدار  ئەزموونــی  ..وەک  و  ژنــان 
و  دیمۆکراتــی  مافــە  لــە  وســەرکەوتوو 
شــارۆمەندییەکان زانی و لــە هەمانکاتدا 
دەسکەوتەکانی کۆماری کوردستانی بە 
وانە و ئەزمونێک ،بۆ نەوەکانی ئێســتا و 
داهاتوو زانی و رایگەیاند ئەو فەزای کە 
کۆماری کوردستانی تێدا خوڵقا زیاتر لە 

95% ی کۆمەڵگا نەخوێندوار بوون، بەاڵم 
سیستمی حکومرانی کۆمار و بەهاکانی 
و  مــرۆڤ  مافــی  دیمۆکراســی،  وەک 
مافی ژن و ... ئێســتاش هژموونی زاڵن 
لــە هەمــوو جیهاندا و باســی لەوەکرد کە 
هەمــوو کار و بەرنامــەی کۆمــار بۆ دوو 
ئامانــج بــوو. دابینکردنــی مافــی ڕەوای 
مــاف  دەســتەبەرکردنی  و  نەتەوایەتــی 
خەڵــک.  کۆمەاڵنــی  ئازادییەکانــی  و 
پێشــەوای کــورد و کۆمــار پێی وابوو کە 
خەڵــک مافــی خۆیانــە دێموکراســی و 
نێعمەتــی سەربەســتی و ڕزگارییان هەبێ 
و هەوڵ درا لە ڕێگای پێکهێنانی دەزگا 
و دامــەزراوەی تایبەتــی خەڵــک وشــیار 
بکرێنەوە تا هەم مافەکانی خۆیان بناسن 

و هەم دەسکەوتەکانی کۆمار بپارێزن.
شــایانی باســە کــە جیــا لــە بەشــداریی 
نوێنەرانــی حیزبــە سیاســییەکانی ئەنــدام 
لــە ڕێکخــراو و پیشــکەش کردنــی بابەت 
ڕێکخــراوی  کۆمەڵــە،  وتارەکانیــان،  و 
کۆمۆنیســتی  حیزبــی  کوردســتانیی 
ئێرانیش بە بەشــداریی و پێشکەشــکردنی 
چەپکەگوڵ بە بەڕێوەبەرانی کۆڕیادەکە، 
ڕێبەنــدان،  دووی  هاتنــەوە  لــە  ڕێزیــان 
کۆمــاری  دامەزرانــی  ســاڵڕۆژی 

کوردستان گرت.

تاوتوێی چەند پرسێکی ڕۆژەڤی کوردستان
 لە کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێراندا

نوێنــەری حیزبەکانــی ئەندام لــە ناوەندی 
کوردســتانی  حیزبەکانــی  هاوکاریــی 
ئێــران لــە کۆبوونەوەیەکــدا چەنــد پرس و 
ئەگەرێکــی بەردەم بزووتنەوەی سیاســیی 

کورد لە ئێرانیان خستە بەرباس.
1٤ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
ڕێبەندانی 1٣97ی هەتاوی، یازدەهەمین 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  کۆبوونــەوەی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  حیزبەکانــی 
میوانداریی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
پێــک هات و لــەو کۆبوونەوەیەدا لەســەر 
چەنــد بابەت و بەرنامــەی کاریی ناوەند، 
ئاڵوگۆڕی بیروڕا کرا و بڕیاریان بۆ درا.
دواگۆڕانکارییــە  کۆبوونەوەیــەدا  لــەو 
کوردســتان،  و  ئێــران  لــە  سیاســییەکان 
هاوکێشــە ناوچەییــەکان و کاریگەرییــان 
بــەردەم  ئەگەرەکانــی  و  ئێــران  لەســەر 
بزووتنەوەی کورد هاتنە بەرباس و وێڕای 
لێکدانەوەی بارودۆخی هەســتیاری ئێستا 
و ســیناریۆ ناڕوونەکان، پێداگری لەســەر 
یەکگوتاریــی  و  یەکڕیــزی  پێویســتیی 
زیاتــری هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان 

کرا.
کاری  دیکــەی  بڕگەیەکــی  لــە 
ناوەنــدی  پڕه نســیپه كانی  کۆبوونەوەکــەدا 
کورســتانی  حیزبەکانــی  هاوکاریــی 
ئێــران بــۆ "هــاوکاری )تعامــل( له گــه ڵ 
لــه  ڕوانیــن  و  ئێرانــی  ئۆپۆزیســیۆنی 
ئێــران"  داهاتــووی  سیاســیی  سیســتمی 

پەسند کرا.
کاری  دیکــەی  بڕگەیەکــی  لــە 
کۆبوونەوکەدا باســی کۆڕبەندی وەرشــۆ 
)لەهێســتان( بۆ بــاس لەســەر ئەمنییەتی 
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و ڕۆڵی 
کۆمــاری ئیســامی لــە ناســەقامگیریی 

ئاشتی و هێمنیی جیهان کرا.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی   
کوردســتانی ئێــران بــە پێداگــری لەســەر 
گرینگیی ئەم کۆبوونەوە نێودەوڵەتییە ڕای 
وابــوو کە پێویســتە ســەرنجی بەشــدارانی 
کۆبوونەوەکــە بــۆ الی پرســی کــورد و 
سیاســەتی  ئێــران،  لــە  دی  نەتەوەکانــی 
کۆمــاری ئیســامی بــۆ ئاسمیاســیۆنی 
کورد، سەپاندنی شەڕ و میلیتاریزەکردنی 

کوردســتان، حاشاکردن و سەرکوتی ماف 
ئازادییەکانــی خەڵکــی کوردســتان و  و 
چــوار دەیــە پاشخســتنی کوردســتان لــە 
ڕووی سیاســی، ئابووری و کۆمەاڵیەتی 
ئێــران و هەروەهــا ڕۆڵــی کۆمــاری  لــە 
ئیســامی لە ناســەقامگیرکردنی ناوچە، 
دەستێوردان لە کاروباری نێوخۆیی واڵتان، 
پشــتیوانییان لــە تێرۆریزمــی نێودەوڵەتــی 
بــۆ  ڕێژیــم  مووشــەکیی  بەرنامــەی  و 
ناســەقامگیری  و  نائەمنــی  پەرەپێدانــی 
لە دنیادا ڕابکێشــین. بۆ ئەو مەبەســتەش 
ناوەندی هاوکاری لەسەر کۆمەڵە بەرنامە 

و پێشنیارێک ساغ بوویەوە.
لــەو کۆبوونەوەیــەی ناوەنــدی هاوکاریــی 
دوای  ئێرانــدا  کۆردســتانی  حیزبەکانــی 
هەڵســەنگاندن و لێکدانــەوەی هەمەالیەنە 
بڕیار لەســەر چەنــد بەرنامەیەکی کاریی 
دیکەی ناوەند، لە پێوەندی لەگەڵ پرســە 
ڕۆژەڤەکانــی دیکەی کوردســتان و ئێران 

درا.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
ئێران: نابێ وانە پڕبایەخەکانی کۆمار لە 

بیر بکەین

بەبۆنــەی هاتنــی 2ی ڕێبەنــدان جێژنــی 
ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان، ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
ڕاگەیەندراوێکــی بــاو کــردەوە و تێیــدا 
یەکڕیــزی،  پێویســتی  لەســەر  جەختــی 
هاوهەڵویســتیی  و  یەکیەتــی  تەبایــی، 
هەمــوو هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان 

کردەوە. دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
هاوکاریــی  ناوەنــدی  ڕاگەیەنــدراوی 
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی 
دامەزرانــی  ســاڵڕۆژی  ڕێبەنــدان،  2ی 

کۆماری کوردستان
)کۆمــاری کوردســتان، الپەڕەیــەک لــە 

مێژوو و چرایەک بۆ داهاتوو(
هاونیشــتمانییان و خەڵکــی خەباتــکاری 

کوردستان!
حیزب و الیەنە سیاسییەکان

ڕێبەنــدان،  2ی  مێژوویــی  ڕۆژی  لــە 
ڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان 
دایین. کۆماری کوردســتان وەک یەکەم 
فۆڕمــی  لــە  کــورد  سیاســیی  کیانــی 
لــە  تایبەتیــی  جێگەیەکــی  کۆماریــدا 
مێژووی نەتەوەکەماندا هەیە، ڕووداوێک 
و مێژوویــەک کــە لە کاتــی خۆیدا بووە 
ڕەمــزی یەکیەتــی و یەکبوونی نەتەوەی 
کورد و ئێستاش دوای 7٣ ساڵ تێپەڕینی 
بیــروەری؛ بگــرە  نــەک نەبووەتــە  کات، 
هەروا نوێنگەی یەکیەتیی نەتەوەکەمانە.
کۆمــاری  ســەرەکییەی  بنچینــە  ئــەو 
دامــەزرا،  لەســەر  کوردســتانی 
کوردســتانیبوون و شوناســخوازیی کــورد 
بــە باوەڕهەبوونــی بــە دێموکراســی بــوو، 
لــەو  کــە  پێشــکەوتخوازانە  گوتارێکــی 
سەردەمدا چەند قەڵەمبازێک لە پێشەوەی 
نیزامــە سیاســییەکانی دەوروبــەری خۆی 
بوو. بنچینە و باوەڕێک کە دوای حەوت 
دەیــە ئێســتاش هــەم هەوێنــی یەکبوونــی 
هــەم  و،  سیاســییەکانی  هێــزە  و  کــورد 
دابینکردنــی  و  دێموکراســی  و  ئــازادی 
مافە ئینســانی و نەتەوەییەکانی خەڵکی 
کوردستان وەک گوتاری کۆمار، داوای 
هاوبەشــی هەمــوو خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان  کۆمــاری  کوردســتانە. 
لــە کاتــی  ســەردەمیانە  بزووتنەوەیەکــی 
بــۆ  نەتەوەییــە  دەســکەوتێکی  و  خۆیــدا 
ئێســتاش و، ئەزموونێکــی بەنرخیشــە بــۆ 
پرســی کــورد و؛ لە هەمانکاتــدا میراتی 
مێژوویەکــی هاوبەشــە بــۆ دەوڵەتداریــی 

کوردی.
تەمەنی کورتخایەنی کەمتر لە ساڵێک، 
درەوشــاوە  کارنامەیەکــی  و  کار  بــەاڵم 
سیاســەت  و  خەڵــک  خزمەتکردنــی  لــە 
و  دەســەاڵت  بــۆ  کۆمــار  ڕوانگــەی  و 
داهاتــووی واڵت هینــدە پــڕ و پڕبایەخــە 
کە ئێستاش بە هیوای دووبارە بنیاتنانەوە 
و وەدیهێنانــەوەی کیانێکی سیاســیی لەو 
چەشــنە بین. ئەزموونی دەسەاڵتدارەتی  و 
ئیــداری لــەو کۆمــارە  ســاوایەدا، بــۆ هەر 
دەســەاڵتێکی دێموکراتیک لە سەردەمی 
ئێستاشــدا، دەتوانــێ جێگای لــێ فێربوون 
بــێ. ڕێزگرتــن لــە جیاوازیــی نەتەوەیــی، 

لــە  پێکەوەژیانیــان  ئایینــی  و  زمانــی  و 
ســەر بناغــەی ڕێزگرتن لە یەکتــر، باوەڕ 
بــە ئازادیــی بیرورادەربڕیــن، گرینگیــدان 
و  هونــەر  و  کولتــور  بووژاندنــەوەی  بــە 
بــە  خوێندنــی  نەتەوەیــی،  ئەدەبیاتــی 
خۆڕایــی، هاندانــی کچــان بــۆ خوێنــدن  
و بــە ڕەســمی ناســین  و جیبەجێکردنــی 
خوێنــدن بــە زمانی دایــک نەک هەر بۆ 
منداالنــی کــورد بەڵکوو بــۆ کەمایەتییە 
زمانییەکانــی دیکــە، بڕەوپێدانــی گیانی 
وێکهەڵکــردن لــە نێوان دانیشــتوانی شــار  
و گونــد  و چیــن  و توێــژە جۆراوجــۆرەکان 
 و بــە هێزکردنــی کولتووری پاڵوێکدان لە 
پێنــاو بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی، پێشــوازی 
 و باوەشــکردنەوە بــۆ ڕۆڵــە دڵســۆزەکانی 
نەتــەوەی کــورد لــە بەشــەکانی دیکــە  و 
بــوار رەخســاندن بــۆ خزمەتکردنیــان بــەو 
کۆمــارە، گرتنەبەری ڕێگای دیالۆگ و 
لێکتێگەیشتن لەگەڵ حکومەتی میللیی 
ئازەربایجــان  و ئازەرییــەکان  و پێشــنیاری 
هــاوکاری و هاوپەیمانەتــی بــۆ ڕووبەڕوو 
بوونــەوە لــە گــەڵ دوژمنــی هاوبــەش، لە 
ئەزموونــە بــە نرخەکانــی ئــەو دەســەاڵتە 
کوردییــەن. ئــەم کۆمــارە بــە هەڵکــردن و 
و  کوردســتان   ئــاالی  بــە  رەســمیەتدان 
داهێنانــی ســروودی نەتەوەیی  و چەمکی 
پێشــمەرگە، کۆمەڵێک بۆشایی لە گیان  
بزووتنــەوەی  لــە  نەتەوەیــی  و  هــزری  و 

ڕزگاریخوازی کورددا پڕ کردەوە.
بەاڵم ئەزموونەکانی کۆماری کوردستان 
لە شــوێنی دیکەش هەم جێی تێڕامانن و 
هــەم لــێ فێربــوون. هەوڵدان بــۆ یەکبوون 
و  فرەیــی  لــە  ڕێزگرتــن  تەبایــی،  و 
جۆراوجۆرییەکانی کۆمەڵگە و دەســتنانە 
نێو دەستی یەکتر بۆ سەرخستنی پڕۆسەی 
نەتەوەیــی وانەگەلێکن کە ئێســتاش دەبێ 

ڕێنیشاندەر و لەبەرچاومان بن.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێران بە چــاوی بایەخەوە لە 
دەســکەوتەکانی کۆمــاری کوردســتان و 
ئــەم واقعــە گرینگە مێژووییــە دەڕوانێ و 
پێی وایە کە پێویستە بێ  لەبەرچاوگرتنی 
ســنوورە فیکــری و سیاســییەکان و بــێ 
ســەرنجدان بە جیاوازییە ئایینی، زاراوەیی 
و جۆغرافییەکان، لە دەوری فەلســەفەی 
و  کوردســتان  کۆمــاری  پێکهاتنــی 
خەڵکــی  ببینــەوە.  کــۆ  ئامانجەکانــی 
کــە  خۆیانــە  ڕەوای  مافــی  کوردســتان 
لــە ســەرخاکی خۆیــان و لــە چوارچێوەی 
فیدراڵــدا،  و  دیموکراتیــک  ئێرانێکــی 
مافی چارەنووســی خۆیان بگرنە دەســت. 
ڕوون و ئاشکراشــە کــە بــاوەڕ بــەو مافــە 
هەمــوو الیەکمــان ئەرکــدار دەکا گیانــی 
یەکگرتوویی و هاوپێوەندی لە نێوخۆماندا 
چ وەک تاکەکانــی کۆمەڵ و چ وەک 
هێز و الیەنە سیاسییەکان، هەر چی زیاتر 

بەهێزتر بکەین.
ئێــران، دوژمنــی  کۆمــاری ئیســامیی 
هاوبەش و دەسەاڵتی نگریسی زاڵ بەسەر 
ئێــران لە مــاوەی چوار دەیــەی ڕابردوودا 
لەگــەڵ هەمــوو حاشــاکردنێکی لە مافە 

و مەدەنییەکانــی  نەتەوەیــی  و  سیاســی 
کــورد و نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران و، 
و  کوردســتان  بەســەر  شــەڕ  ســەپاندنی 
هەروەهــا زاڵکردنی کەشــی ســەرکوت و 
تۆقانــدن؛ لــەوەش خافــڵ نەبــووە هەتا بە 
چاندنــی تــۆوی دووبەرەکــی و ناکۆکی 
یەکیەتیــی  و  یەکڕیــزی  بــە  پێــش 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و هێــزە 
سیاســییەکانیان بگــرێ. وە لە ئێستاشــدا 
کە ئەم ڕێژیمە چ لە ئاســتی هاوکێشــە 
ناوچەیی و جیهانییەکان و، چ لە ئاستی 
نێوخۆییــدا بــەرەوڕووی تەنگژە و قەیرانی 
قــووڵ بووەتــەوە؛ هەنــگاوەکان لــە پێنــاو 
پۆتانســیەلی  یەکخســتنی  و  یەکڕیــزی 
خەباتکاری و شۆڕشگێریمان دەبێ توندتر 

و خێراتر بن.
لەنێــو  ناڕەزایەتییــەکان  کــە  لەمــڕۆدا 
هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــە 
و لــە هەمــوو ڕەهەندەکانــدا لــە تەقینــەوە 
بارودۆخێکــدا  لــە  دان،  کڵپەســەندن  و 
ورد  هیــچ کاربەدەســتێکی  ئیــدی  کــە 
و درشــتی ڕێژیمیــش حاشــا لــەوە ناکــەن 
هەمــوو زەرفییەتە نێوخۆییەکانی نیزامی 
ڕێفۆرمــی  نــە  و  هەڵچــۆڕاوە  سیاســی 
حکومەتــی و نــە ناتوانــن چیــدی دادی 
ئــەم ڕێژیمــە بــدەن؛ لەوەهــا بارودۆخێکدا 
دەبــێ  کوردســتان  سیاســییەکانی  هێــزە 
بــە گوتــار و کــردەوەی شوناســخوازی و 
یەکبوون گۆڕانکارییەکان و مافویستیی 
کۆمەاڵنی کوردستان مودیرییەت بکەن.
کــە  ئێــران  لــە  کــورد  بزووتنــەوەی 
پاشخانێکی دەوڵەمەندی وەک کۆماری 
بزووتنەوەیەکــی  هەیــە،  کوردســتانی 
پێشکەوتنخوازە و ڕچەشکێنی خەبات بۆ 
ڕووخاندنی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی 
ڕێژیمــە  ئــەم  لەگــەڵ  بەربەرەکانــی  و 
سەرەکیشــی  ڕۆڵــی  و  بــووە  ســەرەڕۆیە 
لــە داهاتــووی گۆڕانکارییــەکان  دەبــێ 
لــە کوردســتان و ئێرانــدا. بۆیــە ناوەنــدی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
پێــی وایــە بــۆ ئەرکــی ســەرەکیمان کــە 
سەرخســتنی جوواڵنــەوەی مافخوازیمــان 
و  گــەش  داهاتوویەکــی  چێکردنــی  و 
پڕهیوایــە، دەبــێ بۆ وانــە پڕبایەخەکانی 
بگەڕێینــەوە  کوردســتان  کۆمــاری 
کــە بریتیــن لــە: پێویســتیی یەکیەتــی، 
یەکڕیــزی و هاوهەڵویســتیی هەموو هێزە 
سیاســییەکانی کوردستان و بەهێزکردنی 
لەنێــوان  خەبــات  هاوبەشــی  ســەنگەری 

حیزبەکان و کۆمەاڵنی خەڵک.
ســاو لــە گیانــی پاکــی پێشــەوا قــازی 
محەممــەد و دامەزرێنەرانــی کۆمــاری 

کوردستان!
سالو لە ئامانجە بەرز و 

ئینسانییەکانی کۆماری کوردستان !
سەرکەوێ خەباتی نەتەوەیی ڕەوا و 
پڕ شانازیی گەلی کورد لە ئێران!
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران



٣ ژمارە ٧٤٣، ٤ی فێوریەی ٢٠١٩

خەڵــک هیوایــان بە مەرگی ئــەم رێژیمە و
تارماییەکانــی  رێژیمیــش  و  بەســتووە 

مەرگی بەچاوی خۆی بینیوە.
بەاڵم لە مەرگی رێژیم گرنگتر، مەرگی 
کەلتــووی دواکەوتوویــی و فاشیســتییە 
کــە رێگە نــەدرێ جارێکی دیکە وێنەی 

کەس لە نێو مانگدا ببینرێتەوە.

درێژەی پەیڤ

سێمینارێکی تایبەت به کۆماری کوردستان لە 
شاخە سەرکەشەکانی کوردستان بەڕێوەچوو

ڕەهەنــدە  بــه  تایبــەت  ســێمینارێکی 
لــە  جیاجیاکانــی کۆمــاری کوردســتان 
الیــەن پێشــمەرگەکانی هێزەکانی 115 و 
122ی هێزی پێشــمەرگە لە شــاخەکانی 

کوردستان بەڕێوە چوو.
بەفرانبــاری  ٣٠ی  شــەممە،  ڕۆژی 
1٣97ی هەتــاوی، ســێمینارێکی تایبەت 
بــه کۆمــاری کوردســتان لە شــاخەکانی 
جێگــری  بەشــداریی  بــە  و  کوردســتان 
فەرماندەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
و هەروەهــا فەرمانــدە و پێشــمەرگەکانی 

 هێزەکانی 115 و 122 بەڕێوەچوو.
ئەم ســێمینارە به ڕاگرتنی چەند ساتێک 
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانی پاکی 
شەهیدانی کورد و کوردستان و بەتایبەت 
ڕێبەرانــی کۆمــاری کوردســتان دەســتی 

پێکرد.

پاشــان ســدیق دەرویشی، جێگری دەزگای 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
کوردســتان، لە دەســپێکی ســێمینارەکەدا، 
بــه کۆمــاری  کورتەباســێکی ســەبارەت 
کوردستان پێشکەش به ئامادەبووان کرد.

تــەوەری  چــوار  لــە  کۆمــار  ســێمیناری 
الیــەن  لــە  کــە  پێکهاتبــوو  ســەرەکی 
پێشمەرگەکانی هێزەکانی 115 و 122وە 

بەڕێوەچوون کە بریتی بوون لە:
و  کوردســتان  سیاســیی  هەلومەرجــی 
جیهــان لەو ســەردەمەدا لە الیەن  هاوڕێی 
پێشــمەرگە "شــەها کاوە" ، بنەماکانــی 
حوکمڕانــی کۆماری کوردســتان لەالیەن 
هــاوڕێ "پێشــەوا ســاڵحی"، کەســایەتیی 
پێشەوا قازی لە الیەن هاوڕێی پێشمەرگە 
"ئەڤیــن حەکیم پــوور"  و هەروەها میراتی 
کۆمــار پــاش 7٣ ســاڵ لــە الیــەن "واحید 

خەلیفانییەوە" پێشکەش کرا.
لــەم ســێمینارەدا بــە گشــتی ئامــاژه بــە 

بابەتەکانی خوارەوە کرا:
کەســایەتیی  جیاجیاکانــی  الیەنــە   
هەڵکەوتــووی پێشــەوا، پەرەپێدانــی زمان، 
پاراســتنی  ڕۆشــنبیری،  و  فەرهەنــگ 
مافــی کەمینــە ئێتنیکــی و ئایینزاکان، 
نیشتماندۆســتی،  و  پێشــکەوتنخوازی 
کــوردی  حکوومەتــی  یاســامەندیی 
ڕێبــازی  کردنــی  پێــڕەو  مەهابــاد،  لــە 
هەنــدێ  شــیکردنەوەی  ناسیۆنالیســتی، 
حکوومەتــی  لەبــارەی  تیــۆری  الیەنــی 
دێموکراتیــک و خەڵکــی، دادپەروەری و 
هەروەها چەندین بابەتی دیکەی پێوەندیدار 

بە کۆماری پڕشکۆی کوردستان.

دەزگای ڕێکخستنی گشتی حیزب 
سپاسنامەیەکی باڵو کردەوە

حیزبــی  دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی 
تێکۆشــان و هەوڵــی بێوچانــی ئەندامــان 
و الیەنگرانــی حیــزب بــۆ هەرچی باشــتر 
بەڕێوەبردنــی ئەرکە پێئەســپێردراوەکان لە 
مــاوەی ڕابــردوودا و هەرچــی بەشــکۆتر 
بەڕێوەچوونــی جێژنــی دووی ڕێبەنــدان، 
سپاسنامەیەکی تایبەتی ڕوو لە ئەندامان 
بــاو  حیــزب  دۆســتانی  و  الیەنگــران  و 

کردەوە.
دەقی سپاسنامەکە بەم چەشنەیە:

هاوڕێیانــی ئەنــدام، الیەنگــر و دۆســتانی 
دێموکراتــی  حیزبــی  خەباتــکاری 

کوردستانی ئێران
حیزبــی  دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی 
بــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ئەمەکــداری و وەفــا و ڕێــزەوە دەڕوانێتــە 
چاالکی و تێکۆشــانی بێدرێغ وماندوویی 

نەناسانەتان.

و  هێمــا  چاالکییەکانتــان  بێگومــان، 
نیشــانی بوونــی بەهێــز و توانــای حیزبــە 
خۆشەویســتەکەتانە لە گۆڕەپانی خەباتی 
ڕزگاریــی نەتەوەکەمــان و لــە جەرگــەی 
نیشــتماندا و لــەدڵ و دەروونــی خەڵکــی 
ڕزگاریخوازی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا.

و  ڕووبارئاســا  بزووتنــی  و  نەوەســتان 
ڕوولەگەشە و پشکووتنتان هەوێنی ئومێدە 
لە باوەڕی گەلدا و خورپە و ترس و تۆقانە 
لــە هەناوی دوژمنی داگیرکەری ماف و 

ئازادییەکانماندا.
بانگــەوازی  و  ڕێنوێنــی  بــەدەم  ئێــوە، 
حیزبەکەتانــەوە بــە ڕاپەڕاندنــی ئەرک و 
ئەســپاردەکانتان، بــێ تــرس و ســڵکردنەوە 
لــە ســامی ســپای زۆرداری حکوومەتــی 
تــاران، بوونەتــە تیــن و گــوڕ و هیــوا و 
ئەوینــی خەڵکــی کوردســتان بــە خەبــات 
شــێلگیریی  و  ســوور  و  خۆڕاگــری  و 

حیزبەکەتان لە نەسرەوتن تا سەرکەوتن.

تێکۆشــانتان  و  کار  دیــاری  ســیمای 
بەڕوخساری شار و شەقام وگوند و پێدەشت 
و شــاخەوە بوونەتە بەرگی ڕازاوەی بااڵی 
ڕۆژهەاڵتــی واڵت و میداڵی شــانازی بە 

بەرۆکی حیزبەکەتانەوە.
لە سەرماوەز و یەڵدادا و لە2ی ڕێبەندانی 
شــکۆی ڕۆژژمێــری کوردســتاندا هێنــد 
دلێرانــە ســەرتان هەڵبڕی کــە ڕۆژهەاڵت 
گەردنــی هەڵێنا و دایکی نیشــتمان بزەی 

کەوتە سەرلێوان.
شــانازیتان پێوەدەکەیــن، هەر ئێوەن نرکە و 
ڕاپــەڕی خەباتــی شــاخ، ئێــوەن بزوێنەر و 

داینەمۆی ڕاسانی شار.
دەستتان دەگوشین کە دەستبەری ئازادیی 

گەل و ڕزگاریی نیشتمان دەکەن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەزگای ڕێکخستنی گشتی
٤ی ڕێبەندانی ١٣٩٧

ڕاگەیەندراوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە 
بۆنەی کۆچی دوایی میر تەحسین بەگ

دێموکراتــی  حیزبــی  ڕێبەرایەتــی 
کوردســتانی ئێــران، بــە بۆنــەی کۆچــی 
میــری  بــەگ،  تەحســین  میــر  دوایــی 
پێڕەوانی ئایینی ئیزدی، ڕاگەیەندراوێکی 

باو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

حیزبــی  ڕێبەرایەتــی  ڕاگەیەنــدراوی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

بــە بۆنــەی کۆچــی دوایی میر تەحســین 
بەگ، میری پێڕەوانی ئایینی ئیزدی

وێڕای دەربڕینی داخ و کەســەری خۆمان 
کەســایەتییە  ئــەم  دەســتچوونی  لــە  بــۆ 
ناســراوە، سەرەخۆشــی لە پێڕەوانی ئایینی 
ئیزدی بەگشتی، بنەماڵەی بەڕێزی، خزم 

و نزیکانــی بــە تایبەتی دەکەین و خۆمان 
لەو خەمەدا بە هاوبەشیان دەزانین.

کەســایەتێکی  بــەگ،  تەحســین  میــر 
ئایینــی و کوردپــەروەر بــوو کــە تەمەنی 
خــۆی لەپێناو ڕێنمایی کردنی خوشــک 
و بــرا ئیزدییەکانمــان تێپــەڕ کــرد و لــە 
هەمان کاتدا کەســایەتێکی نیشــتمانی و 
کوردپەروەر بوو کە لە ڕەوتی بزووتنەوەی 
کورد لە باشــووری کوردستاندا دەورێکی 
بەرچــاوی گێــرا، بــە تایبــەت لــە کاتــی 
قەاڵچۆکرانــی  ئیزدیــەکان لــە شــەنگال 
ئــەو  پێڕەوانــی  مەزلوومیەتــی  هــاواری 
دەورێکــی  بــارەوە  لــەو  و  بــوو  ئایینــە 
کاریگــەری گێــڕا. بێگومــان لــە دەســت 

چوونی ئەو کەسایەتیە بۆ هەموو الیەک 
خەسارێکی گەورەیە.

دێموکراتــی  حیزبــی  ڕێبەرایەتــی 
کوردســتانی ئێــران وێــڕای سەرەخۆشــی 
دەربڕینــی خــۆی ســەبووری بــۆ هەمــوو 
ئــەو  دوایــی  خەمهەڵگرتووانــی کۆچــی 

گەورە کەسایەتیە بە ئاوات دەخوازێ.
ڕۆحی شاد بێ

ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران

 ٨ی ڕێبەندانی ١٣٩٧ی هەتاوی
٢٨ی ژانویەی ٢٠١٩ی زایینی

دەورەی ٢٣٤ی سەرەتایی پێشمەرگە
 لە چیاکانی کوردستان بەڕێوەچوو

2٣٤ی  دەورەی  کۆتاییهاتنــی  جێژنــی 
شــاخە  لــە  پێشــمەرگە  ســەرەتایی 

سەرکەشەکانی کوردستان بەڕێوەچوو.
ڕۆژی هەینــی، 5ی ڕێبەندانی 1٣97ی 
ســەرەتایی  2٣٤ی  دەورەی  هەتــاوی، 
کوردســتان  چیاکانــی  لــە  پێشــمەرگە 
کۆتایــی پێهــات و پۆلێــک لــە الوانــی 
بــە  پەیوەســت  کوردســتان  شۆڕشــگێڕی 
ڕیزەکانی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان 

بوون.
خوێندنــی  بــه  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
و  ڕەقیــب  ئــەی  نەتەوایەتــی  ســروودی 
هەروەها ڕاگرتنی چەند ساتێک بێدەنگی 
بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی 

کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
پاشان "قاسم کەڵەشی"، ئەندامی ناوەندی 

سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
بــە  پێشــکەش  خــۆی  وتەکانــی  ئێــران 
ئامادەبووان کرد و تێیدا وێڕای پیرۆزبایی 
ئــەم  ســەرکەوتووانەی  هاتنــی  کۆتایــی 
دەورە ئاوڕێکــی لــە بارودۆخــی سیاســی 
ئێــران دایــەوە و ئامــاژەی  کوردســتان و 
دڕندەییــە  هــۆکاری  کــە  کــرد  بــەوە 
بێبەزەییانەکانــی رێژیــم لــە چەنــد ســاڵی 
ڕابــردوودا تەنگەتاوبوونــی لــە ئەنجامــی 

گوشارە ناوخۆیی و دەرەکییەکانە.
دواتــر ســروودێک لە ژێر نــاوی "کوردم"، 
بەشــداربووی  قــادری  بێهــزاد  هۆنــراوەی 
دەورەی 2٣٤ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لە 
الیەن بەشــداربووانی دەورەکەوە پێشــکەش 

کرا.
لــه بڕگەیەکــی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا، 

2٣٤ی  دەورەی  پەروەردەیــی  ڕاپۆرتــی 
"بــداغ  الیــەن  لــە  پێشــمەرگە  ســەرەتایی 
فێرگــە  نوێنەرایەتــی  بــە  بداغــی" 

خوێندرایەوە.
پاشان پەیامی دەورەی سەرەتایی لە الیەن 

هاوڕێ "لەیا دڵپەسەند" پێشکەش کرا.
ئــەو  دیکــەی  بەشــێکی  لــە  هەروەهــا 
ڕێوڕەســمەدا، بــە ســەر کەســانی یەکــەم 
تا ســێهەم لە بــواری تاقیکارییە سیاســی 
دیســیپلیندا،  و  نــەزم  و  نیزامییــەکان  و 

خەاڵتگەلێک دابەش کرا.
لە نێواخنی رێوڕەســمەکەدا چەندین شێعر 

و گۆرانی پێشکەشی ئامادەبووان کرا.
بــه ئەنجامدانــی چەنــد  ئــەم ڕێوڕەســمە 
نمایشێکی نیزامی لە الیەن بەشداربووانی 

دەورەوە کۆتایی پێهات.

ڕوونکردنەوەی 
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ رای گشتی

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕوونکردنەوەیەکی بۆ رای گشتی باو کردەوە.
دەقی ئەم ڕوونکردنەوەیە بەم چەشنەیە:  

ڕوونکردنەوەیەک بۆ رای گشتی
ماوەیەکــە لــە هەندێــک ماڵپــەر و پەیــج لــە تۆرەکۆمەاڵیەتیــەکان باس لــەوە دەکرێ کە هێزەکانــی رۆژهەاڵتی کوردســتان لە ناوچە 

سنوورییەکان، بە تایبەتی لە ناوچەی سمێان، زەرەر و زیان بە ژینگەی ناوچەکە دەگەیەنن.
ئەوەندەی پەیوەندی بە ئێمە لە حیزبی دیمۆکراتی کوردســتانی ئێران و فەرماندەی گشــتی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە هەبێ، 
سەرلەبەری ئەو جۆرە هەوااڵنە بە بێ بنەما و بەدوور لە هەر پرەنسیپێکی رۆژنامەوانی دەزانین و لەسۆنگەی هەست بە بەرپرسیارەتیمان 
بەرامبەر بە خەڵک و خاکی ئەو ناوچانەی کە هێزی پێشــمەرگەی ئێمەی لێ نیشــتەجێیە و بە شــایەتی دانیشــتوان و شــایەتحااڵنی 

دەڤەرەکە زیاتر لە هەرکەس و الیەنێک، پاراستنی ژینگە و رێزگرتن لەو هاونیشتمانیانە بە ئەرکی سەرەکی خۆمان دەزانین.
لــەو پێوەندییــەدا داواکاریــن لــە هەر رۆژنامەنوس و الیەنێک پێش باوکردنەوەی هەواڵی چەواشــەی لەو چەشــنە بەدواداچوونی ورد و 

دەقیق لەو بارەوە بکا و زانیاری دروست بە خوێنەران و بیسەرانی بگەیەنێ.
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
1٠ی رێبەندانی 1٣97ی هەتاوی

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ 
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە

نەتەوەکانــی  کۆنگــرەی  نووســینگەی 
ئێرانی فیدراڵ سەبارەت به ڕووداوە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکانــی نێوخــۆ و دەرەوەی 
ئێــران و هەروەهــا ســتراتێژیی هەنووکەیی 
کۆنگــرە و بەتایبەت  سیاســەتی کۆنگرە 
ســەبارەت بــه یەکگرتووییە سیاســییەکان 
بــه ڕێژیمــی کۆمــاری  لــە خەبــات دژ 
ئیســامیی ئێــران ڕاگەیەندراوێکــی باو 

کردەوە.
دەقی ئەم ڕاگەیەندراوە بەم چەشنەیە: 

خەڵکی خەباتکار
حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان

ناڕەزایەتییــە  و  سیاســییەکان  ڕووداوە 
ئێرانــدا،  شــاری  ســەد  لــە  خەڵکییــەکان 
ناڕەزایەتییــە کرێکارییــەکان و ســەرکوت 
کردنیــان، ناڕەزایەتییەکانــی ژنــان دژ به 
نەبوونی یاسا و بەرباوبوونەوەی بزووتنەوە 
جیاوازەکانــی  ناوچــە  لــە  سیاســییەکان 
ئێرانــدا، تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو، واڵتــی 
تووشی قەیرانگەلێکی بەرچاو کردووە.  

ئــەم قەیرانانــە بوونەتــە هــۆی الوازبوونی 
دەزگای حکوومــەت و ڕەنگــە بە زووترین 
کاتیــش لــە نێوخۆیدا تووشــی تێکچوونی 

بکەن.
نێونەتەوەییــەکان  گوشــارە  تایبــەت  بــه   
ڕابــردوودا  مانگەکانــی  مــاوەی  لــە 
سیاســەتەکانی  ســنووردارکردنی  بــۆ 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  دەســتێوەردانی 
واڵتانی ناوچە، پێشگرتن لە هەناردەکردنی 
تێرۆریزم و زیاد کردنی نائەمنی لە ناوچە 
و جیهــان و وەالنانــی ڕێککەوتننامــەی 
لــە الیــەن دەوڵەتــی ئامریــکا و  بەرجــام 
گەشــەی گەمــارۆکان دژ بــه کۆمــاری 
ئیسامی، دۆخی واڵتی لەگەڵ هاوکات 
بوونــی ســەرکوت لــە ناوخۆ و گوشــار لە 
دەرەوە بــۆ ســەرهەڵدانی قەیرانە سیاســییە 

بەرباوەکان ئامادە کردووە.
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فیــدراڵ 
سیاســی  دۆخــی  کردنــی  تاوتــوێ  بــۆ 
کۆمەاڵیەتی لە نێوخۆ و دەرەوە و هەروەها 

لەبەرگرتنی سیاسەتی تەبا لەگەڵ دۆخی 
هەنووکەیی و بڕیارە نوێیەکان، حیزبەکان 
و بزووتنەوەکانــی ئەندامــی کۆنگرەی بۆ 
بەڕێوەبردنــی کۆبوونەوەیەکــی تایبەت لە 

کۆڵنی ئاڵمان بانگهێشت کرد.
ئــەم کۆبوونەوەی کۆنگرە لە ســەرەوەترین 
ئاســت و بــه بەشــداریی هەمــوو ڕێبەرانی 
لــە  کۆنگــرە  ئەندامــی  حیزبەکانــی 
26ی  شــەممە،  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
ژانویــەی 2٠19 دەســتی پێکــرد و پــاش 
تاوتــوێ کردنــی بــاس و بابەتەکانــی و 
وتووێژ سەبارەت به ستراتێژیی هەنووکەیی 
کۆنگــرە و بەتایبــەت سیاســەتی کۆنگرە 
سەبارەت به یەکگرتووییە سیاسییەکان لە 
خەبات دژ به کۆماری ئیسامیی ئێراندا 
گەیشــته رێککەوتنێکی هەمەالیەنە. ئەم 
کۆبوونەوەیــە دوانیــوەڕۆی هەمان ڕۆژ به 

سەرکەوتووییەوە کۆتایی پێهات.
نووسینگەی کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی 
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سەردانی پارتی ئازادی کوردستانی باکوور لە دەفتەری 
نوێنەرایەتی حیزب لە پاریس

شــاندێکی پارتی ئازادی کوردســتانی باکوور ســەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزب لە پاریســیان کرد و لە الیەن لێپرســراوی گشــتیی 
حیزبەوە پێشوازیان لێکرا.

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی 1٣ی ڕێبەندانــی 1٣97ی هەتــاوی، شــاندێکی پارتــی ئازادی کوردســتانی باکوور بە ســەرۆکایەتی بەرێز 
مۆستەفا ئۆزچەلیک سەرۆکی ئەم پارتە سەردانی دەفتەری نوێنەرایەرتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان لە پاریسی پێتەختی 

فەرانسە کرد و لە الیەن وەفدێک بە سەرپەرەستیی مستەفا هیجری لێپرسراوی گشتیی حیزب پێشوازیان لێکرا.
لەم سەردانەدا باس و بابەتەکانی ڕۆژەڤی کوردستان بە گشتی و کوردستانی باکوور و ڕۆژهەاڵت بە تایبەتی تاوتوێ کران.

ســەرۆکی پارتی ئازادی کوردســتانی باکوور باســی هەڵبژاردنەکانی کوردســتانی باکوور و شــێوەی بەشــداری پارتەکەیان و ئامانج و 
ڕینماییەکانی کرد.

لە الیەکی دیکەوە لێپرســراوی گشــتیی حیزب باســی چاالکییەکان  حیزب  و بارودۆخی ئێســتای ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بە 
تایبەتی بۆ شاندی میوان کرد.

هیجری لە باسەکەیدا باسی دەسکەوتە سیاسییەکانی پاش کۆنگرەی 16هەم و هەروەها هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵتیان 
کرد.

لە کۆتاییدا هەر دوو الیەن لەســەر یەکگرتوویی و پتەوترکردنی الیەنەکانی کوردســتانی پێداگرییان کرد و هیوای ســەرکەوتنیان بۆ 
یەکتر خواست.

هەیئەتێکی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات 
لە هەولێر سەردانی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی 

کوردستانی کرد

هەیئەتێکی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە هەولێر، سەردانی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستانی 
کرد.

بە بۆنەی بیســت و چوارەمین ســاڵڤەگەڕی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردســتان، ڕۆژی شــەممە، 2٠ی ڕێبەندان، هەیئەتتێکی 
نوێنەرایەتــی پێوەندییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــە سەرپەرەســتیی "محەممــەد ســاڵح قــادری"، نوێنــەری حیزبی 
دێموکــرات لــە هەولێــر، ســەردانی پارتــی کرێــکاران و ڕەنجدەرانیان کرد و بەو بۆنــەوە پیرۆزبایی حیزبی دێموکراتیان بە ســەرکردایەتی 

پارتی ناوبراو ڕاگەیاند.
هەیئەتی حیزب لە الیەن "باپیر کامەال" ســەرۆکی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەران و ئەندامانی مەکتەبی سیاســی و ســەرکردایەتی ئەو 

حیزبەوە پێشوازییان لێ کرا و وێرای ڕێزێکی تایبەتی بۆ ئەو سەردانە، دوو الیەن جەختیان لە پێوەندی دۆستانەی نێوانیان کردەوە.

تێکۆشەرانی دێموکرات لە کوردستان سەلماندیان کە 
کوردستان هیواخوازە بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی کۆمار

ئەندامــان و الیەنگرانی حیزب لە ڕۆژانی 
پێــش و پــاش 2ی ڕێبەندان بەشــێوەیەکی 
لــە سەرانســەری کوردســتاندا  کەموێنــە 
چاالکــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە برد 
کە لێرەدا ڕاپۆرتێکی کورت لەم پیوەندییە 

دەخەینە بەرچاوتان:
ئاوایــی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
گۆشــخانی سەر بە ســەواڵوا دیوارەکانیان 
بــە ئــااڵی کوردســتان و درووشــمی بژی 

حیزبی دێموکرات ڕازاندەوە.
هەروەهــا ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە 
ئاوایــی کانی ڕەشــی بۆکان بە نووســینی 
درووشــمی 2ی ڕێبەنــدان پیــرۆز بــێ، بە 

پێشوازی جێژنی کۆمارەوە چوون.
ئاوایــی  لــە  دێموکــرات  خاکی پۆشــانی 
ســاڵیانی ژاوەرۆش لــەم شــوێنانە تراکــت 
کــردەوە:  بــاو  تایبەتیــان  پووســتێری  و 
موخابــرات، قوتابخانە، مزگەوتی ئاوایی،  
دێهیــاری، تەواوی کۆاڵنەکانی ئاوایی و 

هەروەها جادەی ئەوێهەنگ تا ساڵیان.
مەریــوان  لــە  شــار  پیشــمەرگەکانی 

ســاڵڕۆژی  ڕێبەنــدان  2ی  بۆنــەی  بــە 
بــە  کوردســتان  کۆمــاری  دامەزراندنــی 
نووســینی درووشــمگەلی وەک کۆماری 
کــوردە،  گەلــی  ناســنامەی  کوردســتان 
2ی ڕێبەنــدان پیــرۆز بێ، بژی کۆماری 
کوردستان، ساو لە کۆماری کوردستان، 
لەم شــوێنانە چاالکــی بەرینی تەبلیغییان 
گەڕەکــی   ،2 داســێرانی  بــرد:  بەڕێــوە 
مووســکی2، بــەری پادەگانــی عەبــات، 
ســەرتەپەی مووسک کە ئەم چاالکییانە 
بووە مایەی خوشحالی خەڵکی ناوچەکە.
جامانــە لەمانــی دێموکــرات لــە شــاری 
تاییربۆغــە،  گوندەکانــی  لــە  و  ســەقز 
قارەمان، کوێرەگوێز، قشــاخی ئەفغانان، 
کۆنــەاڵن، مێتوو، ســیاری کۆن، تراکتی 
تایبــەت بــە 2ی ڕێبەندانیان بــاو کردەوە 
ســاڵڕۆژی   رێبه نــدان  2ی   به بۆنــه ی   و 
دامه زرانــی  كۆمــاری  كوردســتان، له گه ڵ  
پشــتیوانیی   بــۆ  په یامێــك  خوێندنــه وه ی  
كردنی لە حیزبی  دێموكراتی  كوردســتانی  
ئێران  و په یمان نوێكردنه وه  له  گه ڵ  حیزب و 

شــه هیدان، ئــااڵی پیرۆزی کوردســتانیان 
هەڵکرد.

قوتابیانــی ڕێبــازی پیشــەوا لــە ئاوایــی 
دەل ســەر بــە شــاری مەریوانیــش تراکتی 
دەسنووســی تایبــەت بــە 2ی ڕێبەنندانیان 
بــاو کــردەوە کــە تێیــدا نووســرابوو: 2ی 
ڕێبەنــدان ناســنامەی یەکــەم حکوومەتی 
کوردســتان  و  ڕۆژهــەاڵت  لــە  کــوردە 

سەنگەری ئازادی سەرانسەری ئێرانە.
و  تێکۆشــەران  ڕێبەنــدان،  1ی  شــەوی 
خاکیپۆشــانی مەتەرێــزی شــار لــە ســنە، 
بەبۆنــەی ســاڵیادی دامەزرانی کۆماری 
بەشکۆی کوردســتان، بە باو کردنەوەی 
نوقــڵ وشــیرینی وتراکــت و پووســتێری 

تایبەت بە پێشوازی ئەم ڕۆژەوە چوون.
لەمانــی  جامانــە  چاالکییــەدا  لــەم 
نوقــڵ  بەســتە  ٣هــەزار  دێموکــرات، 
و  شــەقام  زۆربــەی  لــە  وشــیرینییان 

گەڕەکەکانی ئەو شارە باو کردەوە .
ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکــی لــێ کــرا 
نایســەر،  شــارۆچکەی  لــە:  بریتیــن 

گەڕەکەکانی:غەفوور، حاجیئاوا، حەسەن 
ئاوا، فەرەح، نبوەت، عەباس ئاوای خواروو 
و ژووروو؛ هەروەهــا لە گوندەکانی شــیان 
و تەوریوەر بەشێوەیەکی بەرین و کەموێنە 

چاالکی تەبلیغی بەڕێوە چووە.
لە شاری سنەی خوێناوی پێشمەرگەکانی 
لــە بەرزاییەکانــی ئاویــەر بەنێــری  شــار 

تایبەت بە دووی رێبەندانیان هەڵکرد.
لــە  دیموکــرات  تێکۆشــەرانی  هــاوکات 
و  نووســین  بــە  مەهابــاد  گۆک تەپــەی 
"قــازی،  درووشــمەکانی  باوکردنــەوەی 
قاســملوو، شەرەفکەندی ڕێگاتان درێژەی 
هەیــە" و " پیــرۆز بــێ 2ی ڕێبەنــدان" بــە 
پێشوازی ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆمارەوە 

چوون.
لــە شــاری ورمێــی قارەمــان، قارەمانانــی 
دێموکــرات بــە نووســینی درووشــمەکانی 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  بــژی  وەک 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران، پیرۆز بێ 
ڕازانــدەوە؛  دیوارەکانیــان  ڕێبەنــدان،  2ی 
لــە شــاری پــاوەش ئەندامانــی حیــزب بــە 
درووشــمی هاوشــێوە یــادی کۆماریا بەرز 

ڕاگرت.
ســەر لــە ئێــواری ڕۆژی دووشــەممە 1ی 
رێبەندان بەبۆنەی ســاڵیادی دامەزراندنی 
کۆماری کوردستان لە گوندی مەمەلیان 
ســەر بــە شــاری نەغــەدە، کارو چاالکی 
لەالیــەن تێکۆشــەرانی دێموکــرات ئەنجام 
درا کــە بریتــی بوو لــە هەڵکردنی ئااڵی 
کوردســتان و نووسین دروشمی تایبەت بە 
دووی رێبەنــدان لــە ســەر دیوارکانــی نــاو 

گوند.
لــە  حیــزب  ئەندامانــی  لــە  بەشــێک 
شــارەکانی کرماشان و شائاباد بە ناردنی 
پەیامــی تەســویری پیرۆزبایــی خۆیان لە 

هەموو گەلی کورد کردووە.
هەروەها تێکۆشەرانی گەل ڕێکەوتی 1ی 
رێبەندان لە شــەهرەکی نایسەر، شەهرەک 
زاگــرۆس،  شــەهرەک  ئابــاد،  حەســەن 
کووزەڵــە،  کانــی  حاجیــاوا،  گەڕەکــی 
میــدان  بەهــاران،  نەبــوەت،  عەباســاوە، 
ئێقباڵ، ویاشــار، پێنجی ئازەر، بێعسەت، 
کەمەربەنــدی25، فەیــزاوە، دەور میــدان، 
ســیرووس، مەیــدان مــادەر، ســێ ڕێیانــی 
جەهاد، دگەران، پولیسرای قەدیم، گرێزە، 
جــادەی بەهەشــت محەممــەدی، پــارک 
محەممــەدی، قشــاق، ترمینــاڵ گــەورە، 
مەیانبــار و 12ی فەروەردیــن تراکــت و 

پووستێرو شیرینی باو کراوەتەوە
لەالیەکی دیکەشەوە شەوی 2ی رێبەندان 
لــە گوندەکانی نزاز، گوندی تەنگیســەر، 
گونــدی نییــەر، گونــدی شــیان، گوندی 
تەوریوەر،گونــدی مێــراو لــە نێــو مااڵنــدا 
شــیرینی بــاو کراوەتەوە، تەقەی خۆشــی 
کــراوە ،ئاور کراوەتەوە ، بەهەزاران تراکت 

وپوستێر باو کراوەتەوە.
مەهابــادی  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 

بەڕێوەبردنــی  بــە  قازییــان  شــاری 
ڕێوڕەســمێکی تایبــەت کــە تێیــدا ئااڵی 
و  جامانــە  کوردســتان،  ڕەنگــی  ســێ 
تراکتە پێوەندیــدارەکان بە دووی ڕێبەندان 
ڕازێنــەرەوەی جێژنەکەیان بــوو، پەیمانیان 
لەگەڵ حیزبی دێموکرات نوێ کردەوە کە 
تا سەر وەفادار بە ئارمان و ئارمانجەکانی 
حیــزب و کۆمــار دەمێننــەوە. هەروەهــا لە 
پــردی تەپــەی قازی بــە هەڵدانی یوبیلی 
زێڕینــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران، بوونــە مایــەی دڵخۆشــی خەڵکی 

ئەم شارە.
لەالیەکــی دیکــەوە ڕۆژی 2ی ڕێبەندان 
ئەندامانــی حیــزب لــە دەماوەنــدی تــاران 
بەشــێوەیەکی کەموێنە و بەرباو تراکتی 
تایبــەت بــەم ڕۆژەیــان باو کــردەوە؛ هەر 
دڵســۆزانی  و  تێکۆشــەران  ڕۆژ  هەمــان 
حیــزب لــە ئاوایــی ئەوێهەنگــی مەریــوان 
وەفاداری خۆیان بە ڕێبازی پیشەوا نیشان 
دایــەوە. هەروهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی 
حدکا بە بۆنەی 2ی ڕێبەندان ســاڵڕۆژی 
لــە  کوردســتان  کۆمــاری  دامەزرانــی 
نــاو شــاری تــاران چاالکــی تەبلیغاتیــان 
بەرێوەبــرد کــە بریتــی بــوو لــە نووســینی 
درووشم و باوکردنەوەی پوستێری تایبەت 
بە 2ی ڕێبەندان. ئەو شوێنانە بریتی بوون 
ــمیدانی ئینقابــی  لە:میدانــی ئینقــاب،ـ 
شــمالی.  ئینقابــی  میدانــی  جنووبــی، 

میدانی ئینقاب بەرانبەر پارکی اللە.
 11 ســەقزی  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
ئەســتێرە بە باوکردنەوەی ســەدان تراکت 
ســاڵڕۆژی  بــە  تایبــەت  پووســتێری  و 
لــە  کوردســتان  کۆمــاری  دامەزراندنــی 
گەڕەکەکانی حاجیاوا، ســیلۆ، نەشمیان، 
شــەقامی ئۆســتاد شیرازی)کوشتارگا(، 
تەپــەی شــافێعی، شــەقامی روودەکــی، 
شــەقامی ســەعدی، بەردبــڕان، کەریماوا 
و هەنــدێ لــە قوتابخانەکانــی نێــو شــار 
وەفــاداری خۆیــان بــە ڕێبــاز و مەکتەبی 

پیشەوای کوردان پیشان دایەوە.
پۆلێــک لــە الوانــی وەفــادار بــە ڕێبازی 
نییــەری  لــە  کوردســتان  شــەهیدانی 
سەربەرزی هەمیشە دێموکرات، جێژنێکی 
خنجیانەیــان بــەم بۆنــەوە بەڕێــوە بــرد و 
بەڵینیان نوێ کردۆتەوە کە تا سەرکەوتن 
واز لــە خەبــات ناهێنــن. هەروەهــا شــەوی 
2ی ڕێبەنــدان لەشــاری مەریــوان و لــەو 
شوێنانە کاری تەبلیغی کراوە: مەحەلەی 
و  "بهــاران  گەڕەکــی  "سردۆشــییەکان، 

شەهرەک نەورۆز.
لــە شــاری  پیشــمەرگەکانی کوردســتان 
 – بــۆکان  جــاددەی  ســەر  لــە  بــۆکان 
میاندوئاو بە هەڵکردنی ئااڵی سێ ڕەنگی 
کوردســتان، یــادگاری بەجێماوی کۆمار 
بوونە مایەی دڵخۆشی خەڵک و ڕێبواران 
کە بەوتەی هەواڵنێری کوردســتان میدیا، 
بــە ســەدان ماشــین کــە لەوێــوە تێپەڕیــون 

بــۆ ســەیرکردن و وێنەگرتــن لــە ئااڵکــە 
لەســەر ئــەم جــاددە ڕاوەســتابوون. هەروەها 
لــە گەڕەکەکانــی کــوی فەرهەنگیــان، 
بیمارســتانی تازە، شــۆهەدا، کەلهوڕاوا و 

نەساجی تراکتی تابەت باو کرانەوە.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە مەریــوان، بــه 
نووسینی دروشــمگەلێکی وەک: "پیرۆزە 
2ی ڕێبەنــدان"، "بــژی ڕاســان بــه کاتی 
ئــااڵی  بــێ  شــەکاوە  "هــەر  و  کۆمــار" 
کۆمــار" و هەروەها بــه هەڵکردنی ئااڵی 
باوکردنــەوەی  و  جامانــە  و  کوردســتان 
ڕۆژە  لــەم  ڕێزیــان  شــیرینی  و  نوقــڵ 

مێژوویییە گرت.
تێکۆشــەرانی  پێوەندییــەدا،  لــەم  هــەر 
دێموکــرات لــە شــاری تارانــی پێتەختــی 

ئێران، چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
شۆڕشگێڕانی دێموکرات لە شاری تاران، 
بــه باوکردنــەوەی تراکــت و پووســتێری 
تایبەت به 2ی ڕێبەندان وەفاداریی خۆیان 
ئەمەگناســی  و  دێموکــرات  حیزبــی  بــه 
مــەزن  پێشــەوای  ڕێبــازی  بــه  بەرانبــەر 

دەربڕی.
شــارەدێی  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
پەســوێی پیرانشــار لــە بەرزاییەکانی زاڵ 
بەســەر پەســوێدا وێڕای هەڵکردنی ئااڵی 
کوردســتان وەک میراتێکــی بەجێمــاو لە 
باوکردنــەوەی  و  کوردســتان  کۆمــاری 
ســروودی تایبــەت بــە دووی ڕێبەنــدان، و 
هەروەها نووسینی دروشمی وەک: "ڕاسان 
کۆمــاری  ئامانجەکانــی  وەدیهێنــەری 
کوردســتانە، ســاو لــە پێشــمەرگەکانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و 
بژی ڕاســان"،  ئەمەگناســی و وەفاداری 
خۆیــان بــۆ کۆمــار و ئامانجەکانــی بــۆ 
جارێکی تر دووپات کردەوە و ڕایانگەیاند 
کــە تــا ســەر وەفــادار دەبــن بــە ڕێبــازی 

پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕێیانی.
لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  هەروەهــا 
خورینجــی ســەربەرز ئامادەیــی خۆیان بۆ 
نــوێ ڕاگەیانــد و  ڕاپەڕاندنــی ئەرکــی 
پەیمانیــان داوە کــە تــا ســەر وەفــادار بــن 
بە ڕێبازی پیشــەوا و کۆمار و ڕاســانیان 
پێناســە  ڕزگاری  ڕێــگای  تەنیــا  وەک 

کردووە.
لــە مــاوەی  بــە ئاماژەیــە کــە  پێویســت 
رۆژانــی ڕابردوودا دۆســتان و الیەنگرانی 
حیزبــی دیموکــرات لــە چەنســین شــار و 
ناردنــی  بــە  شــارۆچکەی کوردســتانەوە 
پەیــام و برووســکەی پیرۆزبایــی بەبۆنەی 
کۆمــاری  دامەزراندنــی  ســاڵڕۆژی 
کوردســتان ئەمەگناســی خۆیان بەرامبەر 
بــە کۆمــار و ئامانجەکانــی دەربڕی کە 
بریتیــن لــە شــارەکانی ســەقز، مەهابــاد، 
شــارەدیی نێ، نییەر، و مێراو، تەنگیســەر 

وئەوێهەنگ و هوویە و سەرهوویە.
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بە کردەوە بەرەو ئامانج
چەکۆ ئەحمەدی

هەنگاونــان بــەرەو ئامانجێکــی دیاریکراو 
دەوێ  بناغــەی  کۆمەڵێــک  داڕشــتنی 
تاکــوو دەســتەبەربوونی لــە درێژخایەنــدا 
مســۆگەر بــکات. تێپەڕبوونــی نیو ســەدە 
و ســەدەیەک لــە ژیانــی مرۆڤێکــدا و لە 
چاوەڕوانیدامانــەوە ماوەیەکــی زۆر دوور 
و درێــژ و تاقەتپڕووکێنــە، بەاڵم کاتێک 
باس دێتە سەر چارەنووسی واڵت، نەتەوە، 
شــوناس و ئامانج، بەتایبەت لە سەردەمی 
خەبات و چاالکی بۆ بەرگری لە هەموو 
و  کات  تێپەڕبوونــی  چیدیکــە  ئەوانــە، 
ســاڵ و ســەدە بایەخــی خۆیــان لەدەســت 
دەدەن و ئــەوەی دەبێتــە بایــەخ و گرنگی، 
رژدبوون و تۆکمەترکردنی کەرەستەکانی 
گەیشــتن بــە ئامانــج و درێژەدانی خەباتە 
بــەرەو ئامانــج. هــاوکات بەهێزترکردنــی 
بناغە سەرەکییە هزرییەکانی داڕێژراو لە 

ناوەندی سەرەکییە.
ئەگەر باس لە بناغەی ســەرەکیی هزری 
رزگاریــی نەتەوەیــی کورد بکــرێ، دەبێ 
بابەتێکی ســەربەخۆی بۆ تەرخان بکرێ، 
بــاس لــە چوارچێوەیەکــی  بــەاڵم لێــرەدا 
هزریی مۆدێڕن دەکرێ کە بە شێوەیەکی 
رێکخراو و داڕێژراو پانی ستراتیژیک و 
لۆژیکی پێڕەو دەکات و دەکرێ بگوترێ 
بناغەکانــی گەیشــتن بــە ئامانجــی تــا 
رادەیەک لە هیچەوە دادەڕشــت و زانســت 
و پــەروەردەی بنەڕەتیی وەک کۆڵەکەی 

سەرەکیی بزاوتن بەرەوپێش دەبینی.
ئاگاداربــوون  ســەرەڕای  بابەتــەدا  لــەم 
بابەتــی  و  پەرتــووک  هــەزاران  لــە 
پڕبایــەخ لەســەر کۆماری کوردســتان لە 
رۆژهــەاڵت، هــەوڵ دەدرێ بەپێــی توانــا 
بەشێکی بچووک لە کردەوە گرنگەکانی 
لەســەرووی  و  بەڕێوەبەرانــی  و  کۆمــار 
هەموویانــەوە شــەهیدی نەمــر پێشــەوای 
کــوردان بــاس بکرێ تاکوو ئەو راســتییە 
پیشــان بدرێ کە کۆماری کوردســتان تا 
ئێســتاش تاقانە سەرچاوەی گەڕانەوەبۆی 
و پەنابۆبردنــە تاکوو هزری یەکگرتوویی 
نێــو ماڵــی کورد بەهێزتــر و بڕوابەخۆبوون 
تا ئاســتی تاکەکانی بەشدار لە کۆماردا 
بەرزببێتــەوە و بــەو ئاکامــە بگەیــن کــە 
تــا ئاســتی رزگاری  تواناکانــی نەتــەوە 
و سەربەســتییە، بــەاڵم ئــەوەی لە ســەرەوە 
باســکرا بێگومــان بــەو مەبەســتە نییە لە 
گرنگــی و بایەخی خەباتی جوواڵنەوەکان 
لــە  پێــش  ســەرکردەکانی  و  رێبــەر  و 

کۆماری کوردستان کەم بکرێتەوە. 
کۆمــاری  ئــەوەی  ئاشــکرایە  زۆر 
کوردســتانی گەیانــدە دامەزراندن، خەبات 
و بەرخۆدانی نەوەکانی پێش لە کۆماری 
کوردســتان بووە و بــە روونی دیارە هەموو 
خەبــات و شۆڕشــەکانی نەتــەوەی کــورد 
بەدرێژایی مێــژوو لە بزووتنەوەکانی پێش 
خۆیــان ئیلهامیــان وەرگرتــووە و خۆیان بە 
پێــش خۆیــان  درێــژەدەری شۆڕشــەکانی 
زانیوە. لەوانەیە بەشێک لە دامەزرێنەرانی 
کۆمەڵــەی ژ- ک و حیزبــی دێموکــرات 
شۆڕشــی نەمر شێخ مەحموودی حەفید و 
جوامێــر ســماییل ئاغای ســمکۆیان لەبیر 
بووبــێ و ئاگاداری هەمــوو رووداوەکانی 
و  کــورد  مەزنــەی  شۆڕشــە  دوو  ئــەو 
هــۆکاری شکســتەکانی بووبــن، کەوایــە 
کوردســتان  کۆمــاری  دامەزرێنەرانــی 
ئاگادارانــە هەنگاویان بــەرەو ئامانجێکی 
ئــاوا مــەزن هەڵهێنــاوە و بێگومان هەوڵیان 
داوە ئیلهــام لە شۆڕشــەکانی پێش خۆیان 
وەربگرن بەاڵم ئەوەی کۆماری کوردستان 
لە هەموویان جیادەکاتەوە، دوورکەوتنە لە 
هزری ناوچەیی و سیستمی تاک ناوەندی 
و رێبەریــی تاکەکەســی و رۆشــتن بــەرەو 
دامەزراندنــی  و  مۆدێــڕن  سیســتمێکی 
چوارچێوەیەکــی دیاریکراو بۆ چۆنیەتیی 
هەنگاونــان و بڕیــاری بەکۆمــەڵ لەســەر 
هەموو پرس و پێشهاتەکانە. هەموو ئەمانە 
بە واتای سیســتمێکە بــە ناو "حیزب" کە 
بڕیــار لــە دەســت تــاک دەردێنــێ و ئەوە 
کۆمەڵــە مرۆڤێک یان کۆمەڵگایە بڕیار 
لەســەر هەمــوو پرســەکان دەدا. کەوایــە 

یەکــەم خاڵ و گرنگترین خاڵی جیاوازیی 
حیزبی دێموکرات و کۆماری کوردستان، 
بزووتنــەوەی  مۆدێڕنیزەکردنــی  لــە 
رزگاریخوازیــی کورددایــە. بۆیــە کۆمار 
دەتوانــێ خــۆی وەک تەواوکەری هەموو 
شۆڕشــەکانی پێش خۆی پێناسە بکات و 
خۆی وەک رەنگدانەوەی پێشکەوتووانەی 
ئــەوان دەربخات، هەربۆیــە لە هیچ بەڵگە 
و دێکیۆمێنتێکــی ســەردەمی کۆمــاردا 
و  دێموکــرات  حیزبــی  کــە  نەبینــراوە 
ســەرەتای  وەک  کوردســتان  کۆمــاری 
مێــژووی خەباتــی رزگاریخوازی پێناســە 
بــکات و هەمــووان بە دواکەوتــوو و نەزان 
بزانێ و خۆی بە خاوەنی نەتەوە و خەبات 
خاڵــە  و  ئەمانــە  هەمــوو  بەرخــۆدان.  و 
بەهێزەکانــی دیکــە لەالیــەن بەڕێوەبەرانی 
حیزبی دێموکرات و کۆماری کوردســتان 
بــە بنەمــا کرابــوو و لــەم نێــوەدا رۆڵ و 
وەک  کــوردان  پێشــەوای  کاریگەریــی 
رێبەری حیزب و سەرکۆماری کوردستان 
لەسەر بزاڤ و جڤاکی ئەودەم و ئێستاشی 

لەگەڵ بێ دیار و بەرچاو بووە و هەیە.
ئاڵۆزتریــن  لــە  کوردســتان  کۆمــاری 
هەڵهێنــا.  ســەری  ناوچــەدا  و  ســەردەم 
چاالکانــی  ســەرڕێگای  کەندوکۆســپی 
و  کوردســتان  کۆمــاری  ســەردەمی 
پێــش  لــە  کوردســتان  بزووتنەوەکانــی 
کۆماریــش لەئەژمــار نایــەن و زۆر بوون، 
بــەاڵم دوو خاڵی زۆر گرنگ و هۆکاری 
بریتــی  بزووتنــەوەکان  ســەرنەکەوتوویی 
بــوون لە نەخوێندەواری و بڕوا بەخۆنەبوون 
لــەالی کورد تــا ســەردەمی کۆماریش و 
هــەر ئــەو دوو خاڵەش رەنگدانەوەی زۆری 
لەســەر چارەنووســی کۆماری کوردستان 
و  کوردســتان  کۆمــاری  بــەاڵم  دانــا، 

لەسەرووی هەموو بەڕێوەبەرانی کۆمارەوە 
پێشــەوا قــازی محەممــەد زۆر بــاش ئــەو 
کەلێنــە مەزنەیــان لەنێــو کــورددا هەســت 
پێکردبــوو، بۆیــە لــە یەکــەم رۆژەکانــی 
دامەزراندنــی کۆمارەوە پرســی پەروەردە و 
راهێنــان لە هەموو بــوارە موومکینەکاندا 
کرایــە هەنــگاوی کردەیــی و زۆر باش و 
لۆژیکییانــە پانی بۆ داڕێژرا. قوتابخانە 
بــۆ کچ و کوڕی کوردســتان تا تەمەنی 
"1٠" ســاڵ بــووە ناچــاری و هەموو شــار 
و گوندەکانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆماری 
دەگرتەوە. بە خێرایی پەرتووک بە زمانی 
کــوردی چــاپ کــرا و زمانــی خوێنــدن 
و  خوێندنگــە  و  خوێنــدکار  نووســینی  و 
هەمــوو دامودەزگاکانــی کۆمــار کرایــە 
کــوردی، واتــە زمانــی کــوردی بــوو بــە 
زمانــی فەرمــی. هــاوکات کۆمەڵێــک 
الوی کــورد بــە مەبەســتی خوێندن وەک 
بوورسییە نێردران بۆ یەکیەتیی سۆڤیەت.
زمان یەکێک لە فاکتە ســەرەکییەکانی 
پێناسەی نەتەوەیە، بەاڵم بەپێی سیاسەتی 
واڵتانــی داگیرکــەری ناوەندگــەرای زاڵ 
بەســەر کوردســتاندا، زمانــی کــوردی لە 
هەمــوو الوە هێرشــێکی نــاڕەوا و دوور لــە 
ئــاکاری مرۆیــی کراوەتــە ســەری و لــە 
 هێنــدێ بڕگــەی کاتیــدا تەنانــەت حاشــا 
و  زمــان  وەک  تەنانــەت  بوونیشــی  لــە 
زاراوە کــراوە. لــە کۆمــاری کوردســتاندا 
زۆر بــە روونــی و وریاییــەوە هەســت بــەم 
هێرشــانە  ئــەو  و  خەســاربەرکەوتووییە 
کرابوو و دەیانزانی کە پاراستنی زمان بە 
واتای گرێدانی ئێستایە )19٤6( لەگەڵ 

داهاتوو.
ئەم هەســت بە مەترســییەی بەڕێوەبەرانی 
کۆمــار زۆر بــە باشــی لــە رۆژنامــەی 

کوردســتان زمانحاڵی حیزبــی دێموکرات 
و کۆمــاری کوردســتاندا دەردەکــەوێ و 
هەوڵ دەدرێ بە سەرپەرشتی دەستەیەکی 
لێزان هاوواتای وشە غەیرە کوردییەکان بە 
زمانی کوردی دابنرێ و بۆ رای گشتی 
بــاو بکرێتــەوە. وەک نموونە لە ژمارەی 
٣7 رێکەوتــی 15.11.1٣2٤دا کــە هێــز 
و ســوپای کۆمــار دامــەزراوە، بۆ هەرکام 
لــە پلەکانــی بــواری چەکــداری لــە نێــو 
هێزی کوردســتان ناوی تایبەتی دادەنرێ 
کــە هەتــا ئێســتاش پێدەچــی پاراوتریــن 
دەســتەواژە بن بۆ پلــە جیاوازەکانی هێزی 

پێشمەرگە.
لــەم  هەنگاوانــەی  ئــەو  هەمــوو 
نیشــاندەری  هەڵگیــراون،  پێوەندییــەدا 
و  دامەزرێنــەران  لۆژیکییانــەی  هــزری 
بەڕێوەبەرانــی کۆمــاری کوردســتان بوون 
بۆ ستراتیژییەکی درێژخایەن و لەڕاستیدا 
دەکــرێ بڵێیــن دەســپێکی بووژاندنــەوە و 
بیچمگرتنــی بەرەو پێشــکەوتن رۆیشــتنی 
لەوێــوە  هــەر  و  بــوو  کــورد  تاکەکانــی 
بــوو کــە تاکــی کــورد لــە بەشــەکانی 
دیکــەش پرســیاریان دەخوڵقانــد و بــەدوای 
ئەمــڕۆ  ئەگــەر  و  دەگــەڕان  پرســیاردا 
بــەراورد  رابــردوودا  ســەدەی  لەگــەڵ 
بکەیــن، گۆڕانکارییەکانــی ســەر تــاک 
و کۆمەڵــگای کوردســتان زۆر بەرچــاوە. 
راســتە ئــەو پێشــکەوتن و گۆڕانکارییانــە 
لــە هەمــوو واڵتانــدا بووە، بــەاڵم کە باس 
دێتە سەر کوردستان دەبێ ئەو راستییەش 
بەباشــی ببینــدرێ کە نەتــەوەی کورد لە 
دۆخێکدا بەرەوپێش چووە کە چوار واڵتی 
داگیرکــەری کوردســتان هەمــوو هێــز و 
توانــا و تەکنۆلۆژییەکــی پێشــکەوتوویان 
و  ئاســمیلە  و  کــورد  قڕکردنــی  بــۆ 

پاکتــاوی بــەکار بــردووە و بــێ دوودڵــی 
دەکــرێ بگوتــرێ هیــچ جــۆرە تاوانێــک 
و چەکێــک )جگــە لە چەکــی ناوکی( 
و سیاســەتێکی نامرۆیانــە نەمــاوە دژی 
نەتــەوەی کورد بــەکاری نەهێنن. کەواتە 
کۆمــاری کوردســتان کاتێــک لەوپەڕی 
هێنــدە  کیانێکــی  نەتەوەییــدا  بێهیوایــی 
گرنــگ بۆ هەموو کوردســتان دەســتەبەر 
دەبێتــە ســەرچاوەی  دەکات، روونــە کــە 
لــە  بەرگــری  و  بڕوابەخۆبــوون  بــۆ  وزە 
مانــی خــۆی و بەرپەرچدانــەوەی پیانــی 
دوژمنــان. هەربۆیــە لێرەدا و بــە گەڕانەوە 
کردەوەکانــی کۆمــاری کوردســتان  بــۆ 
دەگوتــرێ کۆمــار هــۆکاری بووژانەوەی 

تاکی کورد بوو.
وەک لە رابردوو و ئێستا دیارە، زۆرینەی 
تاکی کورد لە هیچ قۆناغێکی مێژوودا 
دابەشــبوونی کوردســتان و ســنوورەکانی 
نێوان بەشــەکانی کوردســتانی بە فەرمی 
نەناســیوە و بــە هەر شــێوازێکی مومکین 
بەرەنــگاری بووەتــەوە و هــەر نەبێ زۆر بە 
ئاســانی سنووری دەســتکردی بەزاندووە و 
پێوەندییــە خوێنــی و دیرۆکییەکانــی لــە 
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتانی درێــژە 
داوە و نەیهێشــتووە هــزری داگیــرکاری و 
پارچەبوونــی خاک لە ناخیدا بچەســپێ. 
لێرەشــدا کۆماری کوردســتان پێشــەنگی 
هەمــوو بزووتنەوەکانــی کــورد بــووە و بە 
کــردەوە ســەلماندی کە هیچ یاســایەکی 
جیهانــی و نێونەتەوەیــی و ناوچەیــی لــە 
نەتــەوەی  یەکبوونــی  لەگــەڵ  پێوەنــدی 
کورد لە هەموو دونیا بە فەرمی ناناســێ 
و بــە ئاشــکرا تاکــی پارچەکانــی دیکــە 
و لــە هەمــوو ناوچەکانــی کوردســتان لە 
کوردســتاندا  کۆمــاری  بەڕێوەبەریــی 

پشــکدار دەکات و ئەوانیــش بێ جیاوازی 
وەک تاکی رۆژهەاڵتی هەم مافیان هەیە 
و هــەم ئەرکداریــش بوون لــە بەڕێوەبردنی 
یاســاکانی کۆماردا. کەوایــە، بە کردەوە 
کــە  ســەلماندی  کوردســتان  کۆمــاری 
ســتراتیژیی کۆمــار، کوردســتانە بــە بێ 

پێشگر و پاشگر.
رۆژنامــەی  11ی  1٠و  ژمــارەی  لــە 
17ی  و   15 رێکەوتــی  کوردســتان 
رێبەندانی 1٣2٤دا دەقی وتەکانی پێشەوا 
قــازی محەممــەد لــە کاتــی راگەیاندنی 
کۆمــاردا بــاو کراوەتەوە. لــەم وتارەدا بە 
روونــی دیارە کە ســەرکۆمار تەنیا وەک 
وتەبێژی کۆمار و حیزبی دێموکرات قسە 
دەکات و خــۆی لــە ســەرووی هەمووانەوە 
نابینێ و چەند جار دووپاتی دەکاتەوە کە 
ئــەوەی بەرهەمهاتووە، ئاکامی هاوکاری 
و  مرۆڤــە  کۆمەڵێــک  هاودەنگیــی  و 
هێمــا بــەوە دەکات کە هەنــگاوەکان بەرەو 
مۆدیڕنیزایسیۆنە، بەو واتایە کە سەرەڕای 
هەمــوو ئــەو ناکۆکییانــەی داگیرکەر لە 
نێــوان عەشــیرە و خێڵەکان پێکــی هێناوە، 
حیزبــی  چوارچێــوەی  لــە  هەموویــان 
یەکدەنــگ  و  کۆبوونەتــەوە  دێموکراتــدا 
و هــاوڕا خەبــات بــۆ سەربەســتی دەکەن. 
ئۆرگانیزاســیۆنێکی  خۆیــدا  لــە  حیــزب 
هەنــگاوی  کۆمــار  کەوایــە  مۆدێڕنــە، 
بــەرەو گۆڕانکاریی قووڵ لە گشــتییەتی 

کۆمەڵگادا هەڵهێنایەوە.
هــەر لــەو وتــارەی پێشــەوای کورداندا بە 
تێروتەســەلی، هــاوکات کــورت و پوخــت 
گرنگیــی پــەروەردە بــە زمانــی کــوردی 
و ئــەوەی تــا ئــەو رێکەوتــە کردبوویــان 
بــاس دەکات. هەمــوو ئەمانــە و ئــەوەش 
لــە پەرتــووک و بابەتەکانــی دیکــەدا وا 
لەســەر کۆمــاری کوردســتان نووســراوە، 
ســەلمێنەری ئەو راســتییەیە کە کۆماری 
کوردســتان و رێبەرانــی کۆمــار و حیزبی 
دێموکــرات، هەمــوو هێــز و وزەی خۆیــان 
بــەکار هێنــا تاکــوو ئــەو ئاســۆ روونــەی 
بــۆ دواڕۆژ بیــری لێدەکەنــەوە، بە کردەوە 
هــاوکات  و  هەڵگــرن  بــۆ  هەنــگاوی 
کوردســتان  تاکەکانــی  بــۆ  روونــی  بــە 
لــە  بــە چاولێکــردن  بکــەن.  وێناســازیی 
کۆمــاری  پــاش  ســاڵەی   7٣ مێــژووی 
کوردستان و بەردەوامیی خەبات و ئاستی 
وشــیاریی تاکــی کــورد لــە رۆژهەاڵتــی 
کوردســتان، مەزنــی و پاقژبوونــی هزری 
بەڕێوەبەرانــی کۆمــاری کوردســتان و لە 
ســەرووی هەموویانــەوە پێشــەوای کوردان 
هەمــوو  راســتەقینەبوونی  و  دەردەکــەوێ 
گوتەکانیــان بــۆ گەیشــتن بــە لووتکــەی 

سەربەستیی کورد دەردەکەوێ.
بــە کورتــی دەکــرێ بگوتــرێ گرنگترین 
هەنــگاو و وانــەی کۆمــاری کوردســتان 
لــە چەنــد خاڵــی ســەرەکی و بنەڕەتیــدا 

ئەمانەن:
هەمــوو  وەک  کــورد  نەتــەوەی   _
نەتەوەیەکــی دیکە دەتوانێ خاوەن کیانی 

خۆی بێ واتە ئێمە دەتوانین.
_ گەیشــتن بــە لووتکــەی سەربەســتی و 
رزگاری تێچــووی هەیــە و دەبــێ بــدرێ 
تاکــوو نەوەکانــی داهاتوو بــێ قوربانیدان 
بژیــن. )"گەلێــک ئازادیــی بــوێ دەبــێ 
نرخــی ئەو ئازادییەش بدات". قاســملووی 

کوردان(.
_ یەکگرتوویــی نێو ماڵی کورد دەتوانێ 
زامنی سەرکەوتن بێ. هەروەک پێشەوای 
مــەزن لــە گوتارەکەیــدا باس لــە وەالنانی 
ناکۆکیــی عەشــیرەکان دەکات و لەژێــر 
ئــااڵی حیزبدا کۆدەبنــەوە و ئاکامەکەی 

دامەزراندنی کۆماری کوردستان بوو.
مێژوویــدا  بڕگــەی  و  قۆنــاغ  زۆر  لــە 
دەرکەوتــووە لــە نەبوونی یەکگرتوویی نێو 
ماڵی کورددا نەک ســەرکەوتن بەدەســت 
نەهاتووە، تەنانەت ئەوەش بەدەســت هاتووە 
لەکیــس کــورد چــووە، کەواتــە کەمترین 
کوردســتانییەکان  هێــزە  لــە  چاوەڕوانــی 
ئەوەیە ئامۆژگارییەکانی پێشەوای مەزن 
و  رۆژانــەی سیاســەتیان  وانــەی  بکەنــە 
گیانــی یەکگرتوویــی و یەکبوون بەهێزتر 
بکەن و خەونی داگیرکەران وەک بەفری 

پار بتوێننەوە.
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دوکتور ئاوات ساروج

پێناسەی کۆمارێک نەتەوەیی

 کۆماری کوردستان وەك هزر و بیریکی 
نوێــی  شۆڕشــێکی  وەک  نەتەوەیــی، 
نەتەوەیــی و نیشــتمانی دێتــە ئەژمار کە 
ســەردەمیانەی  و  نــوێ   کەســایەتییەکی 
بــە تاکــی کورد لەباری شوناســخوازی و 
وشیاریی نەتەوەیی بەخشی  و لە ئەنجامدا 
لەنــاو  خودئاگایــی  باوەڕبەخۆبــوون  و 
کۆمەڵگەی کوردستان  و تاکی هۆشیاری 
کورددا گەیشتە بەرزترین ئاستی خۆی  و 
کوردایەتــی  و شوناســخوازی بــە بنەمــا، 
بــە ڕێچکەی ڕەســەن بــوون  و خۆبینینەوە 
دەبینێــت و ســەربەخۆیی خۆی دەسنیشــان 
دەکات. ئەوەش لە چ قۆناخ و لە کوێدا و 
چ کەســانێک و چلۆن هزرێکی بەهێزی 
نەتەوەخــوازی، ئەم کۆمارە دەخۆڵقێنن کە 
نیــاز بــە تاکی کوردی نوخبــە، لێهاتوو و 

شارەزای هەبووە بەنرختر دێتە بەرچاو!
  لــە قۆناخێــک لــە مێــژووی کــورددا، 
لــەو ســەردەمەی کە هەلومەرجــی ناوچە 
و کێشە بناغەیی و گرفتە بەرفراوانەکان 
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا و بگــرە لــە 
مەرکەزگــەرادا،  و  پاشــایەتی  ئێرانــی 
بــاری  تێكچوونــی  و  سەرلێشــێواوی 
حکومەتــداری و ناســەقامگیری لــە ئــەو 
سیســتمە دیکتاتۆر و یەک نەتەوەخوازەدا 
دەتوانێــت  هزرێــک  هەبــووە،  ئێــران  لــە 
ڕووناکاییــەک بخاتــە بــەر دیــدی تاکی 
کــورد و لــە نۆختەیەکــدا لــە کوردســتان 
لەوپــەڕی ئاڵۆزی و کومەڵگەیەک پڕلە 
کێشــەدا، هەوڵ بــۆ دامەزرانی کیانێکی 
لــە  جیــاواز  و  کوردســتانی  نەتەوەیــی، 

سیستمی ئەو قۆناخە دەدرێ.
دیارە لە سەر ئیرادە و ویستی زۆرنۆخبە و 
کەسانێک شارەزا وەک نوێنەری نەتەوەی 
کــورد ئەوەش بــە پێی بوار و هەلومەرجی 
ڕەخســاو لــەو ســەردەمەدا، دەوڵــەت یاخود 
ڕادەگەیەنــدرێ،  کوردســتان  کۆمــاری 
جمهوریــە  ئــەم  و  قۆناخــە  ئــەم  دەبینیــن 
وڕوناکی بەخشــترین  پڕشــنگدارترین 
و  وێنــای شۆڕشــی ڕامیاری-نەتەوەیــی 
ڕۆشــنبیری کــوردە کــە لە مێــژووی ئەم 
گەلــەدا بــە جەســارەتەوە دەتوانیــن بڵێیــن 
کــە بــێ وێنــە بووە. دیــارە ئەم هەڵوێســت 
و ڕاگەیاندنەش پێویســتی بە کۆمەڵیک 

فاکتی گرنگ وەک پێشــینەی ویســتی 
نەتەوەیــی کورد، بێ هیوایی بە سیســتمی 
چینێــک  ئێرانــی،  مەرکەزگــەرای 
لێوەشــاوە و  ســەرکردەیەک  و  ڕوناکبیــر 
بەجەســەوە و هۆشــیار هەبــووە و دەکــرێ 
لــە  دیــار  و  باســی کەســێک کاریزمــا 
کۆمەڵێــک  لەگــەڵ  کــوردا  مێــژووی 
هاوبیــر و ڕوناکبیــردا بکەیــن کە هەر بە 
ڕاســتی لە ســەردەمێکدا کە هێزی خێڵ، 
عەشیرەت، دەرەبەگ و..... کۆمەڵگەی 
کوردیی تەنیبوو، ئەم کەسایەتییە خۆشناو 
و بلیمەتانــە بە هاوفکری و بە بڕیارێکی 
 ، نەتەوەیــی  بیرێکــی  بــە  بەکۆمــەڵ، 
بــە  شــارەزاییەوە  ورەو  و  هێــز  لەوپــەڕی 
ناســینی هەلومەرجــی ڕەخســاو، خۆیان و 
کۆمارێک پێناســە بکەن کە ئەوەش لەم 
قۆناخــەدا لــە کۆمەڵــەی ژێکافــەوە پــێ 
بنێن بە قۆناخی ڕاگەیاندنی کۆمارێکی 
نەتەوەیی دێموکراتیک و ناوی کۆماری 

کوردستان لە سەر ئەم هزرە دابنێن!
لێــرەدا بــە شــرۆڤە و لێکدانــەوەی ورد لــە 
ســەر ئەم وێنایە دەتوانــرێ ڕووناکاییەک 
مێــژووی  لــە  نزیکتــر  و  بەرچاوتــر 
ڕاستەقینەی کۆماری کوردستان بخرێتە 

ڕوو:
ژێــکاف  کۆمەڵــەی  هــزری  و  بیــر 
لــە  هەبوونــەوە،  و  نەتەوەخوازیــی  لــە 
یەکگرتوویی و ئاستی بەرز و بەرفراوانی 
نەتەوەخوازییــەوە چــۆن دەگاتــە پێناســە و 
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان، دیــارە 
ڕاوێــژ، هاوفکری و هاودەنگیی پێویســت 
بــووە کە ئەم حیزبــە ''حیزبی دێموکرات'' 
وەک یەکــەم حیزبــی مودێڕنی نەتەوەیی 
کورد دامەزرێت و پێناســە بکرێت چونکە 
بــە هــاوکاری ســەرجەم ئــەو کوردانــەی 
کــە لــە دوورتریــن نوقتــەی کوردســتان، 
ڕۆژهەاڵتــی  نوقتــەی  ســەرووترین  لــە 
کوردســتان هەتا خوارووتریــن دەڤەری ئەو 
پارچەیە و بگرە لە سێ پارچەی دیکەی 
کوردســتان، زۆر کەس هەبوون کە بواری 
بەشــداری لــەم حیــزب و کۆمارەیــان پــێ 
بەخشــراوە و بەشــدارییان کــردووە، دەبینین 

کە 
کۆماریــک دادەمەزرێــت کــە تایبەت بە 
جۆغرافیایــەک دیاریکــراو و تەســک و 

سنووردار نەبووە!

دیــارە ئــەم کۆمــارە بەباشــی و شــارەزایی 
کار بــۆ ڕەهەنــدە جۆراوجۆرەکانــی وەک 
ڕامیــاری،  فەرهەنگــی،  ڕەهەنــدی 
ئابــووری، نیزامــی  کــردووە و پێوەندیــی 
لەگــەڵ کۆمەڵــگای کــوردی و لەگــەڵ 
و  ئازەربایجــان  وەک  دەوروبەریشــدا 

سۆڤیەتدا  لە بەر چاو بووە.
ڕۆحیکــی کــوردی و بەهێــز لــە هەوڵدان 
و  ئامانــج  بــە  بــڕوا  یەکگرتوویــی،  بــۆ 
قازانجــی گشــتیی نەتــەوەی کــورد لــەم 
کۆمــارەدا بەدی دەکرێ. چونکە هەر بە 
ڕاســتی ڕاگەیاندنــی ئەم کۆمــارە خۆی 
وەک گەرەنتیــەک بــۆ بەرگــری لــە هێز 
و ئیــرادەی نەتەوەیــەک پێناســە دەکــرێ 
کــە لــە هێمــا پیرۆزەکانیدا دیــارە وەک: 
بیــری نیشــتمانی ، پــەرەدان و خوێنــدن بە 
زمانــی کــوردی لــە قوتابخانــە و چــاپ 
نووســینی  و  بابــەت  زۆر  باوکردنــی  و 
کــوردی، پێناســەی ئااڵیــەک کــە زۆر 
پێناســەی  و  نەتەوەیــی  وردی  هێمــای 
شۆڕشــگێڕانەش  و  میللــی  زانســتی، 
پێوەدیــارە. مافی تاک و کۆمەڵ، هەوڵ 
بــۆ نە هێشــتنی جیــاوازی و چینایەتی لە 
کۆمەڵگــەی کوردی،باســی یەکســانی، 
ماف، یەکگرتوویی، پەروەردە و پێشکەوتن 
لــە زۆر بواردا بــەدی دەکرێ کە هەنگاو 

بەرەو یەکسانیخوازی و بەرابەری بووە.
کۆمــاری  بوارێکــدا  هەمــوو  لــە  بۆیــە 
گەورەتریــن  لــە  یەکێــک  کوردســتان 
و  کــورد  مێــژووی  دەســکەوتەکانی 
گەورەترین دەسکەوتی دەورەی مۆدێڕنە بۆ 
خەڵکی کوردستان. خاڵە جەوهەرییەکانی 
کۆماری کوردستان دەکرێ بە زۆر شێوە 
باســیان لێــوە بکرێت بەاڵم جێــی ئاماژەیە 
کە یەکەم و سەرەکیترین خاڵی جەوهەریی 
کۆمــاری کوردســتان دوای مێژوویــەک 
کــە ئــەم واڵتە لــە تــااڵن و داگیــرکاری 
لە الیەنی دەسەاڵتی ناوەندگەراوە بێبەری 
نەبــووە، گەڕاندنەوەی پێناســەی نەتەوەیی 
و کوردســتانییە بەگشــتی و بــۆ تاکــی 

کورد بەتایبەتی. 
کردنــی  بەشــداری  و  کۆکردنــەوە 
کوردەکانی بەشــەکانیتری کوردستان لەم 
کۆمارە و لە ژێر یەک ئااڵدا ئاماژەیەکی 
ڕوون بــووە بــۆ یەکبوونــی کوردســتان و 
نەتــەوەی کــورد ســەرەڕای دابەشــکرانی 

زۆرەملێی و کێشانی سنوورێکی دەسکرد 
لەناو کوردستاندا. دامەزراندنی سیستمی 
کۆماری لە شــوێن سیســتمی پاشایەتی، 
لەنــاو واڵتێکــدا کــە تا ئــەوکات و چەند 
دەیەش دوای ئەو کاتە هەر بە سیســتمی 
پاشــایەتیی بەڕێوەچبوو، بۆ ئەم سەردەمە 
نموونەیەکــی زۆر پێشــکەوتوویە. هەوڵــی 
دامەزراندنــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی بــە 
شــێوەی ســەردەم بەتایبــەت دامەزراندنــی 
ڕێکخراوەکانی ژنان، الوان و فەرهەنگیان، 
کۆمەڵێــک هەنگاوی زۆر بایەخدار بوون 
لــەو ســەردەمەدا. دابینکردنــی ئــازادی و 
هەوڵی ســەقامگیریی ئاسایشــی یەکسان 
بەبــێ  خەڵکــی کوردســتان  هەمــوو  بــۆ 
جیاوازیــی ئایینــی، نەتەوەیی و ئێتنیکی 
هەروەهــا گۆڕانێکــی قــووڵ و گرنگ لە 
فەرهەنگــی ئەو ســەردەمەدا دێتە بەرچاو 

وەک 
هاندانــی ژنــان بــۆ نێو بواری سیاســه ت و 
فه رهه نــگ و خوێنــدن. ئــه وه  قۆناغێکــی 
مێژوویــی و پڕشــنگداره  لــه  ژیانی ژنانی 
کوردســتاندا، هه مــوو ده زانیــن ســاختاری 
کۆمه ڵگــه ی ئه وکاتــه  چۆن بــووه  بۆ ژن، 
بــه اڵم کۆمــاری کوردســتان  لــه  پێوه ندی 
له گــه ڵ مافه کانــی ژنانــدا کۆمه ڵگــه ی 
کوردیــی لــه  رۆژهه اڵتــی کوردســتان تــا 

راده یه کی زۆر وشیار کردووەتەوە.
هەمــوو  لــە  نوێنــەر  بەشــداربوونی 
پارچەکانــی کوردســتان، لــە ڕێوڕەســمی 
راگەیاندنیــدا، ئەویــش بــەو مانایەیــە کــە 
کــوردی پارچەکانی دیکــەش کۆماریان 
هەســتی  و  زانیــوە  خۆیــان  هــی  بــە 
نەتەوەخوازی و نیشــتمانپەرەروەری هەم لە 
کۆمــار و هەمیــش لــە الی تاکــی کورد 
لە پارچەکانی دیکە بەدی کراوە و بەهێز 
بووە کە سەرەڕای جۆغرافیایەکی ئێگجار 
دوور و لــە وپــەڕی بــێ ئیمکاناتییــەوە، 
چەندها کێشــەو لەمپەڕ لە ســەر ڕێگای 
ئــەم پێوەنــدی و یەکگرتووییــەدا هەبــووە 
ئەمــە  گەیشــتوون؛  یــەک  بــە  چــۆن  و 
دەرخــەری هەســتی نەتەوەیــی و بەهێــزی 
ئیــرادە و ویســتی گەلێکــە کــە خــۆی لە 

دامەزرانی ئەم کۆمارەدا بەشدار بینیوە.
دیارە کۆماری کوردســتان نه ک هه ر بۆ 
کــوردی رۆژهه اڵتــی کوردســتان بەڵکوو 
بــۆ هه مــوو نه تــه وه ی کــورد لــه  هه مــوو 

هه ســته   ئــه م  کوردســتان  پارچه کانــی 
نەتەوەییــەی بــەرز و به هێــز کــردووە . زۆر 
گرنگــه  نه ته وه یه ک هه ســت به وه  بکا که  
هه مــوو به شــێکن لــه  یــه ک کۆمه ڵگه ی 
سیاســی بــه  نــاوی بنه ماڵــه ی کــورد و 
نەتەوەی کورد و بەم ئادرسە، کوردستانی 

بوونی خۆیان پێناسە بکەن.
لێرەدا کە باس لە شوناسی نەتەوەی کورد 
دەکەین تەنیا کۆماری کوردســتان بەســە 

بۆ ئەو پێناسەیە.
کۆماری کوردستان الپەڕەیەکی زێڕینی 
ئامانجــە  و  کــوردە  نەتــەوەی  مێــژووی 
لــە  بوونــە  بریتیــی  سەرەکییەکانیشــی 
سەربەســتیی، ئازادیــی و یەکســانیی بــۆ 
کوردســتان. بــە بڕوای من هــەر ئەوە کە 
رێبەرانی کۆمار سەرەڕای هەموو کۆسپ 
توانیویانــە  جۆراوجــۆرەکان  گرفتــە  و 
کۆمەاڵیەتییــەکان،  چینــە  نێــوان  لــە 
یەکدەنگــی  و الیەنــەکان  عەشــیرەتەکان 
و یەکگرتوویــی پێک بێنــن، هەنگاوێکی 

گەورەو گرینگ بووە.
خاڵــە بەرچــاو و گرنگەکان بــۆ نەتەوەیی 
بوونی کۆماری کوردســتان وەک بەڵگە 
کــە ســەلمێنەری ئــەم ڕاســتییە بــن جێی 

ئاماژەن:
وەک  کوردســتان   ئــااڵی  هەڵکردنــی 
نەتەوەیــەک،  پێناســەی  بــۆ  هێمایــەک 
شــانازییەکە بــۆ کۆمەڵگەی کوردســتان 
 و نیشــانەیەکی روونیشە بۆ شوناسخوازی 
 و رەســەنایەتیی نەتەوەیــەک کــە خــۆی 

پێناسە بکات .
نــاوی  میللــی  و  ســوپای  پێکهێنانــی 
پێشــمەرگە بــۆ یەکــەم جــار لــە مێژووی 
بــە مەبەســتی  و  بــاوەڕ  کــورددا، وەک 
خۆپاراســتنی تاکی کورد و نیشتمانێک 
ســاز دەکرێت هەتاکوو ئێســتاش لەوپەڕی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  بێ ئیمکاناتیــدا 
بــە شــێوەی خۆڕســک  کوردســتان کــە 
وزە  لەالیــەن کۆمەڵگــەی کوردســتانەوە 
و هێــزی پــێ بەخشــراوە خۆی بــە مانای 
پاراستن و بەرەنگاری نەتەوە و لە پێناوی 

بەرگری لە خاکێکدا پێناسە دەکرێ.
لە بواری فەرهەنگی و ئەدەب و زانستەوە، 
باوکردنــەوەی  و  چاپخانــە  دامەزرانــی 
پەرتــووک ، رۆژنامــە، هەروەهــا پــەروەردە 
کــوردی،  زمانــی  بــە  قوتابخانــە  و 

کۆمــاری  گرنگــی  دەســکەوتێکی 
کوردستانە کە بۆ یەکەم جار ئەو پەیامەی 
بــە تاکــی کــورد و کۆمەڵگەکــەی دەدا 
کە زمان یەکێک لە بنچینەکانی پرسی 
نەتەوەخــوازی  و لــە فاکتەرە گرنگەکانی 
نەتــەوە و ناســیۆنالیزمی کوردییــە، کــە 
دەکرێ ئەمەش بە یەکێک لە گرنگترین 
دەســپێکی  و  کۆمــار  دەســکەوتەکانی 
بووژانــەوەی زمان و ناســنامەی نەتەوەیی 

لە بواری فەرهەنگیدا ئەژمار بکەین .
هێنانەخــواری ئــااڵی ئێــران و هەڵکــردن 
کوردســتان،  ئــااڵی  بەرزکردنــەوەی  و 
نەتەوەیی)ئــەی  ســرودی  ســازکردنی 
ڕەقیــب( و هەڵکردنــی ئااڵی کوردســتان 
کە بە گشــتی جیاواز لە ئااڵو ســروودی 
نەتەوەیی ئێران بوون، هەروەها بە ڕەســمی 
کردنــی زمانــی دایکــی بــۆ خوێنــدن و 
پێوەنــدی و.... کــە هیچ بــاس لە ئااڵی 
ئێران و زمانی فارسی و .... نەکراوە کە 
لە کوردستان لە تەنیشتی ئااڵی کوردی 

و زمانی کوردی بوونیان هەبێت!
و  زانــا  کەســایەتی  چەندیــن  ناســاندنی 
ئەدیبــی کــورد بــە شــاعری نەتەوەیــی '' 
وەک هێمــا دێنــە بــەر چــاو، دیــارە لــەو 
ســەردەمە'' مامۆســتا هێمــن و مامۆســتا 
هەژار وەک شاعیری نەتەوەیی دەسنیشان 

کراون''.
کەســایەتی،  زمــان،  ئــااڵ،  لێــرەدا 
..... و  نیشــتمان  مــاف،  فەرهەنــگ، 
زۆر جــار وەک هەڵگــری نــاوی نەتەوەی 
کــورد پێناســە کــراون و وشــەی نەتەوەش 
ســەرەکیترین پێناسەی ئەم کۆمارە بووە و 
بــە کۆمارێکی نەتەوەیــی، دێموکراتیک 

و مودێڕن ناودێر دەکرێت.
کۆتایــی بــاس وەک نموونــە لە گۆڤاری 
نیشتماندا کە لەو سەردەمەدا چاپ کراوە 
نەتــەوەی کــورد دەکات:  باســی  ئاوەهــا 
و  هێــز  هەمــوو  بــە  ژ.ک  "کۆمەڵــەی 
توانــای خــۆی تێدەکۆشــێت تــا زنجیــر و 
کەلەمەی دیلی و ژێردەستی لە ئەستۆی 
نەتەوەی کورد داماڵێ و لەم کوردســتانە 
لــەت و کوتــەی ئێســتا کوردســتانێکی 
گــەورە و ڕێکوپێــک بێنێتــە بەرهــەم کە 
هەمــوو کوردێــک بــە سەربەســتی تێیــدا 

بژیت''.... 
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بەردەوامیی خەبات لە ڕاسان و هونەردا
هەمــوو نەتەوەیــەک خاوەنــی کەلتــووری 
خۆیەتــی . کەلتوورێــک کە بە درێژایی 
مێژوو بەرهەمی قۆناغە جیاوازەکانی ئەو 
نەتەوەیــە و ســەرەڕای ئاڵوگۆڕگەلێکــی 
دەتوانــێ  فۆڕمــەوە  لەبــاری  سروشــتی 
پێناســەی نەتــەوەی خــۆی بێــت. ئەزمون 
لەبــاری  مێژووییــەکان  دەســکەوتە  و 
هەمیشــە  چۆنایەتییــەوە  و  چەندایەتــی 
شــوێندانەری کــەم و زۆری خۆیــان بــۆ 
نەســڵەکانی داهاتــوو بەجــێ هێشــتووە و 
بەرەبەرە ڕەنگ و بەرامەی فەرهەنگی بە 
خۆیــەوە گرتووە. زۆرجاران ئەو کەلتوورانە 
بــە پیــرۆز ئەژمــار کــراون و بــە زمانــی 
ســەمبۆلیک لە هونــەرە جۆراوجۆرەکاندا 
هەمیشــە  هونــەر   . داوەتــەوە  ڕەنگیــان 
خەماندن یان دەرخستنی جوانییەکان نییە 
بەڵکــوو زۆر جــار لــە درام و تراژێدیاشــدا 
ڕەنــگ دەداتەوە . لە ســەردەمی ئێســتادا 
دیاریکــراودا  مانایەکــی  لــە  هونــەر 
قەتیــس نەماوەتــەوە بەڵکــوو تەعریفگەلی 
جیاجیــا لــە هونەر هەیــە . تێکنولۆژی و 
مودێڕنیتە، هونەریان بە سەر ڕەهەندگەلی 
زۆر و پــرش و بــاودا دابــەش کردووە کە 
لــەم وەزعییەتەدا تەنانەت ڕۆحی هونەری 
خراوەتــە پەراوێــزەوە و شــتگەلی دیکــە بە 
بــازاڕی تجــاری و  لــە  جێــگای هونــەر 
بەرژەوەنــدی ماددیــدا بــە نرخــی هونەر بە 
خەڵکانی ناشارەزا و سەتحی دەفرۆشرێت. 
هونــەر بەســتراوە بــە کات یان شــوێنێکی 
تایبەت نییە . مرۆڤی هونەرمەند دەتوانێ 
دەالقەیەکــی نــوێ بــەرەوڕووی داهاتــوو 
یــان ئێســتا یــان ڕابــردوو بکاتــەوە و بــە 
ڕوانینێکی تازە سەرنجی خەڵک بۆ الی 
خۆی ڕابکێشــێ . لەم سەرنجڕاکێشــانەدا 
مەبەســتەکانی  دەتوانــێ  هونەرمەنــد 
خــۆی بــە کۆمەاڵنــی خەڵــک بڵــێ . 
زۆرجــار هونــەر توانیویەتــی شــێوەی ژیان 
و بیرکردنــەوەی خەڵــک بگــۆڕێ . بــە 
گشــتی هونــەر هەمیشــە کەرەســتەیەک 
بــووە بۆ نیزیــک کردنەوەی ئینســانەکان 
لە یەکتری؛ هونەر هەمیشــە کۆمەڵگای 

بەرەو پێکەوە ژیان هان داوە .
بەدرێژایــی مێــژوو هونەر چەکــی ڕەوای 
بەگژداچوونــەوەی  بــۆ  بــووە  هونەرمەنــد 
ناعەداڵەتییــەکان یــان پاراســتنی بەهــا و 
لــە  جیــاوازەکان.  نەتــەوە  کەلتورەکانــی 
دەســەاڵتی  لەژێــر  هونــەر  کوردســتاندا 
داگیرکــەر و ســێبەری سانســۆڕدا مافی 
خۆنواندنــی کەمتــر پێــدراوە یــان النیکەم 
مەیدانــی چاالکــی هونەری بەرتەســکتر 
کراوەتــەوە هەتــا ڕێگا نەدرێ هونەر ببێتە 
زمانحاڵــی میللەتێکــی بەشــخوراو، بۆیــە 
دەســەاڵتی داگیرکــەر هەتا ئەو شــوێنەی 
بــۆی کرابێــت هونەری ڕەســەنی بەالڕێدا 
بــردووە یــان بــە زیندانی کردن و ئــازاردان 
و ئــاوارە کردنی هونەرمەنــدان ڕێگای بە 
لەدایکبوونی شوێنەواری هونەری گرتووە 
. ئەم حاڵەتە ئیستبدادی و زاڵمانە هەموو 
بەشــەکانی هونــەری بــە بــێ جیــاوازی 
داگیرکــەر  دەســەاڵتی   . گرتووەتــەوە 
هەمیشــە لە هەوڵی سەپاندنی فەرهەنگی 
خــۆی بە ســەر نەتــەوە جیاوازەکانــدا بووە 
بــەاڵم هیــچ کات نەیتوانیــوە لــەم بــوارەدا 
چونکــە  بێــت  ســەرکەوتو  تــەواوی  بــە 
جیــاوازی نەتەوەیــی، جیــاوازی کەلتوری 
و زۆر جیاوازی دیکەی لە خۆیدا حەشــار 
داوە. خەباتــی بــەردەوام و خۆڕاگــری بــە 
گەورەتریــن  دەرەکــی  کەلتــووری  دژی 
بەربەســتی بۆ هێژمۆنیخــوازی داگیرکەر 
دروســت کردووە . دەسەاڵتدارانی تاران بۆ 
سڕینەوە یان کەمڕەنگ کردنی کەلتوورە 
ڕەســەنەکانی نەتەوەکانــی ئێــران ڕێگای 
جۆراوجۆریان تاقی کردوەتەوە چونکە ئەوە 
ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە کــە ئەگــەر 
میللەتێــک پێبەنــد بــە زمــان و کەلتــوور 
و ئەرزشــە دیار و ئوســتورەییەکانی خۆی 
نەما، کەم کەم بەرەو ئاسمیلەبوون هەنگاو 
هەڵدەگــرێ و چیدی داگیرکەر پێویســت 
نــاکا تێچووی زۆر بۆ هێژمۆنی ناڕەوای 

خۆی خەرج بکات .
خەبات بە دژی هەر چەشنە هەاڵواردنێک 
و لە ســەرووی هەموویشــیانەوە هەاڵواردن 

و ســتەمی میللــی هۆکارێکــی گــەورە 
بــووە بــۆ خوڵقاندنــی الپەڕەگەلێکی نوێ 
و خوێنــاوی و پڕســەروەری هەتا نەتەوەی 
کــورد نەچێتــە ژێــر باری زوڵــم و ڕەوایی 
بە دەســەاڵتی ناڕەوای داگیرکەری تاران 
نــەدرێ . درێژەکێشــانی ئــەم بەرەنگارییە 
لــە ناخــی خۆیــدا مێژوویەکــی نوێــی بۆ 
گەلی کورد دروســت کردووە کە پێویستە 
لــێ  ئــاوڕی  جیاجیــاوە  ڕوانگــەی  لــە 
بدرێتەوە. مێژوونووســان ئەرکی ســەرەکی 
بــۆ نووســینەوەی ئەم قۆناغانــە دەکەوێتە 
بــەاڵم هەمیشــە گێڕانــەوەی  ئەســتۆیان، 
مێــژوو وەک خــۆی ناتوانــێ بــە تەواوی 
ئــەم  جیاوازەکانــی  ڕەهەنــدە  پێناســەی 
داگیــرکاری و جینایەتانــە یــان خەبــات و 
ســەرهەڵدانانە بکات بەڵکوو پێویستە زۆر 
جار بە شێوەی هونەری سەرنجی خەڵکی 
دیکــەش بــۆ الی ئەم ســەردەمە لە مێژوو 
ڕابکێشــرێ. هونەر دەتوانێ بە شێوەگەلی 
خەسارناســانە، یان هاندەرانە )دینامیک( 
، و تــاد بێتــە مەیدانــەوە و دەرگایەکــی 
دیکە بۆ پاراستنی ئەرزشەکانی ڕەسەنی 
خەبــات بکاتەوە . لە هەمــان حاڵدا هونەر 
و  عەقڵییــەت  لــە  زەربەیــەک  دەتوانــێ 
گوتــاری داگیرکــەر بوەشــێنێ و لەبــاری 
فیکرییــەوە مەیدانــی جوواڵنەوەی الیەنی 
بەرانبــەر تەنگتر بکاتەوە . هونەر دەتوانێ 
ســەرنجی الیەنی ســێهەم ) دنیــای دەرەوە 
( بــۆ الی ڕووداوەکان ڕابکێشــێ . هــەر 
ئەمــەش گوشــارێکی کــەم و زۆر دەخاتە 

ســەر دەســەاڵتی داگیرکەر و لە بیروڕای 
چاوپۆشــی  ناتوانــرێ  چیــدی  گشــتیدا 
لــە جینایەتەکانــی داگیرکــەر بکــرێ . 
هونەرێک کە چاوەڕوانی داهاتی نەبێت و 
بێ جیاوازی بەگژ دەســەاڵتی زێدەخوازدا 
بچێتەوە یان هەوڵێکی دادپەروەرانە بێت بۆ 
پێکەوە ژیان و پەرەدان بە ئینساندۆســتی، 
خاوێنتریــن و ڕەســەنترینی هونەرەکانــە . 
لێــرەدا هونــەر نــەک بــۆ هونــەر بەڵکــوو 
بــۆ ئارمانێکــی بــەرزی ئینســانی دێتــە 

مەیدانی خەباتەوە .
هونەر شــان بە شــانی شــێوەکانی دیکەی 
واقعییەتــی  دەدات  هــەوڵ  خەبــات 
لــە زەینــی مێــژوودا تۆمــار  ڕووداوەکان 
بکات . لە هەمان کاتدا دەبێتە پاڵپشتێکی 
فیکــری بــۆ بەگژداچونــەوەی زۆرداری؛ 
و  دەروەســت  ئینســانێکی  هونەرمەنــد 
خەباتــکارە کــە خــۆی لــە میللەتەکــەی 
و  خــۆی  و چارەنووســی  ناکاتــەوە  جیــا 
بەرهەمەکــەی و نەتــەوە و خەباتەکەی بە 
یەکەوە گرێ دەدا . هونەرمەندی ڕەســەن 
کەموکوڕییــەکان،  بینینــی  ســەرەڕای 
پشــت لــە میللەتەکەی ناکات و بە قســە 
هووچــی  و  هەســتەکی  بەرهەمــی  یــان 
گەرایانــە نەزمــی فیکــری کۆمەڵــگای 
بەڵکــوو هونەرەکــەی  ناشــێوێنێت  خــۆی 
هونەرێکــی بەخشــەندەیە و بــە دڵفراوانــی 
و بێ جیــاوازی هەموو نەســڵە خەباتکار و 
گیانفیداییەکان لــە هونەرەکەیدا جێگایان 
دەبێتــەوە . ئــەم هونەرمەندانــە هیچ کات 

لــە کەلەپــووری گشــتی و بــە تایبــەت 
دوور  خەبــات  مێژووییەکانــی  قۆناغــە 
ناکەونەوە بۆیە هەمیشــە لە دڵی تاریخی 
مێــژوو  و  دەمێننــەوە  میللەتەکەیانــدا 
هەمیشــە بەڕێــزەوە ناویــان دەبــات . لێرەدا 
مــەرج کەیفییەت یــان زۆرینەی بەرهەمە 
هونەرییەکــە نییــە بەڵکوو زیاتر فووکوس 
دەکرێتە ســەر دەروەســت بوونی هونەرمەند 
کە بێ چاوەڕوانی بۆ بەرژەوەندی گشتی 
چاوپۆشــی لە بەرژەوەندییــە کاتییەکانی 
خــۆی دەکات و لــە مەیدانی نابەرانبەری 
شــەڕدا تەوازونــی هێــز دەگــۆڕێ و چین 
لــە  کۆمەڵــگا  جیاوازەکانــی  توێــژە  و 
خۆڕاگــری  و  گیانبــازی  و  حەماســە 
ڕۆڵــە قارەمانەکانیان ئــاگادار دەکاتەوە . 
هونەرمەنــد دەبێتــە هــۆی ئــەوە کــە الوان 
پەیوەنــدی زیاتــر بــە شۆڕشــەوە بگــرن و 
ڕاسان لە دڵی کۆمەڵگادا زیاتر جێ پێی 

خۆی بکاتەوە .
وێنــە  فیلــم،  مۆســیقا،  هونەرەکانــی   
هەڵگرتــن، پەیکەرتاشــی، شــێوەکاری و 
تــاد دەتوانــن لــەم قۆناغــە هەســتیارانەی 
مێژووی کوردستاندا هەم پێناسەی ئێستا 
بۆ داهاتوو بکەن هەم بۆ بەرەوپێشــچوونی 
دەوری  نەتەوەیــی  یەکڕیــزی  و  خەبــات 
کاریگــەر بگێــڕن . بە پێی حەساســیەتی 
بــەردەوام  شــۆڕش  و  خەڵــک  کاتــی، 
و  ببنــەوە  نیزیــک  لێــک  زیاتــر  دەبــێ 
ڕێــگا بــۆ بەنــاو هونەرمەندانــی ویترینی 
بەرتەسک بکرێتەوە . ئەو نەوعە لە بەناو 

هونەرمەندان کە ئازار و نەهامەتییەکانی 
کات  هیــچ  و  نابینــن  میللەتەکەیــان 
دەسهەڵگیری بەرژەوەندییە شەخسیەکانیان 
نابــن و تەنانــەت لــە بەالڕێدابردنــی هونەر 
و  بێگانــە  داردەســتی  کەلتــووردا  و 
لــە  خۆیــان  جێــگای  ناتوانــن  دوژمنــن، 
دڵــی میللەتــی کــورددا بکەنــەوە مەگەر 
ئەوەیکــە بــە خۆیاندا بچنەوە و بێنە ڕیزی 
ڕەســەن  هونەرمەنــدی   . نەتەوەخوازانــەوە 
بــە تێکــەڵ کردنــی خەیــاڵ و واقعییــەت 
بەرهەمێــک  نەتەوەیــی  ســەمبولی  و 
دەخوڵقێنــێ کە ڕەوتی خەبات و قازانجی 
گشــتی بەرەو پێشــەوە هان دەدات. هونەر، 
مادام کە ڕەســەن بێت و لە دڵی کەلتوور 
و خەباتــی میللەتەکەمانــەوە هەڵقوواڵبێت 
دەتوانــێ هێڵێکی ناســک و قایم لە نێوان 
ئەرزش و دژە ئەرزشــدا بکێشێت. هێڵێک 
کــە بەزاندنــی بڤــە بێــت، هێڵێــک کــە 
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت لە خانەی ئەرزشــدا 
بە ســەر تەختی پڕسەروەری و خۆڕاگری 
و عیزەتــەوە ڕاوەســتاوە و نەتەوەیــەک بــە 
دڵێکــی پــڕ لە هیوا و گیانبەخشــییەوە لە 
دەوری کــۆ بووەتــەوە . لــە دەروەی ئــەو 
هێڵــە )دژە ئــەرزش( چەکــی بێبەزەیــی 
و جینایەتــی بەردەوامــی دوژمــن خوێنــی 
لێدەچــۆڕێ و تۆقەنێــک کەســی پــوچ 
و بــێ مانــا و ویڕڕەدرێــژی بــێ کــردەوە 
بــە سەرشــۆڕی پێــش دوژمــن کەوتــوون 
بۆیــە دەبێــت هونەر لــە ڕیســواکردنی ئەم 
دژەئەرزشانەدا دەوری کاریگەر بگێڕێ .

هــەر کــەس لــە الیــەن خۆیــەوە دەتوانــێ 
هەڵسەنگاندن بۆ ئەم بارودۆخە هەنوکەییە 
نیشــتمانپەروەرانە  هەوڵێکــی  و  بــکات 
بــدات هەتــا بــەرەی ئــەرزش و هونــەری 
ڕەســەن ڕۆژە ســەختەکان تێپــەڕ بکــەن و 
نەتەوەکەمــان زووتــر بــە مافــە ڕەواکانی 
خۆی بگات. هەموو تاکێکی کورد دەبێ 
خــۆی لــە بەرانبــەر مــان و ســەرکەوتنی 
بەرپــرس  بــە  کوردســتاندا  پێشــمەرگەی 
بزانــێ و هونەرمەندانــی دەروەســت دەتوانن 
پێشــەنگی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــن بــۆ 

پشتیوانی لە ڕاسانی ڕۆژهەاڵت .
........................................

........................
)هونەرمەنــدی ڕەســەن ســەرەڕای بینینی 
کەم و کووڕییەکان، پشت لە میللەتەکەی 
ناکات و بە قسە یان بەرهەمی هەستەکی 
فیکــری  نەزمــی  هووچی گەرایانــە  و 

کۆمەڵگای خۆی ناشێوێنێت (
)هێڵێــک کــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت لــە 
خانــەی ئەرزشــدا بــە ســەر تەختــی پــڕ 
عیزەتــەوە  و  خۆڕاگــری  و  ســەروەری 
ڕاوەســتاوە و نەتەوەیــەک بــە دڵێکــی پــڕ 
لە هیوا و گیانبەخشــییەوە لە دەوری کۆ 

بووەتەوە (

ویڕڕەدرێــژ = ئینســانی بۆڵەبۆڵکــەر، 
کەسێک کە هیچ کردەویەکی نییە بێجگە 

لە زماندرێژی و قسەی زل و بێ مانا

نەکەرۆز
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ڕێژیم هەوڵی داوە تاکوو بە خۆشکردنی شوێن پێی چین کە بە ئەکتەرێکی گرینگی ناوچە و ئاسیا ئەژمار 
دەکرێ، هاوبەرژەوەندییەک پێک بێنێ و بەم جۆرە پشتگیریی ئەو واڵتە بۆ الی خۆی ڕابکێشێ و ئەمەش 

ببێتە گەرەنتییەک بۆ مانەوەی خۆی وەکوو هاوبەشێکی بازرگانیی کۆماریی خەڵکی چین.

شڕۆڤەیەک بۆ 
هەرزانفرۆشیی کەنداو، چابەهار و کاسپیەن

ســەربردەی دەســەاڵتە ســەرەڕۆکانی زاڵ 
بەسەر جوغرافیای ئێران و مێژووی تەژی 
بەرتەســکبوونەوەی  و  بەرینبوونــەوە  لــە 
ناوچەکانی ژێرچەپۆکی ئەو دەســەاڵتانە 
جۆرێــک  ســایکۆلۆژیکی،  ڕووی  لــە 
ئــەو  میراتگرانــی  الی  فووبیــای 
دەســەاڵتانە بەرهــەم هێنــاوە کــە زۆر جــار 
ناســەقامگیرییە  ئــەو  ڕۆشــنایی  لەژێــر 
بەردەوامــەدا، ڕێــی لە هێنانەئارای باس و 
خواســتی دێموکراتیک گرتووە و کەشی 
گشــتیی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی لە نێو 
تەپوتــۆزی ئەو فووبیایە بە ناوی تەناهی 

و یەکپارچەیی نوقم کراوە.
 ئەم دیاردەیە داڕێژراو و ئامانجتەوەر بووە 
و لــە ســەرەوە بــۆ خوارەوە شــۆڕ بووەتە نێو 
بیاڤــی گشــتی و لە ڕێگــەی هەڵکەوتوو 
پێــدراوە،  بــرەوی  سیاســییەوە  ئێلیتــی  و 
هــەر بۆیــەش پێویســتمان بــە دەرخســتنی 
کۆمەڵێک گرێ و ناڕوونی لە پشتەوەی 
ئەم دیاردەیەوە هەیە کە هەڵبەت بۆ خۆی 

بەجیا باسێکی تێروتەسەل هەڵدەگرێ.
لێــک  ئــەوە  پێویســتە  نموونــە  وەک 
ئەدەبیاتــی  لــە  بۆچــی  کــە  بدرێتــەوە 
زارەکــی و نووســراوەدا کەمتریــن ئامــاژە 
لەمبارەوە )دابەشــکردن و ڕادەست کردنی 
دەســەاڵتەکان  بــە  ئێــران(  جوغرافیــای 
نــەدراوە  ســەرەکی  بەرپرســیاری  وەکــوو 
بــۆ  هەیــە  تــاوان  و  هــۆکار  هەرچــی  و 
دەرەوەی بازنــەی دەســەاڵت )بێگانــەکان، 
جیاییخــوازەکان(  گرووپــە  ناپاکــەکان، 
ئاراســتە کــراوە. بەهەرحــاڵ ئــەوەی لــەم 
دەقــە مەبەســتە، بــە دیاریکــراوی باســی 
دوایین نموونەی هەرزانفرۆشــیی ســامانی 
گشــتیی نەتەوەکانــی ئێرانــە کــە بریتــی 
بوو لە پێشــکەش کردنی بێ کەموزیادی 
ســێکوچکەی کەنداو، چابەهار و زەریای 
کاســپییەن بــە چیــن، هێنــد و ڕووســیە. 
گریمانــەی ئێمــە لێــرەدا لەســەر بنەمــای 
هاوبەشــی لە خاوەندارییەتی و میراتگریی 
کــە  واتایــە  بــەو  پێکهاتەکانــە،  هەمــوو 
هەرچی سامان هەیە لە نێو ئێراندا دەچێتە 
خانەی دارایی و سامانی گشتی و دەبێ 
بــەکار  گشــتیدا  بەرژەوەندیــی  لەپێنــاو 

بهێنرێ.
لەمبــارەوە،  ورد  لێکدانەوەیەکــی  بــۆ 
پێویستە تایبەتمەندیی ئەو ناوچەگەلە کە 
ڕادەســتی ســێ واڵتــی ڕووســیە، هێنــد و 
چیــن کــراون بزانین و جێگە و پێگەیان بۆ 
دەســەاڵتی هەنووکــەی ســەر جوغرافیای 

ئێران باس بکەین. 

ژینگــەی سیاســیی ناوخۆیــی، ناوچەیی 
بــۆ  فاکتــە  نێونەتەوەیــی گرینگتریــن  و 
گشــتی  بەرژەوەندیــی  بەدواداچوونــی 
واڵتان. بەو پێیە دەبێ بەر لە لێکدانەوەی 
پرســی ســەرەکیی ئەم بابەتە ئەو تێبینییە 
ئێــران  کــە  بگریــن  چــاو  لەبــەر  وردە 
هاوچەشنی هەمان ڕوانگەی ئەمنییەتیی 
ناوخۆیــی کە پێکهاتــە ئایینی، ڕەگەزی 
و نەتەوەییــەکان دەگرێتــەوە، بــۆ دەرەوەش 
لەسەر بنەمای ئەمنی دەڕوانێتە پرسەکان 
ئەمنیــش  قەیرانــی  ســەرەکیی  هــۆی  و 

و  نێوخــۆ  تۆتالیتاریزمــی  لــە  ســەرچاوە 
دەرەکــی  چەمهەڵنەگــری  ئایدیۆلۆژیــی 

دەگرێ. 
نوێــی  زلهێــزی  هەندێــک  ســەرهەڵدانی 
ئابــووری و تەکنۆلۆژیکــی وای کــرد، 
ژینگەیەکــی  لــە  کــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
و  سیاســەت  دەســکردی  ناســەقامگیری 

ئایدیۆلۆژیــای دەرەکیــی خــۆی دەژیــا و 
لــە الیــەن ئیســرائیل، زۆرینــەی واڵتانــی 
قەوقــاز  ناوچــەی  پاکســتان،  عەرەبیــی، 
و تەنانــەت تورکیــە وەکــوو نزیکتریــن و 
ئاخریــن ئەڵقــەی هێــزی ناتۆ هەســتی بە 
مەترســیی "پیان" دەکرد، ڕوو بکاتە دوو 
لــە ســەرەکیترینی ئــەم زلهێــزە نوێیانــە و 
پارڤەکردنــی ســەرچاوە و داهاتی خەڵکی 
ناو ئێران لەتەک ئەم واڵتانە بەرژەوەندیی 

هاوبــەش چــێ بــکات و ئەمــەش ببێتــە 
فاکتــێ بــۆ پێکبەســتراوەیی ئاســایش و 
مانــەوەی خۆیــان بە بەرژەوەندی و نەزمی 
واڵتــە.  دوو  ئــەو  ناوچەیــی  دڵخــوازی 
هەروەهــا، بابەتــی پێســپاردنی کاســپییەن 
بــە ڕووســیەش کــە لــە مــاوەی ڕابــردوو 
لــە  هەبــوو  بەربــاوی  دەنگدانەوەیەکــی 
ژێــر ڕۆشــنایی ئــەم دۆکتۆرینــەدا شــی 

دەکرێتەوە.
لێوارەکانی کەنداو بەو واڵتانە تەنراوە کە 
بەگشــتی لــە ڕووی پێوەنــدی، سیســتمی 

کــە  پێناســەیەک  هەروەهــا  و  سیاســی 
ئیســامی _  بــۆ جیهانــی عەرەبــی _ 
ســوننە هەیانــە، بە جۆرێکــن کە خۆبەخۆ 
نوێنــەری   بــە  خــۆی  کــە  دەســەاڵتێک 
ئیســامی _ پارســی _ شــیعە لە جیهان 
دەناســێنێ؛ بە بەرەی دژەخۆ دابنێن و بەم 
پێیەش ڕوانگەیەکی ئاساییان بۆ ڕێژیمی 

هەبوونــی  لەمــەش  جیــا  نەبــێ.  ئێــران 
ســەرچاوەکانی  لــە  زۆر  ڕێژەیەکــی 
نــەوت و گاز لــە کەنــداو و دەروازەیــەک 
کــە بــۆ هاتوچــۆی بازرگانیــی جیهانــی 
دروســتی کردووە ئــەم دژبەرییە ئەوەندەیتر 
لــەالی  بۆنــەوە  بــەم  و  دەکاتــەوە  گــرژ 
ڕێژیمــی ئێــران وەکــوو بازنــەی یەکەمی 
"مەترســی" پێناســە دەکــرێ. هــەر لەبــەر 
ئەوەشــە کــە ڕێژیــم هەوڵــی داوە تاکــوو 

بــە خۆشــکردنی شــوێن پێی چیــن کــە بە 
ئەکتەرێکــی گرینگــی ناوچــە و ئاســیا 
هاوبەرژەوەندییــەک  دەکــرێ،  ئەژمــار 
پێــک بێنــێ و بــەم جۆرە پشــتگیریی ئەو 
واڵتە بۆ الی خۆی ڕابکێشــێ و ئەمەش 
ببێتــە گەرەنتییــەک بــۆ مانــەوەی خۆی 
وەکوو هاوبەشــێکی بازرگانیی کۆماریی 
خەڵکــی چیــن. ئەم بابەتــە بۆ چابەهاری 
ســەرنجی  ڕاکێشــانی  و  بەلووچســتان 
هێندیش وەڕاســت دەگــەڕێ. هەڵکەوتەی 
جوغرافیی چابەهار بە جۆرێکە کە چەند 

واڵتــی نزیکــی خۆی بــە ئاوە ئــازادەکان 
دەبەســتێتەوە و ئەمەش وادەکات کە ببێتە 
خاڵێکی ستراتیژیکی لەڕووی بازرگانی، 
هاتوچۆ و هەروەها گەشــتیاری. ڕێژیمی 
ئێران بە پێسپاردنی ئەم بەندەرە بە هێند لە 
الیەکــەوە پێوەندیی سیاســی و بازرگانیی 
خــۆی لەتــەک زلهێزێکــی نوێــی ئاســیا 

پتــەو دەکات و لــە الیەکیتــرەوە مانــەوەی 
خۆی دەکات بە تەزمینێک بۆ پاراستنی 
ئــەو بەرژەوەندییــە بەرچاوەی کە هێند لەم 
ساتوســەودایەدا دەســتی دەکەوێ. ئەوەی 
لــەم نــاوەدا دۆڕاوە، کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
بەلووچســتانن کە لەم دەفرە بەپیتە نەک 
پاروویەکیــان بەرناکــەوێ، بەڵکــوو لەبەر 
هێــزی  و  دەرەکــی  ســەرمایەی  هێنانــی 
کاری دەرەکــی، بێکارتــر و پەراوێزخراوتر 

ســااڵنێکە  کــە  بەلووچســتانێ  دەبــن. 
لــە هەژاریــدا پەلەقــاژەی مــان و نەمــان 
یەکجــاری  بــە  گرێبەســتە  بــەم  دەکات 
بــەرەو لە ناوچوونی حەیاتی کۆمەاڵیەتی 

دەخلیسکێ.
هەندێــک  کاســپییەنیش  بــە  ســەبارەت 
پێویســتە قامکــی  وردەکاری هــەن کــە 
لەســەر دابنێیــن؛ وەک دەزانیــن ڕووســیە 
لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  ســەرەتاتکەی  لــە 
ناوچــە زۆرتریــن کەڵــکاژۆی کــردووە و 
توانیویــە ئــەم هەلــە بــە قازانجــی خــۆی 

بــە تەریــک کەوتنــەوەی  بگوازێتــەوە و 
بــە  ئێــران  ڕێژیمــی  هەنگاوبەهەنــگاوی 
پشــتیوانیی سیاسی و نیزامیی خۆی ئەو 
ڕێژیمــە دەســتەمۆ و چاولەدەســتی خۆی 
بکات و بەم جۆرە نیمچەکۆلۆنییەک بۆ 
خــۆی چێ بکات. ئــەم کۆلۆنییە وەکوو 
کارتێک لە دەستی ڕووسیە بۆ ملمانێی 

ناوچەیــی و جیهانــی بە کار هاتووە و ئەم 
بابەتە لە سااڵنی ڕابردوو لەالیەن زۆرێک 

لە خاوەنڕایان باسی لێوە کراوە.
شــوێنێ کە کاســپییەنی لێ هەڵکەوتووە 
وەکوو بازنەیەکی مەترســی لە سیاسەتی 
دەرەکی _ ئەمنیی ڕێژیمی ئێران پێناسە 
کــراوە و ئــەوەش دەگەڕێتــەوە ســەر جــۆر 
و سیســتمی سیاســیی ئــەو واڵتانەی کە 
تەنیوەتــەوە.  کاســپییەنیان  دەورادەوری 

وەک دیــارە سیاســەتی ئــەم واڵتانــە بــە 
جۆرێــک بووە کە شــێوەی هاوپەیمانێکی 
ناوچەیــی ئامریکایــان بە خــۆوە گرتووە و 
ئەمــەش بــە واتای ئەوەیە کە لە ئەگەری 
نێــوان  بارگرژییەکانــی  تەشەنەســەندنی 
رۆژئاوا و ڕێژیمی ئێران، ئەم ناوچەیە الی 
الیەنــی یەکــەم دەگــرێ و ئەولەوییەتێک 

بۆ ئێران دانانێت.
لەبیــر  تێبینییــە  ئــەو  ناکــرێ  لەمبــارەوە 
بکەین کە هاوشێوەی هەست و ئیددیعای 
ســەر  دەســەاڵتەکانی  خاوندارییەتیــی 
ئێــران ســەبارەت بــە دوورگەکانــی کەنداو 
مەوجوودییــەت  دژبەریــی  بووەتــە  کــە 
ناوچەیــە،  ئــەو  واڵتانــی  ناســنامەی  و 
ئێــران  الی  میراتگرانــە  ڕوانگەیەکــی 
ســەبارەت بــە واڵتانــی قەوقاز بە گشــتی 
و ئازەربایجانیــش بــە تایبەتــی هەیــە کــە 
لــەو  جێئۆپۆلیتیکــی  بارگرژییەکــی 
نــاوە دروســت کــردووە و ئەمــەش بووەتــە 
هــۆکار بــۆ بێ متمانەیــی و ڕەشــبینیی 
ئەو واڵتانە ســەبارەت بە ئێران. هەربۆیەش 
تاقەهیوایــەک کــە بــۆ ڕێژیمــی ئێــران 
ئــەم  دەمێنێتــەوە واڵتــی ڕووســیەیە کــە 
واڵتــەش وەکــوو کۆلۆنییــەک لەتــەک 
ئێرانــی  هاوچەرخەکانــی  دەســەاڵتە 
ئەگــەری  لــە  و  کــردووە  تەعامولــی 
پێکهێنانــی  و  جیــددی  گۆڕانێکــی 
بەرەیەکــی جیهانــی لــە دژی ئێــران، بــە 
دڵنیاییــەوە بەرژەوەندییــە بااڵکانــی خۆی 

لەبەرچاو دەگرێ.
بانگەشــەچیانی ئایدیۆلۆژیای ئیسامی 
کــە  فەقیهــی  ویایەتــی  فاشیســتیی  و 
بەنــاوی پیرۆزمەندیــی ئاییــن و ئێرانــەوە 
ئەم جوغرافیایەیان داگیر کردووە لە پێناو 
ڕاگرتنی خۆیان لە بەرامبەر لێکەوتەکانی 
ئــەو دوژمنســازییە بێســنوورە کــە بەهــا 
داخراوەکانیــان  و  بەرتەســک  بایەخــە  و 
هەتــا  ئامــادەن  ســەپاندوویە،  بەســەریاندا 
هەموو دارایی و سامانی ئەو جوغرافیایە 
و  پێکهاتــەکان  هەمــوو  میراتــی  کــە 
نەتەوەکانیەتــی بەتااڵن بدەن. لە ڕاســتیدا 
دەستەمان بوونی دوو دێوزمەی نگریسی 
مێژوو کە بە ڕواڵەت هەرکامە ئەویتر بە 
هــۆکاری کۆلۆنــی بوونی ئێــران دەزانێ، 
هۆی ســەرەکیی ئــەم دۆخەن و نابێ ئەوە 
لەبیــر بکرێ کە ئــەم دوو دێوزمەیە تەنیا 
کێشەیەک کە هەیانە و تاقەخاڵێک کە 
لەســەری کۆک نین جۆری ئایدیۆلۆژی 
و ئەولەوییەتــی نێــوان دوو دروشــمی ئێران 

پارێزی و ئیسام پارێزییە.

شوێنێ کە کاسپییەنی لێ هەڵکەوتووە وەکوو بازنەیەکی مەترسی لە سیاسەتی دەرەکی _ ئەمنیی ڕێژیمی 
ئێران پێناســە کراوە و ئەوەش دەگەڕێتەوە ســەر جۆر و سیســتمی سیاســیی ئەو واڵتانەی کە دەورادەوری 

کاسپییەنیان تەنیوەتەوە.

کەیوان دروودی

بەختیار عوسمانی

ترسی ڕێژیم لە کۆنفڕانسی وەرشۆ
مایک پێنس، جێگری سه رۆکی ئامریکا 
لــه م ســاڵدا، لــه  کۆبوونه وه یەکیــدا له گه ڵ 
رایگه یانــد  واڵته کــه ی  دیپلۆماته کانــی 
کــه  بــه  دۆســت و دوژمن بڵێــن:" ئامریکا 
گه ڕاوه تــه وه  و بــۆ پێگــه ی هێــزی خــۆی 
کــه   ده دا  نیشــان  ئه مــه   گه ڕاوه تــه وه "، 
ئــه و واڵتــه  ده یهــه وێ جێــگای خــۆی لــه  
رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت به ده ســت بێنێته وه ، 
یــه ک لــه و شــوێنانه ی کــه  زۆر گرنــگ 
و ســتراتیژییه  واڵتــی ئێرانه  کــه  ئامریکا 
بۆ ماوه ی ٤٠ ســاڵە ده رکراوه  و تا ئێســتا 
هەو ڵێکــی جیــددی بــۆ گه ڕانــه وه ی بــۆ 
ئــه و واڵتــه نــه داوه ، ئێســتا کە گەیشــتووە 
بــەو قەناعەتــەی کــە واڵتانی رووســیه  و 
چیــن  خه ریکــن جێ پێــی و چنگی خۆیان 
چاوەڕوانیــی  ده کــه ن،  قایــم  واڵتــه   لــه و 
و  ئێــران  سیاســەتەکانی  گۆڕینــی  لــە 
تیگەیشــتن لــە ئامریــکا ئاواتێکــی بــێ 
ئاسۆیە، بۆیە سیاسەتی هێرش )مەبەستی 

هێرشی نیزامیی نییە(ی گرتووەتە بەر.
و  ئامریــکا  گوشــاره کانی  درێــژه ی  لــه  
کۆمه ڵــگای نێوده وڵه تــی بۆ پێشــگرتن و 
رام کردنــی رێژیمــی کۆماری ئیســامی 
ئێران که   هۆکار و پاڵنه رێکی ســه ره کیی 
بشــێوی و نائه منــی له  ناوچــه  و جیهانە، 
بڕیــاره  ئامریــکا لــه  وەرشــۆی پێته ختــی 
له هســتان کۆنفرانسێک له  رۆژانی 2٤ و 
25 ی رێبه ندانی ئه مســاڵ له ســه ر پرسی 
ئاســایش و ســه قامگیری لــه  رۆژهه  اڵتی 

ناوه ڕاست پێک بێنێ. 
وه ک ئامریــکا رایگه یانــدووه  ئامانجیــان 
لــه و کۆنفرانســه  کــه  وێده چێ له  ئاســتی 
وه زیرانی واڵتاندا بێ، به  پێداگری له سه ر 
بــۆ  ئێــران  ڕێژیمــی  ڕووبه ڕووبوونــه وه ی 
و  ســه قامگیری  ئاســتی  به رزکردنــه وه ی 

ئازادی له  رۆژهه اڵتی ناوه ڕاسته . 
رۆژهه اڵتی ناوه ڕاســت به رده وام به  ده ســت 
کۆمه ڵێک گرفت و قه یرانه وه  گیرۆده یه ، 
به تایبــه ت له بــواری ئایینییــه وه  هه میشــه  
ملمانێیەکــی خوێنــاوی هه یــه  و زۆرجار 

تووشــی په ڕگیــری و ده مارگرژی بوون و 
ناوچه کــه  و جیهانــی به خۆیــه وه  خه ریک 
بــه   و  هه رکــه س  ئــه وه ی  بــۆ  کــردووه؛  
بپارێــزی  به رژه وه ندییه کانــی  شــێوه یه ک 
یان به ده ســتی بێنێ. چه ندین ســه ده یه  که  
و  دیاریکــه ر  ناوچەیــە دا  لــه م  زلهێــزه کان 

یاریکه رێکی سه ره کین.
کۆمــاری  هاتنه ســه رکاری  بــه دوای 
ئیســامی لــه  تــاران تێرۆریــزم له  شــێوه ی 
ئایینییه کــه ی پــه ره ی ســه ندووه و  وه ک 
دیارده یه کــی نێودەو ڵه تی ســه ری هه ڵداوه ، 
ناردنه ده ری شۆڕشی کۆماری ئیسامی، 
سه ره کیترین هۆکار  بووه  بۆ باوبوونه وه ی 
تێرۆر، تۆقاندن و نائه منی له  ناوچه که دا، 
هه ر له م یه ک دوو ده یه دا دوو رێکخراوی 
بــە  "داعــش"  و  "القاعیــده"   تیرۆریســتی 
هەرکامیــان   کــه   به هێــزی  و   به ربــاوی 
لــه  شــێوه کان کۆمــاری  بــه  شــێوه یه ک 
ئیســامی لــه  په ره ســه ندن و پاراســتنیاندا 
ئێمــه   هەڵــدا؛  ســەریان  بــووه  پاڵپشــتیان 
ده بینیــن به  الوازبوونی ئــه و دوو رێکخراوه  

و  ســه قامگیری  ئاســایش،  تێرۆریســتییه  
ئــازادی له  ناوچــه  و جیهان دابین نه کراوه  
که   هۆکاره که ی بۆ کۆماری ئیسامیی 
کــە ماکــه ی ئــه و ئاژاوه یــه  ده گه ڕێتەو ه  ، 
بۆیــە له خــۆڕا نییــه  کــه  وه ک بانکــی 

نێو ده وڵه تی تێرۆر ده یناسێنن. 
کەمکردنــەوەی  یــان  دامرکانــدن  بــۆ 
خــۆی  بــۆ  کــه   ئێــران  ئاژاوەکانــی 
راســته وخۆ یــان له  رێگای تاقــم وگرووپه  
فه له ســتین،  لــه   ده ستنیشــانکراوه کانی 
و...  عێــراق  لوبنــان،  یه مــه ن،  ســووریه ، 
و  رۆژئاوایــی  واڵتانــی  هێنــاوە،  پێکــی 
ناوچه که )واڵتانــی عه ره بــی( بــه  تایبه ت 
بــه   ئامریــکا  یه کگرتووه کانــی  واڵتــه  
ترامــپ  دوای هاتنــه  ســه رکاری دانڵــد 
به  شــێوه ی به رنامه داڕێــژراو و به رده وام به  
رێــگای ته حریــم وگوشــاری هه مه الیه نــه  
هەڵیکوتاوه تــه  ســه ری و رۆژبه رۆژ په ره ی 
پــێ ده دا، بــۆ نموونــه  هاتنــه ده ره وەی  لــه  
به رجــام،  بــه   ناســراو  رێککه وتنامــه ی 
گه ڕانــه وه  و دانانــی ته حریمه کان بۆ ســه ر 
به رپرســان و دامــه زراوه  ئابــووری، بانکــی 
ئیســامی  کۆمــاری  و...  ســه ربازی  و 
په له قــاژەوه ،  خســتوونیەتە   به چه شــنێک  
لــە  الفــاو و کاریگه رییه کانــی  به ڵکــوو 

ئه و هێرشــه رزگاریان ببێ. سه رلێشــیوای 
ســه ری بــۆ قووڵکردنــه وه ی که لێنی نێوان 
باڵ و به رپرسانی رێژیم کێشاوه ، یه کتر به  
هۆکاری ئه و قه یرانانه  ده زانن، له  راستیدا 
هۆکاره کــه ن  لــه   به شــێک  هه رکامیــان 
کــه  له ســه ریه ک ته واوییه تــی کۆمــاری 

ئیسامی ئێران خوڵقێنه ریه تی.
به شــداری  به هــۆی  وەرشــۆ  کۆنفرانســی 
کاریگــه ری واڵتانــی عه ره بــی به  تایبه ت 
به ڕێوه بــەری  و  ســعوودی  عه ره بســتانی 
ئامریــکا و به ڕێوه چوونــی له ســه ر خاکی 
یه کیه تــی ئورووپــا بۆ خۆی ســه لمێنه ری 
دژی  بــه   جیهانییــه   هاوپه یمانیه تــه   ئــه و 
تێکــده ری  و  تێرۆریســتپه روه ر  رێژیمــی 
لێرەولــەوێ  کــە  ئیســامییە  کۆمــاری 

ئاماژەی پێ دەکرێ.
نابێ ئه وه شــمان له  بیــر بچێ که  واڵتانی 
ئورووپایی هاوچه شنی ئامریکا و واڵتانی 
عه ره بــی دژی سیاســه ته کانی کۆمــاری 
ئیســامین له  ناوچه دا و هه روه ها له  ســه ر 
پێشــگرتن له  به رنامه ی مووشــه کی ئێران 
هه مــوو الیه ک یه کهه ڵوێســتن و به رده وام 
پێداگریــی و دووپاتیــان کردووه تــه وه  کــه  
ده بی واز له  پڕۆگرامە مووشــه کییه که ی 
بێنێ و ده ستێوه ردان له  کاروباری واڵتانی 

ناوچه  به تایبه ت واڵتانی ســوریه ، عێراق و 
یه مه ن و ... نه کا.

کۆنفرانســی وەرشــۆ هــه ر چۆنێــک بــێ 
ناوه ڕاســت  رۆژهه اڵتــی  له ســه ر  مــادام 
ناوچەیــە،   لــه و  ئاســایش  لــه   بــاس  و 
گڕوتینــی بــە ئێران دەگا و ناتوانێ خۆی 
زۆر گرنگــە   ئــه وه ی  بــکا .  ده ربــاز  لــێ  
ئه گــه ری ئاشــکراکردن یــان راگه یاندنــی 
هاوپه یمانه تییەکــی نێوده وڵه تــی بــه  دژی 
ڕێژیمــی ئێرانه ، چه شــنی هاوپه یمانیه تی 
رووبه ڕووبوونــه وه   یــان  داعــش  دژی 
لــه   حوســه ین  ســه دام  رێژیمــی  له گــه ڵ 
کۆنفرانســی  وه ک  رەنگــە  یــان  عێــراق 
بــێ،  "گوادلۆپ)بەفرانبــاری1٣57(" 
و  بڕیــار  کۆمه ڵێــک  به النیکه مه وه یــش 
ئێــران  کــه   ده کــرێ  دیــاری  چوارچێــوه  
زیاتــر ســنووردار ده کا، بۆیه  ئێران له گه ڵ 
ئه وه یکــه  بــه  "ســیرک"ی ناو ده بــا، به اڵم 
زه نده قــی لێچــووه  و ده یهــه وێ به  هه ڕه شــه  
بــه   و  بگــرێ  به ڕێوه چوونــی  لــه   پێــش 
هەوڵێکــی ئامریــکا بــۆ درزخســتنه  نێــو 
یه کیه تی ئورووپای لە قەڵەم ده دا، ئەمانە  
ئاکامێکــی بــه دواوه  نییــه ، جگــە لــەوەی 
واڵتان ســوورتر و توندتر به  دژی رێژیمی 

ئێران نه کا.



٩ ژمارە ٧٤٣، ٤ی فێوریەی ٢٠١٩

ڕۆژبین بۆکانی 

مردەوەژی
لــە ســااڵنی پێشــوو و ژیانــی قەدیمدا کە 
هێشــتا وەرزێڕی ڕەنگی مێکانیزاسیۆن و 
ماشینیزمی مۆدێڕینی بەخۆیەوە نەدیبوو 
و لــە کەرەســتە و ئامــرازی دەســتکرد و 
خۆجێیــی بۆ کاروبــاری ڕۆژانە کەڵکیان 
لێــوەر دەگیــرا؛ لــەو بەینــەدا وەختایێــک 
پــس  پــس  پووچکــەو  گــرێ  گوریــس 
دەبــوو و بــە هیــچ کلووجێــک نەدەکراوە؛ 
ئــاوی گەرمــدا  نــاو  لــە  گوریســەکەیان 
دەکواڵنــد تاکــوو شــل بێتەوە و دیســانەوە 
بــەم  بگرنــەوە.  لــێ  پێویســتی  کەڵکــی 
کارەیــان دەکوت مردەوەژی، یانی دووبارە 
ژیاندنــەوە، واتە زیندووکردنەوە و چەشــنە 

ژیاندنەوەیەک.
لەم ڕێژیمە زیندووکوژی مردووپەرســتەدا 
کە لە سەر بنەمای فکری و ئیدئۆلۆژی 
توتالیتێــر  خەســتی  تێئۆکراتیکــی 
کردارێکــی  کارو  هەمــوو  دامــەزراوە، 
بــە  و  چەوتــی  ئایدیــای  پێــوەری  بــە 
پاڵۆکــەی دواکەوتوویی خــۆی دەپاڵێوێ 
و هەمیشــەش بــە هــۆی تاکڕەهەنــدی و 
فیل سواری بوونییەوە پێی وایە قسەی ئەو 
بەرحەقە و قوالنجێک لە سەرووی هەموو 
گفتێکــی ئــەو جیهانەوەیــە. دیــارە ئەوەش 
دەگەڕێتــەوە ســەر بیرتەســکی و پــس پس 
بوونی ئیدئۆلۆگی چەقبەستوو و دوگمی 
بوونــی ئــەم ڕێژیمــە پۆپۆلیســتە، کــە بە 
ئامــرازی ئاییــن و ئەرکانی شــێعەگەریی 
زۆری  بەشــێکی  فەقیهییــەوە  ویایەتــی 
پــێ فریــو داوە  کۆمەڵــگای ڕەشــۆکی 
و دۆڵپائاســا لــە ســەر بۆقەتــەی ملیــان 

پەپۆکەی خواردووە.
فەلســەفەی تەمەنی نگریسی٤٠ ساڵەی 
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە کە لــە مردووی بێ 
بایەخی ناو کۆمەڵگا قارەمان و ئۆستوورە 

سازبکا .
نــاوی شــەقام و کۆاڵنێــک   .1
نەماوە کە بە ناوی کوژراوێکی رێژیمەوە 
نــاو نەنرابــێ. بــە زەڕەبینــی ئیدئۆلــۆژی 
خۆڵەمێشییەوە بن بەرد و بن کڵۆی مێژوو 
دەپشــکنێ تاکوو کوژراو و ســەربڕاوێک 
ببینێتــەوە و گۆڕەپــان و شــوێنێکی پــێ 

دەستنیشان و دیاریی بکات. 
ئایــا لــەم واڵتــە تاعــون لێــدراوەدا هیــچ 
کەســایەتییەکی دیــار و مەزنــی دیکــە 
و  ئۆســتوورە  تاکــوو  نابــردرێ  شــک 
ببنــە  و  بکرێــت  چــێ  لــێ  قارەمانیــان 

کۆڵەکە.
2 . زۆر بیســتراوە کە ســەردەمی شــەڕی 
شەرافەتمەندانەی کوردستان، کوردیان بە 
پیاوکــوژ و بــە تایبەتی ســەربڕ ناو دەبرد. 
لــە پشــت ئــەم ئایەتــەوە دوو ئەندێشــەی 
چڵکن ڕاوەســتاون. یەکەم: مەبەســت ئەوە 
بوو کورد لە چاو باقی ناوچەکانی ئێران 
بــە تایبەتی فارسســتان بــە دواکەوتوویی 
 و بــە ناحاڵیی بوون نــاوزەد بکەن  و لەباری 
دەروونــی و فکرییــەوە هاندەرێــک بێ بۆ 
ئەوەی ئاســانتر و قورســتر هێــرش بکرێتە 

سەری.
دووهەم: لە دەیەی شەستی هەتاوی کاتێ 
کوژراوانــی الیەنــی تــاران لە کوردســتان 
دەبرانــەوە، لە پێشــدا لە الیــەن ) برادەرانی 
ســپا و ئەرتەشــەوە( ســەریان دەبــڕدرا، یان 
جەســتەیان دەشــێوێندرا و بەو شــێوە ناحەز 
و نامرۆڤانەیــەوە تەحویلــی بنەماڵەکانیان 
دەدرانــەوە و بــە هــەراو هەنگامەوە، درۆ و 
بوختانیــان بــۆ هێزی بەرگریــکاری کورد 
ســاز دەکــرد کــە گوایــە پێشــمەرگە ئــەو 
کــوژرا و دیانەی ســەربڕیوە و ئەوان هەر 
کرداری ئاوا چەپەڵیان لێ دەوەشێتەوە. بۆ 
ئەوەی ئاگری تەندووری شــەڕ بە خوێنی 
الوانــی چــاو و گــوێ بەســتووی ئێــران 
خۆشتر بکەن و دوژمنایەتییەکی دێرین و 
مێژوویی بخەنە نێوان بەرەی کوردســتانی 
و باقی گەالنی ئێرانەوە. ئاخر ئەوســەردەم 
کوردســتان مەڵبەنــدی هەمــوو حیــزب و 
الیەنــە دژبەرەکانــی کۆماری ئیســامی 
کوردســتان  واتــە  بــوو،  ســێدارە  و  پــەت 
تاقەمەڵبەنــدی ئــازادی حیزبــی و بەیانی 

ئەندێشە بوو.
ئــەو الوانــە ســەرەتا بــە کلیلــی بەهەشــت 

لەمــل فریویــان دەخــوارد و بــە یاحســێن و 
ئەاڵهوئەکبەرەوە ڕەمەکی هێرشیان دەکردە 
ســەر کوردســتان و دوایە بە ســەربڕدراوی 

دەگەڕێندرانــەوە.  ڕێژیمــەوە  الیــەن  لــە 
دوژمنایەتییــە  ئــەو  کــە  ڕوونــە  زۆر 

دووجەمســەری بوو، واتە چونکە بەشێک 
لە کوردســتان لەبــاری ئایینی و ئایینزاوە 
ســووننی بوو و لەالیەکی دیکەوە چونکە 
ئازادیخــواز و بەرهەڵســتکار بــوو و تاقــە 
تــرس  جێــگای  مەترســیداری  ناوچــەی 

بــوو بــۆ دەســەاڵتی تاکڕەهەنــدی تــاران، 
تــەواو  خۆیــان  چەکدارانــی  و  پاســداران 
پــڕ دەکردەوە کــە ئەوانەی لە کوردســتان 
شــەڕ دەکــەن کافــر و )مفســداالرض(ن و 
جیهادیان دەبێ لەگەڵ بکرێ. هەر ئەودەم 
خومەینی گوتویەتی: "ئێمە لە کوردستان 
لەگەڵ کورد شــەڕ ناکەین لەگەڵ کوفر 

دەجەنگێین."
بــۆ نموونــە لە ناوچەی مەهابــاد و نەغدە 
و بــۆکان هەمــوو ئــەو کۆمەڵکوژیانــەی 
لــە قاڕنــێ و قەاڵتان و گۆلێ و ســەوزی 
و دەیــان گونــد و شــاری دیکــەوە کــرا، 
زۆربەیــان لــە الیــەن مەالحەســەنی ئیمــام 
جومعــەی ئەوکاتــی ورمــێ وە بــوو کــە 
پشــتیوانی ڕاســتەوخۆی تارانی لە پشــت 
بوو بۆ ســەرکوتی کورد و هەڵگیرســانی 

شەڕی نێوان کورد و ئازەری.
٣ . دروست کردنی قارەمانی ساختە و بۆ 
نموونە زۆر الیەن، ئێستاش و لە سەردەمی 
شــەڕی ئێران و عێراقیشــدا بۆیان ڕوون و 

ئاشــکرا بوو کە بۆ نموونە قارەمانێک بە 
نــاوی محەممەدحســێن فەهمیدە ئوســتورە 
بوونەکــەی ســاختە و هەڵبەســتراو بــووە و 

هیــچ عەقڵییەتێــک ناتوانــێ ئــەوە قبوڵ 
بکات.

ئاشکرایە مان و مەوجودیەتی ئەم دەسەاڵتە 
لــە شــەڕ و خوێنڕشــتن و شــەڕانگێزی و 
پاوانخوازیدایــە. شــەڕ قازانجــی زۆر بــە 
نرخــی بۆ ئــەم ڕێژیمە هەبوو. بە شــەڕی 
کوردســتان و دواتریــش شــەڕی ئێــران و 

عێراق توانی پوتانسییەلێکی زۆرگەورەی 
الوانــی ئێرانــی بــە کوشــت بــدا و ئــەو 
مەترســییە لە سەر خوی بڕەوێنێ کە ئەو 
هێزەی کە توانی دەسەاڵتی شا بڕوخێنێ، 
ئەگــەر ئــەو شــوورە پۆاڵیینــە نەڕوخێنــێ 
ئەوان دەســەاڵتە کۆنەپەرەســتییەکەی ئەو 

دەڕمێنن.
هەر بۆیە پێویست بوو کە ئۆستوورەیەک 
و  الو  بــەرەی  ئــەوەی  بــۆ  بکــرێ  ســاز 
خوێنگەرمــی واڵتــی پــێ هــان بــدرێ. 
کــە  باشــتر  لــەوە  شــتەیێک  چ  دەیجــا 
منداڵێکی ســێزدە ســاڵە بکرێتە قارەمان و 
خوێــن وە جۆش بێنێ. بــە دەیان کردەوەی 
لەو چەشــنە توانی تەمەنی شــەڕی ئێران 
و عێــراق درێــژ بکاتــەوە و لەو الشــەوە بە 
واڵتیــان  ئۆپۆزیســیۆنی  شــەڕ  بیانــووی 
یــان  فیداییــەکان،  وەک  فریــودا  پــێ 
و  موجاهیدیــن  وەک  کــردن  ســەرکوتی 
باقــی الیەنــی چەپــی ئێرانی؛ هــەر بۆیە 
خومەینــی لەبــارەی فەهمیــدەوە گوتــی: 

"ڕێبــەری ئێمە ئەو کوڕە مێرمنداڵەیە کە 
توانی بە جەســتەی خۆی تانکی دوژمن 

هەڵتەکێنێ". 

ئەوە لە حاڵێکدایە کە بەپێی کۆنوانسیۆنی 
ژنێڤ تێوەگاندنی کەسانی ژێر 18 ساڵ 

لە شەڕ و بەرەکانی شەڕدا بێ حورمەتی 
و  مێرمنــدااڵن  کەرامەتــی  بــە  کردنــە 
کەســایەتی مرۆڤایەتییــە و دەبێ مندااڵن 
و مێرمنــدااڵن لە شــەڕ و شــەڕانگێزی بە 

دوور ڕابگیردرێن. 

تــەواوی مەزنایەتــی و قارەمانپــەروەری و 
ئوستورەسازی ئەو ڕێژیمە لە چوارچێوەی 
ئاژاوەگێڕیــدا  و  کۆنەپارێــزی  و  شــەڕ 
خــول دەخواتــەوە. شــەڕی هەشــت ســاڵە 
درێژکردنــەوەی  بــۆ  بــوو  غەنیمەتێــک 

دەوامی نگریسی دەسەاڵتی پاوانخواز.
ئێســتاش  و  شــەڕیش  دوای  هەربۆیــە 
مانــۆڕی پڕۆپاگەنــدەی ڕێژیــم لــە ســەر 
شــەڕ و کوژراوانــی شــەڕە، بــە شــەڕی 
بــە  و  عێــراق  و  ئێــران  ســاڵەی  هەشــت 
شــەڕی کوردســتانەوە. بــە جۆرێــک کە 
ڕێژیــم بــەو کوژراوانــەوە کاســبی دەکات 
و ســواڵی تەمەنــی گەندەڵــی خــۆی پێوە 

درێژ دەکات.
٤ . شــەڕی هەشت ساڵەی ئێران و عێراق 
درێژکردنــەوەی  بــۆ  بــوو  غەنیمەتێــک 
تەمەنــی خوێنخــۆری و خوێنڕێــژی ئــەم 
ڕێژیمــە، یانــی مان و دەوامی ئەم دەوڵەتە 
بەســتراوەتەوە بە شەڕ و کوشت و کوشتار 
و شەڕانگێزی و کۆنەپەرستی. هەر بۆیە 

دوای داکوژانی شەڕی ئێران و عێراقیش 
هــەر  لەگەڵدابــێ  ئێستاشــی  هەتــا   و 
بەیناوبەینێک سیناریۆیەک دەخاتە گەڕ 

و بە هاوردەکردنەوەی ئێسک و پروسکی 
ماڵوێرانکــەرە،  شــەڕە  ئــەو  قوربانیانــی 

مانۆڕێکــی تەبلیغاتــی وەڕێ دەخــات و 
دیســانەوە ئــاوەزی خەڵــک بــە تایبەتــی 
بەرەی الو و تازەپێگەیشــتوو گرێ دەدات 

بە بیرۆکەی شەڕ و شەڕخوازییەوە. 
بە ڕێخستنی ئەو کەرنەوااڵنە، کەڕڕەنای 

شــەڕ بــە گوێــی خەڵــک  و جەمــاوەری 
ڕەشــۆکی ئاشــنا دەکات تاکــوو لەبــاری 
فکرییــەوە ناڕاســتەوخۆ ئامــادە و تەیاری 
شەڕ و شەڕخوازی بن؛ زۆرن ئەو شوێن و 
مەکانانەی چەندین قەبری ) شــەهیدانی 
گومناویــان( لــێ چــێ کــراوە تەنانــەت 

حەساری زانکۆ و شوێنە قەڕەباڵغەکان.
5 . بــۆ ئــەوەی فکــر وئەندێشــەی بەرەی 
پۆلــی  خوێندەوارانــی  تایبەتــی  بــە  الوـ 
دواناوەنــدی و زانکــۆکان ـ بــە شوناســی 
شەڕو کوشتاری بێ بنەماوە گرێ بدات، 
ســااڵنە تۆمــار تۆمــار کاروانی)ڕاهیانی 
نوور( ڕێک دەخرێ بۆ دیتن و ئاشنابوون 
بــە  ئەویــش  شــەڕ.  گۆڕەپانــی  لەگــەڵ 
و  پــان  شــانۆگەریییەکی  ڕێکخســتنی 
ســازکردنی  بــە  و  تەبلیغاتــی  بەرینــی 
ئەفســانەی ســەیر و ســەمەرەی چۆنیەتی 
فیداییەکانــی  خۆبەکوشــتدانی  شــەڕو 

ویایەتی فەقیهی.
6 . ئێســتاش کــە دەیــان ســاڵ بــە ســەر 

موقەدەســدا!!  دیفاعــی  نــاو  بــە  شــەڕی 
تێپەڕیــوە، هێشــتا نەهامەتییەکانــی ئــەو 
بەاڵیــە یەخەی خەڵکی داماوی بەرنەداوە 
و کەشکۆڵ و عاسای ئەو شەڕو کوشتارە 
هــەر تەقــەی دێ و مێشــکان دەســوێ. 
هەمــوو هەوڵیــان بــۆ زیندووڕاگرتنی ئەو 
فکــر و ئەندێشــە کۆنەپەرســتانەیە و لــە 
دامــەزراوی  ئێعانــی  و  بەرگــە  هەمــوو 
ئیدارییەکانــدا چەندین خــاڵ گونجێندراوە 
چلۆنایەتــی  و  چەندایەتــی  لەمــەڕ 
بەشــداری کــردن لــەو شــەڕەدا کــە ئایــا 
تــۆ و بنەماڵەکــەت لــە ڕیــزی کــوژراوان 
یــان بەدیلگیــراوان، یــان کەمئەنــدام و بێ 

سەروشوێن بواندای. 
ئێســتاش ئەو زێهنیەتە کوێر ناکەنەوە کە 
تــۆ بە مەرجی شــەهید بــوون، کەمئەندام 
بــوون، دیــل بــوون و... جێــگای بەقــا و 
بــاوڕی ئــەو ڕێژیمــەی و بــەو مەرجانەوە 
خزمەتگوزاری تایبەتیت ئاراســتە دەکرێ 

.
7 . لــەم ڕۆژانــەدا ســیناریۆیەکی نوێیان 
خســتوەتە گــەڕ کــە کوردگوتەنی ئەگەر 
لــە ســەر نانــی دانێی ســەگ بۆنــی پێوە 
نــاکات؛ ئەو ســیناریۆیە بریتییە لەوەیکە، 
"دختــران  و  بەســیجی  ژنانــی  و  کچــان 
زینبیــە" هــان دەدرێــن بــۆ ئــەوەی بچنــە 
قەبــری کوژراوانی شــەڕ و هــەر یەکەی 
خــۆی لــە ڕۆحیانەتی ســەربازێکی گیان 
و  بــکات  مــارە  ووالیــەت  بەختکــردووی 
پەیمانــی نیکاحی شــەرعی لــە گەڵ ئەو 
قەبــرە داببەســتێ؛ بــە واتایەکــی ڕوونتــر 
لەگــەڵ مردوویــەک!  نیــکاح  جیهــادی 
واتــە دووبارە زیندووکردنــەوەی ئیدەیەکی 
ئەندێشــەیەکی  نۆژاندنــەوەی  مــردوو، 
ژەنگگرتــوو و قورمــاوی. ئــەوە بە واتای 
پەرەپێدانی کلتورێکی ژەنگ وژاوگرتووی 
خوڕافەیی و شەرانگێزی و توندئاژۆیی و 

کۆنەپەرستییە.
وەختایێــک دەگوتــرێ باوکــی داعــش  و 
داعشییەکان و حکومەتی تەواو ئیسامی 
عێــراق و شــام خــودی ویایەتــی فەقیهی 
پــەت و ســێدارەیە، وتەیەکــی تــەواو پڕ بە 
پێســت و پڕمانایــە. ئاخــر ئــەوە نییــە ئــەم 
ڕێژیمــە هەر لە ســەرەتای دامەزراندنییەوە 
هەمــوو پڕەنســیپەکانی داعشــی بوونــی 
تەمەنــی  بەدرێژایــی  و  کــردووە  ڕەچــاو 
و  کــردار  کردوویەتــە  خــۆی  نگریســی 

ئەرزش و بەهای پێ دەدات.
جیهــادی  زیندووەکانــدا  لەگــەڵ  داعــش 
نیــکاح دەبەســتێت، بــەاڵم ئەمــان لەگەڵ 
مردووەکانــدا جیهــادی نیکاحــی مەییــت 

دەبەستن .
تــۆ لــە هــەر هەنگاوێکی ئــەم  ڕێژیمەدا 
کۆدگەلێکی ڕوون و ئاشــکرا دەبینی بۆ 
تێرۆریــزم  ســەرچاوەی  و  دژەمرۆڤ بــوون 

بوونی ئەم دەسەاڵتە. 
ئەم ڕێژیمە هەر بەو پۆپۆلیسمییەی خۆی 
واتــە )تەقیــە( و بــەو دوگماتیزم بوونــەی 
توانی لە پازدە بیست ساڵی عومری خۆی 
ئۆپۆزیســیۆنی پێ ســەرکوت و پەڕەنگ 
دامەزراندنــی  بــە  و  بــکات  پەڕەنــگ 
شــێوە کونســێرواتخوازەکان جەماوەرێکــی 
ســاویلکە ـ هەرچەند بەناو ئێلیت و نوخبە 
ـ وەشــوێن خــۆی بخــات و تەنانــەت ببنــە 

داردەستیشی. 
و  توودەییــەکان  ئینقــاب،  ســەردەمی 
دواتــر میللــی  لــە چەپــەکان،  بەشــێک 
شــۆوینیزمی  پاشــان  و  مەزهەبییــەکان 
فارسیزم و ئێستاش بەناو ڕێفۆرمیستەکان 
بەهیــوان بــە بێژنــگ تینویەتــی خەڵکــی 
شــار بشــکێنن؛ ڕێفۆرمیســتی ناوخــۆ و 
دەرەوە کــە هــەر دووکیــان باڵــی ڕەشــی 
بــۆ  هەوڵیــان  هەمــوو  قەلەڕەشــەیێکن، 
مانــەوەی ئــەم ڕێژیمەیــە، چونکــە بــاش 
لێــی ئــاگادارن ئەمــە ئاخریــن و دواییــن 
حکومەتی سانترالیزم و ناوەندگەرایە. هەر 
بۆیــە هەموو هــەوڵ و کۆششــیان لەپێناو 
قەتیــس  کیسەڵ ئاســادا  ڕێفۆرمخــوازی 
کردووە تاکوو بەشکم هەروا بە سەرەڕۆیی 
و ئاغایەتیدا بمێننەوە، بەاڵم لە واقع و لە 

ئەساسدا گڵۆڵەیان کەوتۆتە لێژی.

ڕێفۆرمیســتی ناوخۆ و دەرەوە کە هەر دووکیان باڵی ڕەشــی قەلەڕەشــەیێکن، هەموو هەوڵیان بۆ مانەوەی 
ئەم ڕێژیمەیە، چونکە باش لێی ئاگادارن ئەمە ئاخرین و دوایین حکومەتی سانترالیزم و ناوەندگەرایە.

لەم ڕێژیمە زیندووکوژی مردووپەرســتەدا کە لە ســەر بنەمای فکری و ئیدئۆلۆژی تێئۆکراتیکی خەســتی 
توتالیتێــر دامــەزراوە، هەمــوو کارو کردارێکی بە پێوەری ئایدیای چەوتــی و بە پاڵۆکەی دواکەوتوویی 
خۆی دەپاڵێوێ و هەمیشەش بە هۆی تاکڕەهەندی و فیل سواری بوونییەوە پێی وایە قسەی ئەو بەرحەقە 

و قوالنجێک لە سەرووی هەموو گفتێکی ئەو جیهانەوەیە.

شەڕی هەشت ساڵەی ئێران و عێراق غەنیمەتێک بوو بۆ درێژکردنەوەی تەمەنی خوێنخۆری و خوێنڕێژی 
ئەم ڕێژیمە، یانی مان و دەوامی ئەم دەوڵەتە بەســتراوەتەوە بە شــەڕ و کوشــت و کوشــتار و شەڕانگێزی 
و کۆنەپەرســتی. هەر بۆیە دوای داکوژانی شــەڕی ئێران و عێراقیش  و هەتا ئێستاشــی لەگەڵدابێ هەر 
بەیناوبەینێک ســیناریۆیەک دەخاتە گەڕ و بە هاوردەکردنەوەی ئێســک و پروســکی قوربانیانی ئەو شەڕە 
ماڵوێرانکەرە، مانۆڕێکی تەبلیغاتی وەڕێ دەخات و دیســانەوە ئاوەزی خەڵک بە تایبەتی بەرەی الو و 

تازەپێگەیشتوو گرێ دەدات بە بیرۆکەی شەڕ و شەڕخوازییەوە.



ژمارە ٧٤٣، ١5ی ڕێبەندانی ١٠١٣٩٧

لێدوانێک لەسەر سیستێمێکی سیاسیی فیدڕاڵی

ڕێژیمی حاکم لە ئێران کە هیچ شــتێکی 
نەمــاوە بــۆ خەڵــک باس بــکات و بیخاتە 
بەردەســت،هەموو هەوڵــی خــۆی دەدات بۆ 
بــەردەوام بوونــی خــۆی لــە دیکتاتۆری و 
مانەوە لە دەســەاڵت، ئــەیهەوێ بە پەتی 
پۆسیاو و گەندەڵی و دەمارگرژی میللی 
و قەومــی و نــژادی و نەتەوەیی و زمانی 
خەڵــک بخاتــە نــاو چــاڵ و خــۆی لــە 
دەسەاڵت بمێنێتەوە. پڕئاشکرایە کردنەوەی 
گرێی کێشــەکان و پێشــکەوتنی واڵت بە 
دارشتنی بەرنامە و پان لە رێگای هاندان 
و هاوبــەش کردنــی هێزی زانــا و خەڵکی 
رۆشــنبیر و دیموکراتیک ئێمکانی هەیە. 
کۆمەڵــگای بەشــەری بــە هەمــان ڕێــژە 
کــە لــە تێکنۆلۆژیــا و دەسپێڕاگەیشــتن 
زانیــاری  کۆمەاڵیەتییــەکان،  تــۆڕە  بــە 
زیاتر و زۆرتری بەدەس هێناوە، پێشــوازی 
شــانازییە  لــە  یەکێــک  ئازادیــش  لــە 
باشــترین  و  بەشــەری  گەورەکانــی  هەرە 
دەســکەوتی کۆمەڵــگای ئینســانییە لــەم 

سەدەی ئێستادا.
 ئــازادی نەتەنیــا بــووە هۆی پێشــکەوتن 
بەڵکــوو  کۆمەڵــگا  بەرەوپێشــچوونی  و 
بــووە ئاوێنەیــەک لــە عیلــم و فکریەت و 
عەقلیەتــی ئینســانی؛ نووســینی ئازادی 
لــە یاســای جیهانــی مافــی مــرۆڤ و 
یاســای  و  نەتەوەیەکگرتــووەکان  یاســای 
زۆربەی واڵتانی دونیا، نیشــان دەدات کە 
کۆمەڵگای بەشــەری چووەتە قۆناخێکی 
نــوێ و جیــاواز، ئازادییــەک کــە بووەتــە 
هۆی تەحەممــوڵ کردنی ئەو هەموو رەنج 
و شەڕ و نابەرابەرییەی کە  کۆمەڵگای 
جیهانــی داگیــر کردووە و ئەگەر ئازادی 
نەبــێ ژیانیــش مانایەکــی راســتەقینەی 
نامێنــێ، لــە نێــو ئازادیدایــە کە هەســتی 
ئینسان بوونی مرۆڤەکان پەرە دەستێنێ و 
بەســتێنێک بۆ بەرەوپێشچوونی کۆمەڵگا 
و ئینســانیەت دروســت دەبێت، ئینســان بە 
بــێ فکریــەت و عەقڵیــەت مــرۆڤ نییە، 
بۆیە ئەگەر کەسێک یان کۆمەڵگایەک 
لە بواری ئابووری و هێزی سیاســی هیچ 
کێشــەیەکی نەبــێ بەاڵم  ئــازادی بوونی 
نەبــێ یان کەســێک نەتوانــێ بیروباوەڕی 
خــۆی بــە بــێ هیــچ مەترســییەک لــە 
حاڵەتێکی ئازاددا دەربڕێ، وەها کۆمەڵگا 
و مرۆڤێک لە وەزعیەتی باشی ئینسانی 
لەبــەر  دەکەوێتــەوە.  دوور  ئینســانیەت  و 
ئەوەیە کە دەتوانین بڵێین ئازادی یەکێکە 
لــە جوانتریــن و بەڕێزترین و بــێ وێنەترین 
دەســکەوتەکانی بەشەر کە لەسەر ئەساس 
فکریەتێکــی  و  عەقڵیــەت  بنچینــەی  و 
ئینســانی، مــرۆڤ لــەم ســەردەمەدا بــە 

دەستی هێناوە.
لــە  زۆرە  ســااڵنێکی  ئێــران  واڵتــی 

سیاســی  حکومەتــی  چوارچێــوەی 
و  حکومەتــەکان  و  بــووە  ســەرەڕۆدا 
بــە شــێوازی دیکتاتــۆری  دەســەاڵتداران 
خەڵک و واڵتیان لەژێر دەسەاڵتی خۆیان 
گرتووە هەر بۆیە ئەم واڵتە بە بۆنەی کان 
و کانــزا سرووشــتییەکان و هەلومەرجــی 
لەبــواری  تایبــەت  بــە  جوغرافیایــی، 
ئابــووری و سیاســییەوە نەیانتوانیــوە کــە 
واڵتــی ئێران بەرەوپێش ببەن کە هۆکاری 
جۆراوجــۆری هەبــووە و هەیە کــە دەتوانین 
گرینگترینیان لە کۆبوونەوەی دەســەاڵتی 
سیاســی لــە یــەک جێــگا و لــە دەســتی 
یــەک کــەس یــان گروپێــک نــاو ببەین، 
بۆیــە حکومــەت و سیاســەت هەموو کات 
لــە یــەک جێــگا بــە ئەژمــار دێــت، لــە 
حاڵێکدا کە واڵتی ئێران لە نەتەوە و زمان 
و کلتــور و ئایینی جۆراوجۆر پێکهاتووە 
بــەاڵم زۆربــەی دەســەاڵتدارانی رابردوو لە 
نێــو حکومەتــی خۆیان هەمــووکات لەژێر 
ســەیتەرەی ئاییــن و کلتــوری تایبــەت بە 
خۆیان بوون و لە گرتنی گرینگترین بیر و 
بۆچــوون و بڕیارەکانیانــدا لە چوارچێوەی 
واڵت، بە شێوازێک بووە کە  بەرژەوەندی 
گرینگتــر  خۆیــان  کلتــوری  و  ئایینــی 
بــووە تــا بەرژەوەنــدی واڵت و خــاک و 
خەڵــک و ئاییــن و کولتوری نەتەوەکانی 
دیکــەی ژێــر دەســەاڵتیان و ئەگەریشــی 
هەبــووە کــە لــە داســەپاندنی ئــەو بڕیارانە 
زوڵــم و ســتەمێک کــە لــە نەتەوەکانــی 
دیکــەی ئێران کراوە لەبەر چاو نەگرتبێ، 
دواجاریــش ئــەم فکریــەت و عەقڵیەتە هەم 
لــە دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی و هەم لــە 
دابەشــکردنی ســەروەت و ســامانی واڵت 
و هەم لــە بەکارهێنانــی ئیمکاناتێک کە 
لــە نــاو واڵتــدا هەیە زیاتر بــۆ بەرژەوەندی 
خۆیــان بێــت، کــە لەالیــەک دەبێتە هۆی 
ناســازگاری خەڵــک و راپەرینــی چینی 
هەژار و زوڵم لێکراو و لە الیەکی دیکەش 
دەبێتە هۆێ لەناوبردنی هەست و ڕاگرتنی 
کاروچاالکــی زانایانــی بــواری ئابووری 
و کۆمەاڵیەتــی و...  کــە یەکێــک لــە 
گرنگتریــن هۆکارەکانــە بۆ پێشــکەوتنی 
هەر واڵتێــک، کــە بەداخــەوە ئەم شــێوازە 
تــا ئەمــرۆ لە، نــاو حکومەتەکانــی ئێران 

بەتایبەت ڕێژیمی ئاخوندی بەردەوامە.
لێرەدایە کە پێویستە بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
و  گەنــدەڵ  کاربەدەســتانی 
بەکــردەوە  و  بەهێــز  دیکتاتۆرهەنــگاوی 
تــا گەیشــتن بــە ئامانجــەکان و رووخانی 
و  تێڕوانیــن  هەڵبگریــن،  دیکتاتــۆرەکان 
و  ســەدە  یــەک  لــە  زیاتــر  لێکدانــەوەی 
دەدات  نیشــان  راســتییەکان  دەرکەوتنــی 
کــە حکومەتــە ســەرەڕۆ و دیکتاتۆرەکان 
نەتەنیــا ناتوانــێ لــە کانی و پۆتانســیەڵە 
بــۆ  ئینســانییەکان   و  سرووشــتی 
بەرەوپێشــچوونی واڵت لە بواری سیاســی 
و ئابــووری کەڵــک وەربگــرێ بەڵکــوو 

لەگــەڵ کۆمەڵگاکــە و خەڵکــی خــۆی 
تووشــی کێشــە و تێکهەڵچوون دەبێ کە 
دەتوانیــن ئاماژە بە ئێعدام، زیندانی کردن 
و ئەشــکەنجەی خەڵــک بکەیــن، کەواتە 
و  دیکتاتــۆر  ڕێژیمــی  بوونــی  بــەردەوام 
سەرەڕۆ تەنیا دەبێتە هۆی:1. لەنێوچوونی 
کانی و کانزا سروشتییەکان ،2. بەردەوام 
تێکچوونــی   .٣، ناعەداڵەتــی  بوونــی 
وەزعــی ئابــووری، ئەمنیەتــی ونیزامــی 
و زیــاد بوونــەوەی کێشــەی نەتــەوەکان و 
بەرگری لە پێشکەوتنی خەڵک و واڵت؛ 
بــەم هۆیەوەیــە کە کاتی ئەوە گەیشــتووە 
فکریەتێکــی  بــە  ئێمــە  کۆمەڵــگای 
هاوبــەش، دیتنــی راســتییەکانی ئێســتا، 
ئەزمــوون وەرگرتــن لــە رابــردووی خۆمان 
بەســتێنێک  نێودەوڵەتــی   ئەزموونــی  و 
ســاز بکەیــن بــۆ بــەرەو پێشــچوونی واڵت 
هەم لــە بــواری سیاســی و هەم لــە بــواری 
ئابــووری کــە هاوکات و هاودەنــگ بــێ  
لەگــەڵ کۆمەڵگا بۆ لەنێوبردنی ڕێژیمی 

دیکتاتۆری.
باس و لێکدانەوە و تێڕوانینی ئێمە لەســەر 
و  ســەرەڕۆ  حکومەتــە  کــە  سیســتمێکە 
دیکتاتــۆرەکان لــە ئەنجــام دانــی عاجــزە 
و ناتوانــن و ئەمــەش بــە درێژایــی مێژوو 
ســەلمێنراوە. ئێران بەستەرێکی زۆر باشی 
سرووشــتی)خاک  بــواری  لــە  هەم  هەیــە 
،کانــی ،دارســتان ،ئــاو(و هەم لــە بــواری 
تایبــەت  بــە  زۆر  ئینسانی)نفووســی 
خەڵکــی تێکۆشــەر و کرێــکار( و هەروەها 
جیــاواز لــە بــواری جوغرافیــای سیاســی 
نەبوونــی  هۆی  بــە  بــەاڵم  ئابــووری،  و 
دێموکراتیــک  حکومەتێکــی  سیســتمی 
و فیدراڵــی و نەبوونــی زانیــاری و عیلــم 
و بەرژەوەنــدی نەتەوەیی و ئیســتراتژیکی 
کــە زیاتر لــە تایبەتمەندییەکانی نیزامی 
هۆی  بــە  و  ســەرهڕۆیە  و  دیکتاتــۆری 
بوونــی دیکتاتۆریــەت نەیانتوانیــوە تا لەو 
هەمــوو ئیمکاناتــە بــە شــێوازێکی باشــتر 
بــۆ بەرەوپێشــچوونی کۆمەڵــگا کەڵــک 
وەربگــرێ و بەســتەرێک ســاز بکات کە 
نیشــتمان لە بواری سیاســی و ئابووری و 
رفــاهی کۆمەاڵیەتی ســەرکەوتوو بێت و 
ئەمــەش بووەتــە هۆی ئەوەیکە نیشــتیمان 
کاتێکــی زۆر هەم لــە بــواری مــادی و 

مەعنەویشەوە لە کیس بدات.
زێاتــر بەو هۆکارانە کــە گوتمان دەتوانین 

باس لەوە بکەین کە:
1. نیزامــی ســەرەڕۆ نەتەنیــا نەیتوانیــوە 
کانــی و زەرفیەتــەکان کــە لــە نێو واڵت 
شــێواز  باشــترین  بــە  هەیــە  و کۆمەڵــگا 
کەڵکیان لێوەر بگرێ، تەنانەت نەیتوانیوه 
لــە هێزی چاالکــی کۆمەڵگا لە جێگای 
خۆیان، لە پســپۆڕیان کەڵک وەربگرێت و 
مودیریەتیــان بــکات و بەداخــەوە لە کاتی 
راپەرین و ناڕەزایەتی خەڵکی دانیشتووی 
ئێســتای  لــە  بڕیــاردان  رەوتــی  ئێــران 

ڕێژیمــی ئاخوندی بە بەکارهێنانی هێزی 
ئەمنیەتی و نیزامی بۆ سەرکوت کردنی 

خەڵکە.
دەســتی چەنــد  لــە  تایبەتــی  بڕیــارەکان 
و  ئەســاس  لەســەر  و  کەســێکدایە 
هەیانــە  کــە  دیکتاتــۆری  فکریەتێکــی 
بڕیــاری کۆتایی دەدەن و بڕیارەکە دەبێته 
هۆی لەنێوچــوون و وێرانــی شــار و گونــد 
و کوشــتنی خەڵکــی بێ تــاوان و هەروەها 
لەنێوچوونی رادەی توانین و ئیفلیج بوونی 
کار وکەســابەتی خەڵــک و دواجاریــش 
دەبێتــە هۆی داتەپینــی ئابــووری و هیــچ 
کەســێکیش بەرپرســیار نییە لــە وەزعەکە 
چوونکــە  ناداتــەوە،  جــواب  کەســیش  و 
بریتییــە  رێژیــم  واڵمدانــەوەی  سیســتمی 
لــە گرتــن و زیندانــی کردنــی خەڵک بە 
تۆمەتــی جۆراوجــۆر و دوور لــە راســتی 
بــەدژی  هەڕەشــە  و  پڕوپاگەنــدە  وەکــوو 
ئەمنیەتی میللی و حکومەتی ئیســامی 
کــە زۆر جــار بە ئێعــدام و زیندانی کردن 

کۆتایی دێت.
و  ســەرەڕۆ  حکومەتــی  نەتوانینــی   .2
دیکتاتــۆر بــۆ بەرەوپێشــبردنی سیاســەت 
و دابینکردنــی دێموکراســی و دەوڵەتــی 
نەتەوەیــی و خۆشــبژێوی و ئارامــش بــۆ 

کۆمەڵگای شارۆمەندی خۆی.
بــۆ  ســەرەڕۆ  سیســتمی  نەتواناییــی   .٣
دابینکردنی بەستێنێک بۆ شکڵ گرتنی 
نەتــەوە، کلتــوور و شوناســی نەتەوەیــی و 
دەرکێکــی تایبــەت لــە رەفتــار و کــردار 
بــەهۆی  خۆبــە  وقازانجــە گشــتییەکان 

زلزانینی یەک نەتەوە و زمان
٤. نەتوانایی لە ئامادەکردنی بەستێنێکی 
وەزعــی  بەرەوپێشــچوونی  بــۆ  بــاش 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و دادپــەروەری 

کۆمەاڵیەتی.
5. بڕیاردانــی زۆر گــەورە کــە دوور لــە 
چــاوی خەڵــک لە الیەن کەســانێک کە 
پەیوەنــدی راســتەوخۆیان بــە دیکتاتــۆرەوە 
هەیە و زۆربەشیان نەخوێندەوارن دەدرێت کە 
لــە ڕێژیمی رابردوو بڕیارە ســەرەکییەکان 
لــە  بــوو  پاشــایەتی  بنەماڵــەی  لــە  کــە 
بەرژەوەندی خۆیان و زەرەری خەڵک بووە
لەگــەڵ  هاوکاتــە  ســەرەڕۆ  نیزامــی   .6
هــەاڵواردن و دووچاوگــی و زوڵــم کە لەم 
حاڵەتەدا ئیستعداد، داهێنانەکان، دڵخۆش 
بــوون بــە ژیان و کاری ئابووری شانســی 
گەشــەپێدان و بەرەوپێشــچوون لــە دەســت 

دەدات.
و  دیکتاتــۆر  سیســتمە  ئــەم  ئێســتا 
تــااڵن  و  لــە دزی  توتالیتاریســتە جگــە 
کردنــی ســەروەت و ســامانی نیشــتمان و 
قەتــڵ و کوشــتنی خەڵکی بــێ تاوان بۆ 
بــەردەوام بوونــی خــۆی کارێکــی دیکــە 
نــاکات و پێویســتە خەڵــک و ئەحزابــی 
ئۆپۆزســیۆن و کۆمەڵــگای مەدەنی لەوە 
وچــاوەڕێ  نــەدەن  لەدەســت  کات  زیاتــر 

نەکەن و سەرەکیترین کاریان ئەوە بێت کە 
بــە یەک بــوون و پێکهێنانی بەرەیەکی 
هاوبــەش و هاودەنگ ببنە هۆی ڕووخانی 
ڕێژیمــی دیکتاتــۆری ویایەتی فەقیە، و 
پیان و بەرنامــەی دەوڵەتێکی دێموکرات 
و پێشکەوتوو لە هەموو بوارێکدا دابڕێژن؛ 
لەبەر ئەم هۆکارانەیە کە نیزامی سیاسی 
دێموکراتیــک و هەمەالیەنــه و فیــدڕاڵ 
باشترین خاڵە بۆ داهاتووی ئێران، چوونکە 
ئەم جۆرە حکومەت و نیزامە سیاسییە لە 
بەڕێوبردنــی واڵتانێــک بووە کە لە چەند 
نەتــەوە و زمــان و کلتور و هەرێمی جیاواز 
پێکهاتــووە، ئێران کە لــە چەندین نەتەوە 
و زمــان وئایین پێکهاتــووە، حکومەت و 
نیزامــی سیاســی ســەرەڕۆ و دیکتاتۆری 
ئەزمــوون کــردووە کــە ئێســتایش هەر ئەو 
سیســتمە بەردەوامــە، گرینگتریــن ئامانج 
بەتایبــەت  دێموکراتیــک  نیزامــی  لــە 
دێموکراتیکــی فیــدڕاڵ ئەوەیــە کــە هەم 
شــوناس رابگــرێ و هەم خەڵــک مافــی 
دابینکردنــی پــان بــۆ داهاتــووی خۆیــان 
هەبێ و یەکیەتی و یەکپارچەیی نیشتمان 
کــە  حکومەتێــک  وەهــا  و  رابگردرێــت 
دەسکەوتی سیاسی و ئابووری کە لەگەڵ 
یــەک تێکــەڵ بــوو و لەنــاو حکوومەتــی 
و  یەکپارچەیــی  گەرەنتــی  ناوەنــدی 
یەکیەتی نیشتمان و هەرێمە فیدراڵییەکان 
وەکــوو ئازادی خەڵــک و بەرابەری نێوان 

نەتەوەکان بکات.
گرینگتر لە هەموو شتێک لە حکومەتی 
فیدراڵدا، دەسەاڵت و کانی و کانزایەکان 
و ئیمکانات و تواناکان لە نێوان حکومەتی 
مەرکــەزی و هەرێمــە فیدراڵیەکان دابەش 
دەکــرێ، بەاڵم بەگشــتی ئەوە حکومەتی 
ناوەندییە کە لەسەر پرسە نیشتمانییەکانی 
وەک ئەمنیــەت و بەرگــری، سیاســەت و 
پەیوەندی و پەیوەندییەکانی دەرەوە، پرســە 
پانــی  و  بەرنامــە  بــە  پەیوەندیــدارەکان 
نیشــتمانی، ئیســتراتیژی بەرەوپێشچوونی 
پووڵــی  و  ماڵــی  سیاســەتی  ئابــووری، 
نیشــتمانی  ســامانی  و  ســەروەت  و 
ئامانجــی  لــەوە  زیاتــر  دەدات،  بڕیــار 
هەرەگرینگــی حکومەتــی دێموکراتیکــی 
فیــدراڵ، چارەســەری هەمیشــەیی کێشــە 
یەکپارچەیــی  وەک  ســەرەکییەکان 
دایمــی، دامەزرانی نیشــتمان و شوناســی 
وبەرەوپێشــبردنی  پەرەســەندن  نیشــتمانی، 
و  کۆمەاڵیەتــی  لەبــواری  کۆمەڵــگا 
بیروبــاوەڕی  بەپێچەوانــەی  ئابوورییــەوە، 
بڕێــک لە دژبەرانــی فیدرالیزم و نیزامی 
فیدراڵی،  ئەزموونی واڵتان نیشــانی داوە 
کــە واڵتانــی چەنــد نەتەوەیــی توانیویانە 
جیابوونــەوه  لــە  فیدڕاڵــی  شــێوازی  بــە 
واڵتەکەیــان  بوونــی  پارچەپارچــە  و 
بەرگــری بکــەن و بــە یەکبوونەوەیەکــی 
پایــدار ببنــە هۆی پێشــکەوتنی ئابــووری 
و کۆمەاڵیەتــی  نیشــتمانەکەیان، لەبــەر 

ئەوەیــە لــە کارزاری کــردەوەدا فیدراڵیــزم 
باشــترین نیزامی سیاســییە بۆ واڵتانێک 
کــە لــە چەند نەتــەوە و کلتووڕ و زمان و 

ئایینی جیاواز پێکهاتووە.
فیدراڵیــزم نەتەنیا دەبێتە هۆی یەکســانی 
ئابووری بەشــی جۆرواجۆری جوغرافیای 
نیشــتیمان، بەڵکوو مانا بە هەرێمەکانیش 
دەبەخشــێ و نیزامــی فیدڕاڵــی ئابــووری 
هەڕ هەرێمێک دەبێتە بەشێک لە ئابووریی 
ئیختیاراتێکــی  بوونــی  دارا  لــە  و  واڵت 
بــۆ  پــان  بەرنامــەو  داڕشــتنی  بــۆ  زۆر 
پێشــبردنی کاروبــاری ئابــووری خــۆی و 
لە بەشــەکانی دیکە کە بەشی سیاسەتی 
بــە  پەیوەنــدی  کــە  نیشــتمان  ئابــووری 
حکومەتی ناوەندییەوە هەیە، بەاڵم ئاســتی 
دەســەاڵتی ئــەو هەرێمانــە لــە واڵتێک بۆ 
واڵتێکی دیکە فەرق و جیاوازی هەیە، لە 
زۆربەی واڵتە دێموکراتیکە فیدراڵەکاندا 
لەبــواری  ســەقامگیرییەک  و  پایــداری 
ئابوورییــەوە بوونــی هەیــە کــە لــە الیــەن 
حکومەتــی ناوەندییــەوە رێبــەری دەکرێ، 
بۆیــە لە بــواری ئەزموون و واقعیەت هیچ 
مەترســییەک لەســەر نیزامــی فیدڕاڵــی 
تەجرووبــەی  نییــە،  بۆنیانــی  و  ئەســاس 
نێودەوڵەتی ســەلماندویەتی کە پێشکەوتن 
و پەرەسەندنی نیشتمانێک کە بە شێوازی 
حکومەتــی سیاســی فێدڕاڵییە، کردەوەی 
پووڵــی  و  ماڵــی  و  ئابــووری  سیســتمی 
لــەم واڵتانە لەبــەر وجوودی ئــازادی کار 
و کاربەدەســتانی ئابــووری و)حکومەتــی 
کرێکاران و بەکاربەران( لەســەر ئەساسی 
یاســا و سیســتمی ئابــووری بــازاڕ دابیــن 
کراوە، سیاســەتەکانی سیستمی ئابووری 
و ماڵی شەفاف و روون لەگەڵ چۆنیەتی 
ئــەو سیســتمەوه شــکڵ دەگــرێ، لــە نێــو 
فیدراڵــدا  دێموکراتیکــی  حکومەتــی 
ئەنگیزە لە بەڕێوبردنی سیاســەتە ئابووری 
و ماڵییەکان بەنیســبەت نیزامی ســەرەڕۆ 
و دیکتاتــۆری زیاتــرە، پــان و ئیجرایــی 
گەشــەکردن  پڕۆگرامەکانــی  کردنــی 
بــە  پێداویســتییەکان  بەرەوپێشــچوونی  و 
لەبەرچاوگرتنــی  بــە  ورد  شــێوازێکی 
ئیمکانات و تواناییەکان لەگەڵ هاودەنگی 
لــە فەزایەکــی دێموکراســی لــە ئاســتی 
هەرێــم و دەوڵەتــی ناوەندیــدا ئیجــرا دەبێت، 
لــە حکومەتــی فیدڕاڵــدا واڵت بە هەرێمە 
دابــەش  نەتەوەییــەکان  و  جوغرافیایــی 
دەکــرێ کــە هەر کامیــان لــە ئیمکانات، 
توانایی، سەرچاوە، تایبەتمەندی سروشتی 
و ئینســانی تایبــەت پێــک هاتــووە، ئــەم 
دابەش کردنە بەســتەرێک ئامادە دەکات 
تــا هەر هەرێمێــک لەســەر ئیمکانــات و 
بەرەوپێــش  خۆیــان  تایبەتمەندییەکانــی 
بچن و لە کانی و ســەرچاوە سروشــتی و 
ئینسانییەکان تا دەتوانن کەڵک وەربگرن.

سۆران شەمسی



١١ ژمارە ٧٤٣، ٤ی فێوریەی ٢٠١٩

 ئەو ڕۆژەی لە سەهۆڵبەنداندا مەهاباد 
پاڵتۆکەی فڕێ دا"

کوورتەیەک لە پەخشانە شێعری

.... لەو ڕۆژەدا، برسێتی ببوو بە تێریی

گژوگیای دەم گۆنەکردوو دیسانەوە کەوتنە قسە.

درەختــەکان ئەوانــەی بــاش ئەیانزانی تەمەنیان ڕووەو هەڵدێــرە بە پێی خۆیان ئەهاتن بۆ الی 

ئازادی. بۆ ئەوەی بیانسووتێنێ تا بەچکەکان و جووجەڵە و بنچک و زەرنەقووتەی ناو هێالنە و ئەو 

ساوایانەی ئەو ڕۆژە لەدایکبوون زریان ڕەقیان نەکاتەوە و نەمرن لەوێ.
لە ڕۆژێکی بە ڕۆژژمێر وەکوو ئەمڕۆ و

بەاڵم بە دڵنیایی وەک ئەمڕۆ نا لەوێ.
چۆلەکەکان ئێستا لەوێ لەسەر دار و 

گوێسەبانە هەموو بە دەم فڕینەوە،
بەدەم حیلە و کوڕژنەوە،جوانووەکانیش ئێستا لەوێ

پەلکەگیاکان، پەیژە هەرە بچکۆلەکان،
وردە گەاڵ، کاڵوڕۆژنەی شێعرەکان، 
سەماوەر و زاری تاوڵە دۆمینە و

سەر بندینی ڕووبارەکان،تا دووکەڵی زۆپاکان و چەو و لمی 

گوارە و ملوانکەی ژنەکان، قفڵی زیندان،
کلووی بەفر، "با"ی هەاڵتوو.

هەموو لەوێ، هەموو لێرە، هەموو لەوال
هەموو هەموو.. هەزار.. هەزار

ئەڵێن ئەڵێ نیشانمان دەن وەکوو ئاسمان

ئەڵێن ئەبێ بیانبیسین وەکوو سەمتوور و
بۆنیان بکەین و وەک چۆن بۆنی
لیمۆ و شێعر و منداڵ ئەکەین..

بێنە دەرێ لەگەڵ هەتاو، بێنە دەرێ
سروودەکانی "بوتیمار".چاوەکانی عەدنان پوور و

لە ڕۆژێکی بە ڕۆژژمێر وەکوو ئەمڕۆ و
بەاڵم بە دڵ وەک ئەمڕۆ نا 

باوەشی کرد بە مێژوودا..لەم ڕۆژەدا.. پیاوێک لە گوڵی دارچوالە

بەفر و چوالەی لەگەڵ یەکدا موتوربە کرد..
لە دواییدا درەختێ هاتە دنیاوە

گۆمی ورمێ ناوی لێنا درەختەکەی هەتاوی کورد!

لە شەست ساڵ زیاتری برینەوە لەمەوبەر

لە شەست ساڵ زیاتری سێدارەوە لەمەبەر

ئەو ڕۆژەی لە یەکەمین جووتبوونی نێوان

ئازادی و زستاندا و لەسەر کاسەی بەفر
بەهارێ زا و ناومان لێنا ڕووناکیی.

ئەو ڕۆژەی بۆ یەکەمین جار لە دەربەندی ترس و بیمدا

پیاوێک ڕەشەبای ڕامکرد و چارەنووسی لە ئاگردا جڵەو کرد و
ڕۆژ دێ و ئەڕوا..ئەسپەکانیش ناویان لێنا پێشەوا

دەیان سەدەیش لە دوای من

هەر لەم ڕۆژە بەفرینەدا لەسەر مانگ بێ و
لەسەر ئەرز بێ و لە شاخا..

شاعیرێ دێ بە مەشخەاڵن بنووسێ

ئەی درەختی پێشەوا!لە بیرمانی ئەی کۆماری خۆشەویستی و

شێرکۆ بێکەس

ژیال سەلیمی

ا و پیشــە بو
ورەی پێشمەرگەکانی دێموکرات

قەندیل ئاسا
بەرزو بەرزترە لە ھەورەگرمە

بە تینرتە لە ئاگر
خەباتیان پۆاڵیینرتە و

بەرەو لووتکە ھەنگاو دەنێن.
١١ مۆمی نەکوژراوی

کۆماری کوردستانیان ھەڵگرتووە
بە رسوودی رێبەندان رێبەندان

کووچــە و کۆاڵنــی مەھابادیان 
خرۆشاندووە

و
پەیامن دەدەن

بە پێشەوا
ئەم جارە

٤٠ میلیون مۆم دابگیرسینین و
کوردستان بکەنە واڵت
کوردستان بکەنە واڵت.
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