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وەگەڕکەوتنەوەی گەمارۆکان لەدژی ئێران
 2٥ ئامریــکا  خەزێنەداریــی  وەزارەتــی 
حقوقیــی  و  حەقیقــی  کەســایەتیی 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  هەبوونــی  بەهــۆی 
بەرنامــەی مووشــەکیی ڕێژیمــی ئێــران 
ــە پێرســتی گەمــارۆ  ــۆدس، ل و ســپای ق
زیــاد  ئێــران  بــە واڵتــی  پێوەندیــدارەکان 

کــرد.
ئێــن"،  ئێــن  "ســی  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
ئامریــکا  خەزێنەداریــی  وەزارەتــی 
 ١٣ ڕێبەنــدان،  ١٥ی  هەینــی  ڕۆژی 
کەســایەتی حەقیقــی و ١2 کۆمپانیــای، 
بەهــۆی فرۆشــتن یــان هەوڵــدان لەمــەڕ 
فرۆشــتنی تەکنۆلــۆژی و پێداویســتییە 
پێوەندیــدارەکان بــە بەرنامــەی مووشــەکە 
بالســتیکەکانی ئێران، خســتە نێو پێرستی 
لــەو  هەنــدێ  خۆیــەوە.  گەمارۆکانــی 
کەســانە یــان ئــەو ناوەندانــە پشــتگیرییان 
لــە ســپای تێرۆریســتی قۆدســی ئێــران 
کــردووە و یــان نوێنەرایەتییــان کــردووە. 
لــە  کۆمپانیاگەلــە  لــەو  هەنــدێ 
ئیماراتــی یەکگرتــووی عەرەبــی، لوبنــان 
و چیــن چاالکــی دەکەن.پێــش لــەوەش 
نوێــی  دەوڵەتــی  کــە  ڕاگەیەندرابــوو 
ئامریــکا بــە دەســتووری دۆناڵــد ترامــپ، 
گەمــارۆی نوێــی زیاتــر لــە دژی کەســان 
ــان پێوەندیــدار  ــدە ئێرانییــەکان، و ی و ناوەن
ــادا  ــە لــە ســەردەمی ئۆبام بــە ئێــران، ک
پەســەند  ســەر،  خرابــووە  گەمارۆیــان 
هیــچ  گەمارۆیانــە  ئــەم  دەکرێــت. 

پێوەندییەکیــان بــە ڕێککەوتنــی ناوکــی 
نییــە. ئێــران و واڵتانــی ١+٥ 

وەزارەتــی  ڕاگەیەنــدراوی  بەپێــی 
ئــەو  ئامریــکا  خەزێنەداریــی 
گەمارۆیــان  کۆمپانیاگەلــەی 
"شــرکت  لــە:  بریتیــن  خراوەتەســەر 
دانــش،  آریــن  شــرکت  شــرقی،  ســتاره 
ماهــر،  ســاختمانی-تجاری  شــرکت 
میــراژ،  تجاری-انــرژی  شــرکت 
اس،  کــی  ام  بین المللــی  شــرکت 
نینگبــو،  واردات  و  صــادرات  شــرکت 
شــرکت  ســبز،  افــق  داریــا  شــرکت 
ــە  ــال پرل]ل ــرکت روی ــم، ش ــازی ری داروس
عەرەبــی[،  یەکگرتــووی  ئیماراتــی 
شــرکت زیســت تجهیــز پویــش، شــرکت 
 Mirage for،تجــاری کاســالینگ
و     Waste Management
 Environmental Services

. "sarl
کــە  کەســایەتییانەش  ئــەو  پێرســتی 
گەمارۆیــان خراوەتــە ســەر بــەم شــێوەیە 
ــا  ــا، عەبدوڵ ــدراوە: "حــاج یەحی ڕاگەیەن
شــاخدارییان،  تەنــی  ئەســغەرزادە، 
محەممــەد  ئیبراهیمــی،  حەســەن 
قەرحــەت، محەممــەد مەقــام، کامبیــز 
ڕۆســتەمییان، عەلــی شــەریفی، کیــن 
مســتەفا  یــوو،  ڕیچــارد  هــۆوا،  شــین 
زاهێــدی، قــودرەت زەرگــەری و کارۆل 

ژائــۆ".

ناوشکێنی ئامریکا  ڕەوانەی 
بابولمەندەب کرا

پاپــۆڕە  هەوڵــی  دوای  لــە 
حوســییەکان  توندڕەوکانــی 
گــەرووی  کردنــی  نائەمــن  بــۆ 
ناوشــکەنێکی  بابولمەنــدەب، 
ئامریــکا ڕەوانــەی ناوچەکــە کرا.
زاری  لــە  ڕۆیتێــرز  هەواڵدەریــی 
بــاوی  ئامریکایــی  بەرپرســانی 
ویالیەتــە  کــە؛  کردووەتــەوە 
دوای  لــە  یەکگرتــووەکان 
ئاڵۆزییــەکان  بەرزبوونــەوەی 
واشــنگتۆن  و  تــاران  نێــوان  لــە 
ڕێــگا  پاراســتنی  بــۆ  و 
لــە  نێودەوڵەتییــەکان  ئاوییــە 
حوســییەکان،  تەقــەی  بەرانبــەر 
ناوشــکێنێکی هێــزی دەریایــی بــۆ 
کەنارئاوەکانــی یەمــەن نــاردووە.
کــە  ئامریکایــی  بەرپرســی  دوو 
ئاشــکرا  ناویــان  نیانویســتووە 
بکرێــت، گوتوویانــە؛ ناوشــکێنی 
ــتووەتە  ــول" گەیش ــو.اس. اس ک "ی
بابولمەنــدەب  گــەرووی  نزیــک 
ڕۆژئــاوای  باشــووری  لــە 
گەشــتە  بەرپرســایەتی  و  یەمــەن 

لــەو  پشــتیوانی  و  دەریاییــەکان 
کەشــتییانە کــە لــە هاتوچــۆدان 

دەگرێــت. ئەســتۆ  لــە 
زاری  لــە  فرانس پرێــس  هەروەهــا 
ئاشــکرای  دیکــەوە  بەرپرســێکی 
کــرد کــە؛ ناوشــکێنی ئامریکایی 
ڕووداوانــەی  ئــەو  دوای  لــە 
عەرەبســتانی  ناوشــکێنی  بــۆ 
ســعوودی هاتــە پێــش، ڕەوانــەی 
ڕۆژ  کراوە.چەنــد  بابولمەنــدەب 
توندڕەوەکانــی  پاپــۆڕە  پێــش 
هێرشــیان  حوســییەکان  میلیشــا 
کــردە ســەر پاپۆڕێکــی ســعوودی 
لــە کەنارئــاوی ڕۆژئــاوای یەمەن، 
تەقینەوەیــەک  ئاکامــدا  لــە  و 
بــەو  کــەس  دوو  کــە  دا  ڕووی 
کوژران.ناوشــکێنی  هۆیــەوە 
اس  "یــو.اس.  ئامریکایــی 
ــاڵی  ــری س ــە ئۆکتۆب ــیش ل کول"ـ
عــەدەن  بەنــدەری  لــە  2٠٠٠دا 
یــەک  و  ســەر  کرایــە  هێرشــی 
لــەو  ئامریکایــی  ســەربازی 

کــوژرا. کــردەوەدا 

سەردەمی قبووڵکردنی کردەوەکانی 
ڕێژیمی ئێران بەسەرچووە

ڕاوێــژکاری  فیلیــن،  مایکێــل 
دۆناڵــد  نەتەوەیــی  تەناهیــی 
١٥ی  هەینــی  ڕۆژی  ترامــپ، 
باوکردنــەوەی  بــە  ڕێبەنــدان 
دا  هۆشــداری  ڕاگەیەندراوێــک 
ــکا چیدیکــە  ــی ئامری کــە؛ دەوڵەت
ڕێژیمــی  دنەدەرانەکانــی  هەوڵــە 
بۆســەر  هەڕەشــەن  کــە  ئێــران، 
ئامریــکا،  بەرژەوەندییەکانــی 

نــاکات. قبــووڵ 
مایکێــل فیلیــن لــەو ڕاگەیەندراوەدا 
بەوەیکــە:  ئاماژەکــردن  وێــڕای 
"کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی تائێســتا 
زیاتــر لــە پێویســت هەڵســوکەوتی 
کــردووە"  قبــووڵ  ئێرانــی  خراپــی 
چاوپۆشــی  "ڕۆژانــی  گوتوویــە: 
و  دوژمنکارانــە  کــردەوە  لــە 
ئێــران  هەڕەشــەئامێزانەکانی 
بەرانبــەر ئامریــکا و کۆمەڵــگای 

بەســەرچووە". نێونەتەوەیــی 
ڕاگەیەندراوەکەیــدا  لــە  فیلیــن 
بــە  کــردن  ئامــاژە  وێــڕای 
ئەمدواییانــەی  گەمارۆکانــی 

ئێــران جەختــی  لــەدژی  ئامریــکا 
کــردەوە کە: "کۆماری ئیســالمیی 
واڵتــی  گرینگتریــن  ئێــران 
پشــتیوانی تێرۆریزمە و پشــتگیریی 
توندوتیژانــە  چاالکییــە  لــەو 
ســەقامگیریی  کــە  دەکات 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تێکــدەدەن 
بەشــداریی  چاالکییانــەدا  لــەو  و 
ڕێککەوتنــی  وێــڕای  دەکات. 
ئێــران  لەگــەڵ  ئۆبامــا  دەوڵەتــی 
ــوو،  ــدا ب ــی ئێران ــە بەرژەوەندی کــە ل
بەردەوامــن.  کردەوەگەلــە  ئــەم 
ئــەم  ئەمــڕۆ  گەمارۆکانــی 
کردۆتــە  ئێرانــی  کردەوانــەی 

. " نە نیشــا
نەتەوەیــی  تەناهیــی  ڕاوێــژکاری 
دۆناڵــد ترامــپ گوتیشــی: "لــەو 
کاتــەوە کــە ڕێککەوتنــی ناوکــی 
هەڵســوکەوتی  کــراوە،  پەســەند 
ئێــران  نایاســایی  و  هێرشــبەرانە 
الیەکــی  ســەندووە".لە  پــەرەی 
ماتیــس،  جێیمــز  دیکەشــەوە، 
وەزیــری بەرگریــی ئامریــکا ڕۆژی 

شــەممە لــە میانــەی ســەفەرەکەیدا 
بــۆ واڵتــی ژاپــۆن، هۆشــداری دا 
کــە؛ ئێــران "ســەرەکیترین دەوڵەتــی 
پشــتیوانی تێرۆریزمــە لــە جیهانــدا".
ترامــپ،  دۆناڵــد  هــاوکات، 
ئامریــکاش  کۆمــاری  ســەرۆک 
بەڵێنــی دا کــە؛ لەبەرانبەر ڕێژیمی 
هێرشــبەرانە  سیاســەتێکی  ئێرانــدا 
بگرێتەبــەر، و هۆشــداری دا کــە 
ئێــران  بەردەوامیــی  ئەگــەری  لــە 
مووشــەکییەکانی  بەرنامــە  لــە 
لــە  هەڵنەگرتنــی  دەســت  و 
دەســتێوەردان لــە ملمالنــێ و کێشــە 
ناوچەییــەکان، لەگــەڵ هەڵوێســت 
و کــردەوەی لێبڕاوانــەی ئامریــکا 

دەبێتــەوە. بــەرەوڕوو 
ئامریــکا  کۆمــاری  ســەرۆک 
تویتێرییــدا  پەیامێکــی  لــە 
بــە  یــاری  "ئێــران  نووســویبووی: 
ئاگــر دەکات" و جەختــی کردبووەوە 
کــە؛ لەبەرانبــەر ڕێژیمــی ئێرانــدا 
مێهرەبانانــەی"  "هەڵســوکەوتی 

ناگرێتەبــەر. ئۆبامــا  بــاراک 

ڕاسان و الیەنە سیاسیەکان

کاری  و  حیزبایەتــی  ئەزموونــی 
ڕێکخراوەیــی لــە نێــو الیــەن و حیزبێکــی 
ــدا  ــتانی ڕۆژهەاڵت ــە کوردس ــیدا، ل سیاس
ــە  ــە و هــەر ل ــد دەیەیی ئەزموونێکــی چەن
پێوەندیــی  بــواری  لــە  هەمانکاتیشــدا 
نێــوان حیــزب و الیــەن سیاســییەکانەوە، 
کەمتــر  و  تــاڵ  زۆرتــر  ئەزموونێکــی 

شــیرینە.
ــی  ــە دوای شۆڕشــی گەالن ــی ل بەتایبەت
پاشــایەتی  ڕێژیمــی  دژی  بــە  ئێــران 
٣٨ەمیــن  تێیدایــن  ڕۆژانــەی  لــەم  کــە 
ســاڵوەگەڕی ســەرکەوتنی گــەل بــە ســەر 
نێــو  لــە  دێتــەوە،  ملهــوڕدا  دەســەاڵتی 
کۆمەڵگای کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیشــدا 
وەکــوو شــوێنەکانی دیکــە لــە ئێرانــدا، 
پێکهاتــن  ڕێکخــراو  و  حیــزب  چەندیــن 
پێشــوویان  ئەوانــەی  ڕکەبەرایەتیــی  و 
دەکــرد. بەداخــەوە لــە بــەر کەمبوونــی 
و  پێکەوەیــی  کاری  ئەزمــووی 
دواکەتوویــی کۆمەڵــگا و هاتنەنێــوەوەی 
بیرۆکــەی پاوانکەرانــە و بیــری ســڕینەوە 
ماوەیەکــی  ئەویتــر،  لەنێوبردنــی  و 
تــاڵ لــە مێــژووی ڕۆژهەاڵتــدا تۆمــار 
کــرا، کــە هەمــان مێــژوو و بــە تامــی 
دیکــەی  بەشــەکانی  لــە  تاڵتــرەوە  زۆر 
کوردستانیشــدا ئەزمــوون کــراون. هــەر 
برگەشــدا  چەنــد  لــە  هەمانکاتــدا  لــە 
ئەزموونــی لێــک نزیکبوونــی هەندێــک 
لــە  هەندێــک،  دۆســتایەتیی  و  حیــزب 
بیرەوەریــی سیاســیی کوردســتاندا هەیــە.
ئێســتا کــە وەرزێکــی دیکــەی خەبــات 
دەســت  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە 
پێدەکاتــەوە و فەســڵێکی دیکــەی مێــژوو 
حیزبــی  کــە  پێویســتە  دەنووســرێتەوە، 
ــوون و پێوەندیــی نێــوان حیــزب و الیەنــە  ب
قۆناغێکــی  بنێتــە  پــێ  سیاســییەکان 

دیکــەوە.
هەرچەنــد  ڕۆژهــەاڵت،  راســانی 
پێکردبــێ،  دەســتی  حیزبێــک  ڕەنگــە 
تایبەتــی  گرووپێکــی  ڕاســانی  بــەاڵم 
چوونکــە  نیــە،  تایبەتــی  حیزبێکــی  و 
کوردســتان موڵکــی پاوانکــراوی کــەس 
نیە و ســەردەمی حیزبی هەمەالیەنگیر و 
پەڕاوپــەڕی، کــە خــۆی لــە باتــی هەمــوو 
دوای  ببینــێ،  جیهــان  و  کۆمەڵــگا 
ڕووخانــی دیــواری بێرلیــن بەســەر چــووە! 
کۆمەڵــگای کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیــش 
وەکــوو هەمــوو کۆمەڵگایەکــی جیهــان 
پــڕە لــە ڕەنگــی جیــاواز و ئیــدە و خولیای 
جیــاواز. لــەم کۆمەڵگایــەدا هــەر حیــزب 
و  مەدەنــی  و  سیاســی  گرووپێکــی  و 
ــە  ــۆی ب ــی، خ ــووری و کۆمەاڵیەت کولت
نوێنــەری ویســت و خولیــای کۆمەڵێــک 
کــەس  و چیــن و توێژێــک دەبینــێ و بــە 
ــە  ــز و تواناکانەوەی ــوو هێ ــداریی هەم بەش
ــۆ ڕزگاری و  کــە خەباتــی کوردســتان ب
گەیشــتن بــە ئــازادی گەشــە دەســتێنێ و 

لــە ســەرکەوتن نزیــک دەبێتــەوە.
خەباتــی  واتــە  ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی 
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یادی ٧١ ساڵەی كۆماری 
كوردستان لە سنوورەكانی 

ڕۆژهەاڵت بەرز ڕاگیرا
ســاڵ،  دووهەمیــن  بــۆ 
مەتەرێــزی  خەباتگێڕانــی 
شــاخەكانی كوردســتان، خانەخوێــی 
ســاڵڤەگەڕی  بەڕێوەچوونــی 
دامەزراندنــی كۆمــاری كوردســتان 
كوردســتانی  ســنوورەكانی  لــە 

بــوون. ڕۆژهــەاڵت 
٣٠ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
بەفرانبــار، ڕێوڕەســمێك بــە بۆنــەی 
دامەزراندنــی كۆمــاری كوردســتان، 
بــە بەشــداریی كادر و پێشــمەرگە 
و ئەندامانــی حیزبــی دێموكراتــی 
دانیشــتووی  ئێــران  كوردســتان 
شــاخە  لــە  كوردســتان،  هەرێمــی 
كوردســتانی  ســنوورییەكانی 

چــوو. بەڕێــوە  ڕۆژهــەاڵت 
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمە  ئــەو 
و  ڕەقیــب"  "ئــەی  نەتەوایەتــی 
گیانــی  بــۆ  بێدەنگــی  خولەكێــك 
ڕیــگای  شــەهیدانی  پاكــی 
دەســتی  كوردســتان  ڕزگاریــی 

. د پێكــر
پەرویــزی،  كەریــم  دواتــر 
سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
ئێــران چەنــد وتەیەكــی ســەبارەت 
بــە ڕۆڵــی كۆمــاری كوردســتان، 
بــە  پێشــكەش  ڕێوڕەســمەدا  لــەو 

كــرد. بەشــداربووان 

كەریــم پەرویــزی لــە وتەكانیــدا 
وێــڕای ئامــاژە بــە ڕۆڵی مێژوویی 
كۆمــاری كوردســتان لــە مێــژووی 
كــورددا،  نەتەوەیــی  بەرخۆدانــی 
ڕایگەیانــد: ئێمــە وەكــوو حیزبــی 
دێموكــرات خۆمــان بــە درێــژەدەری 
كوردســتان  كۆمــاری  ڕێــگای 
وەدیهێنانــی  هەتــا  و  دەزانیــن 
ئاواتەكانــی ئــەو كۆمــارە درێــژە بــە 

خەباتــی خۆمــان دەدەیــن.
دەفتــەری  ئەندامــەی  ئــەو 
دێموكراتــی  حیزبــی  سیاســیی 
بەشــێكی  لــە  ئێــران  كوردســتانی 
ــە  ــاژەی ب ــدا، ئام دیكــەی وتەكانی
خەباتــی  لــە  دیكــە  قۆناغێكــی 
ژێــر  لــە  كــورد  نەتەوەیــی  نوێــی 
نــاوی "ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت" كــرد 
و پێویســتیی درێــژەدان بــەو قۆناغە 
نوێیــە لــە خەباتــی دووپــات كردەوە.
ناوبــراو هەروەهــا ئامــاژەی بــە 
ڕۆڵی نەرێنی و دەستێوەردانەكانی 
ڕێژیمــی ئێــران لــە ناوچــەدا كــرد و 
چەنــد وتەیەكــی لــەو پەیوەندییــەدا 
پێشــكەش بــە بەشــداربووانی ئــەو 

ڕێوڕەســمە كــرد.
لــە  پەرویــزی  كەریــم 
ڕایگەیانــد:  وتەكانیــدا  كۆتایــی 
بەرزڕاگرتنــی یــادی دامەزراندنــی 
كۆماری كوردســتان لە شــاخەكانی 

ئیــرادەی  نیشــانەی  كوردســتان 
نەتــەوەی  پۆاڵیینــی  و  بەهێــز 
ــی كۆمــاری  ــۆ دامەزراندن ــورد ب ك
وەدیهێنانــی  بــۆ  كــە  كوردســتانە 
ئاواتەكانــی ئــەو كۆمــارە خەبــات 

دەكات.
ــمەدا،  ــەو ڕێوڕەس ــژەی ئ ــە درێ ل
گرووپــی موســیقای ڕاســان چەنــد 
ســرودێكی حەماســییان پێشــكەش 

كــرد.
دیكــەی  بەشــێكی  لــە 
ڕێوڕەســمەكەدا "مامۆســتا بێبــەش" 
چەنــد  شــاعێر،  پێشــمەرگەی 
پارچــە هۆنراوەیەكــی حەماســیی 
بــە بۆنــەی ٧١ ســاڵەی دامەزرانــی 
پێشــكەش  كوردســتان  كۆمــاری 

كــرد.
جــەالل  هونەرمەنــد  دواتــر، 
چەنــد  ڕێوڕەســمەدا  لــەو  شــریت 
بــە  پێشــكەش  گۆرانییەكــی 
ــرد.  بەشــداربووانی ڕێوڕەســمەكە ك
و  شــایی  بــە  ڕێوڕەســمە  ئــەو 
هەڵپەڕكێــی بەشــداربووان پــاش دوو 

هــات. كۆتایــی  كاتژمێــر 

ڕێوڕەسمی ٢ی ڕێبەندان 
لە ناوەندی 3ی کوردستان 

بەڕێوە چوو
ســاڵڕۆژی  ٧١ـــەمین 
کۆمــاری  دامەزراندنــی 
کوردســتان لــە ناوەنــدی ٣ی 
ڕاگیــڕا. بــەرز  کوردســتان 
ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٥ی  ڕێبەندانــی  2ی 
ڕێوڕەســمی  هەتــاوی، 
ســاڵڕۆژی  ٧١ـــەمین 
کۆمــاری  دامەزراندنــی 
بەشــداریی  بــە  کوردســتان 
ڕێبەریــی  ئەندامانــی 
حیزبــی دێموکــرات و کادر 
ئەندامانــی  و  پێشــمەرگە  و 
کوردســتان  ٣ی  ناوەنــدی 
لــە  میوانــان،  هەروەهــا  و 
کوردســتان  ٣ی  ناوەنــدی 

ڕاگیــڕا. بــەرز 
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە 
ســروودی نەتەوایەتــی "ئــەی 
ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی چەنــد 

ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن 
شــەهیدانی  پاکــی  گیانــی  لــە 
کوردســتان  ڕزگاریــی  ڕێــگای 

دەســتی پێکــرد.
دەرویشــی"،  "ســدیق  پاشــان 
ناوەندیــی  ئەندامــی کۆمیتــەی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران، چەنــد وتەیەکی بە بۆنەی 
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری 
کوردســتانەوە پێشــکەش کــرد.

ئــەو  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
ســروودێکی  ڕێوڕەســمەدا 
شۆڕشــگێڕانە لەالیــەن مندااڵنــی 
بــە  کوردســتان  ٣ی  ناوەنــدی 
مووزیکــی  کــۆڕی  هاوکاریــی 
پێشــکەش  دێموکــرات  حیزبــی 

کــرا.
موســتەئجێر"  "ژیــال  دواتــر 
دێموکراتــی  حیزبــی  ئەندامــی 
پەیامــی  ئێــران،  کوردســتانی 

یەکیەتییەکانــی  هاوبەشــی 
خوێندکارانــی  و  الوان  ژنــان، 

کــرد. پێشــکەش 
دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
ڕاگرتنــی  بــەرز  ڕێوڕەســمی 
یــادی دامەزرانــی کۆمــاری 
کوردســتان، شــاعیر مامۆســتا 
شــێعرێکی  پارچــە  بێبــەش 
ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە 
کۆمــاری  دامەزراندنــی 
کــرد. پێشــکەش  کوردســتان 
ــمەکەدا  ــی ڕێوڕەس ــە نێوئاخن ل
ســروودێکی دیکــە لــە الیــەن 
 ٣ ناوەنــدی  مندااڵنــی 
پێشــکەش کرا.ئــەو ڕێوڕەســمە 
هەڵپەڕکێــی  و  شــایی  بــە 
بەشــداربووان کۆتایــی پێهــات.

سێمینارێک بە بۆنەی ٢ی ڕێبەندان لە 
زانکۆی دهۆک بەڕێوە چوو

ســێمینارێک به بۆنەی ٧١ـــەمین 
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری 
کوردســتان لــە زانکــۆی دهــۆک 

بەڕێــوە چــوو.
ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٥ی  ڕێبەندانــی  ٣ی 
بانگهێشــتی  لەســەر  هەتــاوی، 
ـ  دهــۆک  زانکــۆی  فەرمیــی 
مرۆییــەکان،  زانســتە  کۆلێــژی 
هەیئەتێکــی حیزبی دێموکرات بە 
سەرپەرەســتیی حەســەن شــەرەفی 
گشــتیی  ســکرتێری  جێگــری 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران، لــە ســێمینارێکدا کــە بــە 
بۆنــەی 2ی ڕێبەنــدان بەڕێوەچــوو 

کــرد. بەشــدارییان 

لــەو ســێمینارەدا حەســەن شــەرەفی 
ســەبارەت  وتەیەکــی  چەنــد 
و  کوردســتان  "کۆمــاری  بــە 
پێشــکەش  تایبەتمەندییەکانــی" 

کــرد. 
بەشــداریی  بــە  ســێمینارە  ئــەو 
ئەکادیمــی،  کەســایەتی  دەیــان 
ڕۆشــنبیر و ســەدان خوێنــدکاری 
زانکۆ و ڕاگەیاندنە گشتییەکان 

بەڕێــوە چــوو.
بەڵگــە  پێشکەشــکرانی  دوای 
دێکۆمێنتاریــی  فیلمــی  و 
کوردســتان،  کۆمــاری 
علــو"  خــددە  "ســەعید  دوکتــور 
مێــژووی  بەشــی  مامۆســتای 
زانســتە مرۆییەکانــی زانکــۆی 

وتەیەکــی  چەنــد  دهــۆک، 
هــەر  دواتــر  و  کــرد  پێشــکەش 
کام لــە دوکتــور "حەســەن کەریــم 
زانکــۆی  مامۆســتای  جــاف" 
ســەالحەدینی هەولێــر و دوکتــور 
لــە  میرخــان"  ســلێمان  "هــۆزان 
زانکــۆی  مێــژووی  بەشــی 
الیەنــە  بــە  ســەبارەت  دهــۆک، 
جیاجیاکانــی مێــژووی کۆمــاری 
پێشــەوا  ڕۆڵــی  و  کوردســتان 
قــازی محەممــەد قســەیان کــرد.
ســێمینارەدا  ئــەو  کۆتایــی  لــە 
و  ڕا  ســێمینارەکە  بەشــدارانی 
پێشــکەش  خۆیــان  بۆچوونــی 

کــرد.

ساڵڕۆژی کۆماری کوردستان لە 
ڕۆژهەاڵت بەڕێوە چوو

قارەمانــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
قارەمــان،  ســنەی  شــاری  لــە  ئێــران 
دامەزرانــی  ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە 
کۆمــاری کوردســتان، ڕێوڕەســمێکی 
بــرد. بەڕێــوە  بــەو ڕۆژەیــان  تایبــەت 
ــە بەشــداریی  ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ ب
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ســاڵڕۆژی  ـــه مین   ٧١ بۆنــەی  بــە 
ــە  ــتان ل ــاری کوردس ــی کۆم دامەزران

چــوو. بەڕێــوە  ســنه  شــاری 
ئــەو ڕێوڕەســمە بــە ســروودی نەتەوەیــی 

خولەکێــک  و  ڕەقیــب"  "ئــەی 
پاکــی  گیانــی  بــۆ  بێدەنگــی 
ڕزگاریــی  ڕێــگای  شــەهیدانی 

چــوو. بەڕێــوە  کوردســتان 
ئەندامانــی  لــە  یەکێــک  پاشــان 
حیزبــی دێموکــرات پەیامێکــی بــەم 

خوێنــدەوە. بۆنــەوە 
کــەس  چەنــد  ڕێوڕەســمەدا،  لــەو 
دێموکــرات  حیزبــی  ئەندامانــی  لــە 
مێــژووی  لەگــەڵ  لەپێوەنــدی 
ڕاســانی  و  کوردســتان  کۆمــاری 
بــە  پێشــکەش  وتەیــان  ڕۆژهــەاڵت 

کــرد. ئامادەبــووان 

ڕێوڕەســمەکەدا،  نێوئاخنــی  لــە 
حیزبــی  ئەندامانــی  لــە  یەکێــک 
شــێعری  پارچــە  چەنــد  دێموکــرات 

کــرد. پێشــکەش  بۆنــەوە  بــەم 
لــەو ڕێوڕەســمەدا، فایلــی  هەروەهــا 
دەنگیــی لــە وتــە بەنرخەکانی شــەهید 
دوکتــور قاســملوو و چەنــد ســروودی 
ناوەرۆکــی  بــە  شۆڕشــگێڕییان 
"ڕاســان" کــە لــە الیــەن کۆمیســۆنی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ڕاگەیاندنــی 
کوردســتانی ئێرانــەوە ئامــادە کرابــوو، 
بــاو  ڕێوڕەســمەکە  بەشــدارنی  بــۆ 

کــردەوە.

الوانی ڕاسان لە سنە: وەکوو 
پێشمەرگەکانی شار پشتیوانی لە 

پێشمەرگەکانی شاخ دەکەین
الوانــی ڕاســان لــە شــاری ســنە 
بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی دامەزرانــی 
کۆمــاری کوردســتان پەیامێکیــان 

بــاو کــردەوە.
الوانــی ڕاســان لــە شــاری ســنه، لە 
پەیامێکــدا ســاڵڕۆژی دامەزرانــی 
لــە  کوردســتانیان  کۆمــاری 
و  کوردســتان  خەڵکــی  هەمــوو 
کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبــی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

کــرد. پیرۆزبایــی 
ڕاســان  الوانــی  پەیامــەدا  لــەو 
لــە  باســیان  ســنە  شــاری  لــە 
ــاری  ــژووی پرشــنگداری کۆم مێ
کۆمــاری  و  کــرد  کوردســتان 
خاڵێکــی  وەک  کوردســتانیان 

وەرچەرخــان لــە مێــژووی خەباتــی 
کــرد. بــاس  کــورددا  گەلــی 

ــە ســەر  ــەو الوە شۆڕشــگێڕانە ل ئ
گەیشــتن  تــا  خەبــات  درێــژەی 
کۆمــاری  ئامانجەکانــی  بــە 
ــەوە. کوردســتان جەختیــان کردۆت
ڕاســان  الوانــی  پەیامــەدا  لــەو 
باســیان لــە خەباتــی نوێــی گەلــی 
"ڕاســانی  نــاوی  لەژێــر  کــورد 
ڕەهەنــدە  بــە  ڕۆژهــەاڵت" 
و  کــردووە  جۆراجۆرەکانییــەوە 
یەکگرتوویــی خەباتــی "شــاخ و 
شــار" یــان بــە هەنگاوێکــی مــەزن 

کــردووە. نــاوزەد 
هەروەهــا لــەو پەیامــەدا هاتــووە، 
بــە  خەباتــە  ئــەو  دەســپێکی 

فیداکاریــی ڕۆڵەکانــی گەلــی 
کــورد لــە قەرەســەقەل، بۆڕیــەر و 
ــان  ــە موکری ــر ل کۆســااڵن و دوات
بــوو کــە دوژمنــی وەلەرزە خســت.
الوانــە  ئــەو  کۆتاییــدا  لــە 
ڕایانگەیانــدووە: ئێمــە جارێکــی 
شــەهیدانی  لەگــەڵ  دیکــە 
حیزبــی  شــەهیدانی  و  ڕاســان 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
پەیمــان نــوێ دەکەینــەوە و وەکــوو 
پشــتیوانی  شــار  پێشــمەرگەی 
شــاخ  پێشــمەرگەکانی  لــه 
دەکەیــن و بــە دوژمنــی خوێنڕێــژ 
و  ســنه  کــه  ڕادەگەیەنیــن 
ــۆ دوژمــن دەکەینــە  کوردســتان ب

جەهەنــەم. و  گۆڕســتان 

چاالکیی تەبلیغیی ڕاسان لە ڕۆژهەاڵت 
بەڕێوە چوو

خەڵکــی قارەمانــی کوردســتان 
تایبەتییەکانــی  بۆنــە  لــە  جیــا 
حیزبــی دێموکــرات، بــەردەوام بــە 
بۆنــەی ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــەوە 
بەڕێــوە  تەبلیغیــی  چاالکیــی 

دەبــەن.
لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
ســەبارەت  پیرانشــار  شــاری 
لــە  ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی  بــە 

شــیناوێ، فەلەکــەی محەممــەد 
تــاالری  دەوروبــەری  ئــەوراز، 
دانیشــگا،  دەوروبــەری  خەیــام، 
کۆنەخانــێ، مزگەوتــی حەزرەتی 
ئیبڕاهیــم، دەوروبــەری فەلەکــەی 
و  کار  مەدرەســەی  کشــاوەرز، 
دانــش و بااڵشــار و هەروەهــا لــە 
تەبلیغییــان  چاالکیــی  نێوشــار، 

داوە. ئەنجــام 

هەروەهــا ڕۆڵەکانــی دێموکــرات 
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات 
بــە بۆنــەی ڕاســان لــە گونــدی 
شــاری  بــه  ســەر  "نــێ"ی 
مەریــوان بــە بۆنــەی "ڕاســان"ەوە 
ئەنجــام  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
داوە و بەڵێنییــان لەگــەڵ ڕێبــازی 

کردووەتــەوە. نــوێ  شــەهیدان 
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هەواڵ و ڕاپۆڕت

درێژەی پەیڤ

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموکرات لەپێوەندی لەگەڵ 
حوکمی ئێعدام و زیندانی درێژماوەی 

هاوواڵتییانی کورد
هاونیشتمانانی بەڕێز !

خەڵکــی  خۆڕاگــری  کۆمەاڵنــی 
! کوردســتان 

لــە  داکۆکیــکار  ڕێکخراوەکانــی 
مــرۆڤ! مافــی 

ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمیی ئێران 
ــە درێــژەی ســەرکوتی ڕۆڵەکانــی  ل
بــەدوای  و  دواییانــە  لــەم  کــورد، 
کــورد  خەباتــی  بەرین بوونــەوەی 
و  هــەاڵواردن  سیاســەتی  بــە  دژ 
پێشــێلکردنی مافەکانیــان، دســتگیر 
و زیندانــی کردنــی ئازادیخوازانــی 
کــوردی زیاتــر و چڕتــر کردووەتــەوە. 
ــە بەردەوامیــی ئــەو ڕەوتــەدا،  هــەر ل
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ژمارەیــەک 
ــە ناوچــە  ــی کــوردی ل ــە ڕۆڵەکان ل
بــە  کوردســتان  جۆراوجۆرەکانــی 
بیانــووی پێوەندییــان بــە حیزبێکــی 
کوردیــی دژبــەری ڕێژیــم بــە بــێ 
ــەم  ــۆ ئ ــەوەی هیــچ بەڵگەیەکــی ب ئ
لەبەردەســتدا  ناڕەوایــەی  ڕەفتــارە 
بــێ، دەســتگیر و ڕەوانــەی زیندانــی 
ناوچــەی  لــە  ئێســتا  تــا  کــردوون، 

ــێدارەدان  ــەی لەس ــی زاڵمان ــنۆ حوکم ش
تــا  درێژمــاوەی  کردنــی  زیندانــی  و 
دەســتگیرکراواندا  بەســەر  ســاڵی   2٥
کــە  ناســیاوییەک  بــە  و  ســەپاندووە 
لــە نێوەڕۆکــی دژی ئینســانیی ڕێژیــم 
ــە کــە  ــی نیی ــە چاوەڕوان ــە، دوور ل هەی
ــۆرە بەســەر  ــەم ج ــەی ل ــی زاڵمان حوکم
باقی دەســتگیرکراوەکاندا بســەپێنێ بۆ 
ئــەوەی خەڵکــی کوردســتان چاوترســێن 
بــکا و پێــش بــە هــەر چەشــنە ئیعتــراز 
و ناڕەزایەتــی دەربڕینێکیــان بەرانبــەر 
بــە ڕەفتــاری دژی گەلیــی ڕێژیــم و 

بگــرێ. داپڵۆســێنەرەکانی  دەزگا 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ــەو  ــی ئ ــڕای مەحکــووم کردن ــران وێ ئێ
بــە ئازادیخوازانــی  شــێوە ڕەفتــارە دژ 
کــورد، داوا لــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
ڕەفتــارە  بــەو  دژ  دەکا  کوردســتان 
کــردەوەی  دژ  ڕێژیــم  زاڵمانەیــەی 
و  بــدەن  نیشــان  خۆیــان  لــە  گونجــاو 
دەنگــی ناڕەزایەتــی خۆیــان هەڵبــڕن. 
ڕوونــە کــە بێدەنگــی لــە ئاســت ئــەم 
لــەو  بەردەوامیــی  ڕێژیــم  کردەوانــەی 

دێنــێ  خۆیــدا  دوای  بــە  ڕەوتــە 
دامــودەزگا  و  ڕێژیــم  دەســتی  و 
ســەرکوتکەرەکانی ئاواڵەتــر دەکا.
لــە  داوا  هەمانکاتــدا  لــە 
داکۆکیــکاری  ڕێکخراوەکانــی 
مافــی مــرۆڤ و کــۆڕ و کۆمەڵــە 
دەنگــی  دەکا؛  بەشەردۆســتەکان 
خۆیــان  ئیعتــرازی  و  ڕەخنــە 
ــەرکوت  ــەتی س ــە سیاس ــەر ب بەرانب
ڕێژیمــی  ناڕەواکانــی  حوکمــە  و 
ــە  ــران دژ ب کۆمــاری ئیســالمی ئێ
خەڵکــی کــورد بــەرز بکەنــەوە و 
ــەوە  ــەر ڕێگایەکــی مومکین ــە ه ل
بــە  ڕێژیــم  ســەر  بخەنــە  فشــار 
بــە  هێنــان  کۆتایــی  مەبەســتی 
ــە  ــی دەرحــەق ب ــارە زاڵمانەکان ڕەفت

کــورد. نەتــەوەی  ڕۆڵەکانــی 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

دەفتەری سیاسی
١٣٩٥/١١/٠٩
2٠١٧/٠١/2٨

لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت ڕێز لە ٢ی 
ڕێبەندان گیرا

قارەمانــی  و  تێکۆشــەر  خەڵکــی 
بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی  کوردســتان 
کوردســتان  کۆمــاری  دامەزرانــی 
بــە جــۆش و خرۆشــێکی بێ وێنــەوە 
دامەزرانــی  یــادی  ڕێبەنــدان  2ی 
کۆمــاری کوردســتان بــەرز ڕادەگــرن 
و چاالکیــی جۆراوجــۆری تەبلیغــی 

بەڕێــوە دەبــەن.
کامیاران:

ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە شــاری 
ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە  کامیــاران 
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان، 
ــە دەبیرســتانی ڕازی، دەبیرســتانی  ل
ئوســتاد  دەبیرســتانی  مۆعەلیــم، 
کچانــەی  دەبیرســتانی  شــەهریار، 
کچانــەی  دەبیرســتانی  کەوســەر، 
دەبیرســتانی  زەهــرا،  فاتمــەی 
هونەرســتانی"خوارزمی"،  ڕەجایــی، 
ڕەســتگاران،  دەبیرســتانی 
دەوروبــەری  کۆاڵنەکانــی 
نەخۆشــخانەی ســینا، کۆاڵنەکانــی 
دەوروبــەری  کــۆن،  کامیارانــه 
شــارەکی  خومەینــی،  مزگەوتــی 
ئاپارتمانــی  دەوروبــەری  بێعســەت، 
١2میتریــی  بێعســەت،  شــارەکی 
کۆاڵنەکانــی  تەوحیــد، 
دەوروبــەری١2 میتریــی تەوحیــد و 
ــاران  ــی کامی ــه  کۆاڵن ــە کــۆاڵن ب ل
بــەو  تایبــەت  پۆســتێری  و  تراکــت 

کردووەتــەوە. بــاو  ڕۆژەیــان 
مەریوان:

قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری 
مەریوان، لە "گوڵچیر و ســەردۆش"، 
بــەم  تایبــەت  پۆســتێری  و  تراکــت 

 بۆنەیــان چــاپ و باوکــردەوە.
 کرماشان:

الوانــی شۆڕشــگێڕی کرماشــان بــۆ 
چەندمیــن جــار لــە شــاری کرماشــان 
یــادی کۆمــاری کوردســتانیان بــەرز 
پارکــی  تاقوەســان،  لــە  و  ڕاگــرت 
زەفــەر  شــارەکی  و  کوهســتان 
تەبلیغییــان  بەرینــی  چاالکیــی 

بەڕێــوە بــرد.
سەقز:

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری 
ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە  ســەقز 
کوردســتان  کۆمــاری  دامەزرانــی 
شــەوی پێنج شــەممە لــە ســەر هەینــی 
چاالکیــی  پــرد"  "قشــاقی  لــە 

بــرد. بەڕێــوە  تەبلیغییــان 
ئەنجامدانــی  ترســی  لــە  ڕێژیــم 
نێــو  لــە  تەبلیغــی،  چاالکیــی 
شــاری ســەقز حاڵەتــی ئامادەباشــیی 
ڕانەگەیەنــدراوی هەبــووە و زۆربــەی 
هــەرە زۆری شــەقام و کۆاڵنەکانــی 
شــەقامە  بەتایبــەت  ســەقز  شــاری 
ســەرەکییەکان، بــە هێزەکانــی ڕێژیــم 

تەنرابــوون. 
ــەزای  ــاوکات لەگــەڵ ئەوەیکــە ف ه
ئەمنییەتــی  تــەواو  ســەقز  شــاری 
تێکۆشــەرانی  لــە  بەشــێک  بــووە، 
لــە 2ی  بــۆ ڕێزگرتــن  دێموکــرات 
ڕێبەنــدان و پەیمــان نــوێ کردنــەوە 
لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات و ڕاســان 
تیمــدا،  چەنــد  چوارچێــوەی  لــە 
ناوچــەدا  بەرزەکانــی  شــاخە  بــە 
لووتکــەی  لــە  و  هەڵگــەڕاون 
 2 جاقــل"  و  "ڕووش  شــاخەکانی 
ڕەمــزی  وەک  گەورەیــان  ئاگــری 

کردۆتــەوە. ڕێبەنــدان  2ی 
شنۆ:

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری 

شــنۆ، بــە بۆنــەی ٧١ـــەمین ســاڵڕۆژی 
کوردســتان  کۆمــاری  دامەزراندنــی 

چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوەبــرد.
و  مزگــەوت  وەک  شــوێنەکانی  لــە 
هەڵکەوتــوو  ئاڵیــاوێ  قوتابخانــەی 
نەغــەدە،  ـ  شــنۆ  جــاددەی  ســەر  لــە 
کوردســتان  ئــااڵی  هەڵکردنــی 
ئاڵیــاوێ،  مزگەوتــی  لەســەربانی 
لــه  کوردســتان  ئــااڵی  هەڵکردنــی 
جێــگای ئــااڵی ڕێژیــم لــه قوتابخانــەی 
دەوروبــەری  شــاخەکانی  گونــدە،  ئــەو 
ئاڵیــاوێ، شــاخی ئاســنبەر، نێــو گونــد، 
دەوروبــەری جــاددەی شــنۆ ـ نەغــەدە، 
ــاوێ و  ــی قڕووشــاوێ و خاڵت گوندەکان
نەرزیــوێ، چاالکیــی بەرینــی تەبلیغــی 

بەڕێوەچــوون.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات هەروەهــا لــە 
گونــد  نێــو  دیکــەی  شــوێنی  چەنــد 
بۆنــەی  بــە  کوردســتانیان  ئــااڵی 
کوردســتان  کۆمــاری  ســاڵڕۆژی 
هەڵکــردووە و دروشــمی پەیوەندیداریــان 
کۆاڵنــەکان  و  دیــوار  ســەر  لــە 

. نووســیوەتەوە
شــنۆ،  ڕێــگای  ســەر  لــە  هەروەهــا 
ڕێــگای  و  گیســیان  ڕێــگای  پــردی 
دێموکراتــی  حیزبــی  یوبیلــی  ورمــێ، 
هەڵکردبــوو. ئێرانیــان  کوردســتانی 

سنە:
لــە  دێموکــرات  نەبەزەکانــی  ڕۆڵــە 
بۆنــەی ڕۆژی  بــە  ســنەش  ئاویــەری 
2ی ڕێبەنــدان، چاالکیــی تەبلیغییــان 
کۆمــاری  یــادی  و  بــرد  بەڕێــوە 

ڕاگــرت. بــەرز  کوردســتانیان 
قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری ســنە، 
دامەزراندنــی  ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە 
مزگەوتــی  لــە  کوردســتان  کۆمــاری 
داراالحســان"،  "موسســەی  قوبــا، 
مه یدانــی ئۆرکیــده ، مه یدانــی ئیقبــاڵ 
و ئاویــه ر، چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 

بــردووە.
بــە  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی  هەروەهــا 
چاالکیــی  ڕێبەنــدان  2ی  بۆنــەی 
تەنگیســەر  لــە  تەبلیغییــان  بەربــاوی 
بەڕێــوە بــرد و بــەم بۆنــەوە ئااڵیەکــی 
 ١٠٠ مــەودای  لــە  کوردســتانیان 
میتــری ئــەو ئااڵیــەی بــە بۆنــەی 2۵ی 
ــەر  ــدراوە و هێشــتاش ه ــژەوە هەڵ گەالوێ
شــەکاوەیە، لــە شــاخی پیــرەژن هەڵکــرد.
هــەر بــەو بۆنــەوە لــە شــاخی پیــرەژن، 
ــە  ــی، شــەوی ١ ل ــو ئاوای ــە و نێ هەڵەزن
ســەر 2ی ڕێبەنــدان ئاگــری پیــرۆزی 
ــە دەور و بــەری  ــە کرایــەوە و ل ئــەو بۆن
شــادی  تەقــەی  دەیــان  بــە  ئاوایــی 
بــە  تەنگیســەر  بــەردی  و  دار  کــرا و 
لــە  پەیوەندیــدار،  تراکتــی  و  وێنــە 
الیــەن ڕۆڵــە گیــان لەسەردەســتەکانی 
دێمۆکــرات ڕازێندرایەوە.ئــەم چاالکیانە 
خەڵکــی  دڵخۆشــیی  هــۆی  بوونــە 
بــە  و  تەنگیســەر  دێموکراتپــەروەری 
شــیرینی  و  نوقــڵ  کردنــەوەی  بــاو 
یەکتــری،  لــە  کــردن  پیرۆزبایــی  و 
و  بــەرز  یــادی کۆمــاری کوردســتان 
لەگــەڵ  بەڵێنیــان  و  ڕاگیــرا  پیــرۆز 
ــی  ــگای ئازادی ســەرجەم شــەهیدانی ڕێ
کوردســتان و شــەهیدانی ڕاســانی نوێی 
حیــزب بــە تایبەتــی، نــوێ کــردەوە و 
بــەم چاالکیانــە ڕایانگەیانــد کــە؛ تــا 
و  کۆمــار  ئامانجەکانــی  وەدیهاتنــی 
شــەهیدانی کوردســتان تەنگیســەر هــەر 
ســەنگەری لەگیراننەهاتــوو و قــەاڵی 

دەمێنێتــەوە. دێموکــرات 
هەروەهــا شــێرە کچانــی شــاری ســنەی 

ســاڵڕۆژی  لــە  ڕێزیــان  قارەمانیــش 
کوردســتان  کۆمــاری  دامەزرانــی 

گــرت.
مەرگەوەڕ:

ــە  ــی ڕێــگای دێموکــرات ل ئەوینداران
دزەی مەرگــەوەڕ بــۆ چەندمیــن جــار 
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی 
کۆمــاری  دامەزرانــی  یــادی 
ــەرز ڕاگــرت، و وێنــە  کوردســتانیان ب
وتراکتــی تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو 
بــەو  تایبــەت  دروشــمی  و  کــردەوە 

نووســیوە. ڕۆژەیــان 
لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
مەرگــەوەڕ، بــە نووســینی دروشــمی 
تایبــەت بــە 2ی ڕێبەندان، ســاڵڕۆژی 
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان و 
ڕاســان و گرێدانــی خەباتــی شــار و 
شــاخ، ئــەو ڕۆژەیــان بــەرز ڕاگــرت و 
پەیمانــی وەفادارییــان لەگــەڵ حیزبــی 
خەڵکــی  خۆشەویســتی کۆمەاڵنــی 
کوردســتان، واتــە حیزبــی دێموکــرات 

ــوێ کــردەوە. ن
مەهاباد:

لــە شــاری مەهابــاد، لــه نێــو شــار، 
قــازی،  محەممــەد  مەیدانــی 
بــەگ،  ســارم  مەقبەرەتولشــۆعەرا، 
جــاددەی  و  قشــاق  قــەرە  گونــدی 
چاالکیــی  مەهابــاد،  ـ  سەردەشــت 

بــردووە. بەڕێــوە  تەبلیغییــان 
ــە شــاری  تێکۆشــەرانی دێموکــرات ل
ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە  مەهابــاد، 
کوردســتان  کۆمــاری  دامەزرانــی 
ــەوەی تراكــت و ســی دی  ــە باوكردن ب
"ســنجاخ،  گوندەكانــی  لــە  حیزبــی 
حاجــی  و  قەمتــەرێ  خاتونبــاخ، 
شــیالنان،  بــەری  كەنــد،  عەلــی 
شــەقامی دەنــگ و ڕەنگــی مەهابــاد 
شــەڵتوت  شــیخ  كتیبخانــەی  و 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.

بۆکان:
لــە  دێموکــرات  نەبەزەکانــی  ڕۆڵــە 
شــاری بــۆکان، ڕێکەوتــی ١ لــە ســەر 
ــەمین  ــەی ٧١ـ ــە بۆن ــدان ب 2ی ڕێبەن
کۆمــاری  دامەزرانــی  ســاڵڕۆژی 
کوردســتان، کاتژمێر ٦:2٠ خولەکی 
ئێــوارە هەشــت جــار فــش  لــە  ســەر 
ــەی  ــد و تەق ــان تەقان فشــەی گڕداری

شــادیيان کــرد. 
ــەری  ــە دەوروب ــەو تەقــەی شــادیيه ل ئ
کــە  کــرا،  مەجبــوراوا  بێهداریــی 
ناوچەکانــی  لــە  تەقەکــە  دەنگــی 
مەجبــوراوا و نەســاجی و پشــت ســی 
ــدی  ــەری کەمەربەن ــری و دەوروب میت

بیســرا. 
دووی  ڕێکەوتــی  هەروەهــا 
ڕێبەندانــی ١٣٩٥هەتــاوی ئه ندامــان 
دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
بــە بۆنــەی هاتنــی دووی ڕێبەنــدان 
دامەزرانــی  ســاڵیادی  ٧١ـــەمین 
کۆمــاری کوردســتان و پشــتگیری 
حەیوانــان  بــازاڕی  لــە  ڕاســان،  لــە 
لــە نێــو ئاپــۆڕای خەڵکــدا زۆربــەی 
ماشــینەکان بــە شــێوەی بەرچەســب 
دێموکــرات  و  ڕاســان  مــۆری  بــە 
ڕازانــەوە و پێــش ئەوەیکــە خەڵکــی 
لــەوێ کــۆ  دەورووبــەر  گوندەکانــی 
بەرینــی  چاالکییەکــی  ببنــەوە، 
ئەندامانــی  الیــەن  لــە  تەبلیغــی 

درا. ئەنجــام  حیزبــەوە 

هەڵۆکانی زاگرۆس هێرشیان کردە 
سەر مۆڵگەیەکی ڕێژیمی ئێران

خەباتــی  و  کار  درێــژەی  لــە 
هەڵۆکانــی زاگــرۆس دژی ڕێژیمــی 
زاگــرۆس  هەڵۆکانــی  داگیرکــەر، 
پەالمــاری  مەریــوان  شــاری  لــە 

دا. ڕێژیمیــان  مۆڵگەیەکــی 
بەپێــی ڕاگەیەنــدراوی "هەڵۆکانــی 
زاگــرۆس"، شــەوی هەینــی لەســەر 
شــەممه ڕێکەوتــی 2ی ڕێبەنــدان، 
ســاڵڕۆژی  لەگــەڵ  هــاوکات 
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان، 
پۆلێــک لــە هەڵۆکانــی زاگــرۆس بە 
گــژ مۆڵگەیەکــی بەکرێگیراوانــی 
بــۆ  و  چوونــەوە  ئێرانــدا  ڕێژیمــی 
ماوەیــەک تەقەیــان لــەو مۆڵگەیــە 

ــرد. ک
ڕاگەیەنــدراوە،  ئــەو  بەپێــی 

گونــدی  لــە  زاگــرۆس  هەڵۆکانــی 
پەالمــاری  مەریــوان  "سەردۆش"ـــی 
خۆفرۆشــانیان داوە و بــۆ مــاوەی ١٥ 
خولــەک ئاگریــان بەســەر دوژمــن دا 
بارانــدووە و هیچــکام لــە هێزەکانــی 
ــەوە. ــوە دەســت بکەن ــم نەیانتوانی ڕێژی
لــه  مــاوه ی  چه نــد مانگــی  ڕابــردوودا 
هه ڵۆكانــی  زاگــرۆس لــه  سه راســه ری  
ئۆپراســیۆنیان  چه ندیــن  كوردســتان 

ــام داوە. ــم ئەنج دژی ڕێژی
ــی زاگــرۆس ڕێکخراوێکــی  هەڵۆکان
دوواییانــە  لــەم  کــە  چەکدارییــە 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە 
شــانە  ڕێگــەی  لــە  و  دامــەزرا 
وتــەی  بەپێــی  چەکدارییەکانیــەوە، 
خەڵکــی  پاراســتنی  بــۆ  خۆیــان 

کوردســتان لــە دەســتی ڕێژیمــی دژە 
گەلــی کۆمــاری ئیســالمی ئێــران، 
چەکــداری  جۆراوجــۆری  چاالکــی 
گوندەکانــی  و  شــار  هەمــوو  لــە 

دەبــەن. بەڕێــوە  کوردســتان 
باویــان  زاگــرۆس  هەڵۆکانــی 
هێــزی  کــە؛  کردووەتــەوە 
بــە  خۆیــان  چاالکــی  چەکــداری 
ڕەوای  بزووتنــەوەی  پاڵپشــتی 
و  دەزانــن  کوردســتان  خەڵکــی 
و  هــەژار  خەڵکــی  لــە  پشــتیوانی 
دەکــەن  کاســبکار  زەحمەتکێشــی 
هێــزە  تاوانکارییەکانــی  ناهێڵیــن  و 
ــوەاڵم  ــتان بێ ــی کوردس داگیرکەرەکان

. ە و بمێنێتــە

بزووتنەوەی گۆڕان و حیزبی 
دێموکرات دیداریان کرد

ڕەوشــی سیاســیی ئێــران، عێــراق و 
هەرێمــی کوردســتان لــە نێــوان حیزبی 
و  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بزووتنــەوەی گــۆڕان دا تاوتــوێ کــرا.

ڕێکەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
٧ی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی، 
گــۆڕان  بزووتنــەوەی  هەیئەتێکــی 
دوکتــور  سەرپەرەســتیی  بــە 
شــۆڕش حاجــی، ئەندامــی جڤاتــی 
گــۆڕان،  بزووتنــەوەی  نیشــتمانیی 
سیاســیی  دەفتــەری  ســەردانی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

ئێرانیــان کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکی 
بــە سەرپەرەســتی  حیــزب  ڕێبەریــی 
ســکرتێری  هیجــری،  مســتەفا 
دێموکــرات  حیزبــی  گشــتیی 

کــرا.  لــێ  پێشــوازییان 
سیاســی  باســێکی  ســەردانەدا  لــەو 
ئێــران، عێــراق و  لــە ســەر ڕەوشــی 
هەرێمــی کوردســتانی باشــوور کــرا و 
لــەم باســە سیاســییەدا هــەر دووال لــەو 
بــاوەڕەدا بــوون بزووتنــەوەی نیشــتمانی 
و مافخوازیــی کــورد لــەم بارودۆخــە 
ــی  ــە یەکیەت هەســتیارەدا پێویســتی ب

و یەکگرتوویــی هەیــە.
کــرد  لــەوە  باســیان  درێــژەدا  لــە 
سیاســیی  ســەرکردایەتی  کــە 
خوێندنــەوە  بــەو  پێویســتە  کــورد 
البردنــی  بــۆ  مێژوویــی  هانــگاوی 
ڕێــگای  ســەر  ئاســتەنگەکانی 
بــە  گەیشــتن  بــۆ  کــورد  خەباتــی 
نەتەوەییــەکان  و  سیاســی  ئامانجــە 

. ێــت ڵگڕ هە
ــەن  ــدارەدا دووالی ــەم دی ــە کۆتایــی ئ ل
جەختیــان  پێوەندییــەکان  لەســەر 

کــردوە.

هاوشــان و دژ بــە دوژمنــی ســەرەکی کــە خاکــی کوردســتانی خســتۆتە ژێــر پۆســتاڵی پاســدارەکانیەوە و دەیــەوێ ئیــرادەی 
نەتــەوەی کــورد ملکەچــی بیرۆکــە دواکەوتوانەکــەی بــکا، پێویســتیی بــە هەمــوو کــەس و هەمــوو گرووپێــک هەیــە.
ــە  ــە ل ــەش بکــرێ، بەڵکــوو بریتی ــدا داب ــیی تێ ــوو کورس ــتان تاک ــی کوردس ــە پارلمان ــە ل ــی نی ــەاڵت بریت ــانی ڕۆژه ڕاس
قۆناغێکــی خەبــات بــە دژی دوژمــن و لــە پێنــاوی ســەلماندنی ئیرادەیەکــی نەتەوەیــی دێموکراتیکــی گەلێکــی خــاوەن 
ــە هــەر شــێوازێک کــە پێمــان دەکــرێ،  ــە و ب ــدا هەی ــە توانامان ــە هــەر ڕادە کــە ل ــەکان ب ــە هەمــوو گرووپ ــادا؛ بۆی خولی
ــێ  ــمان پ ــەوە و کەس ــەرکوتکەردا بچین ــن  تاکــوو بەگــژ دەزگای س ــان ڕێکبخەی ــن و خەڵکم ــدار بی ــدا بەش پێویســتە تێی
ــی  ــووککردنی  پالنەکان ــان و س ــی شکســت هێن ــن، هەوڵ ــە دوژم ــان ب ــی شکشــت هێن ــێ و لەبات ــووک نەب ــادی و س زی

ــن. یەکــدی نەدەی
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 دەقی وتەکانی کەریم پەرویزی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران  لە ڕێوڕەسمی 2ی ڕێبەندان لە سنوورەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت.

 تا ڕۆڵەیەکی 
کورد  بمێنێت، 
کورد      خەباتی 

زیندووە

هاورێیانی بەڕێز!
ساوتان لێ بێت

لــە  تایبــەت  ســاوێکی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 
کوردســتانی ئێــران لــە هێــزی تایبــەت 
کــە لــەم شــاخ و داخــەی کوردســتاندا 
دیفــاع لــە مــان و کەرامەتــی کوردســتان 
ئێــوە   لــە  دەکــەن. ســاوێکی تایبــەت 
بەشــداربووانی بەڕێــز، هەمــوو ئێــوە کــە 
لــە هــەر شــوێنەکەوە لــەم کوردســتانەدا، 
ــەم  ــە ئ ــان گەیاندووەت ــەدا خۆت ــەم دنیای ل
لێــرەدا پەیمــان لەگــەڵ  نوقتەیــە، کــە 
کوردســتان  کۆمــاری  پەیامەکانــی 
نــوێ دەکەنــەوە. لێــرەدا پێکــەوە جەژنــی 
مێژوویــی  گرینگــی  ڕووداوێکــی 
بەشــداریتان  و  هاتنتــان  دەگریــن. 
نیشــانەی  ئەمەگداریتانــە،  نیشــانەی 
ئــەو  هەمــوو  لــە  ڕێزلێنانــە  ئەوپــەڕی 
کەســانەی کــە ڕۆژێ لــە ڕۆژان لــە 
پێنــاوی ئــەو پەیامــەدا کــە پێشــەوای 
لــە  لەمەوبــەر  ســاڵ   ٧١ نەمرمــان 
ڕایگەیانــد.  کوردســتاندا  کۆمــاری 
ڕێزیــان گرتــووە و ڕۆژێ لــە ڕۆژان بــۆ 
پێنــاوی  لــە  بووبێــت  چرکەســاتێکیش 
کــردووە،  خەباتیــان  پەیامــەدا  ئــەو 
بەخــت  گیانفیداییــان کــردووە، خۆیــان 

کــردووە.
ئێمــە لێرەیــن، لــەم ڕۆژەدا بــە بۆنــەی 
دووی ڕێبەنــدان، بــە بۆنــەی ڕۆژێکــەوە 
کوردســتان،  کۆمــاری  لــەودا  کــە 
شۆڕشــگێڕەکەی  و  جــوان  شــارە  لــە 
پێشــەوای  دەســتی  بــە  مەهابــاددا، 
بلیمەتــی گــەل، بــە زمانــی پێشــەوای 
و   فکــر  بــە  گــەل،  بلیمەتــی 
گــەڵ  بلیمەتــی  پێشــەوای  کــرداری 
ڕادەگەیەندڕیــت، لێــرە کۆبووینەتــەوە بــۆ 

مەزنــە. کۆمــارە  لــەو  گرتــن   ڕێــز 
هەرچەنــد  کــە  کۆمارێــک 
تەمەنــی کــورت بــوو، بــەاڵم کورتــی و 
ــەدەر  ــی ڕووداوێــک بەق ــی تەمەن درێژی
گرینــگ  ڕووداوەکــە  نێوەڕۆکــی 
نییــە. نێوەڕۆکــی ڕووداوی کۆمــاری 
کوردســتان گرینگتــرە لەو دەســەاڵتانەی  
٥٠٠ ســاڵە و ٦٠٠ ســاڵەی دەوروبــەر 
زۆر  و  کــردوە  حکوومەتیــان  کــە 
زۆر  چوونکــە  گرینگتــرە،  لەوانیــش 
حکوومــەت هەبــوون لــە دەوروبەرمانــدا 
کێشــا،  درێژەیــان  ســاڵ  ســەدان  بــە 
ســتەمکار  بــوون.  ســتەمکار  بــەاڵم 
بــوون نیســبەت بــە گەلەکــەی خۆیــان و 
ــەاڵم  ــەر. ب ــی دەوروب ــە گەاڵن نیســبەت ب
مێژوومانــدا  لــە  کــورد،  وەکــوو  ئێمــە 
کۆمارێکــی کوردســتانمان هەیــە کــە 
ــژە دەکێشــێت،  ــد ٣٣٠ ڕۆژ درێ هەرچەن
ڕۆژە   ٣٣٠ ئــەو  دانــەی  دانــە  بــەاڵم 
گرینــگ،  نێوەڕۆکێکــی  لــە  بریتیــە 
ــک  نێوەڕۆکێکــی ئینســانی، نێوەڕۆکێ
تــەژی لــە ژیانێکــی ئــازاد، ژیانێکــی 
یەکســان.  ژیانێکــی  بەختەوەرانــە، 
کۆمــاری کوردســتان بۆیــە دانەمــەزرا 
کــە مــاف لــە هیــچ کــەس بســتێنێت، 
بــکات،  پێشــێل  کــەس  هیــچ  مافــی 
کۆمــاری کوردســتان بۆیــە دانەمــەزرا 
بــکات،  کــەس  هیــچ  لــە  ســتەم  کــە 
بەرانبــەر  لــە  کوردســتان  کۆمــاری 
ســتەم دا ڕاوەســتا، لەبەرانبــەر ســتەمدا 
ڕاپــەری و لــە بەرانبــەر ســتەمکاریی 
نێــو  هێنایــە  نەتەوەیەکــی  دەوروبــەردا 
شــیوەیەکی  بــە  ئەویــش  مێــژووەوە، 
ئیمڕۆیــی هێنایــە نێــو مێــژووەوە. زۆر 
ڕووداوێکیــان  کــە  هەبــووە  نەتەوەمــان 
ڕووداوەکــەش  لەگــەڵ  خوڵقانــدووە، 
ــدووە. کاتێــک کــە  کارەســاتیان خوڵقان
هاتوونەتــە نێــو مێــژووەوە بــە خوێنڕێــژ 
ناویــان دەبــن، کاتێــک کــە بــاس لــە 
لــە  بــاس  ســەرەڕۆکان،  دەســەاڵتە 
دەســەاڵتە عەشــیرەیی و قەبیلەییــەکان 
هــەزاران  و  ســەدان  بــە  کــە  دەکەیــن، 
شــار و گوندیــان  کەســیان کوشــتووە، 
ــە جێــگای  ــەو مێژووان ــران کــردووە، ئ وێ
نێــو  هاتینــە  ئێمــە  نیــن،  شــانازی 
مێــژووەوە بــە دەوڵەتێکــی مۆدێڕنــەوە، 
بــە دەوڵەتێکــی دێموکراتیکــەوە هاتینــە 
نێــو مێــژووەوە. ئەویــش لەژێــر ڕێبەریــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
کــە  ئەمڕۆیــی  حیزبێکــی  ئێرانــدا، 
پێنــاوی  لــە  ئازادیــدا،  پێنــاوی  لــە 
و  کــردووە  خەباتــی  دێموکراســیدا 
پەیامــە  ئــەو  پێنــاوی  لــە  ئێســتاش 

کوردســتاندا  کۆمــاری  گرینگانــەی 
دەکات. خەبــات 

کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران بــە درێژایــی تەمەنــی نیشــانی 
و  خەبــات  پێشــەوەی  لــە  کــە  داوە  
پێشــەوا  لەســێدارەدانی  قوربانیداندایــە، 
قــازی محەممــەد ڕێبەری کۆمار پێمان 
کــە  پێــدەدات  پەیاممــان  دەســەلمێنێت، 
ــەوە نەهاتوویــن کــە خەڵــک  ــۆ ئ ئێمــە ب
بچەوســێنینەوە، بــۆ ئــەوە نەهاتوویــن کــە 
بدەیــن و  خەڵکێکــی دیکــە بەکوشــت 
خۆمــان لــە ســەر خوێــن و کوشــتار و 
ڕەنجــی ئــەوان دەســەاڵت بگرینەدەســت 
و ســتەمکارییەکی دیکــە بنوێنینــەوە. 
ــر لەگــەڵ  ــک کــە پێشــەوای نەم کاتێ
گەلەکەیــدا دەمێنێتــەوە، دەزانێــت کــە 
ئاکامــی مانــەوەی لــە نێــو شــارەکەدا 
لەســێدارەدران  بــەاڵم  لەســێدارەدانە، 
هەڵدەبژێرێــت، بــۆ ئەوەیکــە بــۆ هەمیشــە 
ئەوەیکــە  بــۆ  بمێنێتــەوە.  مێــژوودا  لــە 
هــەر وەکــوو خــۆی فەرموویەتــی ئــەوان 
ئــەوکات پێشــەوایان لــە ســێدارەدا، بــەاڵم 
بــە هــەزاران پێشــەوای دیکــە بەدوایــدا 
هاتــن. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران وەهــا حیزبێکــە کە ڕێبەرەکانی لە 
پێشــەوەی خەبــات و قوربانیدانــدان. ئێمــە 
شــانازی بــە ڕێبــەرە بلیمەتەکان مانــەوە 
بــە  نەمــر،  پێشــەوای  بــە  دەکەیــن، 
دوکتــور قاســملووی نەمــر، بــە دوکتــور 
ســەعیدی نەمــر، بــە چەندیــن ئەندامــی 
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکرات 
کــە لــە بەرەکانــی خەبــات و قوربانیداندا 
گیانیــان فیــدا کــردووە، لــە زیندانەکانــدا 
زیندانەکانــدا  لــە  دراون،  ئەشــکەنجە 
کــراون،  شــەهید  ئەشــکەنجەدا  لەژێــر 
ــدا  ــزی ســەرهەڵدان و بەرگری ــە مەتەرێ ل
خۆڕاگرییــان کــردووە و شــەهید بــوون.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران خاوەنــی وەهــا کولتوورێکــە و ئــەو 
کولتوورەیــش لــە نێــو دڵــی نەتەوەیەکــەوە 
هاتــووە کــە نەتەوەی کوردە. نەتەوەیەکە 
کــە ســتەمی لــێ کــراوە، نەتەوەیەکــە 
کــە ســتەم قبــووڵ نــاکات و نەتەوەیەکــە 
ــەت، ســروودی  کــە قــەت بەچۆکــدا نای
نەتــەوەی  دەڵــێ:  کــورد  نەتەوایەتــی 
دووبــارە  ئێســتایش  زینــدوەو  کــورد 
زینــدووە.  کــورد  کــە  دەیســەلمێنینەوە 
بــە پێچەوانــەی هەمــوو ئــەو دروشــمانە، 
هەمــوو ئــەو پیالنانــە کــە دوژمنانمــان 
دەیانهەوێــت  و  گێڕاویانــە  دژمــان  بــە 
پێمــان بلێــن کــە کــورد تێداچــووە، کــورد 
بەچۆکــدا هاتــووە، کــورد تەســلیم بــووە، 
لــە هــەر دەرەتانێکــدا  ئێمــەی کــورد  
کــە بۆمــان بڕەخســێت دێینــە مەیــدان 
هــەر  "ئــەی ڕەقیــب  دەڵێیــن؛  پێیــان  و 
مــاوە قەومــی کــورد زمــان"،  کــورد 

نەمــردووە و نامرێــت و خەباتــی کــورد 
زینــدووە. تــا ڕۆڵەیەکــی کــورد بمێنێــت، 
ــۆ گەیشــتن  ــدووە. ب ــی کــورد زین خەبات
وەک  ئێمــە  کــورد،  مافەکانــی  بــە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
بــە کولتــووری کۆمــاری کوردســتانەوە، 
بــە  ئەمڕۆییــەوە،  کولتوورێکــی  بــە 
بیــر و  بــە  پێناســەیەکی ئەمڕۆییــەوە، 
هاتووینەتــە  ئەمڕۆییــەوە  بۆچوونێکــی 
دەمانهەوێــت  دووبــارە  و  مێــژوو  نێــو 
ئەگــەر  بخوڵقێنینــەوە.  مێــژوو 
چاوێــک لــە دەوروبــەر بکــەن دەبینــن 
دەســەاڵتە ســەرەڕۆکان، تووندئــاژۆکان، 
دەســەاڵتە  تێرۆریســتییەکان، 
دواکەوتووەکانــی ناوچــە چ دیارییــەک 
کوشــتار،  دەهێنــن.  ناوچەکــە  بــۆ 
خوێنڕشــتن، بەتــااڵن بــردن، قڕکردنــی 
ژن و منــداڵ، خنکاندنــی بیروبــاوەڕی 
ئازادیخوازانــە، ئەمانــە ئــەو دیارییانــەن 

ناوچــە  ســەرەڕۆکانی  دەســەاڵتە  کــە 
دەیانهەوێــت بــە دیــاری بــۆ خەڵکەکــەی 

بهێنــن.
٣٧ســاڵ  لــە  زیاتــر  درێژایــی  بــە 
ــاری  ــی کۆم ــەرەڕۆیی و دوژمنکاری س
نێــو  بــە خەڵکــی  نیســبەت  ئیســالمی 
ئێــران و نیســبەت بــە خەڵکــی دەوروبــەر، 
تێرۆریزمــی  تەنیــا  کــە  دەبینیــن 
و  خوڵقانــدووە  شــەڕی  پێــداوە،  پــەرە 
ناوچەکــەدا  لــە  دەیهەوێــت  بــەردەوام 
دەیهەوێــت  بــەردەوام  هەبێــت،  ئاڵــۆزی 
بــۆ  هەبێــت  شــەڕ  ناوچەکــەدا  لــە 
وتــی  خومەینــی  وەکــوو  ئەوەیکــە 
دەزانــن.  ئیالهــی  نیعمەتــی  بــە  شــەڕ 
ئیالهــی  نیعمەتــی  بــە  شــەڕ  بۆچــی 
ــن؟ چوونکــە فیکــری ئەمڕۆییــان  دەزان
نییــە، چوونکــە ناتوانــن لــە ئەمــڕۆدا 
نییــە  پــێ  شــتێکیان  بژیــن، چوونکــە 
تەنیــا  ئــەوان  ئەمــڕۆ،  خەڵکــی  بــۆ 
ــت خەڵکەکــە بەیەکــەوە شــەڕ  دەیانهەوێ
بکــەن، خەڵکەکــە لــە نێوانیانــدا ئاڵــۆزی 
بــە  هەبێــت، کوشــتار هەبێــت، تاکــوو 
ــە ناوچەکــەدا  ــۆزی ل ــاوی شــەڕ و ئاڵ ن

پەرەســتانەکەیان  تاریکــی  دەســەاڵتە 
لــە  وەکــوو  هــەر  بــدەن.  پــێ  درێــژە  
لــەم  ئیســالمی  کۆمــاری  ســەرانی 
ڕۆژانــەدا دەبیســتین، ئــەوان لــە ســووریە 
و لوبنــان و یەمــەن شــەڕی مانــەوەی 
ئیســالمی  کۆمــاری  دەســەاڵتی 
واتــە  چیــە؟  ئەمــە  واتــای   دەکــەن، 
ڕۆژهەاڵتێکــی نێوەڕاســت کــە ئاشــتیی 
تێــدا هەبێــت، ڕۆژهەاڵتێکــی نێوەڕاســت 
تێــدا  یەکســانیی  و  دادپــەروەری  کــە 
هەبێــت، کــە ئازادیــی تێــدا هەبێــت، کــە 
هەبێــت،  تێــدا  خەڵکــی  گەشــەکردنی 
ــدا  ــی ئینســانیانەی تێ کــە پێکــەوە ژیان
هەبێــت، وەکــوو ژەهــر وایە بۆ دەســەاڵتی 
دەیانهەوێــت  و  ئیســالمی  کۆمــاری 
تــەواوی ناوچەکــە بیــر و فیکرییەتــی 
دواکەوتووانەیــان پــەرە پــێ بــدەن. ئێمەی 
دێموکــرات،  حیزبــی  ئێمــەی  کــورد، 
کۆمــاری  ڕێبوارانــی  ئێمــەی 

کوردســتان کــە ٧١ ســاڵ لەمەوبــەر بــە 
هاتــە  دێموکراتیکــەوە  ئەندیشــەیەکی 
دەســەاڵتەین،  ئــەو  دژی  ناوچەکــە، 
دژی ئــەو بیرکردنەوەیــن، دژی ســیما 
وەکــوو  تــاک،  وەکــوو  و  کــەس  و 
فکرەیــن  ئــەو  دژی  نیــن،  نەفەریــان 
کــە لــە کۆمــاری ئیســالمیدا پــەرەی 
ــە  ــن کــە ل ــەو فکرەی ــت. دژی ئ پێدەدرێ
تارانــەوە، لــە قومــەوە ســەرچاوە دەگرێــت 
و دەیانهەوێــت بــە هەمــوو دنیــادا بــاوی 
ــەو  ــە لەگــەڵ ئ ــی ئێم ــەوە. دژایەت بکەن
بۆچوونانەدایــە و بۆیەشــە کــە کــۆڵ 
نادەیــن  بەرانبــەر بــەو ســتەمکارییانە. 
ئێمــە وەکــوو حیزبــی دێموکــرات، وەکــوو 
هەمــوو  لــە  ئازادیخــواز،  کوردێکــی 
بەشــەکانی کوردســتاندا و بەتایبــەت لــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، هــەر وەک 
وەرزێکــی  دەزانــن،  الیــەک  هەمــوو 
دیکــەی خەباتمــان دەســت پێکردووەتــەوە، 
ئــەم خەباتــەی ئێمــە شــتێکی دابــڕاو لــە 
ئەزمــوون  شــتێکی  نییــە.  مێژوومــان 
بەڵکــوو  نییــە،  پێشــوو  نەکــراوی 
هەمــوو  لــە  بوونــە  فێــر  و  هەڵدانــەوە 

  
  ئێمـــە وەکـــوو نەتـــەوەی کـــورد نەتەوەیەکیـــن 
نێوەڕاســـتدا  ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچـــەی  لـــە  کـــە 
ــی  ــانی نەتەوەکانـ ــا و هاوشـ ــت هاوتـ د ەمانهەوێـ
دیکـــە بژیـــن، ئازادیمـــان دەوێـــت، دادپەروەریمـــان 
ـــۆ  ـــا ب ـــەک تەنی ـــت، ن ـــت، یەکســـانیمان دەوێ دەوێ

کـــورد، بـــۆ تـــەواوی ناوچەکـــە

ئــەو ئەزموونانــەی پێشــترکردوومانە و 
پــێ دەدەیــن.  خەباتــی خۆمــان درێــژە 
ڕاســانی  ڕۆژهــەاڵت،  ڕاســانی 
کــراوە،  لــێ  ســتەمی  کــە  گەلێکــە، 
لــە  دەیانهەوێــت  دوژمنانــی  کــە 
نێویــدا پەرتەوازەیــی هەبێــت. دوژمنــان 
دەیانهەوێــت بــەردەوام الوەکانــی تووشــی 
دەیانهەوێــت  بــن،  ســڕکەرەکان  مــادە 
کورد نۆکەر و ژێردەســت و دەســتەمۆی 
ــت.  ــە بێ دەســەاڵتێکی ســەڕەڕۆی بێگان
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ڕاســانی ئیــرادەی 
بــە  نەتەوەیــەک  ئێــرادەی  نەتەوەییــە. 
بــووە  زۆر  کــە  هەزینەکانــی  ڕادەی 
یــان کــەم بــووە، ناناســرێتەوە، ئیــرادەی 
بــۆ  نەتەوەیەکــە  ویســتی  نەتەوەیــەک 
ئــەوەی خــۆی بســەلمێنیت، بــۆ ئەوەیکــە 
دەوروبــەری  نەتەوەکانــی  هەمــوو  بــە 
بلێــت، نــە لــە ئێــوە کەمتریــن نــە لــە 
ئێــوە زیاتریــن، ئێمــە وەکــوو نەتــەوەی 
کــورد نەتەوەیەکیــن کــە لــە ناوچــەی 
دەمانهەوێــت  نێوەڕاســتدا  ڕۆژهەاڵتــی 
هاوتــا و هاوشــانی نەتەوەکانــی دیکــە 
بژیــن، ئازادیمــان دەوێــت، دادپەروەریمــان 
نــەک  دەوێــت،  یەکســانیمان  دەوێــت، 
تەنیــا بــۆ کــورد، بــۆ تــەواوی ناوچەکە. 
و  ئایینــی  شــەڕی  دژی  بــە  ئێمــە 
شــەڕی  دژی  بــە  ئێمــە  مەزهەبیــن، 
نەتەوەکانیــن، ئێمــە بــە دژی شــەڕێکی 
کــە  ماڵوێرانکەریــن  و  تێرۆریســتی 
نێــو  لــە  هەتایــە  هەتــا  دەیانهەوێــت 
خوێنڕشــتنی  و  کوشــتار  و  کوشــت 
یەکتــردا نوقــم ببیــن. ئێمــە دەمانهەوێــت 
ئارامیــدا  لــە  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 
بــە ســەر  لــە ئاسایشــدا  بــکات،  ســەر 
ببــات، لــە دادپەروەریــدا ژیــان بــکات، 
بــەاڵم ئاســایش و ئارامــی و دادپــەروەری 
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا وەدی نایەت 
هەبێــت.  ســتەملێکراو  نەتــەوەی  گــەر 
ناکــرێ نەتەوەیــەک کە لە ڕۆژهەاڵتی 
ــی پێشــل کرابێــت،  نێوەڕاســتدا مافەکان
ســووکایەتی بــە نەتــەوە بوونــی کرابێــت، 
ســووکایەتی بــە کەرامەتــی کرابێــت، 
بچەوســێتەوە و بکوژرێــت و الوەکەنــی 
ئێعــدام بکرێــن و  ئەشــکەنجە بکرێــن، 
ئەویــش لــە پێنــاوی ئاســایش و ئارامیــی 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا هیــچ نەڵێــت. 
ناکــرێ کۆمــاری ئیســالمییەک لــە 
لــە  دەســتێوەردان  هەبێــت،  ناوچەکــەدا 
هێــزی  بــکات،  ناوچەکــەدا  هەمــوو 
ناوچەکــەدا  هەمــوو  لــە  تێرۆریســتی 
ــە نێوخــۆدا هەمــوو  ــدات و ل ــێ ب ــەرە پ پ
ســتەمێک لــە ســەر هەمــوو نەتەوەکانــی 
ئێــران ڕەوا ببینێــت، ئــازادی بخنکێنێــت، 
لــەو  گەندەڵــی  هەبێــت،  چەوســانەوە 
لــە  خەڵکیــش  بــەاڵم  هەبێــت،  پەڕیــدا 
ماڵــی  نــەک  کــە  ئەوەیــدا  پێنــاوی 

کاول و وێرانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
کاولتــر  لــەوە  نەتــەوەکان،  و  ئێــران  و 
بێدەنگــی  بیــن.  بێدەنــگ  بــا  ببێــت، 
کــە  داوە  نیشــانمان  ناکەیــن!  قبــووڵ 
ئەگــەر  ناکەیــن  قبــووڵ  بێدەنگــی 
حیزبــی  بێــت.  خۆشــمان  خوێنــی  بــە 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، کادر 
ــی  ــان و ئەندامان و پێشــمەرگە و ئەندام
ڕێبەرایەتــی ئــەو حیزبــە ســەلماندوویانە، 
نیشــانیان داوە پێویســت بــە هیــچ بەڵگــە 
نــاکات  لــەوە  زیاتــر  هێنانەوەیەکــی 
کــە پێشــەوای نەمرمــان، لــە پێنــاوی  
پاراســتنی گەلەکەیــدا لــە نێو شــارەکەدا 
دەمێنێتــەوە و خــۆی دەکاتــە قوربانــی 
نەکرێــت.  قەاڵچــۆ  کــە  ئــەوەی  بــۆ 
ــچ بەڵگەیەکــی دیکــە  ــە هی پێویســت ب
دوکتــور  کــە  لــەوەی  جگــە  نــاکات، 
ــە  ــە کــە ل قاســملوویەکی نەمرمــان هەی
پێنــاوی ئازادیــی گەلەکەیــدا خۆشــترین 
بەجــێ  واڵت  دەرەوەی  لــە  ژیــان 
دەهێڵێــت و دێتــەوە نێــو ســەنگەرەکانی 
کــە  ســەنگەرانەی  ئــەو  پێشــمەرگە، 
دەبینــن،  نموونەکانــی  ئەمــڕۆ  خۆتــان 
کــە بــە کەمتریــن ئیمکاناتــەوە بــەاڵم 
بــە گەورەتریــن ورە و ئیــرادەوە بەڕێــوە 
قاســملوویەکی  دوکتــور  دەچێــت. 
نەمرمــان هەیــە کــە دێتــەوە نێــو ئــەو 
ســەنگەرانە خەبــات دەکات و لــە پێناوی 
پێنــاوی  لــە  گەلەکەشــیدا،  ئازادیــی 
بدۆزێتــەوە  دەروازەیــەک  ئەوەیکــە 
بژیــن،  ئــازادی  بــە  کــە خەڵکەکــەی 
خوێنڕشــتن کۆتایــی  و  کــە کوشــتار 
لەگــەڵ  وتووێــژ  و  دەڕوات  پێ بێــت، 
دڕندەتریــن ڕێژیمــی ســەردەمدا دەکات. 
دڕندەیــە؛  ڕێژیمــە  ئــەو  کــە  دەزانێــت 
دەزانێــت کــە ئەهلــی وتووێــژ و دیالــۆگ 
مێــژوو  بــە  دەیهەوێــت  بــەاڵم  نییــە؛ 
ڕێگایەشــمان  ئــەو  کــە  بســەلمێنیت 
تاقــی کــردەوە، کۆمــاری ئیســالمیی 
ــران هیــچ ڕێگایەکــی دیکــە قبــووڵ  ئێ
و  هەڕەشــە  و  زۆر  لــە  جگــە  نــاکات 
دیکەمــان  نموونــەی  نەبێــت.  گوشــار 
پێویســت نییــە باســی بکەیــن، وەکــوو 
وەکــوو  نەمرمــان،  ســەعیدی  دوکتــور 
دیکەمــان  ڕێبەرایەتیــی  ئەندامانــی 
کــە لــە ســەنگەرەکانی خەباتــدا شــەهید 
کــراون، وەکــوو ئەمســاڵ لــە ڕاســانی 
پێشــمەرگەمان  و  کادر  ڕۆژهەاڵتــدا 
ڕۆژهەاڵتــی  دڵــی  قۆاڵیــی  چوونــەوە 
خەڵکەکــەی  نێــو  لــە  کوردســتان، 
خۆیانــدا کــورەی خەباتیــان گەشــاندەوە 
و بــە حەماســەکانیان لــە سەرتاســەری 
ــان  ــە ســەڵماس و موکری کوردســتاندا، ل
و شــنۆ و کۆســااڵن و ئــەو شــوێنانەدا 
ســەلماندیان کــە ئێمــە چــۆک دانادەیــن. 
ــی کــورد  ــن گەل ــاش بزان ــان ب دوژمنانم
ئەهلــی  نییــە،  چۆکــدادان  ئەهلــی 
ســتەم کــردن لــە هیــچ شــوێنێک نییــە، 
ئەهلــی پێشــێل کردنــی مافــی هیــچ 
کەســی دیکــەش نییــە، ئێمــەی کــورد، 
ئێمــەی  دێموکــرات،  حیزبــی  ئێمــەی 
چــۆک  دێموکــرات  پێشــمەرگەی 
ــۆ دڕندەتریــن دەســەاڵتەکانی  دانادەیــن ب
بــە  خوێنمــان  بــە  ئێمــە  ســەردەمیش. 
ئیرادەمــان بــە بیروباوەڕمــان دەیســەلمێنین 
ئیمکاناتــی  کەمتریــن  بــە  کــە 
دڕندەتریــن  بــەدژی  پێشــمەرگەوە 
ناوچەکــەدا  ســتەمکاری  ڕێژیمــی 
دەڕۆینــەوە بەچۆکیشــیدا دەهێنیــن و بــە 
لەرزەشــی دەخەیــن، هــەر وەکــوو بەلــەرزە 
خراوە.لێــرەش ئێمــە کۆبووینەتــەوە کــە 
ــەدا ئاشــنا  ــەو پەیامان ــارە لەگــەڵ ئ دووب
بینــەوە کــە ئاشــناین، دووبــارە وەبیــری 
ــان ببەســتینەوە  ــارە پەیم ــەوە، دووب بهێنین
و شــایی بکەیــن، ئێمــەی کــورد فێــری 
و  بگێڕیــن  نەبوویــن کــە ماتــەم  ئــەوە 
دەســتەوئەژنۆ دانیشــین، خەمبــار بیــن، 
پێشــمەرگەی  ئێمــەی  کــورد،  ئێمــەی 
شــایی  دەکەیــن،  شــایی  دێموکــرات 
ــە دوژمنانمــان بڵێیــن کــە  ــا ب دەکەیــن ت
ئێمــە ئەهلــی چۆکــدادان نیــن، خەباتمــان 

بەردەوامــە.
ئێمــەی  کــە  مێژووییــە  ڕۆژێکــی 
کــورد بوونــی خۆمــان تێــدا ســەلماندووە 

دەیســەلمێنینەوە. ودووبــارەش 
 بە هیوای دووبارە سەلماندنەوەی 

بوونی نەتەوەییمان،
 بەرقەرار بن،

 پیرۆز بێت دووی ڕێبەندان.



5 5ژمارە٦٩4، 4ی فێربیەی٢٠١٧

 سۆهراب کەریمی

سیاسەتی دور هاوێتنی پرسی كورد بۆ 
ئەو دیوی سنوورەكانی ئێران

زۆربــەی  داخراوەكانــدا  سیســتمە  لــە 
تاێبەتــی  بــە  پالنــەكان،  و  پێوەنــدی 
ئەمنیەتیەكانیــان،  پالنــە  و  سیاســەت 
بــە شــێوەی نهێنــی دادەڕێژرێــت. بــۆ 
سیاســەتەكانی  لــە  بڕێــك  ناســینی 
زانســتی  لــە  داخــراوەكان  سیســتمە 
و  ڕەفتــار  لــە  چــاو  سیاســەتدا 
لــە  سیســتمانە  ئــەو  هەڵســوكەوتی 
هەمبــەر ئــەو دیاردانــەدا دەكرێــت كــە 
وەك  داخــراو،  سیســتمی  حوكمــی  بــە 

دەناســرێن. ئەمنیەتــی  كێشــەی 
پرســی كــورد و داخوازییــە نەتەوەیــی 
كۆمــاری  بــۆ  دێموكراتیكەكانــی 
سیســتمێكی  كــە  ئیســالمی 
وەك  داخــراوە،  و  نادێموكراتیــك 
دیاردەیەكــی ئەمنییەتــی دێتــە ئەژمار. 
لــە نــاو پێكهاتەی كۆمەڵــگای كوردیدا 
حیزبــە سیاســییەكانی كوردســتان وەك 
ڕێكخراوێكــی سیاســی ڕێگەیــان پــێ 
نــەدراوە بەشــداری كاری سیاســی لــە 
ناوخــۆی واڵتــدا بــن و تەنانــەت هێــرش 
كراوەتــە ســەریان و بــۆ مانــەوەی خۆیــان 
ناچــار بوونــە دەســت بدەنــە بەرگریــی 
چەكدارانــە. بۆیــە گەورەتریــن كێشــەی 
لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  بــۆ  ئەمنیەتــی 
سیاســییەكانی  حیزبــە  كوردســتاندا 
ڕێبەرایەتــی  وەك  كــە  كوردســتانن 
دەوری  هەمیشــە  كــورد  سیاســیی 
ســەرەكییان لــە خەبــات دژ بــە ڕێژیمــی 
جــۆرە  هــەر  بۆیــە  هەبــووە.  ئیرانــدا 
تەبلیــغ و ناوهێنــان و الیەنگــری لێیــان 
بــە چــڕی ســەركوت دەكرێــت، بــەاڵم 
تەبلیــغ  ناوبــردن و  كاتــدا  لــە هەمــان 
كــردن و هەڵواســینی وێنــە و تراكتــی 
پارچەكانــی  بــە  ســەر  حیزبەكانــی 
دیكــەی كوردســتان قەدەغــە نیــە. هــەر 
ڕۆژنامــە و گوڤارێــك دەتوانــێ وێنــەی 
ڕێبەرانــی كــوردی بەشــەكانی دیكــەی 
كوردســتان چــاپ بــكات، بــەاڵم بــۆ 
و  ڕۆژهــەاڵت  كــوردی  ڕێبەرانــی 
حیزبەكانــی ڕێگــە پێنــەدراوە. پرســیار 
ــە  ــە كوردییان ــەو حیزب ــەر ئ ــە ئەگ ئەوەی
كوردســتان  ڕزگاریــی  بــۆ  هەموویــان 
بەرچــی كۆمــاری  لــە  دەدەن،  هــەوڵ 
ناوهێنــان  هەمبــەر  لــە  ئیســالمی 
ئــەو  بــۆ  كــردن  تەبلیــغ  تەنانــەت  و 
حیزبانــەدا كاردانــەوەی ئەوتــۆی نیــە، 
بــەاڵم دژی هــەر جــۆرە ناوهێنانێكــی 

ڕۆژهەاڵتــە؟ حیزبەكانــی 
كۆمــاری  ڕەفتــارەی  ئــەم  پێــی  بــە 
ســتراتژیی  و  سیاســەت  ئیســالمی، 
ڕێژیمــی ئێــران لــە هەمبــەر هەســتی 
ــورددا  ــی ك ــی و داخوازییەكان نەتەوایەت
پرســیارانە  ئــەم  وەاڵمــی  بــۆ  چیــە؟ 
ســەر  لــە  فاكــت  كۆمەڵێــك  پێویســتە 
لــەم  ئیســالمی  كۆمــاری  ڕەفتــاری 
دوو دەیــەی دواییــدا بهێنینــەوە. ئەگــەر 
ئاوڕێــك لــە ســاڵەكانی دوای ڕاگرتنــی 
پێشــمەرگە  چەكدارانــەی  خەباتــی 
لــە دوو  لــە كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
ــت  ــەوە، دەبینرێ ــردوودا بدەین ــەی ڕاب دەی
ئــەوە  ئێــران  ڕێژیمــی  كــە سیاســەتی 
ــورد  ــی ك ــە هەســتی نەتەوایەتی ــووە ك ب
كــە  بــكات  مودیریــەت  شــێوەیەك  بــە 
زیانــی بــۆ ڕێژیــم نەبێــت، ئەویش بریتی 
كــورد  پرســی  زەقكردنــەوەی  لــە  بــوو 
كوردســتان  دیكــەی  پارچەكانــی  لــە 
و پەراوێــز خســتنی پرســی كــورد لــە 
كوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا. بۆیــە یەكــەم 
هەنــگاو بــۆ ئــەم كارە لــە الیــەن خــودی 
ئیســالمییەوە  كۆمــاری  ڕێژیمــی 
گۆڤــاری  یەكەمیــن  هەڵگیــرا. 
حكوومەتــی كــە لــە ســاڵەكانی دەیــەی 

٧٠دا هاتــە دەرەوە "ئاویــەر" بــوو كــە بــە 
ــی"  ــەد ڕەزا ڕەحیم ــی "محەمم هاوكاری
پارێــزگاری ئــەو كاتــەی ســنە و "بــارام 
وەڵەدبەیگــی" لــە چــاپ دەدرا و زۆرتــر 
باســی لــە ســەر باشــووری كوردســتان 
بوو و بە  وێنەی ڕێبەرانی بەشــەكانی 
دەیانڕازانــدەوە.  كوردســتان  دیكــەی 
تەنانــەت نووســینگەكانی ئــەو حیزبانــە 
بــوو بــە شــوێنی هاتوچــووی كۆمەڵێــك 
خوێنــدكار و چاالكــی كــورد. ئەمــە بــۆ 
پارچەكانــی  كــوردی  خۆشەویســتیی 
دیكــە نەبــوو، بەڵكــوو بــۆ ئــەوە بــوو 
كــوردی  ســەركردەكانی  نــاوی  كــە 
بســڕنەوە،  كوردســتان  ڕۆژهــەاڵت 
چوونكــە مەترســیی ســەرەكی، نــاوی 
هێمایــەك  بــە  دەبــوو  كــە  بــوو  ئــەوان 
ئێــران.  ڕێژیمــی  بەگژداچوونــی  بــۆ 
ڕۆژهــەاڵت  كوردســتانی  چاالكانــی 
بــە بــێ هیــچ كێشــەیەك هاتوچــووی 
باشــووری كوردســتان و ســەركردایەتیی 
الیەنەكانــی باشــووریان دەكــرد. هەروەهــا 
دوای هاتنــی ســەركردایەتیی پەكەكــە 
و  قەندیــل  هاتوچــووی  قەندیــل،  بــۆ 
دەســتی  پەكەكــەش  ســەركردایەتیی 
ــدا تەنیــا  ــە زانكۆكانــی ئێران پــێ كرد.ل
كیمیابارانــی  ســاڵیادی  ڕێوڕەســمی 
هەڵەبجــە ئــازاد بــوو. ئەگــەر كەســێك 
نەیزانیبــا و ئــەو ڕێوڕەســمانەی بدیبایــا 
وای دەزانــی ئــەوە تەنیــا ڕێوڕەســمێكی 
و  باشــوور  كوردەكانــی  بــە  تایبــەت 
ئۆپۆزیســیۆنی ســەدام حوســەینە. لــە 
كاتی دەســتگیركردنی  بەڕێز عەبدوڵا 
تەلەفزیۆنــی  و  میدیــا  ئۆجەالنــدا 
كۆمــاری ئیســالمیی تــەواوی باســی 
ئۆجــەالن  عەبدوڵــا  بەڕێــز  ســەر  لــە 
توركیــە  حكوومەتــی  دژایەتیــی  بــۆ 
بــوو. دواتریــش مۆڵەتــی خۆپیشــاندانی 
كــوردی  كــە  دا  مەرجــە  بــەو  هــەر 
دەوڵەتــی  دژایەتیــی  ڕۆژهــەاڵت 
دواتــر  هەرچەنــد  بكــەن،  توركیــە 
ــان  ــەو ڕێپێوانانەی ــتان ئ خەڵكــی كوردس
هێنانــە گــوڕی  بــۆ  دەرفەتێــك  كــردە 
دژایەتیــی  و  خۆیــان  داخوازییەكانــی 
سیاســەتە ســەركوتكەرانەكانی ڕێژیمــی 
ئێــران، بــەاڵم ئــەم سیاســەتە لــە بــەر 
ــدا پرســی  ــە ئێران ــێ ل ــە بڵ ــوو ك ــەوە ب ئ
كــورد بوونــی نیــە و تەنیــا لــەو دیــوی 
كــورد  پرســی  ئێرانــدا  ســنوورەكانی 
عیســمەت  كــە  دەبینیــن  هەیە.دواتــر 
شــەریف وانلــی دێتــە ئێــران و باســی 
ئــەوە دەكات كــە كــورد ئێرانییــە و دەبــێ 
بەشــەكانی  كــە  بــدات  هــەوڵ  ئێــران 
بگەڕێنێتــەوە  كوردســتان  دیكــەی 
جــار  زۆر  كــە  ئێــران  باوەشــی  بــۆ 
ناسیۆنالیســتە ئێرانییــەكان و تەنانــەت 
كەســانێك لــە نێــو كۆمــاری ئیســالمیدا 
تەنانــەت  كردبــوو.  باســانەیان  ئــەم 
داریــووش فرووهــەر هــەر بــە ئــەم بیــرەوە 
كاتــی خــۆی چەپكــە گوڵێكــی بردبــووە 
باڵوێزخانــەی ئیتالیــا بــۆ ئازادكردنــی 
پایتەختــی  ڕۆمــای  لــە  ئۆجــەالن 
ــەم ســەردەمەدا ڕۆژهەاڵتــی  ئیتالیــا. ل
ــی تەڕاتێنــی  كوردســتان دەبێتــە مەیدان
ئەندامانی پەكەكە كە زۆر بە ساكاری 
ماڵــی  هاتوچــووی  چەكــەوە  بــە 
چاالكانــی كــورد دەكــەن و زۆرتریــش 
كەڵــك  خۆیــان  ژنــی  ئەندامانــی  لــە 
وەردەگــرن. تەنانــەت عوســمان ئۆجــەالن 
ــران  ــە ئێ ــدار دێن ــر ئای ــش زوبەی و دواتری
و بــە فەرمــی دەفتــەری نوێنەرایەتیــی 
ــەی  ــەوە. زۆرب ــران دەكەن ــە ئێ ــە ل پەكەك
ــەم  كــورد و چاالكانــی ڕۆژهەاڵتیــش ب
زیهنیەتــەوە كار دەكــەن كــە چوونكــە 
حیزبــی  لەگــەڵ  هــاوكاری  نرخــی 
دێموكــرات و كۆمەڵــە گرانــە، ئێمــە بــە 

نــاوی پەكەكــەوە تەبلیــغ بــۆ كوردایەتــی 
دەكەیــن. ئەمــە لــە ڕاســتیدا بیانوویــەك 
بــوو نــەك ســتراتژییەك كــە بیری قووڵی 
لــە پشــتەوە بێــت. بۆیــە دەبینرێــت دەیــان 
كتێــب لــە ســەر پەكەكــە و عەبدوڵــا 
ئۆجــەالن بــاو بــووەوە، بــەاڵم لــە هەمــان 
قاســملوو  دوكتــور  كتێبەكانــی  كاتــدا 
كۆمەڵێــك  قاچاخــن،  ئیستاشــەوە  بــە 
ــەر  ــە ب ــا ل ــە خەڵكــی كوردســتان تەنی ل
هەبوونــی كتێبەكانــی دوكتــور قاســملوو 
بــە زینــدان مەحكــووم كــران )كــە لێــرەدا 
هەمــان  لــە  بــەاڵم  پارێــزراوە(  ناویــان 
ــە و ئۆجــەالن  ــی پەكەك ــدا كتێبەكان كات
لــە ســەر كتێــب فرۆشــییەكانی تــاران 
ــڤ"  ــاری "ئاڵترناتی ــە گۆڤ ــران. ل دەبین
ــە ڕۆژهــەاڵت  ــازاد ل ــە شــیوەی ئ كــە ب
لــە  وەهــا  باســێكی  دەبــووەوە،  بــاو 
ئیســالمی  كومــاری  ڕێژیمــی  ســەر 
ڕاشــكاوی  بــە  بــەاڵم  نەكرابــوو، 
حیزبەكانــی ڕۆژهەاڵتیــان بــە كالســیك 

نــاو دەبــرد و خۆیانیــان وەك ئاڵترناتیڤــی 
ــە  ــە پێناســە دەكــرد و داوا ل ئــەو حیزبان
خەڵكــی كــورد دەكــرا پشــتیوانی لــەو 

حیزبانــە نەكــەن.
بــاش  ئێــران  ئەمنیەتیــی  سیســتمی 
ئیدئۆلۆژیــی  و  گوتــار  كــە  دەزانێــت 
دیكــەی  بەشــەكانی  حیزبەكانــی 
حكوومەتــی  هەمبــەر  لــە  كوردســتان 
بۆیــە  داڕێــژراوە،  خۆیــان  واڵتەكانــی 
الیەنانــە  ئــەو  گوتــاری  پەرەپێدانــی 
ســەرنجی  كــە  ئــەوەی  هــۆی  دەبێتــە 
خەڵــك بــۆ ئەودیــوی ســنوورەكانی ئێــران 
كارەش  ئــەم  درێــژەی  ڕابكێشــرێت. 
زیهنیەتێكــی وەهــا دروســت دەكا كــە 
ئــەوان دوژمنــی كۆمــاری ئیســالمی 
نیــن و النیكــەم ناتوانــن مەترســییەك 
بــۆ ڕێژیــم بــن. ئاكامــی ئــەم كارانــەی 
بەرهەمهێنانــی جەماعەتێكــە  ڕێژیــم، 
كــە بــە بــێ خوێندنەوەیەكــی سیاســی 
و ســتراتژیك كەوتوونەتــە نــاو كاناڵــی 
كۆمــاری  ئەمنیەتــی  مودیریەتــی 
بووەتــە  كاریــان  و  ئێــران  ئیســالمیی 
ئــەوە كــە پرســی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی 
و  پەراوێــزەوە  بخەنــە  كوردســتان 
زەق  كوردســتان  دیكــەی  بەشــەكانی 
جەماعەتــە  لــەم  كۆمەڵێــك  بكەنــەوە. 
ــی  ــە حیزبەكان ڕاشــكاوانە الیەنگــری ل
ــەن  ــتان دەك بەشــەكانی دیكــەی كوردس
و دژایەتیــی حیزبەكانــی ڕۆژهــەاڵت 
كــە  دەكــەن  حیزبانــە  ئــەو  هــەر  واتــە 
ئێــران  ئیســالمیی  كۆمــاری  بــۆ 
خــۆی  ئەمــە  ســەرەكین.  مەترســیی 
ڕاســتەوخۆ لــە ئاراســتەی سیاســەتی 
ئەمنییەتیــی كۆمــاری ئیســالمیدایە. 
لــە  ئیســالمی  كۆمــاری  تەنانــەت 
پێشــمەرگەكانی  بەشــداریی  هەمبــەر 
شــەڕی  لــە  دێموكــرات  حیزبــی 
هەبــوو  تونــدی  كاردانــەوەی  داعشــدا 
و الیەنەكانــی باشــووری كوردســتانی 
ناچــار كــرد كــە نابێ حیزبــی دێموكرات 
بــكات.  داعــش  شــەڕی  بەشــداریی 
ئەمــە لــە حاڵێكــدا بــوو كــە زۆربــەی 
پارچەكانــی  ئەحزابــی  الیەنگرانــی 
دیكــە لــە ڕۆژهەاڵتــدا وەهــا باســیان لــە 
حیزبــی دێموكــرات و كۆمەڵــە دەكــرد 

كــە گۆایــە ئــەو حیزبانــە هــەر بوونیــان 
نەمــاوە.

ئــەوە  ڕاســانەوە،  دەســتپێكی  لــە 
كــە  بــوون  حیزبانــە  ئــەو  الیەنگرانــی 
دژایەتیــی ڕاســانیان دەكــرد و تەنانــەت 
نەخشــەی  بــە  ڕاســانیان  ســەرەتا 
و  دەدا  قەڵــەم  لــە  توركیــە  میتــی 
قســەی  دووپاتكردنــەوەی  بــە  دواتــر 
پاســداران،  ســپای  فەرماندەكانــی 
دەیانگــوت كــە عەرەبســتان لــە پشــت 
ئــەو  هەمــوو  ئەمانــە  ڕاســانەوەیە. 
فاكتانــەن كــە پیشــان دەدەن لــە كاتێكــدا 
زۆر  گوشــاری  ئێــران  ڕێژیمــی  كــە 
دەخاتــە ســەر حیزبەكانــی ڕۆژهــەاڵت 
چاویــان  ســەرەكی  مەترســیی  وەك  و 
لــێ دەكات، جەماعەتێــك بــە بــێ هیــچ 
خوێندنەوەیــەك، خەریكــن بــە ئاراســتەی 
سیاســەتە ئەمنیەتییەكانــی كۆمــاری 
هەڵدەگــرن. هەنــگاو  ئیســالمیدا 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بە پاســاوی 

چاالكانــی  بــە  ڕێگــە  ئیدئۆلۆژیــك، 
شــێوەی  بــە  كــە  نــادات  ناوخــۆ 
كــورد  داخوازییەكانــی  دێموكراتیــك 
بهێننــە گــۆڕێ. بۆیــە تەنیــا شــتێك 
كــە دەتوانــێ بانگەشــەی بەهێزبوونــی 
پرســیارەوە،  ژێــر  بخاتــە  ڕژیمەكــەی 
و  دێموكــرات  حیزبــی  بەهێزبوونــی 
ــەم  ــی ئ ــە بەهێزبوون ــە ب ــە. بۆی كۆمەڵەی
حیزبانــە، پرســی كــوردی ڕۆژهــەاڵت 
لــە دیــاردە زەقەكانــی  دەبێتــە یەكێــك 
هاوكێشــەكانی ناوچەكــە بۆیــە باشــترین 
بــۆ الوازكردنــی ئەوانــە  كار هەوڵــدان 
ئــەو  ســەركردایەتیی  دەدەن  هــەوڵ  و 
حیزبانــە بخەنــە ژێــر گوشــاری خۆیــان، 
كۆمەڵــە  دژی  تەبلیــغ  دووهەمیــش 
كــە خەڵــك  ئــەوەی  بــۆ  و دێموكراتــە 
لــە پشــتگیری ئــەو حیزبانــە دڵســارد 
بــە  ئیســالمیی  بكەنەوە.كۆمــاری 
فەرمــی لەگــەڵ الیەنــە سیاســییەكانی 
دیكــەی  بەشــەكانی  لــە  كــورد 
كوردســتاندا پێوەندیــی هەیــە و ئــەوان 
بــە فەرمــی دەناســێت. هەروەهــا ئەویــش 
جۆرێــك  پێوەندییانــە  ئــەم  دەزانێــت 
كــوردی  بەرژەوەندیــی  كــە  داڕێــژراوە 
بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان لەگــەڵ 
جــار  زۆر  ڕۆژهــەاڵت  كوردســتانی 
یــەك ناگرێتــەوە و تەنانــەت بەشــەكانی 
بەرژەوەندییــان  كوردســتانیش  دیكــەی 
بــۆ  نایخوێنێتــەوە،  یــەك  لەگــەڵ 
نموونــە ســەركەوتنی كــورد لــە ڕۆژئــاوا 
لــە  كــورد  شكســتی  هــۆی  بــە  بــۆ 
ئیســالمی  كۆمــاری  بۆیــە  باكــوور. 
ــۆ  ــە ب ــەو الیەنان ــە ســانایی دەتوانــێ ل ب
ڕۆژهــەاڵت  كــوردی  كونترۆڵكردنــی 
كەڵــك وەربگرێــت. كۆمــاری ئیســالمی 
ســایكس  پەیمانــی  زەقكردنــەوەی  بــە 
بســەلمێنیت  ئــەوە  دەیهــەوی  پیكــۆ 
دابەشــكردنی  پەیمانــە  ئــەم  كــە 
كوردســتانی بندەســتی عوســمانی بــووە 
ــە ســایكس  ــەر ل ــران ب و كوردســتانی ئێ
ــووە.  ــران ب ــە ئێ پیكــۆش هــەر بەشــێك ل
تەنانــەت توانیویــە هیندێــك كەســایەتی 
لــە باشــووری كوردســتان بــەم قەناعەتــە 
ســێ  نــاوی  تەنیــا  كــە  بگەیەنێــت 
پارچــەی كوردســتان دێنــن. تەنانــەت 

لــە دهــۆك یەكێــك لــە سیاســەتمەدارانی 
ــی ئامــاژەی  ــە شــێوەی زیمن باشــوور ب
بــە كوردســتانی ژێردەســتی عوســمانی 
ــە پێشــتر  ــان ك ــرد. ســەعید حەجاری دەك
ئەمنیەتییەكانــی  مودیــرە  لــە  یەكێــك 
دەڵــێ  ڕاشــكاوی  بــە  بــووە،  ئێــران 
كــورد لــە دەرەوەی ســنوورەكانی ئێــران 
نەتــەوە  ئێرانــدا  لــە  بــەاڵم  نەتەوەیــە، 
نیــە. بــەو واتایــە، كۆمــاری ئیســالمی 
پرســی كــورد لــە بەشــەكانی دیكــەی 
دەناســێت،  فەرمــی  بــە  كوردســتاندا 
بــەاڵم دان بــە كــوردی بندەســتی خۆیــدا 
ئیســالمی  كۆمــاری  دیــارە  نانێــت. 
دەزانــێ كــە هەســتی كوردایەتــی لــە 
ســەقامی  كــورددا  خەڵكــی  زیهنــی 
گرتــووە و بــۆی ناســڕێتەوە، بۆیــە وەك 
دیاردەیەكــی  ئەمنیەتــی  سیاســەتی 
كــە  ئــەوەی  نیــە.  گرینــگ  زیهنــی 
گرینگــە،  ئیســالمیی  كومــاری  بــۆ 
گۆڕینــی ئــەم هەســتە بــۆ ئیرادەیەكــی 
سیاســییە كــە بتوانــێ بەرۆكــی خــۆدی 
ئــەوەی  بــۆ  و  بگرێــت  حكومــەت 
دیاردەیەكــی  ببێتــە  هەســتە  ئــەم  كــە 
بگرێــت  ڕێژیــم  بەرۆكــی  و  سیاســی 
ــاو ڕێكخراوێكــی سیاســیدا  ــە ن ــێ ل دەب
ــی كــردەوە و  ــەوە كــە مەیدان خــۆ ببینێت
خەباتەكــەی لــە شــوێنی ژێردەســەاڵتی 
دیــارە  بێــت.  ئیســالمی  كۆمــاری 
ڕێژیــم لــە ناوخــۆی واڵتــدا بــە حوكمــی 
نــادات  ڕێگــە  خــۆی  ئیدئۆلۆژیكــی 
ــە شــیوەی مەدەنــی خــۆی  كــە كــورد ب
ڕێــك بخــات و بــە دوای مافەكانیــدا 
هەمــوو  ئەگــەر  هەروەهــا  بكەوێــت. 
ــە  ــەاڵم ل ــە شۆڕشــگێڕ، ب ــك ببێت كوردێ
دەرەوەی ســنوورەكانی كوردســتان ڕوو 
لــە هــەر سیســتمێك بــكات، بۆ كۆماری 
كۆمــاری  نیــە.  گرینــگ  ئیســالمی 
ئیســالمیی خــۆی دەزانێــت كــە هەســتی 
كوردایەتــی لــە نــاو زمــان و هــزرری 
كــوردی ڕۆژهەاڵتــدا ســەقامی گرتــووە 
بۆیــە ئــەم هەســتە دەبــێ لــە شــوێنێك 
خاڵــی بێتــەوە كــە دژی خــۆی بــەكار 
ــۆ  ــی ب ــش كاناڵیزەكردن ــت، ئەوی نەهێنرێ
ئــەو دیــوی ســنوورەكانی كوردســتانی 
وەك  ئەگــەر  خۆیەتــی.  بندەســتی 
فاكتێــك بێهینینــەوە دەبینیــن كــە بــە 
پێــی دەرفەتێــك كــە لــە ڕۆژهــەاڵت بــو 
ئــەو الیەنانــە ڕەخســاوە، جەماعەتێــك 
ئــەم  دەكــەن.  لــێ  الیەنگەرییــان 
چ  و  بیركردنــەوە  بــە  چ  جەماعەتــە 
ــز  ــەی هێ ــە چاالكــی و نووســین زۆرب ب
و بیــری خۆیــان، تەرخانــی باكــوور و 
بــە  و  دەكــەن  كوردســتان  ڕۆژئــاوای 
دژی  ســۆرانی  كوردیــی  و  فارســی 
حكومەتــی توركیــە دەنووســن ئەگــەر 
جەماعەتــە  ئــەم  دەقەكانــی  كەســێك 
بخوێنێتــەوە، دەبینێــت كــە زۆرتــر وەك 
توركیــەن  حكومەتــی  ئۆپۆزیســیۆنی 
ــران،  تاكــوو ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمــی ئێ
بۆیــە هــەر ئــەوە كە كــوردی ڕۆژهەاڵت 
ــی خــۆی  ــە دوژمن ــە ب ــی توركی دەوڵەت
بزانێــت تــا كۆمــاری ئیســالمی، بــۆ 
بــۆ  گەورەیــە  ســەركەوتنێكی  خــۆی 
كۆمــاری  ئەمنیەتیەكانــی  سیاســەتە 
ئاراســتەیەدا  لــەم  هــەر  ئیســالمی. 
كۆمەڵێــك لــە چاالكانــی ڕۆژهەاڵتیــش 
خامنەیــی  ئاراســتەی  نامەیەكیــان 
ــردووە  ــێ ك ــان ل ــدا دوای ــە تێی ــردووە ك ك
پشــتی كــورد بگرێــت و پرســی كــورد بە 
جیــددی وەربگرێــت. بــێ ئــەوەی بــاس 
لــەوە بكــەن كــە دەســت لــە پێشــێلكردنی 
مافــی كــورد لــە كوردســتانی ئێرانــدا 
هەڵبگرێــت. لــەم نامەیــەدا بــەو پــەڕی 
ئێمــە  دەڵێــن  ڕاشــكاوانە  الوازییــەوە 
و  بارودۆخەكەیــن  تەماشــاڤانی  تەنیــا 

هیــچ دەورێكمــان لــە گۆڕانكارییەكانــدا 
نیــە و بــۆ ئــەوەی دوســتایەتیی خۆیــان 
پشتڕاســت  ئیســالمیی  كومــاری  بــۆ 
پێچەوانــەی  ئێمــە  دەڵێــن  بكەنــەوە 
ترامــپ  بــۆ  نامەیــان  كــە  ئەوانەیــن 
بــەر  لــە  دەڵیــن  دواتریــش  نووســیوە. 
بــە  بەرانبــەر  بەرپرســایەتی  هەســتی 
داهاتــوی ئێــران ئــەم نامەیــە دەنووســین. 
پاشــان دەڵێــن چوونكــە خەلیجــی فــارس 
ــە دەســت داوە،  گرینگایەتیــی خــۆی ل
دەبــێ ئێــران بێتــە لــە باشــوور و ڕۆژئــاوا 
و ئــەو الوازییــەی قەرەبــوو بكاتــەوە و 
ــەوە  ــی خۆی ــە دوای بەرژەوەندی ــەوێ ب ل
كــە  دەكــەن  لــەوە  بــاس  دواتــر  بێــت. 
دوژمنایەتیــی  بــەر  لــە  النیكــەم 
ئەردۆغانیــش بووبێــت، دەبــێ داكۆكــی 
ئۆپۆزیســیۆنی  لــە  واتــە  كــورد،  لــە 
ئەردۆغــان كــە پەكەكەیــە و ڕۆژئــاوا 
كــە بــە دەســتی پەكەكەوەیــە، بكــەی. 
تەنانــەت دڵمــان بــەوەش خــۆش دەبــوو 
كــە لــە یــەك دێــڕدا باســی پێشــێلكردنی 
ــەن  ــە الی ــران و ل ــە ئێ مافــی كــوردی ل
ئیســالمییەوە  كۆمــاری  سیســتمی 
بــێ  بــە  خامنەیــی  كــە  بكردبایــە 

دەكات. ڕێبەرایەتیــی  ڕكابــەر، 
ئــەو  بدەینــە  ســەرنجێك  ئەگــەر 
كــە  دەبینیــن  ســەرەوە،  فاكتانــەی 
كۆمــاری  ئەمنیەتیــی  سیســتمی 
ئیســالمی لــە هەمــوو سیاســەتەكانیدا 
دادن(  )ســوق  كردنــی  ئاژیــن  بــۆ 
دیــوی  ئــەو  بــۆ  كــورد  هــزری 
كوردســتان  ســنوورەكانی ڕۆژهەاڵتــی 
لــە تیئۆرییەكــی دەروونناســی بــە نــاوی 
وەرگرتــووە.  كەڵكــی  بــوون"  "شــەرتی 
ــە ڕۆژهــەاڵت دەبیتــە  واتــە باســكردن ل
هــۆی تەمێكــردن و باســكردن لــە ســەر 
بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان لەگــەڵ 
كــردن  تەشــویق  تەنانــەت  و  بێدەنگــی 
ــت.  ــەرەوڕوو دەبێ ــەوە ب ــەن ڕێژیم ــە الی ل
لــە سیاســەتدا بــەوە دەڵێــن سیاســەتی 
هویــج(  و  )چمــاق  گێــزەر  و  تێــا 
مودیریەتــی  بڵێیــن  دەتوانیــن  كــە 
ئیســالمی  كۆمــاری  ئەمنیەتیــی 
لــەم سیاســەتەدا  لــە ســەر كوردســتان 
باشــترین  لیــرەدا  بــووە.  ســەركەوتوو 
ئــەم  بەرەنگاربوونــەوەی  شــێوەی 
ــم، یەكــەم بەهێزكــردن  سیاســەتەی ڕێژی
و زیادكردنــی مەعریفــەی ڕەخنەگرانــە 
سیاســیەكاندایە.  شــرۆڤەكارە  نــاو  لــە 
و  سیاســی  چاوەدێرانــی  دەبــی  واتــە 
كۆمەاڵیەتــی بــە چــاوی ڕەخنەگرانــەوە 
ســاڵی  بیســت  گۆڕانكارییەكانــی 
ڕابــردوو لێــك بدەنــەوە. هــەر وەهــا دەبــێ 
حیزبەكانــی  و  ســەركردایەتی  هــەم 
ڕۆژهــەاڵت و هــەم چاالكانی سیاســیی 
كــورد هــەوڵ بــدەن دەوری حیزبــەكان لــە 
خەباتــی ڕۆژهەاڵتــدا زیاتــر بكرێــت، 
واتــە دەبــێ بــە گــەرم ڕاگرتنــی خەبــات 
لــە شــار، دیســان  لــە شــاخ و چ  چ 
مەســەلەی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــدا بێننە 
نــاو هاوكێشــە سیاســییەكانی ناوچەكــە. 
كاری دیكــەش دەبــێ بكرێــت، ئەویــش 
شــرۆڤەكردنی سیاســەتی بزووتنــەوەی 
و  كــورد  دێموكراتیكــی  نەتەوەیــی 
ناچاركردنــی الیەنەكانــی پارچەكانــی 
لــە  نابــێ  یەكــەم  كــە  بەوەیــە  دیكــە 
بكــەن،  دەســتێوەردان  ڕۆژهەاڵتــدا 
پێوەندیــی  ناچــارن  ئــەوان  چوونكــە 
سیاســی و ئابوورییان لەگەڵ كۆماری 
توانــای  بۆیــە  هەبێــت،  ئیســالمیدا 
ئیســالمییان  كۆمــاری  دژی  خەبــات 
پێوەندییــان  نابــێ  دووهەمیــش  و  نیــە 
لەگــەڵ ئێــران لــە ســەر حســابی كوردی 
ڕۆژهــەاڵت و حیزبەكانــی كوردســتانی 

ئێــران بێــت. 

سەعید حەجاریان كە پێشتر یەكێك لە مودیرە 
ئەمنیەتییەكانی ئێران بووە، بە ڕاشكاوی دەڵێ كورد لە 
دەرەوەی سنوورەكانی ئێران نەتەوەیە، بەاڵم لە ئێراندا 

نەتەوە نیە
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قسەیەکی خۆمانە لەگەڵ بەڕێز کاک 
عومەر ئیلخانیزادە

کەریم پەرویزی

ئیلخانیـــزادە،  عومـــەر  کاک 
کۆمەڵـــەی  ســـکرتێری 
لـــە  کوردســـتان،  زەحمەتکێشـــانی 
وتووێژێکـــی تلویزیۆنیـــدا کـــە چەنـــد 
ســـەرەتاکانی  لـــە  و  پێـــش  ڕۆژ 
باوبۆتـــەوە،  ڕێبەندانـــدا  مانگـــی 
و  کوردســـتان  بـــەرەی  لـــە  بـــاس 
گرفتەکانـــی ســـەر ڕێـــگای دەکات.
پێشکەشـــکاری  وتووێـــژەدا،  لـــەو 
وتووێژەکـــە کاک عومـــەر بـــەرەو 
ڕاســـتەوخۆ  کـــە  دەبـــا  شـــوێنێک 
حیزبـــی  ســـەر  بکاتـــە  هێـــرش 
ئێـــران  کوردســـتانی  دێموکراتـــی 
پێشکەشـــکاری  کـــە  ئـــەوەی  و 
بەرنامـــە حـــەزی لێیـــە، لـــە زمانـــی 
کاک عومـــەرەوە بێتـــە دەر و بەڕێـــز 
کاک عومەریـــش بەدوایـــدا دەڕوا 
و دەڵـــێ کـــە؛ بـــەرەی کوردســـتانی 
حیزبـــی  پاوانخوازیـــی  هـــۆی  بـــە 
دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێرانـــەوە 
پەکـــی کەوتـــووە و پێـــک نایـــەت.
وێـــڕای ڕێـــز بـــۆ کاک عومـــەر، 
تەنیـــا  و  تەنیـــا  وتەیەیـــان  ئـــەم 
خەڵکـــی  ڕای  چەواشـــەکردنی 
نـــاڕەوا  هێرشـــێکی  و  کـــوردە 
دێموکراتـــی  حیزبـــی  ســـەر  بـــۆ 
کوردســـتانی ئێرانـــە کـــە دیـــار نیـــە 
لـــە چیـــەوە ســـەرچاوە دەگـــرێ. دەنـــا 
هـــەم خـــودی کاک عومـــەر و هـــەم 
هەموو ڕای سیاســـیی کوردســـتان و 
هـــەم ئەندامانـــی هەمـــوو حیزبەکانـــی 
کوردســـتان بـــە باشـــی ئـــاگاداری 
لـــە  ئاڵـــۆزی حیزبایەتـــی  دۆخـــی 
کوردســـتان  بەشـــەکانی  هەمـــوو 
و لـــە کوردســـتانی ڕۆژهەاڵتیـــش 
هەمـــوو  کـــە  ئـــەوەی  و  هـــەن 
ــا بـــە  ــا و تەنیـ گرفتـــەکان بـــە تەنیـ
ــەم  ــتێتەوە، هـ ــەوە ببەسـ یـــەک حیزبـ
لـــە  بـــوون و هـــەم  لـــە ناسیاســـی 
گرێیـــەک بەرامبـــەر بـــەو حیزبـــەوە 

دەگـــرێ. ســـەرچاوە 

کێیە کە لە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵتدا ئاگاداری دۆخی 

شپرزی ئینشعاب و لێکدابڕانەکان 
نەبێ؟ 

هەوڵـــی  کـــە  زۆرە  ســـااڵنێکی 
هاوبەشـــی  چەتـــری  پێکهێنانـــی 
لـــە کوردســـتانی  کاری سیاســـی 
بـــە  ڕۆژهـــەاڵت دەدرێ و قۆنـــاغ 
لـــە  نزیکبوونـــەوە  لەباتـــی  قۆنـــاغ 
مەبەســـت، لێـــی دوورکەوتووینەتـــەوە. 
هەرجـــارە کـــە باســـەکانی پێکهاتنـــی 
بـــەرە جیددیتـــر بـــووە، لـــە نـــاکاو 
ڕێکخراوێکـــدا  لـــە  ئینشـــعابێک 

پێکهێنـــراوە.
حیزبـــی  لـــە  ســـەردەمانێک  خـــۆ 
ڕووی  ئینشـــعاب  دێموکراتـــدا 
کۆمەڵـــەی  و   نەدابـــوو 
ـــەی  ـــە کۆمەڵ ـــازە ل شۆڕشـــگێڕیش ت
ڕێکخـــراوی کوردســـتانیی حیزبـــی 
ـــەوە و  ـــران جیاببووی کۆمۆنیســـتی ئێ
دوای چەنـــد کۆبوونـــەوە و هەوڵـــی 
دواییـــن  لـــە  ئەوبـــەر،  و  ئەمبـــەر 
بـــە  دانیشـــتندا، کـــە لـــە هەولێـــر 
سەرپەرســـتیی بەڕێـــز ســـامان شـــاڵی 
ســـکرتێری  بگیـــرێ،  بـــوو  قـــەرار 
کـــە  شۆڕشـــگێڕ  کۆمەڵـــەی 
خـــودی کاک عومەریـــش ئـــەوکات 
لەگـــەڵ ئـــەو حیزبـــە بـــوو و ئەندامـــی 
ــدار  ــوو، بەشـ ــیی بـ ــەری سیاسـ دەفتـ

نەبـــوو و لـــەو قۆناغـــەدا شکســـتی 
دا. هەوڵـــەکان  بـــە 

چەنـــد  و  دیکـــەدا  قۆناغـــی  لـــە 
حیزبـــی  کـــە  دواتـــر،  ســـاڵ 
کۆمەڵـــەی  و  دێموکـــرات 
شۆڕشـــگێر و دوو حیزبـــی دیکـــە 
چەتـــری  پێکهێنانـــی  هەوڵـــی 
هاوبەشـــیان دا، خـــۆ خـــودی کاک 
حیزبـــی  کـــە  ئـــاگادارە  عومـــەر 
دێموکـــرات هیـــچ مەرجێکـــی لـــە 
ـــوو  ـــەرە نەب ـــی ب ـــی پێکهێنان ســـەر ڕێ
ــەڵ  و کۆمەڵـــەی شۆڕشـــگێڕ لەگـ
ڕێکخـــراوی دیکـــە ســـەبارەت بـــە 
بەشـــداری و بەشـــداری نەکردنـــی 
هەبـــوو  کێشـــەیان  ڕێکخراوێـــک 
بۆچـــی  کـــە  وەبیریانـــە  بـــاش  و 
شکســـتیان بـــەو هەوڵـــەش هێنـــا و 
حیزبـــی دێموکـــرات هیـــچ ڕۆڵێکـــی 
لـــە تێکچوونـــی ئـــەو قۆناغەشـــدا 

نەبـــوو.
بڕگەیەشـــدا،  ئـــەو  دوای  بـــە 
قۆناغێکـــی دیکـــە لـــە ئینشـــعابەکان 
و  کـــردەوە  پـــێ  دەســـتی 
ـــە  ـــەر ل ڕێكخراوەکـــەی کاک عوم
کۆمەڵـــەی شۆڕشـــگێر جیـــا بـــۆوە و 
ئینشـــعاب لـــە ڕێکخـــراوی دیکـــەش 

ت. پێکهـــا
ـــک  ـــەر ڕێکخراوێ ـــەوەش ه ـــەو کات ل
ـــووە  ـــی خـــۆی هەب سیاســـەتی تایبەت
و هـــەر جـــارە و نێوانـــی ڕێکخراوێک 
دیکـــە  ڕێکخراوێکـــی  لەگـــەڵ 
نزیـــک  لێـــک  یـــان  تێکچـــووە 
سیاســـیی  ســـیمای  و  بوونەتـــەوە 
ـــی  ـــی بریت ـــاڵەی دوای ـــد س ـــەم چەن ئ
بـــووە لـــە ئاڵوگـــۆڕی "نزیکـــی و 
دووریـــی" حیـــزب و ڕێکخـــراوەکان 
حیزبـــی  تەنیـــا  نێوەشـــدا  لـــەو  و 
ئێـــران  کوردســـتانی  دێموکراتـــی 
هەمـــوو  لـــە  بەربـــەرە  کـــە  بـــووە 
و  بۆتـــەوە  نزیـــک  ڕێکخـــراوەکان 
ـــەوەی کێشـــەکان  ـــی کەمکردن هەوڵ
هەمـــوو  لـــە  نزیکبوونـــەوەی  و 
کوردســـتانی  ڕێکخراوەکانـــی 

داوە. ڕۆژهـــەاڵت 
پێنـــاوی  لـــە  ئینشـــعابیەکان، 
دەکـــەن! ئینشـــعاب  یەکڕیزیـــدا 
نەتەوەکانـــی  نێـــو  لـــە  نازانـــم 
دیکەشـــدا وا بـــێ یـــان نـــا؟ ئەوانـــەی 

دەتوانـــن  دیـــوە  دونیایـــان 
بـــن،  یارمەتیـــدەرم 

بـــەاڵم ئـــەوەی 
نێـــو  لـــە 

نەتـــەوەی 
ا  نـــد ما خۆ

لـــە  بینیومـــە، 
هەمـــوو ڕێکخراوەکانـــدا بـــە 

هـــەر  جیاوازییـــەک،  هیـــچ  بـــێ 
کـــە  ڕێکخراوێـــک  و  گـــرووپ 
لـــە حیـــزب و ڕێکخراوێـــک جـــودا 
ڕاگەیەنـــدراوی  لـــە  بووبێتـــەوە، 

کـــە  هێناویەتـــی  ئینشـــعابەکەیدا 
هـــەوڵ بـــۆ یەکڕیزیـــی نێـــو ماڵـــی 
کـــورد و تەبایـــی و دۆســـتایەتیی 
هەمـــوو ڕێکخـــراوەکان دەدا! نازانـــم 
دەکـــرێ  چـــۆن  ئینشـــعاب  بـــە 
ڕێکخـــراوەکان  و  حیـــزب  کـــە 
ئەوەنـــدەی  بکرێـــن؟!  یەکڕیـــز 
بریتیـــە  ئینشـــعاب  تێگەیشـــتبم 
و  یەکتـــر  نەکردنـــی  قبـــووڵ  لـــە 
و  دووبەرەکـــی  تـــۆوی  چاندنـــی 
دوورخســـتنەوەی  و  پەرتەوازەیـــی 
و  ورە  ڕووخاندنـــی  و  دەســـتەکان 
ــە  ــر لـ ــە زیاتـ ــەوەی کـ ــواکان. ئـ هیـ
هەمـــوو کـــەس یەکڕیزیـــی کـــورد و 
پێکەوەبوونـــی بـــۆ گرینگـــە، دەبـــێ 
ئامادەیـــی  هەمـــووان  لـــە  زیاتـــر 
خۆبەختکردنـــی هەبـــێ و لـــە خۆیـــەوە 
لەبەرانبـــەر  و  بـــکا  پـــێ  دەســـت 
ــەنگەرە  ــاوڕێ و هاوسـ ــت و هـ دۆسـ
دێرینەکانیـــدا بۆیـــان دابشـــکێنێتەوە 
و یەکڕیزیـــی کـــورد لـــە کۆتایـــی 
ئینشـــعاب  پرۆســـەی  بـــە  هێنـــان 
ڕیـــزی  وەسەریەکخســـتنەوەی  و 
ـــەوەی  ـــدەکا. ئ ـــەوە دەســـت پێ هێزەکان
ـــوو کـــەس پەرۆشـــی  ـــە هەم ـــر ل زیات
ــی کاری  ــری هاوبەشـ ــەرە و چەتـ بـ
ـــا زیاتـــر  سیاســـییە لـــە کوردســـتان، ب
فیداکاریـــی  کـــەس  هەمـــوو  لـــە 
کۆنەکانیـــدا  هـــاوڕێ  لەبەرانبـــەر 
یـــەک  ئـــەوان  لەگـــەڵ  هەبـــێ و 
پێکـــەوە  هیـــوای  بـــا  بگرێتـــەوە، 
بـــوون بـــۆ خەڵـــک بگەڕێتـــەوە و 
دواتـــر خەڵـــک بڕوامـــان پـــێ بـــکا 

لـــە پێنـــاوی ئاواتـــی ئـــەوان و 
ـــی خەڵکـــدا  ئارمان

یـــن  ە د ما ئا
پێگـــە  و  بەرژەوەنـــدی  لـــە  کـــە 
دەســـت  مەجازییەکانمـــان 
پێنـــاوی  لـــە  نـــەک  هەڵبگریـــن، 
ڕیـــزی  خۆمانـــدا  بەرژەوەندیـــی 

بکەیـــن. لەتوپـــەت  خەبـــات 
قســـەیەکی دیکـــە کـــە پێویســـتە 
عومـــەر  کاک  بەڕێـــز  لەگـــەڵ 
کاک  کـــە؛  ئەوەیـــە  بیکەیـــن 
کاریگەریـــی  لەژێـــر  عومـــەر 
بـــە  پێشکەشـــکارەکەدا،  هاندانـــی 
حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی 
دوایـــە  پاوانخـــواز،  دەڵـــێ  ئێـــران 
ناهێنـــێ،  ڕێکخراوکـــە  نـــاوی 
بـــەاڵم بـــە یەکێکـــی دیکـــە دەڵـــێ 
دژە  فاشیســـتە  هاوپەیمانـــی 
دیکـــە  یەکـــی  بـــە  کـــوردەکان، 
ـــەی نەتەوەییـــدا جێـــی  ـــە خان ـــێ ل دەڵ
نابێتـــەوە و یەکـــی دیکـــەی پـــێ 
ـــاری  ـــەرەو الی کۆم ـــە ب ـــە ک هەڵەی
ئیســـالمی دەکشـــێ. هەمـــوو حیـــزب 
و ڕێکخراوەکانـــی دیکەشـــی بـــە ورد 
و درشـــتەوە پـــێ هـــەو نیـــە و لـــە 
ـــرەدا  ـــەن. دوو پرســـیار لێ حیســـاب نای

دەبێتـــەوە: زەق 
یەکەم – کاک عومەر بەو 
بۆچوونانەوە لەگەڵ کێ بەرە 
پێکدێنی و بە چ مەبەستێک؟

دووهەم- بەو تێڕوانینەوە بەرانبەر بە 
هەموو حیزبەکان، کێ پاوانخوازە؟

کێ بوو کە بۆ کۆبوونەکان 
ئامادە نەبوو و کۆبوونەوەی پەک 

دەخست؟
قســـە لـــە ســـەر بـــەرەو کاری هاوبـــەش 
ــی  ــەش و هاوکاریـ ــری هاوبـ و چەتـ
و  دەرد  و  زۆرن  حیزبـــەکان  نێـــوان 
ئازاریـــش زۆر، هیـــوا و ڕووناکییـــش 
دونیـــا  و  دەکـــرێ  بـــەدی 
ر  کســـە یە
تارمایی 

نییـــە. 
و  عومـــەر  کاک  خـــودی 
کۆمەڵـــەی  لـــە  هاوڕێیانـــی 
بـــۆ  کـــە  دەزانـــن    ٩ی ڕێبەندانی ١٣٩٥زەحمەتکێشـــان 

دانیشـــتن و دیالـــۆگ لـــە پێنـــاوی 
وەکـــوو  گـــەورەی  شـــتی  نـــەک 
بـــەرە، بەڵکـــوو شـــتی تاکتیکـــی و 
ــەراری  ــە قـ ــدا کـ ــتە جوزئییەکانـ شـ
چۆناوچـــۆن  هەبـــوو،  دانیشـــتن 
بـــە  جۆربەجـــۆرەوە  بیانـــووی  بـــە 
چ  و  چـــوون  بەڕێـــوە  ناکامیلـــی 
تاقـــە  و  هەبـــوو  ئاکامێکیـــان 
ـــی  ـــە کـــە حیزب ـــەک دانیشـــتن نیی ی
ئێـــران  کوردســـتانی  دێموکراتـــی 
تێکـــی دابێتـــن، بەڵکـــوو زۆر جـــار لـــە 
زۆر شـــت گوزەشـــت کراوە و هەوڵی 
ـــی ڕێکخـــراوی دیکەمـــان  ڕازیکردن
ڕێکخراویـــش  فـــان  تاکـــوو  داوە 
لـــە دانیشـــتنەکەدا هەبـــێ، بـــەاڵم 
بـــێ  لەوپـــەڕی  عومـــەر  کاک 
دەڵـــێ؛  سیاســـییدا  ئینســـافیی 
حیزبـــی دێموکـــرات پاوانخـــوازە و 
کۆبوونەوەکانـــی پـــەک خســـتووە! 
و  ئێمـــە  عومـــەر  کاک  بەڕێـــز 

ئێـــوەش دەزانیـــن کـــە وا نیـــە.
حیزبـــی دێموکـــرات گـــەر بـــۆ زۆر 
لـــەم چەنـــد  کـــۆن نەگەڕێینـــەوە، 
ـــووە  ـــەوە ب ســـاڵەی دواییـــدا هەوڵـــی ئ
دەکـــرێ ڕێکخـــراوی  هەتـــا  کـــە 
بازنـــەی  نێـــو  بهێندرێتـــە  دیکـــە 
هـــاوکاری و لێـــک نزیکبوونـــەوە 
لـــە  زۆری  هەوڵـــی  زۆرجـــار  و 
پێنـــاوی ڕازیکردنـــی ئەوانـــی دی 
کۆبوونەوەکانـــدا  لـــە  کـــە  داوە 
ســـەرەڕای  بـــەاڵم  بـــن.  بەشـــدار 
ــی  ــەش ڕێکخراوەکانـ ــوو ئەوانـ هەمـ
کاک  بەڕێـــز  وەکـــوو  دیکـــەی 
ـــان کەســـانی دیکـــە کـــە  عومـــەر، ی
ـــدا دەســـت  ـــەردەم ڕاگەیاندنەکان ـــە ب ل
بـــە موزایـــەدە دەکـــەن، بـــەاڵم لـــە 
ـــدا جۆرێکـــی  ـــەوە داخراوەکان کۆبوون
دیکـــە هەڵوێســـت دەگـــرن، دەیانـــەوێ 
هەمـــوو تاوانـــەکان بخەنـــە ئەســـتۆی 
پاوانخـــواز!  دێموکراتـــی  حیزبـــی 
و  گرفتـــەکان  هەمـــوو  گـــەر 
تاوانـــەکان هـــی حیزبـــی دێموکراتـــە 
و حیزبێکـــی پاوانخـــوازە، بۆچـــی 
خۆتـــان بـــە وەهـــا حیزبێکـــەوە مانـــدوو 
دەکـــەن و بەرژەوەندییەکانـــی گـــەل 
ــە ئەمـــڕۆ ســـبەی  وەدوا دەخـــەن؟ لـ
حیزبـــی  ئێـــوەی  نییـــە،  زووتـــر 
ڕۆحـــی  کـــە  کـــراوە  و  ئازادبیـــر 
لـــە  و  نییـــە  تێـــدا  پاوانخوازیتـــان 
پێنـــاوی بەرژەوەندیـــی گەلـــدا لـــە 
هەمـــوو شـــتی خۆتـــان دەگوزەرێـــن، 
کـــی  یە ە ر بە

یی  ر ســـە تا ر سە
هەمـــوو حیزبەکانـــی کوردســـتانی 
ڕۆژهـــەاڵت پێـــک بێنـــن و خەباتـــی 
جیـــددی بـــە دژی دوژمـــن بکـــەن، 

لـــە  دێموکراتیـــش  حیزبـــی  بـــا 
پاوانخوازیـــی خۆیـــدا بمێنێتـــەوە و لـــە 
ــک  ــتان تەریـ ــگای کوردسـ کۆمەڵـ

بکەوێتـــەوە!

لە گۆڕەپانی کردەوەدا، 
یەکگرتنەوە و کاری هاوبەش 

دێتە ئاراوە
پێکهێنانـــی بـــەرە ڕەنگـــە ئـــەو کاتـــە 
هەســـت بـــە پێویســـتییەکەی زیاتـــر 
لـــەو  بکـــرێ، کـــە هەرکامەمـــان 
کوردســـتانی  لـــە  ڕێکخراوانـــەی 
ــتێک  ــە شـ ــان بـ ــدا خۆمـ ڕۆژهەاڵتـ
دەزانیـــن، لـــە پێنـــاوی ڕزگاریـــی 
بەگژداچوونـــەوەی  و  خەڵـــک 
زۆرتـــر  هەندێـــک  دوژمنـــدا 
هەموومـــان  و  هەبـــێ  کردەوەمـــان 
یەکســـانمان  ڕوانگەیەکـــی 
و  نەتەوەیـــی  بەرژەوەندیـــی  بـــۆ 
پێناســـەمان بـــۆ دوژمنـــی هاوبـــەش 
ـــوادار  ـــەوکات دەتوانیـــن هی ـــێ، ئ هەب
بیـــن کـــە هەنـــگاوی کردەیـــی بـــۆ 
لـــە  دوور  دەنـــا  دەگیـــرێ،  هـــەڵ 
گۆڕەپانـــی ڕاســـتەقینەی خەبـــات 
بیـــن و یەکتـــر بـــەوە تاوانبـــار بکەیـــن 
بورژوایـــی و هێـــزی  کـــە هێـــزی 
ــزی  ــتان و هێـ ــە عەرەبسـ ــدراو بـ گرێـ
ســـەر بـــە فـــان شـــوێن و لـــە پێنـــاوی 
شـــوێنداین،  فـــان  بەرژەوەندیـــی 
بـــە  یەکتـــر  وکـــردەوەی  کار  و 
ــن و  ــەو بزانیـ ــەم و ئـ ــە ئـ ــراوە بـ بەسـ
بەســـەرماندا  کـــە  کارەســـاتەکان 
و  بزانیـــن  "دەســـکرد"!  بـــە  دێـــن 
ئیســـالمیی  کۆمـــاری  یەکمـــان 
پـــێ ئەمـــری واقیـــع بـــێ و ئـــەوی 
دیکەمـــان بـــە دوژمنـــی ســـەرەکیی 
کـــوردی بزانـــێ و یەکـــی دیکەمـــان 
سیاســـەتی ڕوونـــی بەرامبـــەر نەبـــێ، 
هاوبـــەش  بەرەیەکـــی  ناتوانیـــن 
چەتـــرە  ئـــەو  بێنیـــن.   پێـــک 
چەتـــری کۆکـــەرەوە نابـــێ، بەڵکـــوو 
تێکەڵبوونـــی هەمـــوو فرێکانســـەکان 
پووچـــەڵ  یەکـــدی  کـــە  دەبـــێ 
دەکەنـــەوە و خەڵـــک ئیتـــر نازانـــێ 

گوێـــی لـــە چـــی دەبـــێ. 
دەردی گرانـــی ســـەرباری هەمـــوو 
بینیـــن  گەورەتـــر  خـــۆ  ئەوانـــەش، 
خـــۆ  و  حیـــزب  و  ڕێکخـــراو  لـــە 
و  خەڵـــک  لـــە  بینیـــن  گەورەتـــر 
و  دابـــڕان  ئاکامەکـــەی  و  گەلـــە 
ـــە  ـــم وای ـــر دەبێ.پێ ئینشـــعاباتی زۆرت
ــان  دوو قۆناغـــی گرنگـــی بەردەممـ
پێـــش لـــە هەوڵـــدان بـــۆ پێکهێنانـــی 
بـــەرە، بریتییـــە لـــەوەی کـــە یەکـــەم 
دەردی  و  داخ  بدەیـــن  هـــەوڵ 
و  بکەینـــەوە  کـــەم  ئینشـــعابەکان 
ڕیـــزی  وەسەریەکخســـتنەوەی  بـــە 
ـــوون  ـــوای پێکـــەوە ب ـــەکان،  هی حیزب
بۆ گەل بگەڕێنینەوە و پێش و پاش 
و لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هەرکامەمـــان 
هـــەوڵ بدەیـــن لـــە مەیدانـــی کـــردەوەدا 
خەباتـــی خەڵـــک بـــە گـــژ دوژمنـــی 
جـــاران  لـــە  بەگوڕتـــر  ســـەرەکیدا 
گـــەورەی  بکەین.گۆڕەپانێکـــی 
خەبـــات و تێکۆشـــان لەبەردەمـــە و 
و  گـــۆڕاوە  زۆر  زۆر  دۆخەکـــەش 
زۆریـــان  پێویســـتییەکان گۆڕانـــی 
بەســـەردا هاتـــووە. لـــەم گۆڕەپانـــە 
پاوانخـــواز  جێگـــەی  نـــە  نوێیـــەدا 
دەبێتـــەوە ونـــە جێگـــەی بێکـــردەوەی 
فـــرەدوو.کات، کاتـــی کردەوەیـــە و 
ــان بـــە دەســـتی خۆمانـــە. داهاتوومـ
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هومێـــد،  ڕووناکیـــی  وەک  ڕاســـان 
ڕووناکبیرانـــە،  هۆکارێکـــی  وەک 
وەک  خـــۆی  مرۆیـــی  وێنـــای 
و  ڕاســـتی  بابەتـــی  پێوەندییەکـــی 
بـــە  ڕاســـان  ڕوو.  دەخاتـــە  بنیاتنـــەر 
ـــز،  ـــای هێ ـــرۆڤەی مان ـــە ش ـــەرنجدان ب س
بـــە  پێکهاتەکـــەی  گشـــتیی  کـــۆی 
هۆکارێکـــی  لـــە  جیـــاواز  ئاســـتێکی 
کـــە  دەکات  دابـــەش  پێکهاتەهێنـــەر 
دابەشـــکردنە،  ئـــەو  بنەڕەتـــدا  لـــە 
ـــی  ـــە قاڵب ـــۆژی ل ـــە ئیدئۆل ـــەک ل وێنای
حەقیقـــەت و باتـــڵ دا دێنێتـــە بـــەر بـــاس. 
پشـــکی جیـــاواز و زەقـــی ڕاســـان لـــە 
ــە  ــە درێژماوەکانـــی، بـ بەیانـــی ئامانجـ
کارکـــردەی  ئـــەو  گشـــتی،  شـــێوەی 
بەرهەســـت  بابەتـــی  لـــە  کـــە  دەبێـــت 
درووســـت  ڕەخنەیـــەک  تاکـــەکان،  و 
بـــکات کـــە بـــە کەڵک وەرگرتـــن لـــە 
"آمـــاس فرنـــچ تئوریـــک" ڕەنێوهانیـــن 
و  )تولیـــد  ڕەنێوهانیـــن  هەمدیـــس  و 
کۆمەڵناســـی،  بیردۆزیـــی  بازتولیـــد( 
بـــە تایبـــەت مرۆڤ ناســـیی سیاســـی 
تێگەیشـــتنی  بـــدات.  پێشـــکەوتن 
ڕاســـان لـــە هەربوونـــی )جاودانگـــی( 
ژیانـــی مـــرۆڤ، جێگایـــەک لـــە نێـــو 
مێـــژوو دایـــە و هـــەر ئـــەو بـــوون لـــە 
نـــاو مێژوویـــەدا، بەرهەمـــی بابـــەت لـــە 

دەبـــات. ال  ئیدئۆلـــۆژی  ڕێـــگای 
ئێمـــە،  کـــە  ئەوەیـــە  ڕاســـتی 
بـــە  خۆمـــان  لێکۆڵینەوەکانـــی 
ئاشـــکرابوون و ڕســـکانی نیشانەناســـیی 
شـــەڕ  شناســـی(  نشـــانە  )تکویـــن 
بەرهەمـــی  تـــا  داوەتـــەوە  گـــرێ 
هێـــزە  لـــە  دوور  خوێندنەوەکانمـــان 
پێشـــکەش  مۆدێرنیتـــه،  نامۆکانـــی 
زانســـتی  دەســـەاڵتی  بـــارەگای  بـــە 
پتەوبوونێکـــی  و  ناســـین  و  سیاســـی 
بـــەردەوام  ڕاســـان  بکەیـــن.  ڕێکخـــراو 
لـــە یـــادی دا هەیـــە کـــە شـــانازی، بـــۆ 
هـــەر کەســـێک نیـــه، بـــەاڵم شـــادی 
و خۆشـــی بۆچـــی! ئـــەو هەســـتانەوە 
دووبارەیـــە بـــە ســـەرنجدان بـــە پێکهاتـــەی 
هەوڵـــی  لـــە  زانســـتییەکی،  نوێـــی 
ئـــەوە دایـــە کـــه زانســـتە مرۆییـــەکان 
بەهێزتـــر بـــکات. ئـــەوە هەمـــان پێوەندیـــی 
بیـــری  یەکگرتوویـــی  و  ســـۆزداری 
ڕاســـانە. ئەمـــڕۆ بـــەاڵم شـــادیی ئێمـــە 
لـــە چەشـــنێکی دیکـــە. شـــادی لـــە 
قووالیـــی نـــاخ و لـــە هەمـــان کاتـــدا 

بەرپرســـیانەتر.
ڕوانگەیەکـــی  بـــە  هێـــز  بوتیقـــای 

: یـــک ژ لۆ ئێنتۆ
هێـــز،  لـــە  پالنێـــک  ئێمـــە،  پالنـــی 
شـــانازیی  بـــۆ  هێـــز،  دەرەوەی  لـــە 
لەگـــەڵ  شـــادتر  پێکەوەژیانـــی 
مرۆڤەکانـــە، لـــە دەرەوەی زۆنـــی هێـــز، 
بـــۆ دابەشـــکردنی عاداڵنـــەی پشـــکی 

شـــادی! و  ژیـــان 
لـــەم دۆخـــە  ئێمـــە  کەوابـــوو هەوڵـــی 
چـــوار دەور گیـــراوەدا، نـــە قـــازی بوونـــی 
ــوو  ــەر، بەڵکـ ــە هەڵبژاردەگـ ــت و نـ دەوێـ
کەمـــاڵ بەخشـــین بـــە یەکیەتییەکـــە 
الیـــەک  لـــە  ناعاداڵنـــە  قانـــی  کـــە 
دیکـــەوە  الیەکـــی  لـــە  و  وێـــران 
بـــە  شۆڕشـــگێرەکان  حـــەزە  و  مەیـــل 
شـــێوەیەکی عەقانـــی هـــاوڕێ لەگـــەڵ 
هیدایەت کردنـــی "بـــرون متنـــی"  تـــا 
کردنـــەوە  ســـەرنیا  حـــەدی  ســـەر 
ئامـــادە دەکات. بـــەاڵم ئـــەوەش بـــاس 

دەکـــەم کـــە گفتوگـــۆی نوێـــی ئێمـــە، 
جیـــا قەیـــد و بەنـــدی نەهادینەگـــی، 
کردەوەیـــەک نیـــە کـــە ئیدعـــای مـــەودا 
دەســـەاڵت  لیبـــدوی"  "کمپلکـــس  لـــە 
ڕاســـان  چۆنکـــە  هەبێـــت.  هێـــزی  و 
لـــە خـــۆی دەکات  بـــەردەوام پرســـیار 
ـــەڕ  کـــە کـــە چـــە دۆخێکـــدا وەدوای ش
هـــەر  گێـــژاوی  لـــە  کـــە  دەکەوێـــت 
ئەمانـــدا  لـــە  کەڵکاژۆیـــەک  جـــۆرە 
ـــت  ـــەر بمانهەوێ ـــڕۆ ئەگ ـــەوە؟ ئەم بمێنێت
لـــە  شـــرۆڤەیەکی غەیـــری ئابـــووری 
ــە کام  ــتیمان بـ ــینەوە پێویسـ ــز بکێشـ هێـ

هەیـــە؟ ڕەخنـــە  کەرەســـتەکانی 
ــی  ــی کەم وکورتیـ ــە بەرچاوگرتنـ ــە لـ بـ
وێنایەکـــی  ئێمـــە  کەرەســـتەەکان، 
ئیجابـــی دەدۆزینـــەوە کـــە هێـــز نـــە دراوە، 
ــە دەستاودەســـت دەکرێـــت و تەنانـــەت  نـ
وەبـــەر دەهێنرێتـــەوە؛ بەڵکـــوو تەنیـــا و 
تەنیـــا ئیعمـــال دەکرێـــت. هەســـتانەوەی 
ـــەوە دەکات  ـــارەی ئێمـــە ئیدعـــای ئ دووب
کـــە ئـــەو هێـــزه، لـــە بنەڕەتـــدا پاراســـتن 
ـــی پێوەندییـــە  و ســـەرلەنوێ بەرهەمهێنان
پێـــش  بەڵکـــوو  نیـــە؛  ئابوورییـــەکان 
هەمـــوو شـــتێک جۆرێـــک پێوەندیـــی 
نەدواندنـــه )قهـــر(. بۆیـــە ئـــەم پرســـیارە 
هێـــز  ئەگـــەر  کـــە  گـــۆڕێ  دێتـــە 
هێـــز  جـــۆر  کام  دەهێنرێـــت،  بـــەکار 
دەبێـــت؟ ڕێـــو و شـــوێنەکانی کامەنـــەن؟ 
ـــز  ـــە کـــە هێ واڵمێکـــی دەســـتبەجێ هەی
لـــە ئەســـەڵدا ئـــەو شـــتەیە کـــە ســـەرکوت 
بەڕۆژبوونـــەوەی  جـــۆری  دەکرێـــت؟ 
زانســـتیی ڕاســـان، بـــەردەوام پێداگـــری 
ــە  ــز بـ ــای هێـ ــەر مانـ ــە ئەگـ دەکات کـ
وشـــە)چۆنیەتیی  واقیعیـــی  مانـــای 
بەکارهێنانـــی پێوەنـــدی نەدوانـــدن تـــا 
عەینـــی(  تەجەللـــی  خۆدەرخســـتنی 
بـــە  ئـــەوی  یـــا  بگریـــن  نـــەزەر  لـــە 
واتایەکـــی دیکـــە، شـــرۆڤەیەک بەپێـــی 
پێـــدان )واگـــذاری(، قـــەرارداد، یـــا دان 
)تفویـــض( و یـــا  لـــە مانـــای جۆرێـــک 
پاراســـتنی  لـــە  کارکـــردی  کـــە 
پێوەندییەکانـــی بەرهـــەم بێـــت بزانیـــن، 
ــات، ملمالنـــێ  ــز بەپێـــی خەبـ نابـــێ هێـ

و شـــەڕ شـــرۆڤه بکەیـــن؟
هێـــز،  ڕاســـته،  واڵمێكـــی  بەڵـــێ، 
و  شـــەڕ  دووهەمـــی  گریمانەیەکـــی 
سیاســـەتی  درێـــژەی  هەمـــان  شـــەڕ 
بـــە  ئیســـالمیی  کۆمـــاری  نیزامـــی 
درێـــژەی  بـــۆ  دیکـــە  جۆرەکانـــی 

خۆیەتـــی. مانـــەوەی 
ئەمڕۆکـــە ئێمـــە لەگـــەڵ پاکیەکـــی 
مۆدێـــڕن ڕووبەڕوویـــن کـــە لـــە هێـــز، 
ــی  ــی یەکپارچەیـ ــنێک بوونـ ــە چەشـ بـ
قســـە دێنێتـــە ســـەر زمـــان. لـــەم ســـەرەی 
هێـــزدا، خـــاون هێزەکانـــن و لـــە ســـەری 
ـــز.  ـــە هێ ـــەکان ل ـــتە کورەت دیکـــەدا، دەس
ــر"،  ــە ''هایدیگێـ ــۆرەی کـ ــەم جـ ــەر بـ هـ
پێکهاتەشـــکێنی  نموونـــەی  بـــە 
دژی  هێـــزی  باوبوونـــەی  خـــۆی، 
مرۆڤ تـــەوەری دەزانـــی، ڕاســـان لـــە 
دەســـتبەرکردنی ئامانجـــە نوێیەکانـــی 
لـــە  وەرگرتـــن  کەڵـــک  بـــە  خـــۆی 
نموونـــەی پێکهاتەشـــکێنی هایدیگێـــر 
هێـــزی   "Deconstruction"
نـــە تەنیـــا وەک شـــتێکی سیاســـیی 
ــی  ــزی بوونێکـ ــوو هێـ ــەوار، بەڵکـ نموونـ
"بـــن  کـــە  دەزانێـــت  بـــەش  چەنـــد 
 "Gemeinschaft" مایەهـــای 
کۆمەڵـــگا و نەتـــەوە بنیـــات دەنێـــت.
لەوانەیـــە پرســـیارێکی گرینـــگ وەک 
خـــۆی بـــە هێـــز مابێتـــەوە کـــە ئەگـــەر 
هێـــز، بوونێکـــی چەندجـــۆری هەبێـــت؟ 
ئیدعـــای ئـــەو دەبـــێ چ لـــێ بکـــەی؟ 
مەســـەلەیە،  ئـــەم  هێنانەگـــۆڕی 
پێویســـتیی کردەوەیەکـــە کـــە مەنتقـــی 
ـــاری هێـــزی ڕەها)مطلـــق(  ڕەوایـــی گوت

بکێشـــێتە بنـــەوە.
ئاکامـــی  فـــام  کـــە  کردەوەیـــەک 
و  نەزانێـــت  پەســـتی  و  کۆنبـــوون 
ئامـــادە بێـــت کـــە نـــە هـــەرای غـــرور 
لەخۆبایـــی  هـــەرای  نـــە  و  بنێتـــەوە 
ــەر وەک ڕێژیمـــی  ــوون. درووســـت هـ بـ
وەســـف کردنی  خـــۆ  بـــە  کـــە  ئێســـتا 
ــە  ــەواو لـ ــەی، تـ ــەورە و ناڕەخنەگرانـ گـ
ســـەر بنەمـــای ســـەرکوتی پێداویســـتی 
شـــرۆڤه  تاکـــەکان  هەقیقییەکانـــی 
هەمـــوو  لـــە  الوە،  هـــەر  کراوه.لـــە 
ڕەهەندەکانـــەوە، لـــە بەرپرســـان و دەزگا 
هەمـــوو  تـــا  بگـــره  کۆمەاڵنـــەوە  و 
بەشـــەکان و گرووپەکانـــی ســـەرکوت و 
گوشـــار لەژێـــر ئـــااڵی ئینتێرناســـیۆناڵ، 
دەنگـــی مەجـــازی ئیزنیـــان هەیـــە کـــە 
ئێمـــە هێزمـــان بـــە دووبـــارە خولقاندنـــی 
گفتوگـــۆی ئیدئۆلۆژیـــک، جیـــاواز لـــە 
نموونـــەی ڕەخنـــە لـــە دەســـت دا هەیـــە. 
بـــەم چەشـــنە دەزانیـــن کـــە هێـــز لـــە 
هەمـــوو ڕێوشـــوێنەکان، تەنانـــەت لـــه 
بچوکتریـــن ڕێوشـــوێنەکانی ئاڵووێـــری 
ئێمـــەدا  ئەمـــڕۆی  کۆمەاڵیەتـــی 
ڕێشـــەی هەیـــە. نـــە تەنیـــا دەوڵـــەت، 
چیـــن و گرووپـــەکان، بەڵکـــوو هەروەهـــا 
سەرزەنشـــتکارانەی  بیچمـــە  لـــە 
"ســـانتی مانتالیســـم"، بـــاوەڕە بـــاوەکان، 
نمایش نامـــەکان، گەمـــە وەرزشـــییەکان، 
بنەماڵەیـــی  پێوەندیـــی  ئیتالعـــات، 
ڕاپەڕێنـــە  تەنانـــەت  و  تایبـــەت  و 
هێـــز  کـــە گوتـــاری  ئازادیخـــوازەکان 
ـــەوە. مەبەســـتی  ـــه دوای ســـەرکوتی ئ ل
ئێمـــە لـــه گوتـــاری هێـــز، گوتارێکـــه کـــە 
هەســـتی تـــاوان بـــە هەڵـــە لـــە تـــاک دا 
بـــکات. دەســـپێکەری هێـــز،  دروســـت 
هەمـــان درووســـتکردنی ئـــەو هەســـته 
بـــە گوناحـــه. شـــەڕی ئێمـــە، شـــەڕێکی 
ـــەو  ـــە و ئ ســـەخت دژی هەمـــوو هێزەکان
شـــەڕە، وەرگیـــراو لـــە زات جەوهەریـــی 
پێکهاتەشـــکەنیی  و  کـــردەوە 
فـــەزای  لـــە  هێـــز،  دەبێـــت. چونکـــه 
ـــدا، ڕۆڵێکـــی کاریگـــەری  کۆمەاڵیەتی
مێژوویـــی،  ڕەهەنـــدی  لـــە  و  هەیـــە 
ـــە  ـــت. ل ـــی دایمـــی و وێکچـــوو دەبێ بوون
هـــەر جێگایـــەک هێـــز ڕابگیرێـــت، لـــە 
ـــات  ـــەر دەر دەخ جێگایەکـــی دیکـــەوە س
شـــۆڕش  ناچێـــت:  لەنـــاو  هەرگیـــز  و 
وشـــک  ڕیشـــەکەی  تـــا  دەکەیـــن 
بکەیـــن، بـــەاڵم بـــەدوای ئـــەو دا خـــۆد 
پەیـــدا دەکاتـــەوە و لـــە شـــوێنێکی نوێـــوە 

دەکات. چـــرۆ 
و  سەرســـەختی  ئـــەم  هـــۆکاری 
دەگەڕێتـــەوە  الیەنـــە  هەمـــە  بوونـــی 
بـــۆ ناوەڕۆکـــی کـــردەوەی "انـــگل وار" 
ژیانـــی  لەگـــەڵ  پێوەنـــدی  لـــە  هێـــز 
 "E x i s t a n s e " نـــی کا نە یا ژ
کۆمەاڵیەتـــی و بـــان کۆمەاڵیەتیـــی 
و  مێـــژوودا  هەمـــووی  لـــە  مـــرۆڤ 
نـــە تەنیـــا مێـــژووی سیاســـیی ڕاســـان، 
"پساســـاختگرا"  هێژمۆنیـــی  ڕووحـــی 
بـــە هانـــدەری مانـــا لـــە خزمەتـــی هێـــز 

دەکات. کەمڕەنگتـــر 

پۆزیتیویزمی لۆژیکیی زمانناسیی 
ڕاسان

ــە  ــە لـ ــە کـ ــەرارداد و داتایکـ ــان، قـ زمـ
ناخـــی مـــرۆڤ دا، ڕیشـــەی داکوتـــاوە. 
حوکمـــی  لـــە  قســـەکردن،  توانایـــی 
 "Legislation" یاســـاداڕێژیه 
کـــە زمـــان ڕەمزەکانـــی ئـــەوە. ئێمـــە 
لـــە  شـــاراوە  هێـــزی  دیتنـــی  توانـــای 
زمانـــدا نیـــن. ڕاســـان بـــاوەڕی وایـــه کـــە 
هـــەر زمانێـــک یـــەک جـــۆر پۆلێـــن 
پۆلێن بەندیەکیـــش،  هـــەر  و  بەندییـــە 

ســـەرکوتکەرە.
"یاکوبســـن" پیشـــان دەدات کـــە یـــەک 

ـــای  ـــر لەوەیکـــه لەگـــەڵ مان وشـــه، زیات
ــەو  ــەڵ ئـ ــت، لەگـ ــف بکرێـ ــۆی تاریـ خـ
ـــە قســـەکردن  ـــە وادار ب شـــتەی کـــە ئێم
دەکات، هەڵدەســـنگێندرێت. نموونـــەی 
دێموکراتیـــزەی  زمانـــی  حەرەکەتـــی 
شـــوێنی  لـــە  جێگرتـــن  بـــە  ڕاســـان، 
بـــەوی  کـــردەوە  تەنیـــا  بابەتیانـــە، 
کـــە  کردەوەیـــەک  دەدات،  نیســـبەت 
مەقامـــی زمـــان لـــە هێـــز البـــدات و 
گشـــتیی  وابەســـتەکراوی  الیەنـــی 
چونکـــە  دەزانێـــت.  باتـــڵ  بـــە 
ئێمـــە  زمانـــی  دێموکراتیزەکردنـــی 
ـــەی  ـــە نێوئاخـــی پێکهات هـــەوڵ دەدات ل
خۆیـــدا، ســـەپاندنی پێوەندیـــی جەبـــری 
لـــە خـــۆدی بێگانەســـاز لـــە بەرنامـــەی 
دەکات.زمانـــی  حـــەزف  زمانـــی 
سیســـتەمی توتالیتـــەری ئێرانـــی لەگەڵ 
چەقبەســـتوویی  و  دواکەوتوویـــی 
بێگانـــە نیـــه. نیشانەناســـیی زمانـــی 
لـــە  ڕاســـان  تێگەیشـــتنی  هایدیگـــر، 
ــات  ــۆ ئاقارێـــک دەبـ ــەڕ، بـ ــی شـ زمانـ
ســـانترالیزمەکەی،  شـــێوەی  کـــە 
یەقینـــی هەبێـــت کـــە زمـــان بـــە پەیـــام 
بەقـــای  واتـــا  ناکرێـــت.  توانـــا  بـــێ 
زمـــان، ســـەربەخۆ لـــە پەیامـــه و لـــە 
دەنگدانەوەیەکـــی ڕەوشـــەن دا، شـــتێکی 
لـــە بەیانکردنـــی  دەڵێـــت کـــە پەیـــام 
ئـــەو کورتـــه. بـــە واتایەکـــی دیکـــە، 
ـــەوەی  ـــە ســـەر دەنگدان ـــی ڕاســـان ل زمان
عەقانییەکـــەی،  و  ئاگاهانـــە 
دێنێـــت  بـــەکار  دەنگێـــک  بابەتـــی 
کـــە یەکســـەره لەگـــەڵ لـــە ناکۆکـــی 
دایه.دەنگـــی زاڵ، سەرســـەخت و نەبـــەز 
ــەی  ــە دڵـــی پێکهاتـ ــوواڵو لـ ــە هەڵقـ کـ
زمانـــه. هەمـــان چوارچێـــوەی کـــە بـــە 
ــە  ــەن. چونکـ ــێ دەکـ ــەی پـ ــان قسـ زمـ

ژینگەیەکـــی  لـــە  ڕاســـان  زمانـــی 
ـــه پەیڤـــی  ـــووە، بۆی ـــدا گـــەورە ب عەقانی
ژێرکەوتـــەی عەقانیەتـــی سیاســـیی 
ئێمـــە  ڕوانگەیـــەوە  لـــەو  دەزانێـــت. 
ئـــەو عەقانیەتـــە،  هەیـــە.  باوەڕمـــان 
ــەکان  ــە نادێموکراتیکـ ــە زمانـ ــە بـ ڕێگـ
دایـــە  حاڵێـــک  لـــە  ئـــەو  نـــادات. 
نادێموکراتیکـــەکان،  زمانـــە  کـــە 
پێشـــڕەو  و  چەقبەســـتوو  تەنیـــا  نـــه 
فاشیســـتین.  تـــەواو  بەڵکـــوو  نییـــن، 
زمانـــی فاشـــیزم، بەرەبەســـتی گوتـــن 
بەڵکـــوو  نیـــه،  پەیـــڤ  بەســـتنی  یـــا 
ــەر  ــه. هـ ــردن بـــە گوتنـ ــا ئیجبارکـ تەنیـ
زمانـــی  دەبینیـــن  کـــە  جـــۆرە  ئـــەم 
ئیســـالمیی  کۆمـــاری  فاشیســـتیی 
ــە دەنگـــی ناخۆشـــی، تەنانـــەت  ــا لـ جیـ
ـــە  ـــە دۆســـتانەکان ل ـــە ناخـــی هەڵکەوت ل
بابەتێکـــدا لـــە چوارچێـــوەی دەســـەاڵتدا 
جێـــی دەبێتـــەوە. بـــەم شـــێوەیە، زمانـــی 
زانســـتیی ڕاســـان، لـــە هـــەوڵ دایـــه، 
ــەڵ  ــار لەگـ ــە ئیجبـ ــان بـ ــی جیهـ گەالنـ
دوو هونەر)موتیـــف( بـــەرەوڕوو بـــکات.
ڕســـتە  و  هێـــزی  توانایـــی  یەکـــەم، 
کۆکردنـــەوە  و  ئەرێنییـــەکان 
"Gregarite". زمـــان لـــە الیەکـــەوە، 
ـــە بـــێ هیـــچ نێوبژیوانێـــک، ئەرێنیـــه.  ب
هەڵپەســـاردن  و  شـــەک  نەفـــی، 
کـــە  بکەرانـــەن  ئـــەو  داوەری،  لـــە 
ــەت  ــی تایبـ ــاراوەی زمانیـ ــەی شـ گەمـ
لـــە  الیەنێـــک  هەیـــە.  خۆیـــان  بـــە 
و  بڕیـــار  وەک  ئـــەو  زمان ناســـی 
نەزمێـــک دەزانێـــت، هەمـــان نیشـــانە 
ــر(  ــلطه گـ ــی سەپێنەری)سـ ــە نیزامـ کـ
کۆمـــاری ئیســـالمی یـــەک زمانـــی 
تەکمیل کـــەر وەک نموونەیـــەک لـــە 
پێکهاتـــەی نیـــوە دێســـانتراڵی خـــۆی 

هەڵدەبژێرێـــت تـــا وەکـــوو کەرســـتەیەکی 
یارمەتیـــدەر هـــەوڵ بـــدات کـــە لـــە بـــاری 
چاولێکـــردن کـــەم بکاتـــەوە. نموونـــەی 
ــە دواییـــن شـــەڕی  ــن لـ ئەویـــش دەتوانیـ
تایبـــەت  بـــە  ســـووریه،  لـــە  سیســـتەم 
شـــاری حەلـــەب بـــە ڕوونـــی ببینیـــن.
ســـەر  لـــە  ڕاســـان  کـــە  شـــەڕێک 
پێداگـــری  مافەکـــەی  پیرۆزبوونـــی  
کـــە  شـــەڕێکە  زمانـــی  دەکات، 
ئـــەو  درووســـتکردنی  نیشـــانەکانی 
زمانـــه، تەنیـــا تـــا شـــوێنێکی تایبـــەت، 
ئاکامـــدا  لـــە  نەکرێـــت.  بازشناســـی 
هێـــزی  و  "سروشـــت"  )فوســـیس( 
بوونـــی ئێمـــە لـــەم جـــۆرە زمان ناســـییە، 
کەڵـــک  لـــە  ســـەرووتر  قســـەیەک 
"پیشـــی  ماناکانـــی  لـــە  وەرگرتـــن 
گیرنـــدە" لـــە زمـــان دایە.هـــەر بۆیـــە 
لـــە نێـــو زمانـــدا، بەندەگـــی و هێـــز، 
هاوژینـــی یەکتریـــن و ئەگـــەر بـــاس 
ــان  ــزی ئەوەمـ ــەن، هێـ ــازادی دەکـ ــە ئـ لـ
هەیـــە کـــە هێـــزی ســـەر پێ ئەســـپێردراو 
ئـــەو  بـــە پێچەوانـــەی  بـــە دەســـەاڵت 
ـــەوەش، شـــوێنی  ـــەکار دێنیـــن و هـــەر ئ ب
دەســـەاڵتداریی زانســـتیی ڕاســـان لـــە 
بیاڤـــی خۆڕاگریـــی نوێـــی سیاســـی دەر 
دەخـــات. ئێمـــە لـــە بیاڤـــی بونیادیـــن و 
ـــی شـــەڕ،  جیهانیـــی نیشانەناســـیی زمان
ســـەرنج و بیرمـــان لـــە ســـەر بـــواری 
پاڵـــی  بێـــژەری  توانینـــی  دەرەکیـــی 
ـــوار  ـــەوە و جلـــی دواکەوتوانـــەی دی داوەت
زمـــان ئیســـالح و پێداچوونـــەوە دەکەیـــن. 
هەمـــان  ئەویـــش،  ناولێنانـــی  بـــواری 
گەوەریـــی خەباتـــی حەفتـــا و چەنـــد 
ــاڵەی ئێمـــە کـــە بـــە بەشـــی خـــۆی  سـ
ئەمـــڕۆ نـــاوی ئەدەبیاتـــی ڕاســـان مان 

لـــە ســـەر دانـــاوە.

دووبارە پێناسەکردنی مانای ڕاسان
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تەگەرەکانی سەر ڕێگای 
پێشکەوتنی شێوەزار لە 

کرماشان !

باشووری زاگرۆس

ئاوات ساروج

لە ڕۆژهەاڵت یادی کۆڵبەرە کوژراوەکان بەرز ڕاگیرا
بەپێـــی هەواڵـــی گەیشـــتوو بـــە ماڵپـــەڕی کوردســـتان میدیـــا، قوتابیانـــی قوتابخانـــەی "ئینقالبـــی ئیســـالمی" لـــە شـــاری 
جوانـــڕو، ســـەبارەت بـــە گیـــان لەدەســـتدانی چـــوار کۆڵبـــری کـــورد لـــە شـــاری سەردەشـــت لـــە چەنـــد ڕۆژی ڕابـــردوودا، 

هاودەردیـــی خۆیـــان بـــە نیســـبەت ئـــەو ڕووداوە دڵتەزێنـــە دەربـــڕی.
قوتابیانـــی قۆناغـــی ســـەرەتایی قوتابخانـــەی "ئینقالبـــی ئیســـالمی" شـــاری جوانـــڕۆ، بـــە بۆنـــەی گیان لەدەســـتدانی 
چـــوار کۆڵبـــەری کـــورد لـــە شـــاری سەردەشـــت بـــە هەڵگرتنـــی پـــالکارت و نووســـراوە هاوخەمیـــی خۆیـــان بـــەو بۆنەیـــەوە 
ـــە پیشـــەی کۆڵبـــەری  ـــان ل ـــان ڕووی ـــوی ژی ـــی بژی ـــۆ دابیـــن کردن ـــەو چـــوار کۆڵبـــەرە کـــوردە کـــە ب ـــادی ئ ـــڕی و ی دەب

ـــووە. ـــەرز ڕاگرت ـــوو، ب کردب
هەروەهـــا لـــە شـــاری کامیـــاران، ژمارەیـــەک لـــە چاالکانـــی ژینگەپارێـــزی، هاوخەمیـــی خۆیـــان لەگـــەڵ خەڵکـــی 

شـــاری سەردەشـــت ســـەبارەت بـــە گیانلەدەســـتدانی چـــوار کۆڵبـــەری ئـــەو شـــارە دەربـــڕی.
هەروەهـــا، ژمارەیـــەک لـــە چاالکانـــی مەدەنیـــی شـــاری مەریوانیـــش، بـــە نـــۆرەی خۆیـــان هاوســـۆزیی خۆیـــان بـــۆ 

ــاری سەردەشـــت دەبـــڕی. ــتدانی کۆڵبەرانـــی شـ گیانلەدەسـ
ئێـــوارەی ڕۆژی شـــەممە ڕێکەوتـــی ٩ی ڕێبەنـــدان، بارینـــی بەفـــر و هەرەســـی ڕنـــوو لـــە شـــاری سەردەشـــت، ٤ 

ــردە قوربانـــی. ــارە، کـ ــەو شـ ــەر بـ ــەرێ"ی سـ ــدی "بێورانـــی سـ ــە گونـ ــەری لـ کۆڵبـ
ـــردوودا بـــە هـــۆی بارینـــی بەفـــر و کڕێـــوە و ســـەرما لـــە ناوچەکانـــی کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت،  لـــە چەنـــد ڕۆژی ڕاب

ســـەرجەم ٥ کۆڵبـــەر و ســـێ کرێـــکاری کـــورد گیانیـــان لەدەســـت داوە.

چاالکییەکانی ٢ی ڕێبەندان بەردەوامە

خەڵکـــی تێکۆشـــەر و قارەمانـــی کوردســـتان بـــە بۆنـــەی ســـاڵڕۆژی دامەزرانـــی کۆمـــاری کوردســـتان بـــە جـــۆش 
و خرۆشـــێکی بێ وێنـــەوە 2ی ڕێبەنـــدان یـــادی دامەزرانـــی کۆمـــاری کوردســـتان بـــەرز ڕادەگـــرن و چاالکیـــی 

ــەن. ــوە دەبـ جۆراوجـــۆری تەبلیغـــی بەڕێـ
الوانـــی شۆڕشـــگێڕی کرماشـــان بـــۆ چەندمیـــن جـــار لـــە شـــاری کرماشـــان یـــادی کۆمـــاری کوردســـتانیان بـــەرز 

ڕاگـــرت و لـــە تاقوەســـان، پارکـــی کوهســـتان و شـــارەکی زەفـــەر چاالکیـــی بەرینـــی تەبلیغییـــان بەڕێـــوە بـــرد.
ڕۆڵەکانـــی دێموکـــرات لـــە شـــاری کامیـــاران بـــە بۆنـــەی ســـاڵڕۆژی دامەزراندنـــی کۆمـــاری کوردســـتان لەدەبیرســـتانی 
ـــەی  ـــەی کەوسەر،دەبیرســـتانی کچان ڕازی،دەبیرســـتانی مۆعەلیم،دەبیرســـتانی ئوســـتاد شـــەهریار، دەبیرســـتانی کچان
ـــەری  ـــی دەورووب فاتمـــەی زەهرا،دەبیرســـتانی ڕەجایـــی، هونەرســـتانی"خوارزمی"، دەبیرســـتانی ڕەســـتگاران، کۆاڵنەکان
نەخۆشـــخانەی ســـینا، کۆاڵنەکانـــی کامیارانـــه کـــۆن، دەوروبـــەری مزگەوتـــی خومەینی،شـــارەکی بێعســـەت، 
ـــد و  ـــی تەوحی ـــەری١2 میتری ـــی دەوروب ـــد، کۆاڵنەکان ـــی تەوحی ـــی شـــارەکی بێعســـەت، ١2میتری ـــەری ئاپارتمان دەوروب

ـــەوە. ـــاو کردووەت ـــان ب ـــەو ڕۆژەی ـــەت ب ـــاران تراکـــت و پۆســـتێری تایب ـــی کامی ـــه  کۆاڵن لەکـــۆاڵن ب
قارەمانانـــی دێموکـــرات لـــە شـــاری مەریـــوان، لە"گوڵچیـــر و ســـەردۆش"، تراکـــت و پۆســـتێری تایبـــەت بەم بۆنەیـــان 
چـــاپ وباوکـــردەوە و هەروەهـــا شـــێرە کچانـــی شـــاری ســـنەی قارەمانیـــش ڕێزیـــان لـــە ســـاڵڕۆژی دامەزرانـــی 

ــتان گـــرت. ــاری کوردسـ کۆمـ

هەروهـــا تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە شـــاری ســـەقز بـــە بۆنـــەی ســـاڵڕۆژی دامەزرانـــی کۆمـــاری کوردســـتان شـــەوی 
پێنجشـــەممە لـــە ســـەر هەینـــی لـــە قشـــاقی پـــرد چاالکیـــی تەبلیغییـــان بەڕێـــوە بـــرد.

دوو شاخەوانی ئیالمی لووتکەی کلیمانجارۆیان بڕی

ـــە  ـــالم ب ـــاخەوانی کـــوردی خەڵکـــی شـــاری ئی ـــا، دوو ش ـــی کوردپ ـــە ئاژانســـی هەواڵدەری ـــی گەیشـــتوو ب ـــی هەواڵ بەپێ
ـــی  ـــی لووتکـــەی شـــاخی کلیمانجـــارۆی واڵت ـــان بەرزاییەکان ـــوور" توانیی ـــرەج ڕەجبـــی و نێعمـــەت تەقـــی پ ناوەکانی"ئی

ـــە لووتکـــە. ـــڕن و بگەن ـــا بب ئافریق
شاخی کلیمانجارۆی واڵتی ئافریقا ٥٩٨٥ میتر بەرزە و یەکێک لە چیا بەرزەکانی جیهان بەئەژمار دێت.
ئەنجومەنی شاخەوانیی شاری ئیالم، ناوەندێکی ناحکومیی و ناسیاسیە و بە شێوەی سەربەخۆ کار دەکات.

ـــا ڕۆیشـــتبوون  ـــی ئافریق ـــی شـــاخی کیلمانجـــارۆی واڵت ـــۆ بەزاندن ـــان ب ـــی خۆی ـــە ســـەر گیرفان ـــە ل ـــەو دوو هاوواڵتیی ئ
ـــێ نەکـــراوە. ـــەوە پشـــتیوانییان ل ـــچ ناوەندێکـــی حکوومەتیی ـــەن هێ ولەالی

هەروەهـــا، هاوینـــی ئەمســـاڵ، ٣٤ کـــەس لـــە ئەندامانـــی شـــاخەوانیی ئیـــالم لەســـەر گیرفانـــی خۆیـــان شـــاخی 
"ئاراگاتـــس"ی واڵتـــی ئەرمەنســـتانیان بڕیـــوە.

ـــن، حەشـــیمەتی زۆر، فـــرە شـــێوەزار و ئایینیـــی جۆراوجـــۆر ناســـراوە  ـــان و بەری ـــە جۆغرافیـــای پ کرماشـــان ب
کـــە هەمیشـــە جێـــی بـــاس و خـــواس، مەیدانـــی سیاســـیی جـــەزب و دەفـــع و هەروەهـــا شـــەقامی هاتوچـــۆی 
ڕێبوارانێـــک بـــووە کـــە هەمـــوو هەڵســـوکەوت، بیروبـــاوەڕ، فکریـــەت و هـــزر و تەنانـــەت تەماشـــا و گوتاریـــان 
ـــەرە  ـــەم دەڤ ـــی کۆمەاڵیەتـــی - سیاســـی و هەروەهـــا قۆناخـــی فەرهەنگـــی هۆنەریـــی ئ ـــە ســـەر وەرچەرخان ل
ـــدا و بگـــرە زۆر جـــار ئاکامەکـــەی  وەک الســـەنگی بـــە الی  ـــووە و لـــە قۆناغـــە جیاوازەکان باندوریـــان هەب

نەیـــار، دوژمـــن و دەســـەاڵتداری بەرژەوەندیخـــواز و مەرکەزگـــەرادا دیـــاری و الر بۆەتـــەوە !
ــە  ــەم تایبەتمەندیانـ ــە، ئـ ــان هەیـ ــتانی کرماشـ ــە ئۆسـ ــە لـ ــی و ... . کـ ــی ئایینـ ــە ڕەنگاوڕەنگـ ــە دەر لـ بـ
زۆر جـــار لـــە ســـەر بیـــر و هـــزری نیشـــتمانی و نەتەوەخوازیـــی تاکـــی کـــورد بـــێ بانـــدور نەبـــووە و 
ــدا،  ــوارە جیاوازەکانـ ــە بـ ــی لـ ــی نەتەوەیـ ــوازی و شۆناسـ ــی هۆویەت خـ ــە و گرفتـ ــوو کێشـ ــەرەڕای هەمـ سـ
ـــڕۆژەی دەســـەاڵت و مـــۆرە  ـــێ ئاگاهیـــی تاکـــی کـــورد، هەمیـــش پیـــالن و پ کـــە هـــەم کەمتەرخەمـــی و ب
چێندراوەکانـــی سیســـتەم ، لـــە ڕێـــگای نووســـین ، دەنـــگ و ڕەنـــگ ،گوتـــار و خوێنـــدن ئـــەوەش بـــە بەرنامـــە 
و پـــڕۆژەی لـــە پێـــش داڕێـــژڕاو، زۆر جـــار کێشـــەیەک کەوتووەتـــە بەرچـــاو و ئەگـــەر لێـــی ورد ببینـــەوە 
ــە جیاوازەکانـــی  ــە قۆناغـ ــران لـ ــی ئێـ ــتەمی مەرکەزگەرایـ ــورد و سیسـ ــاری کـ ــتی نەیـ ــدە دەسـ ــەر چەنـ هـ
دەســـەاڵتدارییدا بـــە زەقـــی تێیدایـــه. بـــە دەر ئـــەوەی لـــە بـــەر چـــاوە، خاڵـــە الوازەکانـــی ئـــەم دەڤـــەرە بـــۆ لێدانـــی 
زەربـــەی دیـــار و کاریگـــەر لـــە الیـــەن پیالنگێـــڕەوە هـــەر بـــە ئاســـانی و کـــەم هەزینـــەش جێبەجـــێ کـــراوە  و 
خـــۆی نیشـــان داوە. بۆیـــە باشـــتر وایـــە بـــە ڕۆنـــی شـــرۆڤەیەک لـــە ســـەر شـــێوەزارەکانی ئـــەم دەڤـــەرە بکەیـــن 
کـــە الیەنـــی قازانـــج، دەوڵەمەنـــدی و تایبەتمەندییـــە ئەرێنییەکانـــی ئـــەم دیالیکتانـــە چیـــن و الیەنـــی الوازی 
ئـــەم شـــێوەزارانە کـــە بووەتـــە هـــۆی دەســـتێوەردان و دووبەرەکـــی نانەوەیـــان خـــۆد هـــۆی کێشـــە و گرفـــت یـــان 
لەمپـــەر  لـــە الی تـــاک و ڕۆشـــنبیر و کـــۆڕی ئەدەبـــی و هەروەهـــا لـــە کۆمەڵـــگای دەســـت بـــە قەڵەمـــی 
کـــوردی، بـــەدی هێنـــاوە و ســـەرەڕای ئـــەم کیشـــانە کـــە بوونیـــان هەیـــە و هێشـــتا چارەســـەر نەکـــراوە  و 

ـــە! ـــوون دای ـــاد ب ـــە زی بگـــرە ڕو ل
دیـــارە زمانـــی کـــوردی بـــە شـــێوەزارەکانی خۆیـــەوە دەوڵەمەنـــدە و بەرفەراوانـــی وشـــە و دەســـتەواژەی پـــڕ 
مانـــا و هەروەهـــا گرانیـــی بـــاری ئەدەبـــی لـــە نووســـین، خوێندنـــەوە، هۆنـــەر و الیەنـــە جیاوازەکانـــی زمانـــی، 
ـــە،  ـــەم زمان ـــە شـــێوەزاری ئ ـــەر و شـــێوەزار ب ـــە دەڤ ـــەر ب ـــە دەدات کـــە دەڤ ـــەم زمان ـــەک ب ـــە نرخـــی و جوانیی ب

ـــەوە. ـــێ دەکەوێت ـــای ل ـــر بەه ـــاوازی پ ـــاواز و بەرهەمـــی جی ـــدی جی تایبەتمەن
کرماشـــانیش لـــەم تایبەتمەندیـــە بێبـــەش نیـــە و ســـاڵەهای ســـاڵە شـــاهیدی الپـــەڕەی زێڕینـــی ئەدەبـــی و 
نووســـینی بەرفەراوانـــی ئەدەبـــی لـــە بابەتـــە جیاوازەکانـــدا  هەیـــه و خـــۆی نوانـــدوە و  پێگـــەی فەرهەنگـــی 
ـــد شـــێوەزار وەک کەڵهـــوڕی،  ـــی چەن ـــرەدا هەبوون ـــەاڵم لێ ـــی خـــۆی نیشـــان داوە. ب ـــی و  دەوڵەمەدن - ئەدەب

ـــوڕی  ـــەک کـــەم ل ـــە ڕێژەی ـــی و بگـــرە ب لەکـــی، گۆران
خۆی دەتوانێت هەم گرانی و دەوڵەمەندیی ئەم زمانە بگەیەنێت و هەمیش کێشەکان دەر بخات !

ـــژە  ـــە زار و بێ ـــان دەکەون ـــدا، شـــێوەزارەکان خۆی ـــای خۆی ـــای جیاجی ـــە جۆغرافی ـــەم ئۆســـتانە ل ـــەوەی کـــە ئ ئ
ــەوە  ــزی و نزیکبوونـ ــەرە و یەکڕێـ ــی بـ ــی ئەرێنـ ــن هەنگاویکـ ــر بـ ــدە زیاتـ ــرێن ،هەرچەنـ ــن و دەنووسـ دەکرێـ
و بـــە ســـتانداردکردنی زمانـــی کوردیـــە و ئەمـــەش پاراوبوونـــی وشـــە و زمـــان و نووســـین الزمـــەی ئـــەم 

یەکڕێزیەیـــە کـــە مەبەســـتە.
بـــەاڵم ئەگـــەر سیســـتەمی دەســـەاڵتداری مەرکـــەزی، بیـــر و هـــزری خێڵەکـــی و هەروەهـــا شـــێوەزاریک زاڵ 

و بەرزتـــر لـــە دیالیکتیکـــی دیکـــە وەک لەمپـــەڕ و کێشەســـاز نەبـــن، هەنـــگاوەکان باشـــتر پێـــش دەکـــەون!
ـــە هەبوونـــی زمانـــی دیکـــە بێجگـــە زمانـــی فەرمـــی  ـــەوە سیســـتەمە مەرکەزگەرایـــەی کـــە ب ـــرەدا هـــەر ئ لێ
ــردن و  ــردن و کەم نرخکـ ــی لەناوبـ ــت هەوڵـ ــێوەیەکی  پێویسـ ــەر شـ ــە هـ ــە و بـ ــەپاو، قەڵسـ ــی داسـ و هاوبەشـ
هەروەهـــا لـــە پەراوێـــز خســـتنی زمانـــی غەیـــری فەرمـــی )لێـــرە زیاتـــر مەبەســـت زمانـــی کوردی یـــە( دەدات، 
بگـــرە بـــە شـــێوەزار و ناوچەیـــی و کـــەم ســـنوور نـــاوی دەبـــات، هـــەر بـــە ئاســـانی دەتوانێـــت لـــە ڕێـــگای 
ـــێ  ـــە کرماشـــانین، بێجگـــە ب ـــەوە  وەک زۆر ســـاڵە شـــاهیدی تـــی ڤـــی زاگـــرۆس ل دەنـــگ و ڕەنگـــی خۆی
ـــی کـــوردی هیـــچ بەرهەمێکـــی ئەرێنـــی و گونجـــاو و  ـــن و دواکەوتووزانینـــی زمان ـــرخ زانی ـــزی و کەم ن ڕێ
ـــەم ئۆســـتانە خەریکـــی  ـــە ڕێـــگای مـــۆرە و دەســـت و پێوەندیەکانیـــەوە ل ـــووە و ئـــەم سیســـتەمە ل بەنرخـــی نەب
ــا نیـــەت و  ــێوەزارانەیە و تەنیـ ــەم شـ ــە نێوانـــی ئاخێوەرانـــی ئـ ــازکردن لـ ــەوە و دژایەتـــی سـ دووبەرەکـــی نانـ
بەرنامـــە کـــە بـــە کرداریـــش دیـــاره بـــۆ لەناوبردنـــی زیاتـــر و بێ نرخکردنـــی ئـــەم زمانـــە بـــووە، بینـــراوە و  
زۆر جـــار زمانـــی کـــوردی بـــە شـــێوەزاری الدێـــی و پاشـــکەوتوو و دوور لـــە کۆمەڵـــگای شارســـتانیەتی 
ئێســـتا نـــاو دەبـــات کـــە چـــی بـــە داخـــەوە بێجگـــە پێکەنینیکـــی تـــاڵ هیـــچ دژ کـــردەوە و واڵمدانەوەیەکـــی 
بـــە هەســـت و بـــە پیـــز لـــە الیەنـــی تـــاک و چینـــی ڕۆشـــنبیرو زانـــای کۆمەڵـــگای کوردیـــەوە نەدراوەتـــەوە، 
ـــەم شـــێوە کـــردارە ناشیرینەشـــیان  ـــەرە ب ـــان پ ـــی خۆی ـــێ الیەنبوون ـــێ دەنگـــی، کەمتەرخەمـــی و ب ـــە ب بگـــرە ب

داوە!
ــۆ  ــا بـ ــۆد تەنیـ ــان خـ ــز و کۆمێدیـــک یـ ــێوەی تەنـ ــە شـ ــێوەزاریک بـ ــە شـ ــن لـ ــە کەڵـــک وەرگرتـ وەک بـ
ـــە چەشـــنی  ـــە شـــێوەزاریکی دیکـــە هـــەر ب ـــە ئاشـــکرایی کەســـایەتیەکی کـــورد دژ ب گاڵتـــە و وردکـــردن، ب
ــە  ــێوەزارانە و بـ ــەم شـ ــی ئـ ــۆ بێ نرخکردنـ ــۆی بـ ــتی خـ ــە مەبەسـ ــان دەدات و زۆر ئاگاهانـ ــار پیشـ گاڵتەجـ
گشـــتی لـــە بەرچـــاو خســـتنی زمانـــی کـــوردی بـــە کار دێنێـــت و داوا لـــە زۆر کەســـانی ناشـــارەزا و نـــا 
تێگەیشـــتوو دەکات کـــە ئیتـــر پیـــان عـــار و شـــوورەیی بێـــت کـــە بـــەم زمانـــە قســـە بکـــەن، ئـــەم پیالنـــەش 
ڕێـــک دەکەویتـــە پراکتیـــک و هـــەر بـــە ئاســـانی و بـــە هێـــوری زمانـــی دەســـتکردیک وەک فارســـیی 
کرماشـــانی کـــە لـــە هیـــچ ئەدەبیـــات و نووســـین و خوێندنەوەیەکـــی زمانناســـی و فەرهەنگـــی دا نـــاوی نیـــە 
کـــە چـــی  بااڵدەســـت دەبێـــت و خـــۆی دەخزێنێتـــەوە نـــاو مـــاڵ و شـــەقام و ڕۆژەقڤـــی ڕۆژدا و تەنانـــەت لـــە 
قۆتابخانـــە و خوێندنگەکانـــدا وەک زمانـــی مەحەلـــی بـــە مەبەســـتی نزیـــک کردنـــەوە لـــە زمانـــی فارســـی 
و پـــەروەردە لـــە ئـــەم جێگایانـــەدا دێتـــە هەژمـــار و دوای ســـاڵەها بەرهەمـــی خوێندنـــی تاکـــی کـــورد لـــە 
شـــێوەی ئاخاوتنـــدا بـــە زمانـــی فارســـی، دەبێتـــە هـــۆی وێرانکـــردن، وێـــژەی ناتـــەواو و ناڕەســـابوونی شـــێوەی 

ـــەواو و تێکچـــوو! ـــێوەزاریکی نات ـــاوەن ش ـــدا خ ـــان حاڵ ـــە هەم ـــورەی فارســـی و ل ـــی ئاخێ دەربڕین
بۆیـــە ئەمـــڕۆ لـــە کرماشـــاندا فارســـی قســـە کـــردن  تەنانـــەت بـــۆ نووســـینیش تێکـــەڵ بـــەو زمانـــە 

دەســـتکردەی فارســـی – کرماشـــانی دەبێـــت و وەک زمانـــی کوچـــە و بـــازاڕ دەناســـرێت.
لێـــرەدا ئاســـتی هۆشیاری،هەســـتی بـــەرزی نەتەوەیـــی، جیـــاوازی دانەنـــان  لـــە نێوانـــی شـــێوەزارە کوردیـــەکان  
و نەهیشـــتنیان لـــە چوارچێـــوەی باوچـــه یـــان خێڵـــی دیـــاری کـــراو، هەروەهـــا بـــەرز و دەوڵەمەنـــدی و 
ـــە  ـــان و بەشـــداری و ل ـــەک نزیـــک کردنی ـــە ی ـــەالی ب ـــەوڵ و تەق ـــەم شـــێوەزارانە و ه ـــی ئ ـــەراوان زانین بەرف
یـــەک نزیکبوونـــەوەی چینـــی ڕۆشـــنبیر، ئەدیـــب و تێگەیشـــتووی ئـــەم دەڤـــەرە خـــۆی دەتوانێـــت گوتارێکـــی 
ـــی، هاوشـــێوەبوون و پێشـــکەوتن  ـــزی، بەرفەراوان ـــەرە و یەکڕێ ـــرخ، ب ـــە ن ـــازە و ب ـــەش، خوێندنەوەیەکـــی ت هاوب
لـــە شـــێوەزارە جیاجیاکانـــی کرماشـــان ببێـــت و هەنـــگاوەکان بـــەرەو پاشـــنەکەوتنی هیـــچ شـــێوەزاریک نەبێـــت 
و هەروەهـــا هـــەوڵ بـــۆ یەکبـــوون و بـــە ســـتانداردکردنی زمانـــی کـــوردی بدرێـــت کـــە خـــۆی بناغـــەی 
ـــی ئامـــاژە  ـــی تەگەرەکان ـــە البردن ـــە خۆشـــیەوە ب ـــژاوە و ب ـــژە داڕێ ـــە مێ ـــا فـــرە ل ـــاس و خواســـتە کـــەم ت ـــەم ب ئ

ـــن. ـــر و پێشـــکەوتووتر دەب ـــر، پتەوت ـــگاوەکان چڕت پێکـــراو، هەن
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دەبێ بەرژەوەندی و 
مەترسییەکان لە چاوی 
نەتەوەی کوردەوە ببینین

دەقی پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ یادی 
کۆماری کوردستان لە ئامەد

هاوڕێیان و بەشداربووانی ئازیز
 وێڕای ڕێز و ساو

كۆمـــاری كوردســـتان ڕووداوێکـــی 
ــی و  ــی مێژوویـ ــەورە و گرینگـ گـ
ـــەوەی  ـــژووی نەت ـــە مێ سیاســـییە، ل
بەرچـــاوی  دەورێكـــی  كـــورددا 
هەیـــە. لـــە مێـــژووی نەتەوەیەكـــدا 
كـــە بـــە ســـەدان ســـاڵ چەوســـاوەتەوە 
بـــۆ  ســـەدەیەكە  لـــە  زیاتـــر  و 
بـــۆ  و  ئـــازادی  بـــە  گەیشـــتن 
مافەكانـــی  بـــە  گەیشـــتن 
دەیهەوێـــت  و  تێدەكۆشـــێت 
بیســـەلمینێت كـــە نەتەوەیەكـــە كـــە 
بوونـــی هەیـــە و ناتوێتەوە.٧١ســـاڵ 
ڕێبەندانـــدا  2ی  لـــە  لەمەوبـــەر 
لەدایـــك  سیاســـی  كیانێكـــی 
دەبێـــت كـــە دەبێـــت بـــە هێمایـــەك، 
و  چەوســـاوە  نەتەوەیەكـــی  بـــۆ 
ـــە لەســـەر بنەمـــای  ســـتەملێكراو ك
ـــی  ـــە بوون ـــەو پێگەی ـــا و ئ ـــەو هێم ئ
دەســـەلمێنێت. خـــۆی  نەتەوەیـــی 
 دوژمنانـــی كـــورد هـــەوڵ دەدەن 
نیـــە،  نەتـــەوە  كـــورد  بڵێـــن  كـــە 
بـــەاڵم كـــورد وەكـــوو نەتەوەیـــەك 
كیانێكـــی  وەكـــوو  كوردســـتان  و 
سیاســـی جوغرافـــی ســـەلماندوویانە 
خاوەنـــی  كـــە  نەتەوەیەكـــن  كـــە 
خۆیانـــن.  ئینســـانی  مافـــی 
خاوەنـــی مافێكـــی نەتەوەییـــن و 
كۆماریـــان دامەزرانـــدووە و وەک 
كـــە  دێموكراتیـــك  دەســـەاڵتێكی 
بڵێـــن لەگـــەڵ ئـــەوەی كە ســـتەممان 
لـــێ كـــراوە لەگـــەڵ ئـــەوەی كـــە 
دیكتاتـــۆرەكان  ســـاڵە  ســـەدان 
زاڵ  لەســـەرمان  ســـەرەڕۆكان  و 
شـــێوەیەك  هەمـــوو  بـــە  و  بـــوون 
چەوســـاندوویانینەتەوە و هەوڵیـــان 
داوە لـــە نێـــو ئێمـــەدا خۆیـــان بەرهـــەم 
بهێننـــەوە و  دیكتاتۆرمـــان تێـــدا 
ـــوو  ـــە وەك ـــەاڵم ئێم ـــەوە، ب ـــار بهێنن ب
ئـــەوان نیـــن ئێمـــەی كـــورد لەگـــەڵ 
خەبـــات و تێكۆشـــانی خۆمانـــدا 
خەبـــات و تێكۆشـــان بـــۆ ئـــازادی 
دەبیـــن  دەكەیـــن.  مرۆڤایەتییـــش 
هەرچەنـــد  كـــە  نموونەیـــەك  بـــە 
بـــەاڵم  دەكرێـــت،  لـــێ  ســـتەمان 
ناهێنینـــەوە  بەرهـــەم  دیكتاتـــۆر 
لـــە  دێموكراتیـــك  دەســـەاڵتێكی 
بەرهـــەم  كۆماریـــدا  شـــێوازی 

دێنینـــەوە.
مەزنـــی  گۆڕەپانـــی  لـــە 
چوارچـــرای مەهابـــاددا بـــە دەســـت 
و بـــە فكـــر و بـــە هێـــزی ئەندێشـــەی 
گـــەورە  تێكۆشـــەر،  مرۆڤێكـــی 
ڕێبەرێكـــی مێـــژووی كوردســـتان 
ـــە  ـــەو كۆمـــارە ڕادەگەیەندرێـــت، ب ئ
دەســـتی پێشـــەوای نەمـــر قـــازی 
ڕێبەرێكـــی  وەكـــوو  محەممـــەد 
كارامـــە و لێوەشـــاوە و شـــارەزا. 
مێـــژووی  لـــە  جـــار  دەیـــان  بـــە 
دەرەتـــان  كـــورددا  نەتـــەوەی 
سیاســـی  هەڵكەوتـــەی  و 
ـــاوە  ـــە ڕەخس ـــوە ك ـــان بینی مێژووییم
ئـــەو  بـــەاڵم  نەتەوەکەمـــان،  بـــۆ 
هەالنـــە لەكیـــس چـــوون، یـــان بـــە 

شـــێوازێكی نادرووســـت كەڵكیـــان 
لـــێ وەرگیـــراوە و بـــە زەرەری كـــورد 
و كوردســـتان شـــكاوەتەوە، بـــەاڵم 
لـــە ١٩٤٦دا لـــەو دەرەتانـــە سیاســـی 
ـــەدا  ـــە ناوچەك ـــە ل ـــەدا ك و مێژوویی
دەڕەخســـێت، ڕێبەرێكـــی كارامـــە 
پێشـــەوا  وەكـــوو  لێوەشـــاوە  و 
ڕێبەرایەتـــی  محەمـــەد  قـــازی 
بـــە  سیاســـیی  جەریانێكـــی 
دەســـتەوەیە و كیانێكـــی سیاســـی 
نەتەوەیـــی دادەمەزرێنیـــت، كیانێـــك 
كـــە بـــۆ ئێســـتا و بـــۆ داهاتـــووی 
ئـــەو نەتەوەیـــە بـــووە بـــە بەڵگـــەی 
ســـەلماندنی نەتەوەیـــەك، بـــووە بـــە 
ڕۆڵەكانـــی  شـــانازیی  جێـــگای 

ســـبەینێ . و  ئەمـــڕۆ  دوێنـــێ ، 
كوردســـتان  لـــە كۆمـــاری  بـــاس 
و بـــاس لـــە قـــازی محەممـــەد، 
بـــە بـــێ  بـــاس كـــردن لـــە حیزبـــی 
ئێـــران  كوردســـتانی  دێموكراتـــی 
باســـێكی  و  كـــورت  باســـێكی 
ناكامڵـــە،  باســـێكی  و  ناتـــەواو 
ــتانی  ــی كوردسـ ــی دێموكراتـ حیزبـ
ـــران وەكـــوو ئۆراگانیزاســـیۆنێكی  ئێ
هێـــزە  و  خەڵـــك  كـــە  مۆدێـــڕن 
یـــەك  دەوری  لـــە  تێكۆشـــەرەكان 
ــان دەخـــات  كـــۆ دەكاتـــەوە و ڕێكیـ
ئامانجـــی  یـــەك  پێنـــاوی  لـــە  و 
بـــۆ  بەرنامەیـــان  هاوبەشـــدا 
ـــی  ـــە خاوەن ـــكات ب ـــت، دەی دادەڕێژێ
ـــە  ـــەر، ب ـــیۆنێكی داهێن ئۆرگانیزاس
بـــێ حیزبێكـــی وەهـــا كۆمـــاری 
كوردســـتان  دێموکراتیکـــی 
ـــن كۆمـــاری  ـــە دەڵێ ـــت، بۆی ناخوڵقێ
و  نەمـــر  پێشـــەوای  كوردســـتان، 
ــتانی  ــی كوردسـ ــی دێموكراتـ حیزبـ
ئێـــران ســـێ ڕەهەنـــدی تەواوكـــەری 
مێژوویـــی  دیـــاردەی  یـــەك 
جیـــا  یـــەك  لـــە  نـــە  سیاســـین، 
دەكرێنـــەوە و نـــە بـــێ یـــەك لـــەوان 
مێژوویـــە  لـــەو  بـــاس  دەکـــرێ 
بـــە  و  تەواوەتـــی  بـــە  بكەیـــن، 
كامڵـــی پێكـــەوە دەبـــن بـــە یـــەك 

گرینـــگ. دیـــاردەی 
لـــە  كردنـــەوە  یـــاد  هەروەهـــا 
بـــە  كوردســـتان  كۆمـــاری 
و  ڕۆڵ  لـــە  یادكردنـــەوە  بـــێ 
ـــاری كوردســـتان  ـــی كۆم كاریگەری
لـــە ســـەر بیـــری نەتەوەیـــی لـــە 
كوردســـتان  دیكـــەی  بەشـــەكانی 
وەك كوردســـتانی عێـــراق، توركیـــە 
ئامـــاژە  بـــێ  بـــە  و  ســـووریە  و 
شۆڕشـــگێڕان  دەوری  بـــە  كـــردن 
ــە  ــانە لـ ــەو بەشـ ــەرانی ئـ و تێكۆشـ
بـــاس  كوردســـتاندا،  كۆمـــاری 
ناكامـــڵ  و  ناقـــس  كردنێكـــی 
كوردســـتان  كۆمـــاری  دەبێـــت. 
لـــەو چركەســـاتەی مێـــژوودا كـــە 
بـــێ  و  لەنـــاكاو  دادەمەزرێـــت 
پێشـــینەی مێژوویـــی نەبـــووە. هـــەر 
وەك دەزانیـــن خەباتـــی نەتەوەیـــی 
هەمـــوو  لـــە  كوردســـتاندا  لـــە 
بەشـــەكانی كوردســـتاندا خەباتێكـــی 
كوردســـتانی  لـــە  درێـــژە  و  دوور 
باشـــوور، باكـــوور، ڕۆژهـــەاڵت و 

ـــەكاندا  ـــوو بەش ـــە هەم ـــاوادا ل ڕۆژئ
تێكۆشـــانی  هەبـــووە،  خەبـــات 
نەتەوەیـــی هەبـــووە و لـــە قۆناغـــی 
جۆربەجـــۆردا و لـــە هـــەر قۆناغێكدا 
یـــەك لـــە بەشـــەكان پێشـــەنگ و 
پێشـــەنگایەتی خەباتـــی كـــردووە.
 كۆمـــاری كوردســـتانیش دەتوانیـــن 
خەباتـــە  ئـــەو  درێـــژەی  لـــە 
سەرتاســـەری  لـــە  نەتەوەییـــە 
كوردســـتاندا ببینیـــن. بـــەاڵم خـــودی 
ــتان  ــاری كوردسـ ــی كۆمـ دامەزرانـ
ســـیمبوالنە  و  هێمـــا  ئـــەو  و 
كوردســـتاندا  كۆمـــاری  لـــە  كـــە 
كاریگـــەری  دەبێـــت،  لەدایـــك 
لـــە ســـەر بیـــری خەباتگێڕانـــە و 
نەتەوایەتـــی تیكۆشـــەرانی كـــورد 
لـــە بەشـــەكانی دیكـــەدا دەبێـــت، 
كـــە دەبینیـــن پێشـــمەرگە، ســـروود 
و ئـــااڵ و نـــاو و هێمـــای كۆمـــاری 
كوردســـتان لـــە بەشـــەكانی دیكـــەی 
ڕەنـــگ  و  دەنـــگ  كوردســـتان 
ـــدا  ـــە ئێستاشـــی لەگەڵ ـــەوە، ك دەدات
بێـــت وەكـــوو هێمایەكـــی نەتەوایەتـــی 
وەردەگیـــردرێ.  لـــێ  كەڵكـــی 
بەشـــەكانی  لـــە  هەروەهـــا 
لـــە  كوردستانیشـــدا  دیكـــەی 
ـــی كۆمـــاری كوردســـتاندا  دامەزران
و  دەور  كـــورد  تێكۆشـــەرانی 
ڕۆڵییـــان هەبـــووە و لـــە هەمـــوو 
بەشـــەكانەوە تێكۆشـــەرانی كـــورد 
هاتونەتـــە مەهابـــاد و لـــە كۆمـــاری 
ـــە  ـــدا ل ـــە دامەزراندنی كوردســـتاندا ل
ـــە شـــەڕكردن  ســـەقامگیركردندا و ل
دەوریـــان  مانەوەیـــدا  پێنـــاو  لـــە 

هەبـــووە.
لـــە  باســـکردن  دوای  هاوڕێیـــان، 
کۆمـــاری کوردســـتان و باســـکردن 
لـــە هـــەل و دەرەتانـــە مێژووییەکـــەی 
ئـــەو  دەگەینـــە  ســـەردەمە،  ئـــەو 
خاڵـــە کـــە لـــە ئێســـتادا دۆخـــی 
لـــە  کـــورد چۆنـــە و گوێگرتـــن 
ــتان  ــاری کوردسـ وانەکانـــی کۆمـ
چیمـــان پـــێ دەڵێن؟لـــە ئێســـتادا 
کـــە شـــەڕ و کێشـــەیەکی قـــووڵ 
ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچـــەی  لـــە 
ناویـــن بەرقـــەرارە و لـــە هەمـــوو 
بـــەرەوڕووی  کـــورد  بەشـــەکاندا 
دەبێتـــەوە،  هەڕەشـــە  و  دەرفـــەت 
لێدەخـــوازێ؟  چیمـــان  دۆخەکـــە 
ڕێـــگای  ڕێبوارانـــی  ئێمـــەی 
و  محەممـــەد  قـــازی  پێشـــەوا 
ئۆگرانـــی کۆمـــاری کوردســـتان 
دەبـــێ لـــەم دۆخـــە ئاڵـــۆزەدا خۆمـــان 
وەکـــوو کـــورد ببینینـــەوە. دەبـــێ 
بەرژەوەنـــدی و مەترســـییەکان لـــە 
چـــاوی نەتـــەوەی کـــوردەوە ببینیـــن 
و ببینـــە فاکتەرێکـــی ســـەربەخۆی 
و  درێژکـــراوە  نـــەک  کـــوردی، 
دارەدەســـتی دەوڵەتـــان و هێـــزە دژی 

کوردییـــەکان.
ـــە پێشـــدا  ئەرکـــە گرینگەکانمـــان ل
پێکـــەوە بـــوون و هاوهەڵوێســـتیی 
ــوو  ــە هەمـ ــە کـ ــیی کوردییـ سیاسـ
بەشـــەکانی کوردســـتان پاڵپشـــتی 
دوایەشـــدا  لـــە  بیـــن.  یـــەک 

دەستخســـتنی  هەوڵـــی  لـــە 
مافەکانـــی نەتەوەکەمانـــدا بیـــن 
و لـــە ئامـــرازە بەردەســـتەکان بـــە 
ـــی  ـــۆ دابینکردن شـــێوەی دروســـت ب
کوردســـتان  بەرژەوەندییەکانـــی 
بگرین.دواتریـــش  وەر  کەڵـــک 
نیشـــتمان  پارچەیەکـــی  هـــەر 
خـــۆی بڕیـــاردەری چارەنووســـی 
دەســـتێوەردانی  بـــێ؛  خـــۆی 
دەستەوەســـتانیی  و  نابەجـــێ 
زەربـــەی  بێدەنگـــی  و  سیاســـی 
وەکـــوو  لێدەدا.ئێمـــە  ئەساســـیمان 
ـــی کوردســـتانی  ـــی دێموکرات حیزب
ئێـــران، دامەزرێنـــەر و درێـــژەدەری 
لـــە  کوردســـتان  کۆمـــاری 
پێنـــاوی  لـــە  مەهابـــاد، 
کەڵـــک وەرگرتـــن لـــە دەرفەتـــە 
پێنـــاوی  لـــە  و  مێژووییـــەکان 
خولقاندنی دەرفەتی شۆڕشـــگێرانە 
ســـاڵە  دوو  خەباتکارانـــەدا،  و 
لـــە ڕاســـانی ڕۆژهەاڵتـــدا  کـــە 
دەمانـــەوێ،  و  دەگێڕیـــن  دەور 
لـــە  پێشـــمەرگە  ئامادەیـــی  بـــە 
بەشـــداریی  بـــە  نێـــو خەڵکـــدا و 
ــدا، وەرزێکـــی  ــە خەباتـ خەڵـــک لـ
نەتەوەیـــی  خەباتـــی  دیکـــەی 
دێموکراتیکـــی نەتـــەوەی کـــورد 
ــن  ــە نەدەیـ ــن و ڕێگـ ــش بخەیـ وەپێـ
ـــوون  ـــەرەکیی کوردب ـــۆری س فاکت
پەرواێـــز  بـــوون،  کوردســـتانی  و 
ــە مێـــژوودا ون ببـــێ. بخـــرێ و لـ
هەروەهـــا هاوئاهەنگیـــی سیاســـیی 
هەمـــوو ڕێکخراوەکانـــی هەمـــوو 
بـــە  نیشـــتمان  بەشـــەکانی 
گرینگیەکـــی مێژوویـــی دەزانیـــن، 
تاکـــوو هـــەم لـــە نێـــو خۆمانـــدا تەبـــا 
و ڕەبـــا بیـــن و هـــەم بـــەرەوڕووی 
هەلوێســـت  یـــەک  دوژمنانمـــان 
پەرتمـــان  نەتوانـــن  تاکـــوو  بیـــن 

کـــەن و زاڵ بـــن بەســـەرماندا.
لـــە کۆتاییـــدا بەبۆنـــەی ٧١ــــه مین 
دامەزراندنـــی  ســـاڵۆەگەڕی 
کوردســـتان  کۆمـــاری  یەکـــەم 
پیرۆزبایـــی لـــە هەمـــوو گەلـــی 
پیرۆزبایـــی  دەکەیـــن،  کـــورد 
برایانـــی  و  خوشـــکان  ئێـــوە  لـــە 

باکوورمـــان.
هەمـــوو  لـــە  پیرۆزبایـــی 
کۆمـــار،  ئەمەکدارانـــی 
پێشـــمەرگە و ئـــاالی کوردســـتان، 
پاکـــی  گیانـــی  لـــە  ســـاو  و 
ـــە  هەمـــوو ئـــەو شـــەهیدانەی کـــە ب
ـــان  ـــی خۆی ـــازی و فیداکاری گیانب
دەســـکەوتە  لـــەو  پاریزگارییـــان 

کـــرد. کـــورد  بەنرخانـــەی 
یادی پێشەوا بەرز و پیرۆز،
بە هیوای وەدیهاتنی 

ئامانجەکانی کۆماری 
کوردستان لە هەموو بەشەکانی 

نیشتمان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران
دەفتەری سیاسی

2٠ی ژانویەی 2٠١٧
یەکی ڕێبەندانی ١٣٩٥

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات 
بەشداریی لە ڕێوڕەسمی یادی ٢5 
ساڵەی شەهید عومەر دەبابەدا 

کرد
 هەیئەتێکـــی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران بـــە سەرپەرەســـتیی 
محەممەدنەزیـــف قـــادری ئەندامـــی دەفتـــەری سیاســـیی حیزبـــی دێموکـــرات، 
بەشـــداریی لـــە ڕێوڕەســـمی یـــادی 2٥ ســـاڵەی شـــەهیدکرانی عومـــەر 

دەبابـــەدا کـــرد.
ڕۆژی یەکشـــەممە ڕێکەوتـــی ١٠ی ڕێبەندانـــی ١٣٩٥ی هەتـــاوی، لەســـەر 
ــاڵەی  ــادی 2٥ سـ ــی یـ ــااڵی بەڕێوەبەریـ ــەی بـ ــی لێژنـ ــتی فەرمیـ بانگهێشـ
شـــەهیدکرانی عومـــەر دەبابـــە، و مەڵبەنـــدی ١٤ی ڕێکخســـتنی یەکیەتیـــی 
نیشـــتمانیی کوردســـتان لـــە شـــاری کۆیـــه، هەیئەتێکـــی حیزبـــی دێموکراتـــی 
کوردســـتانی ئێـــران بـــە سەرپەرەســـتیی محەممەدنەزیـــف قـــادری ئەندامـــی 
دەفتـــەری سیاســـیی حیزبـــی دێموکـــرات بەشـــدارییان لـــەو ڕێوڕەســـمەدا کـــرد.

ئەم ڕێوڕسمە لە هۆڵی سەرۆکایەتی زانکۆی کۆیە بەڕێوەچوو.
ســـەرەتای ڕێوڕەســـمەکە بـــە خولەکێـــک بێدەنگـــی بـــۆ ڕێزگرتـــن لـــە گیانـــی 

پاکـــی شـــەهیدان دەســـتی پێکـــرد.
پاشـــان ئـــەم وتارانـــە لـــە الیـــەن حیـــزب و ڕێکخراوەکانـــی بەشـــدار لـــەو 

کـــرا: پێشـــکەش  ڕێوڕەســـمەدا 
هەرێمـــی  حکومەتـــی  ســـەرۆکی  جێگـــری  تاڵەبانـــی  قوبـــاد  وتـــاری  ـ 

کوردســـتان
 ـ وتاری مەال بەختیار بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی )ی ن ک(

ـ وتاری پارتی دێموکراتی کوردستان
ـ وتاری حیزبی شیوعی کوردستان

 ـ وتاری مەڵبەندی یەکیەتیی لە کۆیه
 ـ وتاری بنەماڵەی شەهید عومەر دەبابە

ـــی  ـــە کۆچـــی دوای ـــەم ڕێوڕەســـمەدا فیلمێکـــی دێکیۆمێنتـــاری تایبـــەت ب  ل
شـــەهید عومـــەر دەبابـــە کـــە تێـــدا بەڕێـــز مـــام جـــەالل تاڵەبانـــی لەســـەر 

کەســـایەتی کۆچکـــردوو قســـە دەکات پیشـــان درا.
حیزبـــی  هاوخەمیـــی  پایەمـــی  بـــە  ئامـــاژە  مەڕاســـمەدا  لـــەو  هەروەهـــا 
دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران کـــرا و دواتـــر تاجەگوڵینەیـــان لـــە ســـەر 

گڵکـــۆی ناوبـــراو دانـــا.

ڕێوڕەسمی ٢ی ڕێبەندان 
لە شاری ئامەدی باکووری 

کوردستان بەڕێوە چوو

لـــە ڕێوڕەســـمێکی تایبەتـــدا ســـاڵوەگەڕی دامەزراندنـــی کۆمـــاری کوردســـتان 
ـــاد، لەالیـــەن پارتـــی سۆسیالیســـتی کوردســـتان لـــە شـــاری ئامـــەدی  لـــە مهاب

کوردســـتانی باکـــوور بـــەرز ڕاگیـــرا.
ڕۆژی یەکشـــەممە ڕێکەوتـــی ٣ی ڕێبەندانـــی ١٣٩٥ی هەتـــاوی، لـــە 
ــان و الیەنگرانـــی پارتـــی  ــداریی ئەندامـ ــە بەشـ ــدا و بـ ــمێکی تایبەتـ ڕێوڕەسـ
سۆسیالیســـتی کوردســـتان و نوێنـــەری ڕێکخـــراو و الیەنەکانـــی کۆمەڵـــگای 
ـــە  ـــتان، ل ـــاری کوردس ـــی کۆم ـــاڵوەگەڕی دامەزراندن ـــەمین س ـــی، ٧١ـ مەدەن

بـــارەگای تایبەتـــی پارتـــی سۆسیالیســـتی کوردســـتان بەڕێـــوە چـــوو.
لـــە ســـەرەتادا ڕێوڕەســـمەکە بـــە ســـروودی نەتەوایەتـــی "ئـــەی ڕەقیـــب" دەســـتی 
بـــە کارەکانـــی خـــۆی کـــرد و پاشـــان "وەدات دەدە"ی ســـەرۆکی لقـــی 
ئامـــەدی پارتـــی سۆسیالیســـتی کوردســـتان چەنـــد وتەیەکـــی پێشکەشـــی 

ــرد. ــمەکە کـ ــداربووانی ڕێوڕەسـ بەشـ
ـــە  ـــەوە کـــرد کـــە؛ کۆمـــاری کوردســـتان ل ـــدا ئامـــاژەی ب ـــە وتەکانی ـــراو ل ناوب
ـــە  ـــەر ل ـــدا و ه ـــدا ســـەری هەڵ ـــی و دەرەوەی ئێران دەرەنجامـــی شـــەڕی نێوخۆی

ـــا. ـــەو شەڕانەشـــدا هەرەســـی هێن دەرەنجامـــی ئ
وەدات دەدە باســـی لـــەوە کـــرد کـــە؛ کۆمـــاری کوردســـتان کـــە مـــاوەی 
١١ مانـــگ حوکمڕانـــی کـــرد، بـــە هـــۆی چەنـــد فاکتـــەرەوە ڕووخـــا کـــە 
ســـەرەکیترینیان ڕووســـیە و واڵتانـــی دیکـــەی زلهێـــزی جیهانـــی بـــوون 
کـــە کۆمـــاری کوردســـتانیان لەوکاتـــەدا بەتەنیـــا بەجێهێشـــت. هـــاوکات 
چەنـــد عەشـــیرەت و تایفـــەی کوردیـــش هەبـــوون کـــە ســـەرەتا پشـــتیوانییان 
لـــە کۆمـــاری کوردســـتان کـــرد، بـــەاڵم دواجـــار هەڵوێســـت و ڕێبازەکەیـــان 
گـــوڕی و لـــە جیاتـــی پشـــتیوانی لـــە کۆمـــاری کوردســـتان، پشـــتیوانییان لـــە 

ــرد. ــایەتی کـ ڕێژێمـــی پاشـ
ــۆوە  ــەی داتاشـ ــە ڕیگـ ــمەکەدا، لـ ــەی کاری ڕێوڕەسـ ــە بڕگەیەکـــی دیکـ لـ

ــان درا. ــدان نیشـ ــە 2ی ڕیبەنـ ــەت بـ ــی تایبـ دێکیۆمێنتارێکـ
دواتـــر ڕۆژنامەڤـــان و ئاکادێمیســـیەنی کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت "بێهـــرووز 
شـــۆجاعی" چەنـــد وتەیەکـــی پێشـــکەش بـــە بەشـــداران کـــرد کـــە تێیـــدا 

ــرد. ــتان کـ ــاری کوردسـ ــزی کۆمـ ــی بەهێـ ــد خاڵـ ــەر چەنـ ــی لەسـ پیداگریـ
شـــۆجاعی ڕایگەیانـــد کـــە؛ ڕێبەرایەتـــی ئەوکاتـــی کۆمـــاری کوردســـتان 
گرینگییەکـــی زۆر تایبەتییـــان دابـــوو بـــە ژنـــان و الوان و هـــەر لـــەو پێنـــاوەدا 
یەکیەتیەکانـــی الوان و ژنانـــی دێموکراتـــی کوردســـتانیان دامەزرانـــدووە. 
ئـــەوە لەکاتێکدایـــە کـــە نەتەنیـــا کوردســـتان، بەڵکـــوو ڕۆژهەاڵتـــی نێوەڕاســـت 
ـــی  ـــووە و مافەکان ـــەی دژە ژن ب ـــی مەنتالیت ـــر کاریگەری ـــە ژێ ـــە گشـــتی ل ب

ـــوون. ـــەواوی پێشـــێل کراب ـــە ت ـــان ب ژن
بێهـــرووز شـــۆجاعی ســـەرەڕای ئـــەوە کـــە تیشـــکی خســـتە ســـەر دێموکراســـی 
و پـــەروەردە و دادوەری لـــە کۆمـــاری کوردســـتاندا، باســـی لـــە ڕۆڵـــی 
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی وەکـــوو ســـەرۆک ئەرکانـــی هێزەکانـــی کۆمـــاری 
ـــۆ  ـــەک ب ـــە بناغەی ـــوو ب ـــەوەش ب ـــەر ئ ـــد کـــە؛ ه کوردســـتان کـــرد و ڕایگەیان

کۆمـــاری کوردســـتان.
لـــە بەشـــێکی دیکـــەی ڕێوڕەســـمەکەدا پەیامـــی دەفتـــەری سیاســـیی حیزبـــی 
ــی  ــۆرای" ئەندامـ ــەزان مـ ــەن "ڕەمـ ــە الیـ ــران لـ ــتانی ئێـ ــی کوردسـ دێموکراتـ

دەســـتەی بەڕێوەبەریـــی ناوەنـــدی پارتـــی سۆسیالیســـت خوێندرایـــەوە.
ڕێوڕەســـمەکە بـــە ســـەمفۆنیای هونەرمەنـــد "دلشـــاد ســـەعید" بـــە نـــاوی 

پێشـــمەرگە کۆتایـــی بـــە کارەکانـــی خـــۆی هێنـــا.
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وتۆوێژ:جەماڵ ڕەسووڵ دنخە 

گۆڕینی ڕێژیمی 
ئێران لە الیەن 

دەوڵەتی ئامریکاوە

وتووێژ لەگەڵ "ئارەش ساڵح" نوێنەری حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە ئامریکا

 ئارەش ساڵح: حیزبی دێموکرات نەبزی کۆمەڵگای کوردستانی 
ڕۆژهەاڵتە و کوردستانی ڕۆژهەاڵتیش لەو ئەگەرەدا ڕۆڵێ 

ڕێبەرایەتی گۆڕانکارییەکان لە نێو نەتەوە بندەستەکان دا دەگێڕێت.

هاتنەســەرکاری  دوای  لــە  پرســیار: 
ترامــپ و واژۆکردنــی چەنــد بڕیــاری 
 ٧ اتبــاع  کــردن  الــورد  "ممنــوع  وەک 
کشــور مســلمان" ناڕەزایەتــی بەرینــی 
ئەو واڵتانــە و بەتایبــەت ئێرانیییەکانی 
لێکەوتــەوە و وەزارەتی دەرەوەی ڕێژیمی 
ئێرانیــش هەڵوێســتی بەرانبــەری گرت، 
ئەم بڕیارە چ کاریگەرییەکی هەبووە؟

ــارە ناڕەزایەتیێکـــی بەرینـــی،  ــەم بڕیـ ئـ
دەرەوەی  لـــە  خـــۆ و چ  نێـــو  لـــە  چ 
ئامریـــکا، لێکەوتـــەوە. هۆکارەکەشـــی 
زیاتـــر لەبـــەر ئـــەوە بـــوو کـــە الیەنـــە 
ــان  ــەو بڕیارەیـ ــپ ئـ ــی ترامـ دژبەرەکانـ
بـــە نـــاوی پێشـــگرتن لـــە موســـڵمانەکان 
نـــاو بـــرد. بـــە بـــاوەڕی مـــن شـــتێک کـــە 
ـــوو  ـــەوە ب ـــێ کـــرا ئ ـــر ئامـــاژەی پ کەمت
کـــە تـــا ئێســـتا کـــە موســـلمانەکان کـــە 
ناویـــان زیاتـــر گرێـــدراوی تیرۆریـــزم بـــوو 
ـــی  ـــە ئاســـتێکی نێودەوڵەت ـــارە ل ـــەم بڕی ب
وەکـــوو قوربانیێـــک کەوتنـــە بـــەر چـــاو 
لـــە سەرانســـەری  و خەڵکێکـــی زۆر 
لەگـــەڵ  خۆیـــان  هاوســـۆزی  دنیـــا 
ــە  ــەوەی کـ ــڵمانەکان دەربـــڕی. ئـ موسـ
دنیـــای رۆژئـــاوا بـــە دەنگێکـــی بەهێـــزەوە 
هەڵوێســـتی خـــۆی لـــە بەرامبـــەر ئـــەو 
بڕیـــارەی ترامـــپ پیشـــان دا دەتوانێـــت 
ــە  ــە لـ هاوســـۆزیێک پێـــک بێنێـــت کـ
کـــەم  هـــۆی  ببێتـــە  دا  درێژخایـــەن 
و  فۆبیـــا  زێنـــۆ  ڕادەی  کردنـــەوەی 
الیەنـــە دژە رۆژئاواییـــەکان لـــە نـــاو 
دنیـــای ئیســـالم دا. ئەگـــەر لـــە دنیـــای 
ـــەم چەشـــنە  ئیســـالم دا پێشـــتر کاری ل
بـــە نیســـبەت توندئاژۆیـــە ئیســـالمیەکان 
کرابـــا، واتـــە کۆمەڵـــگای مەدەنـــی و 
خەڵکـــە ئایینیـــەکان جەماوەریـــان لـــە 
بهێنایـــە  ئەلقاعێـــدە  و  داعـــش  دژی 
ـــە ئەمـــڕۆ ترامـــپ  ســـەر شـــەقام لەوانەی
بـــە پێویســـتی نەدەزانـــی ئـــەو بڕیـــارە 

بـــدات. 
بڵێـــم  دەبێـــت  ئێرانـــەوە  نیســـبەت  بـــە 
ــە  ــالمی لـ ــاری ئیسـ ــی کۆمـ ــە البـ کـ
ئامریـــکا بـــە توونـــدی لـــە ڕێگـــەی 
نـــاو  لـــە  دەســـتووپێوەندیەکانیەوە 
تویتـــر  کۆمەاڵیەتییەکانـــی  تـــۆڕە 
دژی  لـــە  خەریکـــن  فەیســـبووک  و 
و  دەگـــرن  هەڵوێســـت  بڕیـــارە  ئـــەو 
کـــە  دەوەســـتنەوە  بەرامبـــەری  لـــە 
هـــۆکاری  دوو  مـــن  بـــاوەڕی  بـــە 
هەیـــە؛ یەکەمیـــان ئەوەیـــە کـــە ئـــەوان 
ـــەر دەم ڕەوایـــی  ـــەوێ چەڵەمـــە لەب دەیان
ترامـــپ بـــۆ بڕیارەکانـــی داهاتـــووی لـــە 
ـــا  ـــن. هەروەه ـــک بێن ـــران پێ ـــەر ئێ هەمب
ئـــەوان بـــە شـــێوەی تاکـــی لـــە چەنـــد 
کەوتۆتـــە  بەرژەوەندیەکانیـــان  الوە 
هاتووچـــۆی  وێنـــە  بـــۆ  مەترســـیەوە 
ئامریـــکا  دەرەوەی  بـــۆ  بەشـــێکیان 
کەوتۆتـــە مەترســـیەوە و کارکردیـــان 
ـــۆ کۆمـــاری ئیســـالمی  ـــکا ب ـــە ئامری ل
بۆیـــە   . نەمـــاوە  تەوجیهێکـــی 
کاریگەریێـــک کـــە ئـــەم بڕیـــارە بـــە 
نیســـبەت ئێـــران هەیەتـــی ئەوەیـــە کـــە 
ـــکا  ـــران و ئامری ـــوان ئێ ـــی نێ ئاڵۆزیەکان
زیاتـــر دەکات و زەمینـــە بـــۆ گوشـــاری 

دەکات.  لەبارتـــر  زۆرتـــر 
پرســیار: بــاس لــە پــڕۆژەی چــاالک 
کردنی گوڕێنی ڕێژیمی ئێران لە الیەن 
ئامریکاوە، دەســەاڵتداران و البییەکانی 

تووشــی  واڵت  دەرەوەی  لــە  ڕێژیمــی 
نیگەرانــی کردووە و بە توندی دژی ئەو 
پڕۆژەیــەن و بــەردەوام بــاس و لێدوانی لە 
ســەر دەدەن، هۆکاری ئــەم ناڕەزایەتی و 

تووڕە بوونە چیە؟
البـــی  ئـــەوان  روونـــە،  هۆکارەکـــەی 
دەبێـــت  و  ئیســـالمین  کۆمـــاری 
پارێـــزەری بەرژەوەندیەکانـــی ئـــەو بـــن. 
بـــەاڵم ئەگـــەر بـــە ورد تـــر باســـی ئـــەم 
بابەتـــە بکەیـــن پێویســـتە بڵێیـــن کـــە 
ترامـــپ چەندیـــن جـــار باســـی لـــەوە 
گۆڕینـــی  الیەنگـــری  کـــە  کـــردوە 
ئـــەو  نیـــە.  نەتەوەســـازی  و  ڕژێـــم 
چەندیـــن جـــار ڕوونـــی کردۆتـــەوە کـــە 
ـــت  ـــەکان بگوڕێ ـــت ڕێژێم ـــکا نابێ ئامری
نیـــە.  جیهـــان  پۆلیســـی  ئامریـــکا  و 
ــتە  ــرەوە هەڵوێسـ ــی تـ ــە الیەکـ ــەاڵم لـ بـ
ــازاڕە  توندەکانـــی ترامـــپ دەتوانێـــت بـ
ئێـــران  نیســـبەت  بـــە  نێونەتەوەیـــەکان 
هەســـتیار تـــر بـــکات و کۆمەڵـــگای 
نێونەتەوەیـــی هەســـت بـــە ئـــەو ئاسایشـــە 
ــە  ــران مامەڵـ ــەڵ ئێـ ــە لەگـ ــەکات کـ نـ
دەرەکـــی  ســـەرمایەی  یـــان  بـــکات 
ـــەکات  ـــوباتی پێویســـت ن ـــە س ـــت ب هەس
بۆیـــە  ببێتـــەوە.  ئێـــران  بـــەرەو  کـــە 
هەڵوێســـتەکانی ترامـــپ و هەڵوێســـتە 
و  ئیـــدارە  لـــە  بەشـــێک  توندەکانـــی 
کـــە  ئـــەوە  هـــۆی  دەبێتـــە  کۆنگـــرە 
کاریگـــەری البردنـــی گەمارۆکانـــی 
و  ببێتـــەوە  کەمتـــر  ئێـــران  ســـەر 
ئێـــران نەتوانێـــت بگەڕێتـــەوە بـــۆ نـــاو 
کۆمەڵـــگای نێونەتەوەیـــی. ئەمـــەش 
بەرامبـــەر  لـــە  ئێـــران  کارامەیـــی 
و  بەگشـــتی  ناوخـــۆ  ســـەرهەڵدانی 
ڕاســـان بـــە تایبەتـــی دێنێتـــە خـــوارەوە. 
هەروەهـــا لەگـــەڵ بەهێـــز بوونـــی ڕاســـان 
هەوڵەکانـــی  بوونـــەوەی  توونـــد  و 
ڕێژیـــم لـــە کوردســـتان بـــۆ ســـەرکوت، 
ــد  ــە ناوەنـ ــاران و لـ ــە تـ ــە لـ ــەو ڕێژیمـ ئـ
جیـــددی  قەیرانـــی  بـــەرەوەڕووی 
دەبێتـــەوە. بۆیـــە ئـــەوان دەزانـــن کـــە 
ئـــەم کێشـــانە گرێدراوەیێکـــی زۆریـــان 
پێکـــەوە هەیـــە و بۆیـــان ڕوونـــە لـــەو 
ســـەردەمەی کـــە خامنەیـــی خەریکـــە 
کەمتریـــن  بـــە  پێویســـتیان  دەمـــرێ 
بـــۆ  ســـەرچاوە  زیاتریـــن  و  قەیـــران 
کۆنترۆڵـــی کۆمەڵـــگا هەیـــە و بـــۆ ئـــەو 
مەبەســـتە پێویســـتیان بـــەوە هەیـــە کـــە 
ـــای  ـــان لەگـــەڵ دنی ـــی کـــەم پێوەندی الن
نـــەوەدەکان  بـــۆ  بگەڕێتـــەوە  دەرەوە 
بەتایبـــەت پێـــش دادگای میکونـــوس. 
پرســیار: سەرجەم فارسەکانی کە باس 
لە دێموکراسی بۆ ئێران دەکەن، لە هەمان 
کاتــدا بــە توونــدی دژی هــەر چەشــنە 
چاالکیــی حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــن و 
سیاسەتەکانی ئامریکا وەک دینامیزم 
و پشتیوانی حیزبەکانی ڕۆژەهەاڵت بۆ 
تجزیــەی ئێران دەزانن، هۆکاری ئەم بیر 

و بۆچوون و ناڕەزایەتیە چیە؟
ـــی  ـــەم جـــۆرە هەڵوێســـتانەی الیەنەکان ئ
ـــد و تەنانـــەت هەنـــدێ هەڵوێســـتی  ناوەن
الیەنـــە کوردەکانـــی دژی ڕاســـان دوو 
ـــان  ـــە؛ یەکەمی هـــۆکاری تایبەتـــی هەی
ئەوەیـــە کـــە ئـــەوان بـــە هـــۆی ئـــەوەی 
کـــە کەلتـــووری دێموکراتیـــک لـــە 
نیـــە  ڕیشـــەی  و  ڕەگ  دا  ناویـــان 
ـــک  ـــنە گۆڕانێ ـــەر چەش ـــە ه ـــیان ل ترس
هەیـــە کـــە خۆیـــان پێکهێنـــەری نەبـــن 
و خۆشـــیان ئـــەوە دەزانـــن کـــە ناتوانـــن 
پێکهێنـــەری گـــۆڕان بـــن بۆیـــە ترســـیان 

لـــە جوواڵنـــەوەی الیەنـــە بەهێـــزەکان و 
ـــە ڕاســـان هەیـــە.  ـــە تایبـــەت ترســـیان ل ب
ڕاســـان توانیویەتـــی لـــە نـــاو کۆمەڵـــگادا 
جەرەیـــان  و  بێنێـــت  پێـــک  جووڵـــە 
وەڕێ بخـــات. لـــە نـــاو هونەرمەنـــدان 
و ڕۆشـــنبیرەکاندا و لـــە نـــاو خەڵکـــی 
و  ئەحـــزاب  نـــاو  لـــە  و  ئاســـایی دا 
مەدەنیـــەکان دا  و  سیاســـی  الیەنـــە 
باســـی درووســـت کـــردووە و الوەکان 
بـــە ڕێژەیێکـــی کـــەم ســـابقە خەریکـــن 
ـــی پێشـــمەرگە دەکـــەن  ـــە ڕیزەکان ڕوو ل
یـــان بـــە هەرچەشـــنێک کـــە دەتوانـــن 
بۆیـــە  دەبـــن.  ڕاســـان  بـــە  تێکـــەڵ 
هێـــزی ڕاســـان بـــۆ بەســـیجی هێـــز و 
ـــەوەی کۆمەڵـــگا لـــە دەوری  کـــۆ کردن
خـــۆی زۆر کەســـی تۆقانـــدووە. کـــە 
لـــە  ئـــەم ترســـانە  بـــاوەڕی مـــن  بـــە 
الیـــەن ئۆپۆزیســـیۆنەوە هەڵەیـــە. چـــوون 
هەروەهـــا کـــە ڕێبەرایەتـــی حیـــزب و بـــە 
ــزب  ــکرتێری حیـ ــەت شەخســـی سـ تایبـ
چەندیـــن جـــار باســـی کـــردووە حیزبـــی 
دێموکـــرات پێـــی وایـــە کـــە ڕاســـان 
هەوڵێکـــە بـــۆ ڕزگاری بـــۆ هەمـــوو 
ــۆ  ــە بـ ــا هەوڵێکـ ــتان و هەروەهـ کوردسـ
لـــە  ئـــازادی  ئـــااڵی  بەرزکرنـــەوەی 
ئێـــران دا، هەروەهـــا چەندیـــن  هەمـــوو 
جـــار بـــاس لـــەوە کـــراوە کـــە الیەنەکانـــی 
ــە  ــنێک کـ ــەن و بەهەرچەشـ ــش هـ تریـ
دەزانن،ڕاســـان  پێویســـتی  بـــە  ئـــەوان 
کـــەس  هەمـــوو  بـــۆ  هەیـــە  شـــوێنی 
ــان  ــرۆژەی خۆیـ ــن پـ ــەوان دەتوانـ ــان ئـ یـ
ئەمـــە  هەروەهـــا  ببـــەن.  بەڕێـــوە 
ــە  ــان بـ ــەرکەوتنی ڕاسـ ــە سـ ــە کـ روونـ
دڵنیایـــەوە ســـەرکەوتنی هەمـــوو هێـــزە 

کوردســـتانە.  ئازادیخوازەکانـــی 
ــەو  ــە ئـ ــرس لـ ــی تـ ــۆکاری دووهەمـ هـ
شـــتەی کـــە الیەنەکانـــی ناوەنـــد بـــە 
ئەوەیـــە  دەبـــەن  لـــێ  نـــاوی  تەجزیـــە 
کـــە ئـــەوان دەزانـــن بزاڤێـــک وەکـــوو 
ببێتـــە  دەتوانێـــت  هـــەم  کـــە  ڕاســـان 
وشـــیاری  کردنـــەوەی  بـــەرز  هـــۆی 
کوردســـتانی  لـــە  کـــورد  نەتەوەیـــی 
ـــە هـــۆی  ـــت ببێت ـــەم دەتوانێ ـــران دا و ه ئێ
ــەو  ــمەرگە، ئـ ــزی پێشـ ــی هێـ بەهێزبوونـ
ســـتەمە نەتەوایەتیـــە درێژخایەنـــە کـــە 
ـــە  ـــووە دەخات ـــەقامی گرت ـــران دا س ـــە ئێ ل
مەترســـیەوە و چەوســـانەوەی نەتـــەوەکان 
ـــێ  ـــی پ ـــەن نەتەوەیێکـــەوە کۆتای ـــە الی ل
دێنێـــت. واتـــە ئـــەوان دەزانـــن ڕاســـان بـــە 
زەق کردنـــەوەی شوناســـی نەتەوەیـــی 
بەرامبـــەر  لـــە  ئـــازاد"  "کـــوردی 
شوناســـی نەتەوەیـــی "کـــوردی ئێرانـــی" 
هێـــزی  بەخشـــینی  بـــە  هەروەهـــا 
ـــە  ـــەو پێوەندی ـــە ئ ـــەو شوناس ـــەربازی ب س
درێژخایەنانـــە کـــە لەســـەر بنەمـــای 
سەردەســـتی ئـــەوان و ژێردەســـتی ئێمـــەن 
کۆتایـــی پـــێ دێنێـــت؛ بۆیـــە ئـــەوان 
ترســـی ســـەرەکیان لەوەیـــە کـــە ئـــەو 
سەردەســـتیەیان لـــە کیـــس دەدەن. ئـــەوان 
ــماوەی  ــران پاشـ ــە ئێـ ــان وایـ ــتا پێیـ هێشـ
وشـــیاری  و  فارســـە  ئیمپراتـــووری 
دەتوانێـــت  کـــورد  گەلـــی  نەتەوەیـــی 
پێوەنـــدی و مێکانیزمـــە ناوخۆییەکانـــی 
ــە  ــت کـ ــە ناوبەرێـ ــە لـ ــەو ئیمپراتووریـ ئـ
کـــورد  ســـەرهەڵدانی  ڕاســـتە.  زۆر 
کـــە ئەمجـــارە لـــە قالبـــی ڕاســـان دا 
بـــەو  کۆتایـــی  دەتوانێـــت  داڕێـــژراوە 
ژێردەســـتیە  و  سەردەســـتی  پێوەندیـــە 
پێوەندیـــە  و  مێکانیـــزم  کـــە  بێنێـــت 
ناوخۆییەکانـــی هـــەر ئیمپراتووریێـــک 

پێـــک دێنێـــن. 
پرســیار: باس لە "برخــوردی نظامی" 
هەروەهــا  و  ئێــران  ڕێژیمــی  لەگــەڵ 
پڕۆژەیەک بۆ پێشگرتن لە "نفوذ ایران" 
لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 
لەگــەڵ  پێوەندییــەش دا  لــەو  و  کــراوە 
عەرەبستانی سعوودی هاو ڕان، تا چەند 

ئەم سیاسەتە عەمەلی دەکرێت؟
لـــە ئاکامـــی عەمەلـــی کردنـــی ئـــەو 
سیاســـەتە، ئێـــران زیاتـــر دەکەوێتـــە ژێـــر 
ــە  ــە ناوچـ ــتێوەردانی لـ ــار و دەسـ گووشـ
بـــەاڵم  دەبێتـــەوە.  قەیـــران  تووشـــی 
ئەگـــەر لـــە بیرتـــان بێـــت سیاســـەتی 
ئامریـــکا لـــە گۆڕینـــی ڕێژیمـــی ئێـــران 
دەرەوەی  وەزارەتـــی  ســـەردەمی  لـــە 
ـــی  ـــە گۆڕین ـــس کـــرا. ب ـــزا ڕای کاندۆلی
هەڵســـووکەوتی ئێـــران و ئێســـتاش وا 
ــارە بـــاس لـــەوە دەکڕێـــت کـــە ئـــەو  دیـ
ـــن  ـــە پێـــش گرت ـــت ب سیاســـەتە بگۆڕدرێ
ـــە  ـــاوەڕی ئێم ـــە ب ـــران. ب ـــووزی ئێ ـــە نف ل
ناتوانـــن  سیاســـەتانە  لـــەو  هیچـــکام 
ســـەرکەوتوو بـــن. هـــەر بەوچەشـــنە کـــە 
ــووکەوتی  ــی هەڵسـ ــەتی گۆڕینـ سیاسـ
ئێـــران نەیتوانـــی ســـەرکەوتوو بێـــت هـــەر 
ــووزی  ــە نفـ ــنەش پێشـــگرتن لـ بەوچەشـ
ئێـــران ســـەرناکەوێ. هۆکارەکـــەی زۆر 
ـــاری  ـــە کـــە کۆم ـــش ئەوەی ـــە ئەوی ڕوون
ـــە  ـــەی و چ ل ـــە پێکهات ئیســـالمی چ ل
ئایدۆلـــۆژی دا ئیمکانـــی ئـــەوەی کـــە 
ـــە و پێشـــی  ـــت نی ـــی بەســـەردا بێ گۆڕان
بـــۆ پاراســـتنی خـــۆی  وایـــە دەبێـــت 
زیاتـــر لـــە نـــاو ڕۆژهەاڵتـــی نێوەڕاســـتدا 
ـــاو دنیـــا دا دەســـتێوەردان بـــکات  ـــە ن و ل
و بـــە پێـــی ئەدەبیاتـــی خۆیـــان شۆڕشـــە 
ئیســـالمیەکەیان هەنـــاردە بکـــەن. بۆیـــە 
ـــگا  ـــا یـــەک ڕێ ـــاوەڕی ئێمـــە تەنی ـــە ب ب
ــەڵ  ــەوە لەگـ ــگار بوونـ ــۆ بەرنـ ــە بـ هەیـ
مەترســـیەکانیئێران ئەویـــش ســـەرهڵدانی 
نەتوەکانـــی بندەســـتی ئێرانـــە؛ ئەگـــەر 

کۆمەڵـــگای نێونەتەوەییـــش دەیەوێـــت 
بـــکات  رێکووپێـــک  کارێکـــی 
پێویســـتە یارمەیـــدەری ئـــەو نەتەوانـــە 

بێـــت. 
ــیار: ڕۆڵـــی حیزبـــی دێموکراتـــی  پرسـ
لـــە  بـــە  ئێـــران  کوردســـتانی 
بەرچاوگرتنـــی ڕاســـانی ڕۆژهـــەاڵت، 
لـــە ئەگـــەری گۆرانکارییـــەکان لـــە 

بێـــت؟ چـــی  دەبـــێ  ناوچـــەدا 
نەبـــزی  دێموکـــرات  حیزبـــی 
کۆمەڵـــگای کوردســـتانی ڕۆژهەاڵتـــە 
لـــەو  ڕۆژهەاڵتیـــش  کوردســـتانی  و 
ڕێبەرایەتـــی  ڕۆڵـــێ  ئەگـــەرەدا 
نەتـــەوە  نـــاو  لـــە  گۆڕانکاریـــەکان 
حیزبـــی  دەگێڕێـــت.  بندەســـتەکان دا 
دێموکـــرات رۆڵێکـــی زۆر گرینگـــی 
ــرەی  ــی کونگـ ــە دامەزراندنـ ــووە لـ هەبـ
و  فێدێـــراڵ  ئێرانـــی  نەتوەکانـــی 
ئێســـتاش رۆڵێکـــی بەرچـــاوی هەیـــە 
کونگرەیـــە.  ئـــەو  بەڕێوەبردنـــی  لـــە 
تەنیـــا  ئێســـتا  کونگرەیـــەش  ئـــەو 
بەرەیێکـــی دژە ڕێژیمـــە کـــە بوونـــی 
هەیـــە. هەروەهـــا حیزبـــی دێموکـــرات 
هەمـــوو کات یارمەتیـــدەری خەباتـــی 
ناوچەکانی تـــری  لـــە  نەتەوەکانی تـــر 
ــە  ــنەش لـ ــەر بەوچەشـ ــووە و هـ ــران بـ ئێـ
داهاتـــووش دا دەبێـــت. بۆیـــە ئـــەو پێگـــە 
دێموکـــرات  حیزبـــی  کـــە  مێژوویـــە 
هەیەتـــی ڕۆڵێکـــی زۆر کاریگـــەری 

دەبەخشـــێت.  پـــێ 
پرســیار: بە لە بەر چاوگرتنی ئەوەیکە 
هەڵبژاردنەکانی ســەرکۆماری ئێران لە 
مــاوەی چەنــد مانگــی دیکــەدا بەڕێوە 
ڕەفتارەکانــی  و  سیاســەت  دەچێــت، 
ئامریــکا بــە بەگرتنەبــەری سیاســەتی 
ترامپ دژ بە ئێران تا چەند کاریگەریی 
لــە ســەر ئەمنییەتــی ئێــران لــەو هــەل و 

مەرجەی ئێستادا دەبێت؟
تـــا ئێســـتا هیـــچ ئاماژەیێـــک بـــەدی 

بیهەوێـــت  ئامریـــکا  کـــە  ناکرێـــت 
ـــت  ڕووبەڕووبوونەویێکـــی نیزامـــی هەبێ
ناتوانیـــن  بۆیـــە  ئێـــران دا،  لەگـــەڵ 
ـــەو هەڕەشـــانە ڕاســـتەوخۆ  ـــن کـــە ئ بڵێی
تێکچوونـــی  لەســـەر  کاریگەریـــان 
بـــاری ئەمنـــی ئێـــران دەبێـــت؛ بـــەاڵم  
ـــە  ـــانەی ک ـــەو هەڕەش ـــتا لەگـــەڵ ئ ئێس
لـــە ســـەر ئێـــران دەکرێـــت و بـــە هـــۆی 
بـــاری  و  ناوخۆییانـــە  قەیرانـــە  ئـــەو 
مەترســـی  بەگشـــتی  کۆمەاڵیەتـــی 
ئێـــران  نەتەوەیـــی  ئاسایشـــی  لەســـەر 
لـــە ئاســـتێکی زۆر بـــەرز دایـــە. ئێـــران 
بـــەو ڕێژەیـــە کـــە لـــە ســـەر ئاســـتی 
بـــە  بـــاوەی  ڕۆژهەاڵتینێوەڕاســـتدا 
و  ســـەربازی  و  ئابـــووری  ســـەرچاوە 
کـــردووە  خـــۆی  هەواڵگرییەکانـــی 
تواناییەکانـــی بـــۆ ڕووبەڕووبوونـــەوەی 
بۆتـــەوە.  کـــەم  ئاسایشـــی  مەترســـی 
ئەمـــڕۆ ئێـــران زیاتـــر لـــەوەی کـــە لـــە 
توانایـــی ئـــەو واڵتـــە هەیـــە، تێکـــەڵ 
ڕۆژهەاڵتـــی  لـــە  بـــووە  کێشـــە  بـــە 
هەڵبژاردنیـــش  دیـــارە  نێوەڕاســـتدا. 
کـــە  ســـەردەمێکە  هەمووکاتێـــک 
سیاســـەت زیاتـــر لـــە هەرشـــتێک دێنێتـــە 
نـــاو ڕۆژەڤـــی کۆمەڵـــگاوە و زیاتـــر لـــە 
هـــەر کاتێـــک کۆمەڵـــگا بـــە نیســـبەت 
دەکاتـــەوە.  هەســـتیار  سیاســـەتەوە 
لـــە کاتـــی  تەنانـــەت  ئەگـــەر  بۆیـــە 
هەڵبـــژاردن دا قەیرانێکی تـــری ئەمنـــی 
ـــەوا پاراســـتنی  ـــران ســـاز نەبێـــت ئ ـــۆ ئێ ب
ـــژاردن خـــۆی بارێکـــی  ئاسایشـــی هەڵب
ــی  ــەر دەزگا ئەمنیەکانـ ــە سـ ــرە بـ زیاتـ
هەڕەشـــەکانی  هەروەهـــا  ئێرانـــەوە. 
ــر  ــتێکی جیدی تـ ــەر ئاسـ ــپ ئەگـ ترامـ
بگـــرن دەتوانـــن کۆمـــاری ئیســـالمی بـــە 
نیســـبەت هەرچەشـــنە هەڕەشـــەیێکی 
ئەمنـــی ئاســـیب پەزیـــر تـــر بکـــەن. 
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سوارە ئیلخانی زادە شاعیرێکی 
خەباتگێڕ و بەسۆز 

ئەدەب وهونەر

ئەحمـــەد  کـــوری  ســـوارە 
لـــە  ئیلخانیـــزادە  ئاغـــای 
ســـاڵی ١٩٣٧ی هەتـــاوی  لـــە 
گونـــدی تورجـــان لـــە ناوچـــەی 
بـــووە.  لەدایـــک  بـــۆکان 
پـــاش ســـاڵێک لـــە گونـــدی 
قەرەگوێـــز نیشـــتەجێ دەبـــن. 
ســـوارە خوێندنـــی ســـەرەتایی 
لـــە الی مامۆســـتای تایبەتـــی 
ـــە  دەســـت پێکـــردووە و پاشـــان ل
بـــۆکان و  تەورێـــز درێـــژەی بـــە 
ــۆی  ــە زانکـ ــدن داوە و لـ خوێنـ
تـــاران بڕوانامـــەی لـــە بـــواری 

یاســـادا وەرگرتـــووە.
لـــە  شـــیعر و نووســـراوەکانی 
ـــەو  ـــی ئ ـــارە بەناوبانگەکان گۆڤ
وەکـــوو  ئێـــران  ســـەردەمەی 
"کوردســـتان"دا  و  "ســـۆخەن" 
لـــە  دواتـــر  کـــراون.  چـــاپ 
ڕادیـــۆ  کوردیـــی  بەشـــی 
بۆتـــە  و  دامـــەزراوە  تـــاران 
بەرپرســـی بەرنامـــەی "تاپـــۆ 
ـــەوە  ـــەو ڕێگای ـــڵ". ل و بوومەلێ
جوانتریـــن  لـــە  بەشـــێک 
ئەدەبیاتـــی  شـــاکارەکانی 
و  بەکارامەیـــی  کوردیـــی 
بـــە دەنگێکـــی گـــەرم بـــاو 

شـــەوەزەنگی  لـــە  کردۆتـــەوە، 
بێدەنگیـــی ڕۆژهەاڵتـــی کوردســـتاندا 
شـــیعر و پەخشـــانەکانی ســـوارە بـــە 
ـــدا چـــرۆی  ـــو الوەکان ـــە نێ ـــەت ل تایب
دروســـت  نەتەوەیـــی  هزری  و  بیـــر 

دەکات!
کچـــی  شـــار،  بەردینـــە ،  "خـــەوە 
ــە،  ــاخی هەیـ ــکەندەر شـ ــان، ئەسـ بەیـ
و  شـــیعر  لـــە  و...هتـــد،  کەویـــار 
ـــی ســـوارەن،  پەخشـــانە بەناوبانگەکان
و  "ســـەیدەوان"   شـــانۆنامەی 
لێکۆڵینەوەکانـــی لەمـــەڕ ئەدەبیاتـــی 
کـــوردی بـــە تایبـــەت ئەدەبیاتـــی 
زارەکیـــی کـــورد و هەروەهـــا شـــیعرە 
هێـــز  دەرخـــەری  فارســـییەکانی 
و  نووســـەر  و  شـــاعیر  توانـــای  و 
ڕووناکبیرێکـــە کـــە جێـــگای هەردەم 

ســـەوز دەمێنـــێ.
زادە)ســـوارە(،  ئیلخانـــی  ســـوارە 
عەلـــی حەســـەنیانی)هاوار(، ســـێ 
کۆڵەکـــەی شـــیعری نوێـــی کـــوردی 
ڕۆژهەاڵتیـــان   کوردســـتانی  لـــە 
گـــەڵ عومـــەر  لـــە  و  پێکدەهێنـــا 
ســـوڵتانی)وەفا( مەیدانـــی شـــیعری 
ڕەنگینتـــر  و  بەرینتـــر  کوردییـــان 

کـــرد!
ڕژیمـــی  ســـەردەمی  لـــە  ســـوارە 

"شـــا"دا بـــە هـــۆی کـــورد بـــوون 
شـــێعرەکانییەوە  ناوەڕۆکـــی  و 
تووشـــی زینـــدان و ئەشـــکەنجەی 
ئـــەوەی  پـــاش  دەکـــەن. دواجـــار 
کـــە لـــە نێـــوان ڕێـــگای ئێـــدارەی 
ڕادیـــۆ و تەلەوزیـــۆن و ماڵەکەیـــدا، 
ــەوە  ــی خۆیـ ــەن هاوکارێکـ ــە الیـ لـ
چەنـــد  و  دەدرێ  ماشـــێن  بـــەر 
ـــتانی ١٣٥٤ی  ـــە زس ـــر ل رۆژ دوات
ماڵئاوایـــی  هەتـــاوی)١٩٧٥( 
لـــە ژیـــان دەکات و تەرمەکـــەی 
ـــە  ـــەوە و ل ـــۆکان دەگەڕێنن ـــەرەو ب ب
گومبـــەزی گونـــدی حەمامیـــان 
ناڵەشـــکێنە  گـــردی  ســـەر  لـــە 
و  زیـــرەک  دەســـپێرن.  بەخاکـــی 
ســـوارە لـــە ســـەر دوو بەرزاییـــەوە 
دەڕواننـــە یـــەک .ســـوارەی ژیـــن 
کـــورت بـــە تەمـــەن درێـــژی لـــە 
ئەدەبیاتـــدا  و  فەرهەنـــگ  نـــاو 
تایبـــەت  بـــە  دەمێنێتـــەوە، 
خـــۆی گەلەکـــەی  ئەدەبیاتـــی 

ئـــەم  چاپکـــراوی  بەرهەمـــی 
لـــە:  بریتیـــن  بلیمەتـــە  شـــاعیرە 
)ســـەرجەمی  بەردینـــە  خـــەوە 
شـــیعرەکانی کـــوردی و فارســـی(

)بەرهەمـــی  بوومەلێـــڵ  و  تاپـــۆ 
ڕادیـــۆ  لـــە  پێشکەشـــکراو 

تـــاران( کوردیـــی 

"دووی  شـــیعری  لـــە  بەشـــێک 
ســـوارە ڕێبەنـــدان"ی 

 بیرەوەریی دووی ڕێبەندان
دەمخاتە سەر بەستە و بەندان

ڕێبەندانی ڕێنوێنە
لە داگیرکەر سەرشێوێنە

هەاڵت هەاڵت لە هەموو دیاران
تەختـــی  دێـــو،  پلیکـــەی  پـــێ 

تـــاران 
دوژمنی کورد جێ پێی لێژە

با بگێڕین گەڕەالوژە
ـــەڕ  ـــەی ت ـــە نەغم ـــوانە ب هۆ هۆ ش

ـــاراووت و پ
دەردا  و  خـــەم  لـــە  بلــــوێری  بـــە 

ســـووتاوت
خەوتـــووی  گیانـــی  بارووژێنـــە 

هەرد گەزیـــزەی 
ـــران( ـــە )حەی ـــوارۆ(ێک، ب ـــە )س ب
ێـــک، دامرکێنـــە بڵێســـەی دەرد

ئەلۆ دایە
 دەستەکانم لە گۆ نایە

 کۆڵێکـــی ڕچیـــوی بـــەر باڕنـــی الپاڵەکانـــی 
هۆمـــل و 

کەژەکەی چیخی دەورە و
 هۆینەماڵ م لەکۆڵ دایە

 ئەگەر بێتوو بڕی ڕێ کەم
 گوللەی تفەنگی عەجەم نەمپێکێ

لە شاخەوە هەڵنەدێرێم
ڕنوو بەسەرما نەڕووخێ

.....
  ..  ئەلۆ ڕۆڵە دەنگت نایە

)عومەر غواڵمعەلی(

خاراوی بەشمەینەتیی ژیان
لە گۆ کەوتوون پەنجەکانیان

لەگەڵ تەزینی القەکانیان ڕاهاتوون
ژیان

واتە چاوشارکێ لەگەڵ مەرگ...
)ناهید حسێنی(

ئەگەر ئەم کۆڵەی من نەبێ،
پاساژەکان، تەالرەکان بااڵ ناکەن،

بازرگانان جەژنی دۆالر بەرپا ناکەن
ئەگەر ئەم کۆڵەی من نەبێ،

لێوی منداڵم یەک بزە و 
سفرەی ماڵم نان نابینێ

ئەگەر من و کۆڵباری ناچاریم نەبێ
الفاو چی بکاتە بابۆڵە،

بۆ ناو گەرووی ئەم چۆمانە؟
بەفر داخی کانیی خنکاو
بەسەر کێدا هەرەس بێنێ؟

تفەنگ چی بکاتە نیشانە؟
ئەگەر ئەم کۆڵەی من نەبێ،

منداڵی من سفرەی خاڵی و ماڵم بێبەش لە ژیانە...!
)ڕەحیم لوقمانی(

لەسەر پشتی شێر 
نا 

هی کۆڵبەر
نان 

عاسی بووە لە ژیان
شارستانەتییش بە هەموو فیزی نوێیەوە

بووەتە جەنگاوەری کاهینان ...

)ساماڵ ئەحمەدی(

بۆ کۆڵبەران
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هەرەسی ڕنوو و تەقەی هێزە ئەمنیەتییەکان 
بوونەتە مڵۆزمی گیانی کۆڵبەرەکان

ـــە  ـــد شـــاری کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت، ژمارەیەکـــی بەرچـــاو ل ـــە چەن ـــە ناوچـــە شـــاخاوییەکانی ســـەر ب ـــوو ل ـــە هـــۆی بارینـــی بەفـــر و هەرەســـی ڕن ب
ـــی. ـــە قوربان ـــکاران بوون ـــەران و کرێ کۆڵب

بەپێـــی ڕاپۆرتـــە باوکـــراوەکان، ئێـــوارەی ڕۆژی شـــەممە ڕێکەوتـــی ٩ی ڕێبەنـــدان، ١2 کۆڵبـــەری کـــورد لـــە شـــاری سەردەشـــت بـــه هـــۆی هەرەســـی 
ڕنـــوو بوونـــە قوربانی.شوناســـی ٣ کـــەس لـــەو کۆڵبەرانـــەی کـــە گیانیـــان لەدەســـت داوە بـــە "دیـــار محەممـــەد نـــژاد" کـــوڕی هەمـــزە، تەمـــەن ١٨ 

ـــدراوە. ـــا تەمـــەن 22 ســـاڵ" ڕاگەیەن ـــا" کـــوڕی عەبدوڵ ـــوا ئیبراهیمی نی ـــی" تەمـــەن 2٧ ســـاڵ کـــوڕی عومـــەر و "هی ســـاڵە و "شـــێرزاد عەبدوڵای
هەروەها لەم ڕووداوەدا کۆڵبەرێکی دیکە بە ناوی "ڕزگار عەلیزادە" خەڵکی گوندی بێوارانی سەرێ، القێکی شکاوە.
بەپێی زانیارییەکان، کۆڵبەرە بریندارەکان بۆ چارەسەریی پزیشکی ڕەوانەی ناوەندی دەرمانیی شاری سەردەشت کراون.

ئەو کۆڵبەرانە بە یارمەتیی خەڵکی خۆجێیی و شاخەوانان و خەڵکی شاری سەردەشت ڕزگار کراون.
لـــە هەواڵێکـــی هاوشـــێوەدا ئاژانســـی هەواڵدەریـــی کوردپـــا بـــاوی کـــردەوە کـــە؛ یەکێـــک لـــە کۆڵبەرانـــی کـــورد کـــە لـــە نێـــو بەفـــر و کڕێـــوەی 

ســـەرما، لـــە بەرزایـــی شـــاخەکانی شـــاری پیرانشـــار گیـــری کردبـــوو، گیانـــی لەدەســـت دا.
ڕۆژی دووشـــەممە ١١ی ڕێبەنـــدان، ســـێ کۆڵبـــەری کـــورد لـــە نێـــو بەفـــر و بـــۆران لـــە بەرزاییەکانـــی شـــاری پیرانشـــار گیریـــان خواردبـــوو، کـــە 

دواجـــار یەکێـــک لـــەو ســـێ کۆڵبەرانـــە گیانـــی لەدەســـت دا.
هەواڵنێـــری کوردپـــا لـــە شـــاری پیرانشـــار لـــەو بـــارەوە ڕایگەیانـــدووە: ئومیـــد خزریـــان ئـــازەر تەمـــەن ١٩ ســـاڵە خەڵکـــی شـــاری شـــنۆ، بـــە هـــۆی ســـەرما 
ـــەر  ـــنۆ و جەعف ـــاڵە خەڵکـــی ش ـــەن ١٩ س ـــوور تەم ـــش پ ـــران دەروی ـــی مێه ـــە ناوەکان ـــی لەدەســـت داوە و دوو کەســـی دیکـــە ب ـــوەی زۆرەوە گیان و کڕێ
ـــاری  ـــی ش ـــدی دەرمانی ـــەی ناوەن ـــەریی پزیشـــکی ڕەوان ـــۆ چارەس ـــە و ب ـــدار بوون ـــان برین ـــدی جەڵدی ـــاڵە خەڵکـــی گون ـــەن ٤٠ س ـــاوا تەم ـــداڵ میرئ عەب

پیرانشـــار کـــراون.
ـــە  ـــی ســـەرێ"ی ســـەر ب ـــی بێواران ـــە ناوچـــەی "قەرەدان ـــی کـــورد ل ـــە کۆڵبەران ـــدان، دەســـتەیەک ل ـــەو پەیوەندییـــەدا، ڕۆژی شـــەممە ٩ی ڕێبەن هـــەر ل
ـــەو ڕووداوەدا  ـــا، چـــوار کۆڵبـــەری کـــورد ل ـــری کوردپ ـــوو ببـــوون و بەپێـــی دواییـــن ڕاپۆرتـــی هەواڵنێ ـــی ڕن شـــاری سەردەشـــت، تووشـــی هـــەرەس هێنان

ـــان لەدەســـت داوە. گیانی
هەروەها دوو کۆڵبەری دیکە چارەنووسیان لەو ڕووداوەدا ناڕوونە.

ئاژانســـی هەوەاڵدەریـــی کوردپـــا لـــە هەواڵێکـــی دیکەشـــدا ئاشـــکرای کـــردووە کـــە؛ لـــە دوو ناوچـــەی جیاجیـــا لـــە شـــاخەکانی کوردســـتانی 
ڕۆژهـــەاڵت، ٣ هاوواڵتیـــی کـــورد بـــە هـــۆی هەرەســـی ڕنـــوو گیانیـــان لەدەســـت داوە.

لە ڕێگای هەڵەمووتی "ژااڵنە"ی سەر بە بەخشی هەورامانی تەخت، ڕنوو بوو بە هۆی گیانلەدەستدانی دوو کرێکاری بەڵێندەر.
ئـــەو دوو هاوواڵتییـــە لـــە وێســـتگەی کارەبـــای شـــاری ســـەواڵوا، لـــە مەئموریەتێکـــدا بـــۆ "چارەســـەری کێشـــەی کارەبـــای ناوچـــەی هەورامـــان" 

ڕۆیشـــتبوون بـــۆ ناوچەکـــە، تووشـــی ئـــەو ڕووداوە ببـــوون.
هەواڵنێـــری کوردپـــا لـــە شـــاری ســـەواڵوا، شوناســـی ئـــەو دوو کرێـــکارە کـــوردەی بـــە ناوەکانـــی "پەیـــام محەممـــەدی" تەمـــەن 2٣ ســـاڵ و "داریـــووش 

شـــاکری" تەمـــەن 2٦ ســـاڵ ڕاگەیانـــدووە.
بەپێی هەواڵی ئەو سەرچاوەیە، ئەو دوو کرێکارە الوە خەڵکی گوندی "چەشمیەر" بوون.

ـــە بەرانبـــەر  ـــوو ل ـــە هـــۆی پێکهاتنـــی ڕن ـــدووە و ئەمـــەش بووت ـــە یـــەک و نیـــو میتـــر خەمان ـــەو ناوچـــە ب کـــەش ناســـی کوردســـتان بارینـــی بەفـــری ل
ـــدووە. ـــدە گەیان ـــەو گون ـــز و ترێـــی ئ ـــادام، گوێ ـــە باغـــی ب ـــووە خەســـارێکی بەرچـــاوی ب ـــەو ڕن ـــی ئ ـــە" و هـــەرەس هێنان ـــدی "کەماڵ گون

ـــر"  ـــاوی "ناس ـــە ن ـــا، کرێکارێکـــی کـــورد ب ـــە ئاژانســـی کوردپ ـــێ ب ـــزگای ورم ـــی پاری ـــە ناوچـــەی چاڵدێران ـــی گەیشـــتوو ل ـــی ڕاپۆرت ـــا، بەپێ هەروەه
ـــرا. ـــر دەرهێن ـــر بەف ـــە ژێ ـــەوە ل ـــی فریاکەوتن ـــەن هێزەکان ـــوو، تەرمەکـــەی لەالی ـــوو هاتب کـــە تووشـــی هەرەســـی ڕن

ـــەدەر و  ـــران هاتووەت ـــاری چاڵدێ ـــە ش ـــەر ب ـــۆر"ی س ـــدی "چەخ ـــە گون ـــردن ل ـــتی ڕاو ک ـــە مەبەس ـــر ب ـــە؛ ناس ـــەوە دەکات ک ـــاس ل ـــتوو ب ـــی گەیش ڕاپۆرت
ـــەوە. ـــراو دۆزرای ـــی ناوب ـــر تەرم ـــاش 2٤ کاتژمێ پ

لـــە هەواڵێکـــی هاوشـــێوەی دیکەشـــدا ســـەبارەت بـــە هـــەرەس هێنانـــی ڕنـــوو و گیانلەدەســـتدانی هاوواڵتیـــان، هەواڵدەریـــی کوردپـــا باســـی لـــە 
گیانلەدەســـتدانی دوو شـــاخەوانی کـــورد بـــە هـــۆی شـــەپۆلی بارینـــی بەفـــر لـــە کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت لـــە بەرزاییەکانـــی قوڵقوڵـــەی شـــاری ســـەقز 
کردووە.چـــوار شـــاخەوانی کـــورد کـــە بـــۆ ســـەرکەوتن بـــە ســـەر شـــاخی قوڵقوڵـــەی شـــاری ســـەقزدا ڕۆیشـــتبوون، تووشـــی هـــەرەس هێنانـــی ڕنـــوو دەبـــن 

ـــت داوە. ـــان لەدەس ـــە گیانی ـــەو چـــوار کەس و دوو کـــەس ل
شوناسی ئەو دوو شاخەوانە کوردەی خەڵکی شاری بۆکانی بە ناوەکانی"هەژیر قادریان" و "محیەدین سەلیمی" ڕاگەیەندراوە.

بە وتەی ئەو سەرچاوەیە، ئەو ڕووداوە کاتژمێر دوو و سی)2:٣٠( خولەکی پاشنیوەڕۆی ڕۆژی هەینی ٨ی ڕێبەندان ڕوویداوە.
جگـــە لـــە هـــۆکاری سرووشـــتیی وەکـــوو هـــەرەس هێنانـــی ڕنـــوو، یـــان بەربوونـــەوە لـــە هەڵدێـــر و ڕەوەزەکان و ...هتـــد، یەکێکـــی دیکـــە لـــە 
ـــەو  ـــان ب ـــەو کاســـبکارانە کـــە ســـااڵنە ڕێژەیەکـــی بەرچاوی ـــە ل ـــی ڕێژیم ـــەی ڕاســـتەوخۆی هێزەکان ـــەرەکان تەق ـــی گیانلەدەســـتدانی کۆڵب هۆکارەکان

ــت دەدەن.  ــان لەدەسـ ــۆکارە گیانیـ هـ
ــەی  ــە ناوچـ ــورد، لـ ــە کۆڵبەرانـــی کـ ــەت لـ ــتڕێژی هێزەکانـــی حکوومـ ــە؛ دەسـ ــدووە کـ ــا ڕایگەیانـ ــەدا ئاژانســـی هەواڵدەریـــی کوردپـ ــەو پێوەندییـ لـ

ــەوە. ــارەی لێکەوتـ ــەو شـ ــی ئـ ــدار بوونـــی هاوواڵتییەکـــی خەڵکـ ــی برینـ ــی باوەجانـ سەالسـ
ـــی،  ـــەی شـــاری سەالســـی باوەجان ـــە گـــەرووی قوڵقوڵ ـــران ل ـــی ئیســـالمیی ئێ ـــی حکوومەت ـــزە ئینتزامییەکان ـــدان، هێ ـــوارەی دووشـــەممە ١١ی ڕێبەن ئێ

ـــوو. ـــدار ب ـــە برین ـــەو هاوواڵتیی ـــە ئاکامـــدا ئ ـــە و ل ـــەر دەســـتڕێژی گولل ـــە ب ـــەو شـــارەیان دای کۆڵبەرێکـــی خەڵکـــی ئ
هەواڵنێـــری کوردپـــا شوناســـی ئـــەو هاوواڵتییـــە کـــوردەی بـــە نـــاوی "پەیمـــان کەرەمـــی" تەمـــەن 2٤ ســـاڵە خەڵکـــی شـــاری سەالســـی باوەجانـــی 

ــدووە. ڕاگەیانـ
بەپێی ڕاپۆرتی ئەو سەرچاوەیە، تەقەی هێزە ئینتزامییەکان بووەتە هۆی بریندار بوونی القی چەپی پەیمان کەرەمی.

ـــە شـــاری  ـــی ڕەســـووڵ" ل ـــەی نەخۆشـــخانەی" حەزرەت ـــۆ چارەســـەری پزیشـــکی ڕەوان ـــە کـــوردە ب ـــەو هاوواڵتیی ـــەو ســـەرچاوەیە ئەوەشـــی خســـتەڕوو، ئ ئ
ـــڕۆ کـــراوە. جوان

لـــە هەواڵێکـــی دیکـــەی پەیوەندیـــدار بـــە کۆڵبـــەران، ڕۆژی سێ شـــەممە ١2ی ڕێبەنـــدان، کۆڵبەرێکـــی دیکـــەی کـــورد بـــە نـــاوی "ڕزگار" خەڵکـــی 
ـــەر هەرەســـی ڕنـــوو کەوتـــووە، بـــەاڵم  ـــه ناوچـــەی ســـۆما و برادۆســـت، ب ـــه ناوچـــەی تەرگـــەوەڕ لـــە گۆنـــدی "کـــوران" ســـەر ب گونـــدی "پێســـان" ســـەر ب

ئاژانســـی کوردپـــا ئـــەو هەواڵـــەی پشتڕاســـت نەکردۆتـــەوە.
ـــا ئاشـــکرای کـــرووە کـــە؛  ـــی کوردپ ـــتان، هەواڵدەری ـــە ســـنوورەکانی کوردس ـــەران و کاســـبکارانی کـــورد ل ـــە کۆڵب ـــدار ب ـــی پێوەندی ـــن هەواڵ ـــە نوێتری ل

ـــتاند. ـــی کۆڵبەرێکـــی دیکـــەی کـــوردی ئەس ـــە ســـنووری ورمـــێ گیان ـــوو ل هەرەســـی ڕن
ئاژانســـی کوردپـــا بـــاس لـــەوە دەکات کـــە؛  بـــە گیـــان لـــە دەســـتدانی کۆڵبەرێکـــی دیکـــە لـــە شـــاری ورمـــێ بـــە هـــۆی ڕنـــووەوە، ژمـــارەی کۆڵبەرانـــی 

گیـــان لەدەســـتداو لـــەم حەوتوویـــەدا گەیشـــتە ٦ کـــەس.
ـــە  ـــی تورکی ـــوان ورمـــێ و واڵت ـــە ســـنووری نێ ـــدان، ل ـــا، ڕۆژی سێ شـــەممە ١2ی ڕێبەن ـــی کوردپ ـــە ئاژانســـی هەواڵدەری ـــی گەیشـــتوو ب ـــی هەواڵ بەپێ

ـــی لەدەســـت دا. ـــە گیان ـــەو کۆڵبەران ـــوون کـــە یەکێـــک ل دوو کۆڵبـــەری کـــورد تووشـــی هەرەســـی بەفـــر ب
هەواڵنێـــری کوردپـــا لـــە شـــاری ورمـــێ ڕایگەیانـــد: ڕنـــوو، ســـەرما و کرێـــوەی زۆر، گـــەڕان و پشـــکنینی هێـــزە خەڵکییەکانـــی بـــۆ دۆزینـــەوەی 

تەرمـــی ئـــەو کۆڵبـــەرە  لەگـــەڵ کێشـــە بـــەرەوڕوو کردووەتـــەوە و هەتـــا ئێســـتا تەرمـــی ئـــەو کۆڵبـــەرە کـــوردە نەدۆزراوتـــەوە.
ــێ  ــاری ورمـ ــەوەڕی شـ ــەی تەرگـ ــە ناوچـ ــان" لـ ــدی "پێسـ ــی گونـ ــەر" خەڵکـ ــاکانی فـ ــت داوە "ڕزگارسـ ــی لەدەسـ ــەری گیانـ ــەو کۆڵبـ ــی ئـ شوناسـ

ڕاگەیەنـــراوە.
ــەلیم خەڵکـــی گونـــدی "کـــوران"ی ســـەر بـــە ناوچـــەی ســـۆما و  لـــەو ڕووداوەدا، کۆڵبەرێکـــی دیکـــە بـــە ناوی"ســـەرکار ئەحمـــەدی" کـــوڕی سـ

برادۆســـت، لـــە مـــردن ڕزگاری بـــووە.


