
وێکچوونێکی زۆر لە نێوان ئۆســتوورەی 
یەڵــدا و هــزری راســاندا هەیــە کە رەنگە 
شۆڕش و سەرهەڵدان لە نێو بیر و بڕوای 
نەتــەوەی کورددا لــەو رەگانەوە تێراو ببن 
کــە لە چوارچێــوەی تێڕوانینی مێژووی 
کەلتووری، بەرامبەر بە جیهان و ژیانەوە 

سەرچاوە دەگرن.
شــەوی یەڵــدا، یــان لــە کوردەوەاریدا کە 
بــە شــەوچلە دەناســرێ، گــەر لە پێناســە 
سروشــتییەکەی گەڕێیــن کــە گۆڕانــە 
لــە سرووشــتدا و کورتی و درێژیی شــەو 
لــە  دێ،  بەســەردا  گۆڕانیــان  رۆژ،  و 
کەلتووری خەڵکی ناوچەی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاستدا بە شەوێکی گرنگ دەناسرێ، 
کــە لــە کۆنتریــن بڕواکانــی خەڵکانــی 
رەسەنی مێزۆپۆتامیا و زاگرۆسنشینانەوە 

سەرچاوە دەگرێ.
لــە بیرکردنــەوەی زاگرۆسنشــیناندا کــە 
هەمــان  راســتەقینەی  خاوەنــی  کــوردان 
و  مێژوویــی  و  کەلتــووری  میراتــی 
رەگەزیــن، لــە درێژتریــن شــەوی ســاڵدا 
شەڕێکی قورس و ملمالنێیەکی توند لە 
نێــوان تاریکــی و رووناکیدا روودەدا و لە 
دوای ئــەو شــەوە لــە نێو ئەشــکەوتێکەوە 
میتــرا دێتــە ژیــان و لــە نێــو ئەشــکەوتە 
تاریکەکــەوە ســەر دەردێنێ و ئاوەدانی و 

ژیان بۆ جیهان دێنێ.
هانــدەر  مەشــخەڵی  و  چــرا  ئەمــە 
و  ناوچــە  خەڵکــی  هیوابەخشــی  و 
دوای  لــە  کــە  بــووە  کــورد  بەتایبــەت 
هــەر  درێژخایــەن،  بێدەنگییەکــی  هــەر 
تاریکییەکــی چــڕ و ئەنگوســتەچاو، لە 
دوای هــەر تەنگەتاوییەکی مێژووییەوە؛ 
سروودی سەرکەوتن، رووناکی و ئازادی 

و هیوا لەدایک دەبێ.
و  ئۆســتوورە  لــە  کــە  یەڵــدا  شــەوی 
بۆتــە  گەلێکــدا  مێــژووی  کۆنەســتی 
هەنبانــەی مانابەخشــین و مانازایــی، لە 
رەوتی مێژوودا لەگەڵ رووداوی دیکەش 
تێکــەڵ بــووە و هەمــووکات ماناکانــی 

پڕبایەختر و قورستر بووە. 
مێــژووی  هەســتیاری  بڕگەیەکــی  لــە 
هەتــاوی،  ١٣٠٩ی  ســاڵی  کــورددا، 
لــە هاوینــدا شۆڕشــی  ١٩٣٠ زایینــی، 
کــورد تێــک دەچێ و رێبەری شــۆڕش، 
کــە رێبــەری بزاڤێکی نەتەوەیــی بووە بە 
تیــری خەیانــەت و درۆ شــەهید دەکرێ؛ 
دوای شــەهیدبوونی ســمکۆی شکاک، 
کوردســتان دەکەوێتــە ژێــر تەمی خەم و 
بێدەنگییەکــی  و  بارقورســیی خەیانــەت 
تــاڵ و بریندارکــەر بــاڵ بەســەر کــورددا 

دەکێشێ.
لــە وەهــا کاتێکدایــە کــە میترایەکــی 
دیکــە، دووبارە لەدایــک دەبێتەوە؛ رێک 
لە شــەوی یەڵدادا، جوانخاس و جوامێری 
کــوردان، کەســێک لــە رەگــەزی میترا 
و خــۆر، قاســملووی رێبــەری شــۆڕش و 
شۆڕشــگێری و مانابەخــش بــە ژیــان و 

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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هۆکاری سەرەکی 
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حیزبی دێموکرات...
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ڕۆژی  ســەرماوەز،  ٢٦ی  بۆنــەی  بــە 
بنکــەی  لــە  پێشــمەرگەی کوردســتان، 
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، ڕێوڕەسمێکی تایبەت 

بەو ڕۆژە بەڕێوە چوو.
٢٥ی  ڕێکەوتــی  ڕۆژی  شــەممە 
هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  ســەرماوەزی 
ڕۆژی  ســەرماوەز،  ٢٦ی  ڕێوڕەســمی 
پێشــمەرگەی کوردســتان، بە بەشــداریی 
ســکرتێری  هیجــری"  "مســتەفا  بەڕێــز 
گشــتی حیزبــی دێموکــرات، ئەندامانــی 
رێبــەری، کادر، پێشــمەرگە و ئەندامــان 
دێموکراتــی  حیزبــی  بنەماڵەکانــی  و 
کوردســتانی ئێــران لە بنکــەی دەفتەری 
بەڕێــوە  دێموکــرات،  حیزبــی  سیاســیی 

چوو.
ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنەوەی ســروودی 
نەتەوایەتیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنی 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە 
گیانی پاکی شەهیدانی ڕێگای ئازادی 
و سەربەســتیی کوردســتان بــە تایبــەت 

شەهیدانی ڕاسان، دەستی پێکرد.
پاشــان پەیامی کۆمیســیۆنی سیاســی ـ 
نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران، لە الیــەن "ڕۆســتەم جەهانگیری" 

حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 
ڕۆژی  بــە  تایبــەت  دێموکــرات، 
پێشــمەرگەی کوردســتان، پێشــکەش بــە 

ئامادەبووانی ئەم ڕێوڕەسمە کرا.
جەهانگیــری لــە قســەکانیدا باســی لەوە 
کــرد کــە: " ئه مــڕۆ، ٢٦ی ســه رماوه ز 
لــه  مێــژووی خه باتــی ڕزگاریخوازانــه ی 
نه تــه وه ی كــورد دا، ڕۆژێكی گرینگ و 
ده ستپێكی وه رچه رخانێكی مێژووییه . ٧٢ 
ســاڵ له مه وبــه ر لــه  وه ها ڕۆژێكــدا، واتە 
لــە ٢٦ی ســەرماوەزی١٣٢٤ی هەتــاوی 
بەرانبــەر بــە ١٩٤٥ی زایینــی بــوو كــه  
خه ڵكــی ڕاپه ڕیــوی شــاری مهابــاد، بۆ 
داپڵۆســێنه ری  دامــوده زگای  ڕاماڵینــی 
ده سه اڵتدار هێرشیان كرده  سه ر دوابنكه ی 
ســته م، واتە شــاره وانیی شــار وئاسه واری 
كوردســتان  ده ڤــه ره ی  لــه و  ســته میان 
تێكه وه پێچــا و ئــااڵی کوردســتانیان لــێ 
هەڵکــرد. ناوبــراو لــە بەشــێکی دیکــەی 
پەیامەکەیــدا ئامــاژەی بــەوە دا کــە: " 
ئه گــه ر چه مكــی پێشــمه رگه  هــه ر ته نیا 
ناوێــك، چه كێك، جلوبه رگێكی له شــكری 
و قه تاره یه كی فیشه ك و ته قه مه نی بوایه ، 
پێشــمه رگه   ڕیزه كانــی  ئێســتا  بێگومــان 
به ئه ژمــار نه ده هاتــن. بــه اڵم پێشــمه رگه  
به ڕێوه بــه ری  چه كهه ڵگرێكــی  ته نیــا 

پێشــمه رگه   نییــه ؛  فه رمانێــك  هــه ر 
پێشــه نگی خه بــات بــۆ ژیانێكــی باشــتر 
بــۆ نه ته وه كه یه تی، واتە هــاوكات له گه ڵ 
و  بیــر  هه ڵگــری  چــه ك،  هه ڵگرتنــی 
باوه ڕێكی مرۆڤدۆســتانه ی سیاســییه  كه  
بــۆ نرخــه  به رزه كانــی مرۆڤایه تــی، وه ك 
یه كسانی، مافه كانی مرۆڤ، مافی تاك 
و كۆمــه ڵ بــۆ ژیانێكی شــایان، به  دوور 

له  چه وسانه وه  و هه اڵوا ردن تێده كۆشێ.
بەوتــەی ناوبــراو، هــه ر كام لــه و نرخانــه ، 
و  هــزری  قه واره یه كــی  پێكهێنــه ری 
سیاسین كه  فه لسه فه ی هه بوون و ژیانی 
پێشــمه رگه،  لــه  هه بــوون و ژیانــی باقــی 
هــه ر  به ڕێوه بــه ری  چه كداره كانــی  هێــزه  

فه رمانێك جیا ده كاته وه . 
فه لســه فه ی  هه ڵگــری  پێشــمه رگه  
ژیانێكــی ئــازاد و یه كســانه ؛ ڕوانگــه ی 
پێشــمه رگه  بــۆ مرۆڤایه تی، مــاف، ژیان 
ڕوانگــه ی  لــه   تــه واوی  بــه   ئــازادی  و 
هه ڵگرانــی فه لســه فه ی به رژه وه ندیخــواز، 
داخــراو، وشــكه ڕۆ و كۆنه پارێــز جیاوازه ؛ 
بــۆ پێشــمه رگه  هه مــوو مرۆڤێــك خاوه نی 
هــه ر ڕه نــگ، زایه نــد، دیــن، كولتــوور، 
زمــان یــان هه ڵگــری هــه ر بیروڕایه كــی 
سیاســی، فیكــری یا ئایینــی بێ، هیچ 

جیاوازییه كی نییه" .
جەهانگیــری،  قســەکانی  پــاش  لــە 
ســروودێکی شۆڕشــگێڕانە لەژێــر نــاوی 
"ئێمــە پێشــمەرگەین"، لــە الیــەن کۆڕی 
موزیکــی حیزبی دێموکراتەوە پێشــکەش 

کرا.
لە نێوئاخنی ڕێوڕەسمەکەدا، پەخشانێک 
لــە الیــەن شــاعیری پێشــمەرگە " هیــوا 
میرزایــی" لەژێــر نــاوی "وەرزی ڕاســان" 

خوێندرایەوە.
لــە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەدا 
سرودێک لەژێر ناوی "نە کۆڵەدەرم من" 
لــە الیــەن مندااڵنــی ناوەنــدی نێرگــزەوە 

پێشکەش کرا.
پەیامــی  بۆنــەوە  بــەو  هەروەهــا 
ڕێکخراوەکانی ژنان، الوان و خوێندکاران 
پــوور"  ئیســماعیل  "ســەالم  الیــەن  لــە 
ئەندامــی هەیئەتی ئیجرایــی یەکیەتیی 
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتانی 

ئێرانەوە پێشکەش کرا. 
لــە  ســاڵێک،  هــەر  نەریتــی  بەپێــی 
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان دا ئــەو 
پێشــمەرگانەی کــە ماوەی ٢٠ ســاڵە لە 
ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات دا خەبــات 
"مســتەفا  ڕێــزدار  الیــەن  لــە  دەکــەن، 

حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری  هیجــری" 
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە لەوحی 

ڕێزلێنانیان پێشکەش کرا.
"سەلیم پوورخۆســرەوی، شەهاب خالیدی 
و کاوە سدقی" ئەو پێشمەرگانە بوون کە 
ماوەی ٢٠ ساڵە لە ڕیزی پێشمەرگەکانی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران دا 
لــە خەبــات و تێکۆشــان  بەردەوامــن و لە 
ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان دا، ڕێز لە 

خەبات و خۆڕاگریان گیرا.
پاشان خاتوو "ڕازیە شیری" پێشمەرگەی 
حیزبــی دێموکــرات بــە بۆنــەی ڕۆژی 
پێشــمەرگە گۆرانییەکــی لەژێــر نــاوی 
"واڵتێ مە کوردستانه" پێشکەش کرد.

لە کۆتاییشدا هونەرمەند "غواڵم فاتحی" 
ســرودێکی لەژێر ناوی "کوردستانەکەم" 

پێشکەش بە بەشداربووان کرد.
خوێنەرانی خۆشەویستی 
"کوردستان"، دەقی پەیامی 

کۆمیسیۆنی سیاسی – نیزامی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
کە لەم ڕێوڕەسمەدا لەالیەن بەڕێز 
ڕۆستەم جەهانگیرییەوە خوێندرایەوە 

لەم ژمارەی "کوردستان"دا دەخرێتە بەر 
دیدی ئێوەی خۆشەویست.

پێشمەرگە چاوگەی هیوای گەلە

یەڵداتان پیرۆز   



ژمارە ٧١٥، ٣٠ی سەرماوەزی ٢١٣٩٦

ڕێوڕەسمی ٢٦ی سەرماوەز لە 
ناوەندی ٣ی کوردستان بەڕێوەچوو

بــۆ ڕێزگرتــن لــە ڕۆژی پێشــمەرگەی 
بەشــکۆ  ڕێوڕەســمێکی  کوردســتان، 
بــە  کوردســتان،  ٣ی  ناوەندیــی  لــە 
بەشــداری بەشــێکی بەرچاو لــە کادر و 

پێشمەرگەکانی حیزب بەڕێوەچوو.
٢٦ی  رێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
بــە  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  ســەرماوەزی 
بەشداری کۆمەڵێکی بەرچاو لە کادر و 
پێشمەرگەکانی حیزب و بنەماڵەکانیان، 
ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ بــۆ ڕێزگرتن لە 
٣ی  ناوەندیــی  لــە  ســەرماوەز،  ٢٦ی 

کوردستان بەڕێوەچوو.
ســروودی  خوێندنــی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 

لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 
کوردستان دەستی پێکرد.

هۆرمــۆزی"  "ئیدریــس  بەڕێــز  پاشــان 
ناوەندیــی  بەڕێوەبەریــی  ئەندامــی 
ئــەم  بــۆ  ناوەنــد  تایبەتــی  پەیامــی   ،٣
ڕێوڕەســمەی پێشــکەش بە بەشــداربووان 

کرد.
دواتر سرودی "پێشمەرگە تۆ سەنگەری" 
لەالیــەن کۆڕی موزیکــی ناوەندیی ٣وە 

پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا 
و  ژنــان  یەکیەتییەکانیــی  پەیامــی 
الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، 
لەالیەن خاتوو "زەکیە ســدقی"، ئەندامی 

بەڕێوەبەریی یەکیەتیی ژنان لە ناوەندیی 
٣ی کوردستان پێشکەش کرا.

پاشــان شــێعرێکی پێشــمەرگانە، لەالیەن 
شاعێری پێشمەرگە، مامۆستا بێبەش و 
هەروەهــا هەڵبەســتێک بەنــاوی " ژ بــۆ 
نەبــی زادەوە  لەالیــەن حیکمــەت  دۆزێ" 

خوێندرانەوە.
تابلۆیەکــی  کردنــی  نمایــش  دوای 
هەڵپەڕکێ لەالیەن گرووپی هەڵپەڕکێی 
ئاســۆ، بەشــداربووانی ڕێوڕەســمەکە بــە 
شایی و دیالن کۆتاییان بە ڕێوڕەسمەکە 

هێنا.

شاخ پەیامی پیرۆزبایی ڕۆژی 
پێشمەرگەی ئاراستەی شار کرد

پێشــمەرگەی  ڕۆژی  ڕێوڕەســمی 
کوردســتان لــە الیــەن هێــزی تایبەتــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، 

لە چیاکانی کوردستان بەڕێوەچوو.
ڕۆژی  ســەرماوەز  ٢٦ی  ڕێوڕەســمی 
پێشــمەرگەی کوردســتان لــە چیاکانی 
کوردســتان بــە بەشــداری بەشــێک لــە 
فەرمانــدە  ڕێبەرایەتــی،  ئەندامانــی 
نیزامی و سیاسییەکانی هێزی تایبەت، 
کادر و پێشــمەرگەی هێــزی تایبــەت و 

میوانان بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
نەتەوەیــی "ئــەێ ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان "ڕەحیم مەنگــووڕی" فەرماندەی 
دێموکــرات  حیزبــی  تایبەتــی  هێــزی 
وێــڕای  کوردســتان  چیاکانــی  لــە 
بەخێرهاتنــی میوانان بۆ ئەو ڕێوڕەســمە، 
لــە  کوردســتانی  پێشــمەرگەی  ڕۆژی 
ســەرجەم ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی، کادر 
و پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران و هەموو پێشــمەرگە 

و خەڵکی کوردستان پیرۆزبایی کرد.
مەنگــووڕی لــە بەشــێکی قســەکانیدا 
هەبــێ  هێــزی  "گەلێــک  ڕایگەیانــد: 
لەشــکان نەهاتووه، هێزێکیش کە گەلی 
هەبــێ لــە کۆتاییــدا ســەرکەتوو دەبێ، 
پشــتیوانی هەر دووکیشــیان ئەو شــاخ و 

کێوانەن".
دواتــر "تەیمــوور مســتەفایی" ئەندامــی 
دەفتەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی ڕۆژی 
پێشــمەرگە چەنــد وتەیەکــی پێشــکەش 

کرد.
کــۆ  "لێــرە  ڕایگەیانــد:  مســتەفایی 
مێژووییــەدا  ڕۆژە  لــەم  تــا  بووینەتــەوە 
خەباتــکاری  پێشــمەرگەی  لــە  ڕێــز 
فیــداکار  ڕۆڵــەی  ئــازادی،  ڕێــگای 
خاکــی  و  گــەل  داکۆکیــکاری  و 
هــۆی  بــە  ئەگــەر  بگریــن.  نیشــتمان 

هێــزی  بەرگریــی  و  خۆبردوویــی  لــە 
پێشــمەرگە لە نیشتمانەکەماندا نەبووایە 
ئێســتا بــە تــەواوی ئاســێمیلە کرابووین، 
نیشتمانەکەشــمان بۆ هەمیشــە دەکەوتە 
ژێــر پۆســتاڵی ڕەشــی داگیرکــەرەوە و 
هیچ هیوایەک بۆ ڕزگاری تێیدا بەدی 

نەدەکرا".
ناوبراو لە بەشــێکی دیکەی قســەکانیدا 
باسی لەوە کرد: "ڕێژیمی کۆنەپەرەست 
و داگیرکــەر بۆ ناهومێدکردنی خەڵکی 
نیشــان  وای  هەلپەرەســتانە  کوردســتان 
ڕۆژهــەاڵت  حیزبەکانــی  کــە  داوە 
کۆتاییــان هاتــووە، جێــگای داخ ئەوەیــە 
کــە تەنانــەت دۆستەکانیشــمان کــە ئەم 
هەنــگاوە بەرپرســیارانەیەی حیزبی ئێمە 
زۆرتر بــۆ لەبەرچاوگرتنی دۆخی ئەوان 
هەڵگیــراوە؛ حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت و 
بزووتنــەوە و هیــزی پێشــمەرگەی ئــەو 
بەشــەیان بــە الواز لــە قەڵــەم داوە. لــە 
الیەکــی دیکــەوە هەبــووەن و هــەن ئــەو 
کەســانەش کــە خەباتــی پێشــمەرگەیان 
کردووەتــە هــۆکاری پاســاوهێنانەوە بــۆ 
ســەرکوتەکانی ڕێژیــم و وایــان تەبلیــغ 
هێــزی  خەباتــی  ئەگــەر  کــە  دەکــرد 
پێشمەرگە نەبێ، ڕێژیمی دژی گەلیی 
کۆماری ئیســالمی ئاوڕ لە کوردســتان 
دەبووژێنێتــەوە،  کوردســتان  و  دەداتــەوە 
بێکاریــی خەڵــک چارەســەر دەکــرێ و 

کوردستان ئاوەدان دەبێتەوە".
مســتەفایی هەروەهــا باســی لــەوە کرد: 
"ڕاگرتنــی خەباتــی چەکداری لەم ماوە 
دڕێژەدا بەس بووە بۆ ئەوەیکە ئەم تاقمە 
تێبگەن کە ڕێژیم نە تەنیا کوردســتانی 
ئــاوەدان نەکردووەتــەوە، بەڵکوو بە پالنی 
دەســتی  بەربــاو  و  پڕتێچــوو  و  ورد 
داوەتــە ســڕێنەی شوناســی نەتەوەیــی و 
فەرهەنگیــی کورد و لــە باتی ئاوەدانی 
و دابینکردنــی کار، زیاتــر لــە پێشــوو 
کوردستانی کردووەتە ئامانج و خەڵکی 

بەرەو هەژاریی زیاتر بردووە".
"ڕاسان"ـــی  ســروودی  کــۆڕی  پاشــان 
هێزی تایبەت گۆرانییەکی لەژێر ناوی 

"ڕۆژت پیرۆز بێ پێشــمەرگە" پێشکەش 
بە میوانان کرد.

بــە  بەهرامــی"  دواتــر خاتــوو "گوڵبــاخ 
شــێعرێکی  پێشــمەرگە  ڕۆژی  بۆنــەی 

پێشکەش بە بەشداربووان کرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئەو ڕێوڕەســمەدا 
ئەندامــی  جەهانگیــری"  "ڕۆســتەم 
دەفتەری سیاســیی حیزبــی دێموکرات، 
الیــەن  لــە  کــه  ڕێزلێنانــی  لەوحێکــی 
هێــزی تایبەتــەوە بــۆ ئەندامانــی حیزبی 
دێموکرات لە کۆمیتەی ســۆران دیاری 
کرابــوو، ئــەو لەوحە ڕێزلێنانە به "ڕامین 
عومەر زادە" بەرپرسی کۆمیتەی حیزب 

لەو شارە پێشکەش کرا.
دواتــر ســێ ئەندامی کۆمیتەی ســۆران 
بــە ناوەکانــی "کاروان شــەریف، بێهــزاد 
شــێخ زاده و مســتەفا ســێلەکە" لەوحــی 
ڕێزلێنانیــان لــە الیــەن "بەهمــەن دێهقان" 
جێگــری فەرمانــدەی هێــزی تایبەتــەوە، 

پێشکەش کرا.
لە بەشێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا دوو 
ئەندامــی دیکەی کۆمیتەی ســۆران بە 
ناوەکانــی "ڕوومێل عومەرزادە، ســەعید 
ڕەنجبــەر" لــە الیــەن "غاڵــب حەبیبــی" 
تایبــەت  هێــزی  لــە  سیاســی  کادری 

لەوحی ڕێزڵێنانیان پێشکەش کرا.
پاشــان پێشمەرگەی الو "نیزام سەجادی" 
گۆرانییەکــی لەژێــر نــاوی "نیشــتمان" 
پێشکەش بە بەشداربووانی ڕێوڕەسمەکە 

کرد.
دواتــر شــێعرێکی بەهەســت لەژێــر ناوی 
"پێشــمەرگە" لــە الیــەن خاتــوو "هەوریــن 

مەنگووڕی" پێشکەش کرا.
ناوەکانــی  بــە  خاکیپــۆش  دوو  پاشــان 
گۆرانییەکیــان  پێشــەوا"  و  "ئەوینــدار 

پێشکەش کرد.
ڕێوڕەسمەکە بە چەند تابلۆی هەڵپەڕکێ 
لە الیــەن گرووپی هەڵپەڕکێــی "زرێبار" 

کۆتایی پێهات.

پێشمەرگەکانی شار پیرۆزبایی ٢٦ی سەرماوەزیان 
لە پێشمەرگەکانی شاخ کرد

گیــان  پێشــمەرگە  لــە  پۆلێــک 
و  ســەقز  لــە  شــار،  لەسەردەســتەکانی 
ڕۆژی  هاتنــی  بەبۆنــەی  بــۆکان،  
٢٦ی ســەرماوەز، ڕۆژی پێشــمەرگەی 
کوردســتان، پەیامــی پیرۆزبایی و بەڵێن 
نــوێ کردنەوەیــان بــۆ پێشــمەرگەکانی 

شاخ نارد.

دەقی پەیامی پێشمەرگەکانی شار 
لە سەقز: 

لە گەڵ ساوێکی گەرم و شۆڕشگێڕانە
پێشــمەرگە بەرزترین سیمبۆلی بوێری و 

زاناییە 
ڕۆژی  ســەرماوەز،  ٢٦ی  ڕۆژی  لــە 
ســاو  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 
دەنێریــن بــۆ ئێــوە پێشــمەرگە قارەمــان و 
دێموکراتــی  حیزبــی  تێکۆشــەرەکانی 
کوردستانی ئێران و پیرۆزبایی ئەم ڕۆژە 

مێژوییەتان لێدەکەین.
گەلــی  مانــەوەی  ڕەمــزی  پێشــمەرگە 
ئەرزشــە  و  بەهــا  پارێــزەری  و  کــوردە 
یــادگاری  پێشــمەرگە  ئینســانیەکانە؛ 
بەنرخــی کۆماری کوردســتانە کە هەتا 
بەربەرەکانــێ  ســەنگەری  لــە  ئەمــڕۆ، 

و  ناوەندگــەرا  حکومەتــە  دژی  بــە 
تێرۆریســتەکانی پاشــایەتی و ئیسالمی 
ئێرانــدا ماوەتــەوە؛ ئێمە لە شــاری ســەقز 
لــە گــەڵ هەمــوو پێشــمەرگە قارەمان و 
گیان لەسەردەستەکانی سەنگەر، پەیمان 
پێدەدەیــن  بەڵێنتــان  و  دەکەینــەوە  نــوێ 
وەک هەمیشە پاڵپشت و هاوکارتان بین 
و هیــچ کات لــە هەوڵەکانمــان بۆ الواز 
کــردن و ڕوخانــی ڕێژیمی تێرۆریســتی 
ئێران کەم نەکەینەوە. بەڵێن دەدەین ڕاسان 
لە شــاردا دژ بە داگیرکەر بەردەوام بێت 
هەتــا نەتــەوەی کورد لــە ڕۆژهەاڵت بە 
ئامانجەکانی خۆی بگات. سامەتی و 
شــادی بۆ هەمووتان بە ئاوات دەخوازین 
و هیوادارین لە کوردستانێکی ئازاددا بە 

دیدارتان شاد ببینەوە. 

هەزاران ساو لە پێشمەرگە 
خۆڕاگرەکانی سەنگەر

بەشێک لە ئەندامان والیەنگرانی 
حدکا لە شاری سەقز

پێشمه رگه  باسكی به هێزی گه له 

رۆژی  ســه رماوه ز،  ٢٦ی  رۆژی  لــه  
ئێمــه   كوردســتاندا،  پیشــمه رگه ی 
پێشــمه رگه كانی شــار، له  شــاری بۆكان 
لــه  گه ڵ خه ڵكی كوردســتان، بنه ماڵه ی 
شــه هیدان و لــه  گه ڵ حیزبی شــه هیدان، 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران 
په یمان نوێ ده كه ینه وه  کە تا ســه ركه وتن 
ســاتیك  بــۆ  تێكۆشــان  و  خه بــات  لــه  
ســاو  پیــرۆزه دا  رۆژه   لــه و  نه وه ســتێن؛ 
ده نێرین بۆ زیندانیانی سیاسی خۆڕاگر، 
كۆمــاری  رێژیمــی  زیندانه كانــی  لــه  

ئیسالمیدا.

سالو له  پێشمه رگه كانی شار و شاخ
سه ركه وتن بۆ خه باتی شار و شاخ
پولێك له  پێشمه رگه كانی شار له  

بۆكان

پێشمەرگەیەکی حیزبی دێموکرات سەنگەری خەباتی 
بە هاوڕێیانی سپارد

دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەیەکی 
کوردســتانی ئێران، خەڵکی شاری شنۆ 

بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
کــوڕی  ئەحمەدپــوور"  "حوســێن  کاک 
"ئەحمەد" خەڵکی گوندی "قوڕووشاوێ" 
سەر بە شاری شنۆ لە دایکبووی ساڵی 
١٣٣٥ی هەتاوی، بە هۆی نەخۆشی لە 
تەمەنی ٦١ ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.

کاک حوسێن ساڵی ١٣٥٨ی هەتاوی، 
دێموکراتــی  حیزبــی  بــە  پەیوەنــدی 
کوردســتانی ئێرانەوە گــرت و لە ماوەی 
تێکۆشانی خۆیدا وەک پێشمەرگەیەک 
ســازمان درا و خزمەتی پێشــمەرگایەتی 
کــرد. پــاش ماوەیــەک وەک ســەرپەل 
و  کار  بــە  درێــژەی  و  کــرا  دیــاری 
تێکۆشــانی خــۆی دا، کاک حوســێن 

دواتر لە کۆمیسیۆنی ماڵی و لە بەشی 
هــاوکات  و  دەکــرد  کاری  خەدەماتــدا 
ئەســپێدراوی  پــێ  ئەرکــی  چەندیــن 

دیکەشی جێبەجێ دەکرد. 
لــە خاکەلێــوەی ســاڵی ١٣٩٦  ناوبــراو 
بــە هــۆی شــکانی القــی و نەخۆشــیی 
بــوو و  لــە زەوینگیــر  درێژخایەنــی دڵ 
٢٠ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
سەرماوەزی ١٣٩٦ی هەتاوی، بە هۆی 
نەخۆشــییەکەیەوە لــە بنکــەی ناوەنــدی 
٣ی کوردســتان لــە جێژنیــکان کۆچــی 
دوایــی کــرد و لــە گۆڕســتانی کەمپی 
جێژنیکان بە بەشــداری هاوســەنگەرانی 

بە خاک ئەسپێردرا.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە، خــزم و 
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خۆی بە 

شەریکی خەمیان دەزانێت.

دەقی پەیامی پێشمەرگەکانی شار 
لە بۆکان
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درێژەی پەیڤ
خەبات لەدایک دەبێ.

لــە ســەردەمێکدا کــە بزاڤــی کــورد و 
دەکــەوێ  شــەپۆالن  لــە  کوردســتان، 
و  خەبــات  مەیدانــی  شۆڕەســواری  و 
تێکۆشــان لەبــەر هــۆکارە چەندیــن جــار 
باسکراوەکان، سەنگەر لە گەرموگوڕی 
دەخا، بۆ ماوەی ٢٠ ســاڵ ســاردو سڕی 
و کزبوونــی هیــوا بــاڵ بەســەر ئاســۆی 
رۆژهەاڵتــی  لــە  تێکۆشــان  و  خەبــات 
راســان،  بــەاڵم  دەکێشــێ،  کوردســتاندا 
لەســەر هەمان هزر و فەلســەفەی یەڵدا، 
لەراستیدا هێزدانەوە و نێڵدانەوەی خەبات 
و کــوورەی ژیــان، ســروودێکی نــوێ بە 

گوێی کۆمەڵگادا دەخوێنێ.
لــە  رەگــی  راســان،  نوێــی  ســروودی 
لــە  و  کــورد  تێڕوانینــی  و  کەلتــوور 
شــۆڕش  رێبــەری  مانابەخشــینەکانی 
وەرگرتــووە  نەمــر  و  رێبــەر  قاســملووی 
کۆمەڵــگا  کۆنەســتی  رەگەکانــی  و 
خەڵــک  دڵــی  بۆیــە  هــەر  دەلەرێنــێ، 

لەگەڵ دڵی راسانیان لێدەدا.
یەڵدا و لەدایکبوونەوەی هیوا و ساڵیادی 
هاتنــە ژیانــی رێبــەری نەمــر، دوکتــور 
قاسملوو لە کوردستان و لە راسانییەکان 

پیرۆز بێ.

خەڵکی کوردستان ڕێز لە "پێشمەرگەی کوردستان" دەگرن

پێشــمەرگەی  ڕۆژی  بەرەبــەری  لــە 
چاالکــی  کۆمەڵێــک  کوردســتان 
کوردســتان  شــارەکانی  لــە  جۆربەجــۆر 

بەڕێوە چوون.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب، ڕێکەوتی 
١٨ی ســەرماوەز لە شــاری پاوە، تراکت 
و پووســتێری تایبــەت بــەم ڕۆژەیــان لەم 
شوێنانە باو کردۆتەوە: بازارچەی تازە، 
ترمینــاڵ، پارکی کۆمــەکاڵ، جاددەی 

خانەقا.
تێکۆشــەرانی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
کامیــاران  شــاری  لــە  دێموکــرات 
و  خەبــات  لــە  ڕێزگرتــن  بەمەبەســتی 
شــەهیدی  فەرمانــدەی  تێکۆشــانی 
پێشــمەرگە، فەرماندە ساالر ئیبراهیمی، 
ســەرماوەزیان  تایبەتــی ٢٦ی  تراکتــی 
پەیمانــی  و  دانــا  گڵکۆکــەی  لەســەر 
وەفادارییان لەگەڵ ســەرجەم شــەهیدانی 

کوردستان نوێ کردەوە.
خەڵکــی  و  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
بــۆ  قارەمانپــەروەری شــاری کامیــاران 
ڕێزگرتــن لە پێشــمەرگە و لــە بەرەبەری 
٢٦ی سەرماوەز ساڵڕۆژی پێشمەرگەی 
تەبلیغــی  چاالکیــی  بــە  کوردســتاندا 

ڕێزیان لە پێشمەرگە گرت.
ئەو شــوێنانەی چاالکیــی تەبلیغی تێدا 
بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە: "دەبیرســتانی 
ڕازی،  شــەهریار،  ئوســتاد  موعەلیــم، 
مائیــده،  زەهــرا،  فاتمــەی  زەینەبیــه، 
جــەوان،  کارودانــش،  هونەرســتانی 
هونەرســتانی "خوارزمــی"، دەبیرســتانی 
ڕەستگاران، قوتابخانەی گشتیی فەجر، 
تەوحیــد،  میتریــی   ١٢ کۆاڵنەکانــی 
مزگەوتی حەزرەتی عایشــێ، مزگەوتی 
دێوەزناوییــەکان، مزگەوتــی محەممــەد 
باشــگای  دەوروبــەری  ڕەســول اللە، 
تەختــی، دەوروبــەری "ثبــت و احــوال"، 
مزگەوتــی خومە کوێــر، کامێرانه کۆن 
بێعســەت،  شــارەکی  کۆاڵنەکانــی،  و 
و  بێعســەت  شــارەکی  ئاپارتمانەکانــی 

شەقامی تروەڕێز.
ڕێزگرتــن  بــۆ  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی 
لــە پێشــمەرگەی کوردســتان و خەبــات 
بەرەبــەری  و  پێشــمەرگە  و خۆڕاگــری 
٢٦ی سەرماوەز ساڵڕۆژی پێشمەرگەی 
کوردســتان لە تــاران پێتەختــی ڕێژیمی 

ئێــران لەو شــوێنانە چاالکیی تەبلیغییان 
بەڕێــوە بردووە."تهــران پــارس، حکیمیــه، 
پــارک بهار، پمپ بنزین بهار، بهشــتی 

٢، بهشتی٦، بهشتی٧ و بهشتی٨".
لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی  هەروەهــا 
شــاری مەهابــاد لــە زۆربــەی گونــد و 
بۆنــەی  بــە  شــارە  ئــەو  گەڕەکەکانــی 
کوردســتان  پێشــمەرگەی  ڕۆژی 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە. 
لــە  حیــزب  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
شــاری دەماوەنــدی تاران، شــەوی ١٦ی 
سەرماوەز بەشــێوەیەکی بەرچاو و بەرین 

چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەو شــوێنانەی کە کاری تەبلیغی تێدا 
کــراوە بریتیــن لە: شــەقامی خومەینی، 
شــەقامی  و  شــەبلی  شــێخ  شــەقامی 
ئابــاد، فەلەکــەی "فرامــه"، گیالوەنــد، 
و  تــاران  تاکســییەکانی  وێســتگەی 
بلوارەکانــی  کرێــکاران،  فەلەکــەی 

خامنەیی و بێهێشتی.
ئەم چاالکییانە لە شێوەی باوکردنەوەی 
تراکــت و پووســتێری تایبــەت بە ڕۆژی 

پێشمەرگە بوون.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، بە بۆنەی 
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  ســەرماوەز  ٢٦ی 
کوردســتان لە ناو شــاری سنە چاالکی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئــەو شــوێنانەی چاالکــی تێــدا بەڕێــوە 
چووە، بریتین لە: "مەیدانی کوهنەوەرد، 
مەیدانــی زەفەرییــە، مەیدانــی هــەوراز، 
مەیدانــی گاز، مەیدانــی موارەکئــاوای 

سنە.
لــە  دێموکــرات،  قارەمانانــی  هــاوکات 
شــاری بانــە به بۆنەی ٢٦ی ســەرماوەز 
ســاڵڕۆژی پێشــمەرگەی کوردستان، له 
"گەڕەكــی ئینقــالب، بلــواری ئینقــالب، 
گەڕەكی سەدا و سیما، گەڕەكی بلواری 
مەهارەت، وێنە و پۆســتێری تایبەت بەو 
ڕۆژەیــان لە ســەر ماشــینی هاوواڵتییان 

چەسپاندووە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
بــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ســاڵڕۆژی  ســەرماوەز،  ٢٦ی  بۆنــەی 
و  شــار  لــە  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 
چاالکیــی  کوردســتان  گوندەکانــی 

تەبلیغیی بەڕێوە دەبەن.
تێکۆشــەرانی  کــە  شــوێنانەی  ئــەو 
دێموکرات چاالکیان تێدا بەڕێوە بردووە، 
بریتیــن لــە: "چــوارڕای ئەســڵی شــاری 
مەریــوان، نزیک بازاڕی هەورامییەکان 

و گەڕەکی بلواری موعەلیم.
لــە  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی  هــاوکات 
شــاری بــۆکان، بۆ ڕێزگرتــن لە ڕۆژی 
شــوێنە  لــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
جیاوازەکانــی ئــەو شــارە وەک: "ســەید 
شەکرە، باسکوولی ئیلخانیزادە، نەساجی 
پــردی میراوا، مەجبوورئاوا، پشــت ســی 
مێتــری، دەوری فەلەکــەی ئازادێــگان 
یەکشــەوە،  شــەقامی  عەلی ئابــاد،  تــا 
دەوری فەلەکەی ئەســکەندەری، کۆی 
وەرزشــی  ســاڵۆنی  دەوری  ئەندیشــە، 
جیهادی کشــاوەرزی و لە هەموو شوێنە 
کۆبوونــەوەی  شــوێنی  و  گشــتییەکان 
خەڵــک وەک مزگەوتــەکان، تراکــت و 
وێنــەی تایبەت بە ڕۆژی پێشــمەرگەی 

کوردستانیان باو کردووەتەوە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان   
دێموکــرات، ڕێکەوتی ١٩ی ســەرماوەز 
لــە "ئیندرقــاش و شــاروێرانی" مەهابــاد 
رۆژی  ســەرماوەز،  ٢٦ی  بۆنــەی  بــە 
چاالکــی  کوردســتان  پێشــمەرگەی 

تەبلیغاتیان ئەنجام دا.
و  ئه ندامــان  ڕێکــەوت  هەمــان  هــەر 
الیه نگرانی حیزب لە شــاری بۆکان، به  
باوكردنــه وه ی تراكــت و پوســتێر و ســی 
دی و كورتــه  نامــه،  چاالكــی به رینــی 

ته بلیغییان ئەنجام دا.
کاری  کــە  شــوێنانەی  لــەو  بەشــێک 
تەبلیغــی تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتین لە: 
تابلۆكانــی جــاده ی بورهــان تــا گونــدی 
بورهــان  شەمســی  بلــواری  ئا خته تــه ر، 
باخــی  قوتابخانه كانــی  میرئــاوا،  لــه  
فه رهه نگــی میرئــاوا، زانكــۆی عیلمی 
ئیــداره ی  قــازی،  باخــی  كاربــۆردی، 
ســاڵۆنه كانی  و  بارهێنــان  و  پــەروەردە 
ورزشــگای وه حــده ت؛ هه روه هــا زیاتــر له  
هــه زار كورته نامــه ی پیرۆزبایــی رۆژی 
خه ڵــك  بــۆ  كوردســتان  پێشــمه رگه ی 

نێردراوه .
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، بە بۆنەی 

٢٦ی ســەرماوەز، ڕۆژی پێشــمەرگەی 
لــە  تەبلیغیــی  چاالکیــی  کوردســتان، 

شارەکانی کوردستان بەڕێوە دەبەن.
قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری بانه، 
ســەرماوەز،  ٢٦ی  لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ 
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردستان، ئااڵی 
"ســیوچه"  کێــوی  لــە  کوردســتانیان 

هەڵکرد.
تەنگیســەری  گونــدی  لــە 
٢٦ی  بۆنــەی  بــە  دێموکراتپەروەریــش 
ســەرماوەز، چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە 
بــرا و تێکۆشــەرانی دێموکــرات وێنــەی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  و  شــەهیدان 

کوردستانیان باو کردەوە.
وەکــوو:  شــوێنەکانی  لــە  هەروەهــا 
کتێبخانــەی  ناوەندیــی،  "خوێندنگــەی 
دوکتور قاسملوو، قوتابخانەی سەرەتایی، 
مخابرات، خانووی بێهداشــت، مزگەوتی 
و  محەممــەدی  مزگەوتــی  و  جامعــە 
هەروەهــا  و  دەوروبەریــان  کۆاڵنەکانــی 
زۆربــەی دووکان و ماشــینەکانی نێــو 
گوند بە تراکت و وێنەی پەیوەندیدار بە 
٢٦ی ســەرماوەز ڕازێندرانــەوە، کە بووە 
هــۆی خۆشــحاڵی خەڵک و بــەم بۆنەوە 

پیرۆزباییان لە یەکتر دەکرد.
بــۆ  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی  هــاوکات 
زینــدووی  شــەهیدی  لــە  ڕێزگرتــن 
کوردستان مامۆستا "حەسەن شیوەسەڵی" 

وێنەی ناوبراویان باو کردووەتەوە.
ڕۆڵــە نەبەزەکانی دێموکرات لە گوندی 
شــیان ســەر بە ژاوەرۆی سنه، بە بۆنەی 
٢٦ی ســەرماوەز چاالکیــی تەبلیغییــان 

بەڕێوە برد.
لــە درێــژەی ئــەو کار و چاالکییانــەدا 
قارەمانانــی دێموکرات، لە شــاری تاران 
ڕۆژی  بــە  تایبــەت  تراکتــی  و  وێنــە 
پێشــمەرگەی کوردســتانیان باو کردەوە 

و ڕێزیان لە پێشمەرگە گرت.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، بە بۆنەی 
٢٦ی ســەرماوەز، ڕۆژی پێشــمەرگەی 
کوردســتان، چاالکیی تەبلیغیی لە شار 
و گوندەکانی کوردستان بەڕێوە دەبەن.

گونــدی  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
"قەاڵتــان" ســەر بــە شــاری نەغــەدە  و 
"تەوریــوەر"ی  گونــدی  لــە  هەروەهــا 

بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی  ژاوەرۆی ســنه 
چاالکیــی  کوردســتان  پێشــمەرگەی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شــاری بۆکان، 
بــە بۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز ســاڵڕۆژی 
چاالکیــی  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
بــۆ  دێموکــرات  قارەمانانــی  هــاوکات 
ڕێزگرتن لە پێشمەرگەی کوردستان، لە 
گونــدی تەنگیســەر و ناوچــەی ژاوەرۆ 
وێنە و تراکتی تایبەت بەو رۆژەیان باو 

کردووەتەوە.
لــە درێژەی ئــەو چاالکییە تەبلیغییانەدا 
پێشــمەرگەی  ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە 
ڕۆڵەکانــی  لــە  پۆلێــک  کوردســتان، 
دێموکــرات لــە نێــوان شــاری دیوانــدەره 
کێــوی  لووتکــەی  ســەر  لــە  بیجــاڕ  ـ 
و  ئــااڵی کوردســتان  "پیــر مەحمــوود" 
یۆبێلی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێرانیــان هەڵکــرد و وەفاداریــان لەگــەڵ 
پێشمەرگەی کوردستان دووپات کردەوە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات، بە بۆنەی ٢٦ی ســەرماوەز 
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان، لە نێو 
شــاری ســنە بۆ چەندەمین جار لە چەند 
بەرینــی  ڕابــردوودا، چاالکیــی  ڕۆژی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی چاالکییان تێــدا بەڕێوە 
چــووە بریتیــن لــە: "مەیدانــی زەفەریــە، 
مەیدانــی ئیقبــاڵ، مەیدانــی ئینقــالب، 
بەرانبــەر  ســپیدار،  پارکــی  بەرانبــەر 
 ئیدارەی پۆست و مەیدانی وەکیڵ"؛ لەو 
چاالکییانەدا ئەندامانی حیزب تراکت و 
پوســتێری تایبەت بە ٢٦ی سەرماوەزیان 

باو کردووەتەوە.
هەروەهــا ڕۆڵــە نەبەزەکانــی دێموکرات، 
پێشــمەرگەی  ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە 
کوردستان، له "شارۆچکەی حەسەناوای 
ســنه،  زاگرۆســی  شــارەکی  ســنه، 
گەڕەکــی غەفــووری ســنه، مزگەوتــی 
جامعــی حەســەن ئــاوا، قوتابخانەکانــی 
غەفــوور، زاگــرۆس و حەســەناوا تراکت 
و پۆســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان باو 

کردووەتەوە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە پێشــمەرگەکانی 
شــار، لە ســەرهوویەی ژاوەرۆی ســنە و 

لــە گوندی ســەردۆش بــە بۆنەی ٢٦ی 
سەرماوەز تەقەی خۆشییان کردووە.

لــە بۆکان، ئەندامانــی حیزب بە بۆنەی 
لــه  کوردســتان  پێشــمەرگەی  ڕۆژی 
"کوی ئەندیشە، عەلی ئاباد، تێرمیناڵی 
تازه، ســێ ڕێیانی خاوەران، گاز و عەلی 
بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی  ئابــاد 

بردووە.
هەروەهــا ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتی 
تێکۆشــەرانی  ســەرماوەز  ٢٣ی 
دێموکرات لە شاری مەهاباد، به بۆنەی 
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  ســەرماوەز  ٢٦ی 
وەک:  شــوێنەکانی  لــە  کوردســتان، 
فەلەکــەی  تاقــەدار،  شــار،  "وروودیــی 
مــادەر، شــەقامی موکریــان، شــەقامی 
شــەهرەکی  نــوور،  پەیامــی  زانکــۆی 
ســپی،  ئەســحابەی  کارمەنــدان، 
حەوشــەی  حەســەنزاده،  مەیدانچــەی 
نەخۆشــخانەی مەهاباد، تاالری ساباغ 
بــەری  و  شــیالنان  بــەری  قەســر،  و 
قوتابخانــە وێنــە و تراکتــی تایبــەت بەو 

ڕۆژەیان باو کردەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب، ڕێکەوتی 
هاتنــی  بەبۆنــەی  ســەرماوەز،  ٢٦ی 
لــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی  ڕۆژی 
گوڵچێری مەریوان و هەروەها لە ئاوییەر 
و گەڕەکــی فەیــزاوای ســنە بەشــێوەی 

بەرین چاالکی تەبلیغییان ئەنجام دا.
ئەمــە چەندەمیــن جــارە کە لــە ڕۆژانی 
ڕابــردوودا تێکۆشــەرانی دێموکرات، لەم 
دوو شــارە چاالکــی تایبــەت بــە ڕۆژی 

پێشمەرگە بەڕێوە دەبەن.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان   
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی 
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  ســەرماوەز  ٢٦ی 
ناوچــەی  و  "شوێشــە  لــە  کوردســتان، 
کەاڵتــەرزان ســەربە شــاری ســنە" وێنــە 
و تراکتــی تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو 
"شوێشــە،  لــە:  بریتیــن  کــە  کــردەوە 
شــەقامی دوکتــور قاســملوو، ســاڵۆنی 
وەرزشــی، کانــی وا، تــازاوای خەســراوا 
ناسراو بە حاجی کەیە و جاددەی دادانە 

کەمانگەر".

مەال حەسەن شیوەسەڵی: وەکوو قوربانی تێرۆر بناسرێم

ئەندامــی  شیوەســەڵی  حەســەن  مــەال 
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
عاســیمە  بــۆ  نامەیەکــی  ئێــران، 
جەهانگیــر، ڕێپۆرتێــری تایبەتــی نەتەوە 
یەکگرتووەکان ســەبارەت بــە بارودۆخی 

مافی مرۆڤ لە ئێران نووسی.
"مەال حەسەن ئیبراهیمی" ناسراو بە "مەال 
حەســەن شێوەســەڵی"، ئەندامی ڕێبەریی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، 
دانیشــتووی واڵتی سۆئێد لە نامەیەکدا 

بۆ عاســیمە جەهانگیر باســی لە دۆخی 
دەروونــی خــۆی پــاش تێرۆرکرانــی لــە 

الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە کرد.
ناوبــراو لــەو نامەیــەدا نووســیویەتی، لە 
ســەرەتاکانی ژیانمــدا لەگــەڵ حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئاشــنا 
بووم و ماوەی چەند دەیەیە کە ئەندامی 
ئــەو حیزبــەم؛ لــە ســاڵی ٦٦ی هەتاوی 
لــە الیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە کراومەتــە 
ئامانجــی تێرۆر و لە ڕێگای دوو کەس 
لــە مەئموورانــی وەزارەتــی ئیتالعاتــی 
ڕێژیمــەوە کتبێکی بومبڕێژکراویان بۆم 
نارد، کە پاش تەقینەوەی ئەو بۆمبە لەو 
کتێبەدا هەر دوو دەســت و هەردوو چاوم 
لــە دەســت دا و ســەرەڕای چارەســەری 
پزیشــکی لــە بەغــدا، پاریــس، هوڵەند و 
ســۆئێد نەمتوانیوە ســاغی و ســامەتی 
خــۆم بە دەســت بێنم و هەوڵی پزیشــکان 
بۆ چارەســەری من لــەو بارەیەوە نەرێنی 

بووە. 
مامۆستا شیوەسەڵی، ئەندامی ڕێبەریی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
کــوردە لــە درێــژەدا دەڵێــت: هەتا ئێســتا 

ئــەو تاوانــەی کە بەرانبــەر بە من کراوە 
بــە فەرمی نەناســراوە و چەنــد جارێک 
شــەهید  ئەحمــەد  لەگــەڵ  پەیوەندیــم 
و  نەبــووم  ســەرکەوتوو  بــەاڵم  گرتــووە، 
کارەســاتباری  چیرۆکــی  نەمتوانیــوە 

ژیانی خۆمی بۆ باس بکەم.
لــە نامەکــەی مەال حەســەن شێوەســڵیدا 
هاتــووە، مــن ئــاگادار کرامــەوە کە ئێوە 
وەکــوو جێگــرەوەی ئەحمــەد شــەهید لــە 
بــواری پێشــێلکردنی مافی مــرۆڤ لە 
ئێــران چاالکیــی دەکەن، مــن هێندێک 
زانیــاری  بــۆ  خۆمتــان  وێنەکانــی  لــە 
زیاتــری ئێــوە لە ســەر بــارودۆخ و هەوڵە 
لــەو  ئێــران  ڕێژیمــی  نامرۆڤانەکانــی 

پەیوەندییەدا، بۆ دەنێرم. 
ناوبــراو ڕایگەیانــدووە کــە چارەنووســی 
هەژێنــەری مــن دەتوانــێ بەڵگەیەکــی 
ڕوون بــۆ ناســینی دەموچــاوی تێرۆریزم 
دیــاردە  ئــەو  کردنــی  مەحکــووم  و 

ماڵوێرانکەرە بێت.
مــەال حەســەن شێوەســلی لــە کۆتایــی 
نامەکەیــدا، داوا لە عاســیمە جەهانگیر 
دەکات، ناوبــراو وەکوو قوربانی تێرۆریزم 

لە ئێران بناسرێت.
ســاڵی  لــە  شێوەســەڵی  حەســەن  مــەال 
١٣٢٦ی هەتاوی لە گوندی"شێوەسەڵی" 
ســەر بە شاری سەردەشت لە دایکبووە و 
لە ساڵی ٤٣ی هەتاوی بووەتە ئەندامی 
حێزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و 
ســاڵی ٥٨ی هەتــاوی وەکــوو ئەندامی 
ڕێبەری ئەو حیزبە هەڵبژێردراوە؛ لە ١٦ 
ســەرماوەزی ٦٦ی هەتــاوی، ڕێژیمــی 
ئێــران پــاش ئــاگادار بــوون لــە خولیــای 
ناوبــراو بــۆ خوێندنــەوەی کتێبی "ســپی 
ددان" لــە نووســینی جەک لەنــدەن، ئەو 
کتێبــەی بــە بومبڕێژکراوی لە ڕێگای 
دەســتوپەیوندییەکانی  لــە  کــەس  دوو 
خۆیــەوە بــۆ ناوبــراو نــارد، کــە بە هۆی 
تەقینــەوەی ئــەو کتێبە هــەر دوو چاو و 
دەستی لە دەستداو و ئاستی بیستنی لە 

سەدا بۆ ٢٥دابەزی.



ژمارە ٧١٥، ٣٠ی سەرماوەزی ٤١٣٩٦

پەیامی کۆمیسیۆنی سیاسی – نیزامیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەبۆنەی 
٢٦ی سەرماوەز، ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان

هاوڕێیانی خۆشه ویست!
به شــدارانی به ڕێزی ڕێوڕەسمی ڕۆژی 

پێشمەرگەی کوردستان!
پێشمه رگه  ئازاكانی كوردستان!

ئه مــڕۆ، ٢٦ی ســه رماوه ز له  مێژووی 
نه تــه وه ی  خه باتــی ڕزگاریخوازانــه ی 
و  گرینــگ  ڕۆژێكــی  كــورددا، 
ده ســتپێكی وه رچه رخانێكی مێژووییه ؛ 
٧٢ ســاڵ له مه وبه ر له  وه ها ڕۆژێكدا، 
واتــە لــە ٢٦ی ســەرماوەزی١٣٢٤ی 
هەتاوی بەرانبەر بە ١٩٤٥ی زایینیدا 
بــوو كــه  خه ڵكــی ڕاپه ڕیــوی شــاری 
مهابــاد، بــۆ ڕاماڵینی دامــوده زگای 
هێرشــیان  ده ســه اڵتدار  داپڵۆســێنه ری 
واتــە  كــرده  ســه ر دوابنكــه ی ســته م، 
شــاره وانیی شار و ئاسه واری سته میان 
له و ده ڤه ره ی كوردســتان تێكه وه پێچا و 

ئااڵی کوردستانیان لێ هەڵکرد.
به  له نێوچوونی دوابنكه ی ده ســه اڵتی 
كوردســتان  گه لــی  پاشــایه تی، 
به ده ســته وه   خــۆی  چاره نووســی 
گــرت و بــه  كــرده وه  بوو به  ســه روه ری 
نیشــتمانه كه ی؛ لــه و كاتــه دا، گه لــی 
كــورد لــه  کوردســتانی ڕۆژهه اڵت نه  
هێزێكــی ڕێكوپێكــی چه كــداری بــوو 
و نــه  لــه  بــواری ڕێكخراوه ییشــه وه  بــه  
تــه واوی له  گــه ڵ قــه واره ی "ڕێكخراو" 
ئاشنا ببوو، به اڵم به  ئیلهام وه رگرتن له  
پێشــه نگانی خه باتی نه ته وه یی خۆی، 
به پێی به رنامه ی حیزبی دێموكرات كه  
كــه م ئه زمــوون، بــه اڵم به  بڕیــار بوو و 
لــه  ژێر رێنوێنییەکانی پێشــه وای زانا 
قــازی محه ممه ددا توانــی بە خێرایی 
ڕیزه كانــی خۆی ڕێك بخاته وه  و به ره و 
نه ته وه یــی  ســوپایه كی  دامه زراندنــی 

هه نگاو هه ڵێنێته وه . 
ســه رچاوه   گێڕانــەوەی  به پێــی 
زاره كییه كانی مێژووی نه ته وه ییمان، له  
كاتی گفتوگۆ له  ســه ر ناوی سوپای 
كوردستان له  دیوانی سه ركۆمار قازی 
محه ممــه ددا، باســی نــاو و نازنــاوی 
گه رماوگه رمــی  لــه   ده كــرا؛  جیــاواز 
باســه كاندا كه ســێكی به ده ر له  بازنه ی 
و  دێموكــرات  حیزبــی  ســه ركردایه تی 
به ڕێوه به رایه تی كوردستان پێشنیارێک 

بــە ســەرکۆمار و هاوڕێیانــی دەکات 
و دەڵــێ: "قه دیــم زه مانــان به  پیاوچاك 
ده گــوت  به جه رگیــان  كه ســانی  و 
هه مــوو  كاتــه دا  لــه و  "پێشــمه رگه "؛ 
به شــداران گوتیان: "ئه وه  پێشنیارێکی 
گونجــاو و بەجێیە". بۆیــە هەموو ئەو 
پێشنیارە قبووڵ دەکەن و ناوی به رزی 
ســوپای  ئه ندامانــی  بــۆ  پێشــمه رگه  

نه ته وه یی كوردستان هه ڵبژێردرا.
پێشــمه رگه ،  نــاوی  دیاریكردنــی  بــه  
قه واره یه كــی  پێدانــی  شــكڵ  ڕه وتــی 
پێشــكه وتوو بۆ ســوپای كوردســتانیش 
ده ســتی پێكرد؛ لــه  ماوه یه كی كورتدا، 
ســوپای كوردســتان لق و پۆپه كانی له  
هه مــوو هه رێمه كانــی ژێــر ده ســه اڵتی 
به ڕێوه به ریــی نه ته وه ییــدا بــاو كــرده وه  
و وه كــوو هێزێكــی هاوچه رخــی خاوه ن 

ئامانجی سیاسی شكڵی گرت.
فه رمانده كانــی  و  به ڕێوه بــه ران 
فه رمانــی  ژێــر  كه وتنــه   پێشــمه رگه  
به پێــی  و  گشــتییه وه   فه رمانده یــی 
پێوانه كانــی ئەرتەشــێكی ڕێكوپێــك و 
تەکوزمەنــد كاریان كرد. ئه و هه نگاوه  
بۆ ئه و ســه رده مه ی كوردســتان، به  بێ 
دروســت  و  به ڕێوه به ریــی  ئه زموونــی 
كردنــی یه كه ی ســه ربازیی ڕێكوپێك، 
وه رچه رخانێكی مێژوویی و ســه ره تای 
ئۆرگانه كانــی  كردنــی  به دامــه زراوه  
ده سه اڵت بوو؛ به  كرده وه ش ئه و هه نگاوه  
بــوو به  نموونــه ی هه ره  ســه ركه وتووی 
ده ســه اڵتداری، كــه  تــا ئێســتاش بــه  
ناوچه كانــی  لــه   نموونــه ی  ده گمــه ن 
هێــزی  ده بینــدرێ، چوونكــه   ئێمــه دا 
پێشــمه رگه ی كوردســتان، لــه  هه مــوو 
مــاوه ی ژیانی كۆمــاردا، توانیی نه زم 
و ئارامیــی نێوخۆیــی بپارێزێ، ڕێگە 
لــه  بشــێوی و كه س به كه ســی  بگــرێ 
ســه ركردایه تی  بڕیاره كانــی  به پێــی  و 
لــه و  بجووڵێتــه وه ؛  و اڵت  سیاســیی 
كاتــه وه ، پێشــمه رگه  بووه  بــه  پارێزه ری 

نرخ و هیوا نه ته وه ییه كانمان. 
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران 
یه كــه   دامه زراندنــی  شــانازیی  كــه  
سه ره تاییه كانی هێزی پێشمه رگه ی به  
نــاوی خۆی تۆمــار كردووه ، هه ر پاش 
ده سپێكردنه وه ی قۆناغی نوێی خه باتی 

نه ته وه یی له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان له  
ساڵی ١٣٥٧ی هه تاوییه وه بەرانبەر بە 
١٩٧٩ی زایینی،  لە به رنامه یدا بوو تا 
ڕۆژێك بۆ ئه مه گناسی و ڕێزگرتن له  
ناو و یادی پێشــمه رگه  دیاری بكات. 
هــه ل و مه رجــی ســه ختی خه بــات و 
ســه رقاڵ بوونی هه موو ڕێكخراوه كانی 
به رانبــه ر  لــه   بــه  خۆڕاگــری  حیــزب 
كۆمــاری  گه لــی  دژی  ڕێژیمــی 
ئــه و  كردنــی  جێبه جــێ  ئیســالمی، 
بڕیــاره ی وه دوا خســت، تــا ئه وه یكه  له  
ســاڵی ١٣٦٣ی هەتــاوی، بەرانبەر بە 
١٩٨٤ی زایینی دا ئه و ده رفه ته  ڕه خسا 
و لــە کۆبوونــەوەی ڕێبەریــی حیــزب، 
بەهــۆی  ســەرماوەز  ٢٦ی  ڕۆژی 
ڕوودانــی ئــەو ڕووداوە مێژووییانــەی 
کــە لــەو ڕۆژەدا هاتبوونە ئــاراوە، ئەو 
پێشــمەرگە  ڕۆژی  وەکــوو  ڕۆژەیــان 
پێشــنیار کــرد و بــە تێکــڕای دەنــگ 
ڕێوڕه ســمی  یه كــه م  و  کــرا  پەســەند 
ڕۆژی پێشمه رگه  له  بنكه ی ده فته ری 
سیاســی حیزبی دێموكرات له  گوندی 
گه وره دێی باشــووری كوردستان ساڵی 

١٣٦٣)١٩٨٤(  به ڕێوه  چوو.
لــەو کاتــەوە هەموو ســاڵێک خەڵکی 
کوردســتان لــەو ڕۆژەدا لــە نێوخــۆی 
تراکــت  بــاو کردنــەوەی  بــە  واڵت، 
و  ڕۆژە  بــەو  تایبــەت  پووســتێری  و 
گەلێک چاالکیی دیکە ڕێز لە ڕۆڵە 
بەئەمــەگ و دەروەســتەکانی خۆیــان 
بارەگاکانــی  و  بنکــە  لــە  و  دەگــرن 
بــەو  تایبــەت  ڕێوڕەســمی  حیزبیــش 
ڕۆژە دەگیرێــت. ئــەوەش هەوڵێکــە بۆ 
ڕێزگرتــن لــه  خه بــات و خۆڕاگریــی 
هانــده ری  و  نیشــتمان  ڕۆڵه كانــی 
بــه ره ی نوێیــە بــۆ به شــداری كــردن له  
خه باتــی نه ته وه ییــدا؛ هه نگاوێكــە كــه  
كاریگه رییه كانــی بــۆ هه تاهه تایــه  لــه  
مێــژووی نه ته وه ییمانــدا بــه  زیندوویی 
ده مێنێتــه  وه و ده بێتــه  ســه رچاوه ی هێز 
بــۆ به رده وامیــی خه بــات تا گه یشــتن 
نه ته وه ییه كانــی  مافــه   هه مــوو  بــه  
گه لــی كــورد . پەیوه ســت بوونــی پــۆل 
پــۆل ڕۆڵه ی به ئه مه گ بــه  ڕیزه كانی 
هێــزه   باقــی  و  حیــزب  پێشــمه رگەی 
خه باتگێڕه كانــی كوردســتان، نموونه ی 

هــه ره  به رچــاوی كاریگه رییه كانی ئه و 
هه نگاوه  مێژووییه ن. 
هاوڕێیانی پێشمه رگه !

هــه ر  پێشــمه رگه   چه مكــی  ئه گــه ر 
ته نیــا ناوێــك، چه كێــك، جلوبه رگێكی 
و  قه تاره یه كــی فیشــه ك  و  له شــكری 
ئێســتا  بێگومــان  بوایــه ،  ته قه مه نــی 
لــه  ئه ژمــار  پێشــمه رگه   ڕیزه كانــی 
ته نیــا  پێشــمه رگه   بــه اڵم  نه ده هاتــن؛ 
هــه ر  به ڕێوه بــه ری  چه كهه ڵگرێكــی 

فه رمانێك نییه .
بــۆ  خه بــات  پێشــه نگی  پێشــمه رگه  
ژیانێكــی باشــتر بــۆ نه ته وه كه یه تــی؛ 
هه ڵگرتنــی  له گــه ڵ  هــاوكات  واتــە 
باوه ڕێكــی  و  بیــر  هه ڵگــری  چــه ك، 
بــۆ  كــه   سیاســییه   مرۆڤدۆســتانه ی 
وه ك  مرۆڤایه تــی  به رزه كانــی  نرخــه  
یه كســانی، مافه كانی مرۆڤ، مافی 
تــاك و كۆمــه ڵ بــۆ ژیانێكی شــایان، 
بــه  دوور لــه  چه وســانه وه  و هــه اڵوا ردن 
نرخانــه ،  لــه و  كام  هــه ر  تێده كۆشــێ. 
و  هــزری  قه واره یه كــی  پێكهێنــه ری 
سیاســین كــه  فه لســه فه ی هه بــوون و 
ژیانی پێشــمه رگه  له  هه بوون و ژیانی 
باقــی هێــزه  چه كداره كانی به ڕێوه به ری 

هه ر فه رمانێك جیا ده كاته وه . 
فه لســه فه ی  هه ڵگــری  پێشــمه رگه  
ژیانێكی ئازاد و یه كســانه ؛ ڕوانگه ی 
پێشمه رگه  بۆ مرۆڤایه تی، ماف، ژیان 
و ئــازادی بــه  تــه واوی لــه  ڕوانگــه ی 
هه ڵگرانی فه لسه فه ی به رژه وه ندیخواز، 
داخراو، وشكه ڕۆ و كۆنه پارێز جیاوازه . 
بۆ پێشمه رگه  هه موو مرۆڤێك خاوه نی 
هــه ر ڕه نــگ، زایه ند، دیــن، كولتوور، 
زمــان یــا هه ڵگــری هــه ر بیروڕایه كی 
سیاســی، فیكــری یــا ئایینــی بــێ، 
هیــچ جیاوازییه كی نییه . دین و ئایین 
پێوه نــدی بــه  بــڕوای تاكــە وه  هه یــه و  
لــه  فه لســه فه ی پێشــمه رگه دا نابێتــه  
ئامــرازی هــه اڵواردن، دانــی ئیمتیــاز 
یــا لــێ زه وت كردنی مــاف و ئیمتیاز 
لــه  كــه س یــان پێكهاته یه ك؛ هــه ر به و 
باقــی  یــا  كولتــوور  زمــان،  پێیــه ش، 
زه ینــی،  یــا  به رچــاو  جیاوازییه كانــی 
نابنــه  هۆكاری دانانــی جیاوازی. ئه و 
وا  پێشــمه رگه ی  هێــزی  ڕوانگه یــه،  
په روه رده  كردووه  كه  ده رگای بۆ هه موو 
پێكهاتــه، تــاك و گرووپێــك بكاتــه وه  
كــه  بۆ ڕزگاربــوون له  وشــكه ڕۆیی و 

توندئاژۆیی تێده كۆشن.
نموونــه ی پێبه ندبوونــی پێشــمه رگه  به  
نرخــه  به رزه كانــی مرۆڤایه تــی  ئه وه نده  
زۆرن كــه  ڕیزكردنــی ته نیــا به شــێكی 
بچووكیــان، لــه  توانــادا نییــه ؛ بــه اڵم 
نه ته نیــا گه لــی كورد، به ڵكــوو هه موو 
مرۆڤایه تــی ئه مڕۆ شــاهێدی بۆ ئه وه  
ده دا ت كه  ئه وه  پێشمه رگه ی كوردستان 
بوو  له  به رانبه ر ئایدۆلۆژیای بۆگه نی 
پــڕ له  مه ترســی بــۆ مرۆڤایه تی، واتە 
و  فه قیهــی   ویالیه تــی  ڕوانگه كانــی 
خه الفه تــی دینی له  شــكڵی كۆماری 
ئیســالمیی ئێران و ده وڵه تی ئیسالمی 
ناسراو به  داعش و بیری شۆڤینیستی 
گه لــی  هه ڵوێســته ی  ئــه و  ڕاوه ســتا. 
كــورد و هێــزی پێشــمه رگه  بــوو كــه  
ناوی به رزی پێشــمه رگه ی، له  شــاخه  
سه ركەشــه كانی كوردســتانه وه  بۆ ســه ر 
لــه   لووتكــه ی ناوه نده كانــی بڕیــاردان 
سیاسه تی نێونه ته وه یی وه كوو كۆشكی 
ســپی، كۆشــكی ئێلیــزه ، كرێملیــن و 
بــرده وه   نه ته وه یه كگرتــوه كان  بــاره گای 
بــه رزی  ناوبانگێكــی  بــه   كــردی  و 

نێونه ته وه یی.

هه ر له و ڕووه شه وه یه  كه  ئه مڕۆ ده بینین 
له دایكبوونــی چه مكی پێشــمه رگه  له  
ڕاســتیدا له دایكبوونــی هیوایــه ك بوو؛ 
هیــوا بــه  داهاتــوو، هیــوا به  ئــازادی، 
هیوا به  یه كســانی و هیوا به  ژیانێكی 
نادادپــەروەری.  و  ســته م  لــه   بــه دوور 
پێشــمه رگه  بوو به  ســیمبۆلی ئازادی، 
پێشــه نگی ژیانێكــی جیاواز له  ژیانی 
خۆڕاگــری  نموونــه ی  و  ژێرده ســتی 
لــه  به رانبــه ر بێدادیدا؛ پێشــمه رگه  بوو 
بــۆ  نــوێ  بــه  ڕه نــگ و دیمه نێكــی 
شــاخه  ســه ربه رزه كانی و اڵت و بــااڵی 
ڕیشــه ی  به رزتــر،  شــاخێك  هــه ر  لــە 
قووڵتــر، توانایــی خۆڕاگریــی زیاتــر 
و جوانییه كانــی دڵڕفێنتــر كــرد. لــه و 
ڕۆژه وه  كــه  نــاوی پێشــمه رگه  ناودێــر 
دڵنیایــی  كوردیــش  نه تــه وه ی  بــوو، 
په یــدا كــرد كــه  ئیــدی بێكــه س و بێ 
پشــت نییــه  و هــه ر كات ئیــراده  بــكا، 
ده توانێ پێگه ی ده سه اڵتی زۆرداران و 

داگیركه ران وه له رزین بخات. 
به رزیــی نــاو و پێگــه ی پێشــمه رگه ، 
به هێزبوونــی هیواكانــی گه لــی كــورد 
و مرۆڤایه تــی و ئــه و ئه ركــه  قــورس، 
بــه اڵم پــڕ لــه  شــانازییه ی كــه  هێــزی 
قۆناغــە  لــەم  بەتایبەتــی  پێشــمه رگه  
هەســتیارەی گرێدانــی خەباتــی شــاخ 
و شــارماندا واتە ڕاسانی کوردستانی 
لــە  ئه ســتۆی گرتــووه،   ڕۆژهــەاڵت، 
حوكم ده كا كه  هێزی پێشمه رگه  و هه ر 
تاكێكــی هه ڵگــری ناوی پێشــمه رگه ، 
بــه ر لــه  ده ســبردن بــۆ چه  كه كــه ی بیر 
له  به رپرســایه تی و پێگه ی پێشمه رگه  
بكاته وه . ده بێ هه موو ئه و نرخانه ی كه  
پاراســتنیان له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاستدا 
بــه  ناوی بــه رزی پێشــمه رگه وه  تۆمار 
لــه   ده ناســرێ،   نــاوه وه   بــه و  و  كــراوه   
یه كایه كــی  ئیــراده ی  و  هه ڵســوكه وت 
بنوێنــێ؛  خــۆی  پێشــمه رگه كانماندا 
کوردســتان ،  پێشــمه رگه ی  چوونكــه  
وێــڕای هه ڵگرتنی چه كی پارێزگاری 
له  نرخه كانمان، پێشــه نگێكی سیاسییه  
كــه  بــۆ هه ڵســوكه وت و بڕیاره كانــی، 
لەگەڵ ئەوەدا کە دەستوور و بڕیاراتی 
لــە  بەڕێوەدەبــات،  خــۆی  ســەرووی 
هەمــان کاتدا ئه و، تاكێكه  كه  توانای 
هه ڵبژاردنــی هەیــە، بڕیــار ده دا، پــاك 
و ناپــاک به پێــی ئــه و نرخانــه ی كــه  
پێبه ندیه تی لێك ده كاته وه  و له  به رانبه ر 
نادروستیدا له  هه ر هه لومه رجێكدا و له  
هه ر شوێنێك بێ، هه ڵوێست ده گرێ و  

تێده كۆشێ. 
ئه مڕۆ هاوســانی گه لی كورد، هه موو 
گه النــی وشــیاری جیهــان بــه  ڕێــزه وه  
ســه یری پێشــمه رگه  و ئــه و بەهاگەلــە 
ده كــه ن كــه  پێشــمه رگه  ده یانپارێــزێ. 
هــه ر چه نــد به رژه وه ندییه  ته ســكه كانی 
نــا ده ن  ڕێــگا  ئێســتا  ده ســه اڵتداران 
نه تــه وه ی كــورد بــه ویســت و ئیراده ی 
دیــاری  خــۆی  چاره نووســی  خــۆی، 
بــكات، بــه اڵم گومان لــه وه دا نییه  كه  
ڕاســان و خه بــات و خۆڕاگریی هێزی 
پێشــمه رگه  داهاتوویه كــی گه شــی بۆ 
كــه   كــردووه   مســۆگه ر  نه ته وه كه مــان 
ئازادیمــان  یــا زوو ده رگای  دره نــگ 
بــۆ ده كاتــه وه ، بۆیــه  ده بــێ ئه مــڕۆ به  
دڵنیاییه كــی زیاتــره وه ، بــه  ئیراده یه كی 
پته وتــره وه  و بــه  بڕوایه كــی پۆاڵیینه وه  
یه كخســتنه وه ی  بــۆ  هه نگاوه كانمــان 
توانــا كان و ریــزی نێو بزوتنەوەی كورد 
لــه  کوردســتانی ڕۆژهــه اڵت خێراتر و 
گورجتــر بكه یــن؛ چونكه  نه ته وه كه مان 
و  باشــتره   داهاتوویه كــی  شــیاوی 

چاوه ڕوانی ئیراده ی هێزی پێشــمه رگه  
بۆ مسۆگه ركردنی ئه و داهاتووه یه .

بەڕێزان!
وەك دەبینین ئیكسیری ژیانی ئەبەدی 
بە گشتی خەونی هەمیشەیی مرۆڤ 
هیــچ  بەگشــتی  مــرۆڤ و  بــووە. 
گیانلەبەرێــك هەتــا ئەمــڕۆ نەیتوانیوە 
خۆی لە بازنەی مەرگ دەرباز بكات 
بــوون دەچێتــە   و وەك چــۆن لەدایــك 
خانــەی جەبــرەوە، مردنیــش لە بازنەی 
جەبــر دەرناچێــت  و ژیانــی تاهەتاییش 
خەونێكــی هەمیشــەیی وەدینەهاتووە، 
بەاڵم كاردانەوی مەرگ لە ماناكانی 
هــۆكاری  هانــدەر  و  دەبێتــە  ژیانــدا، 
كراوەیی دەســتی مرۆڤ بۆ داڕشتنی 
پالن  و گەاڵڵەی درێژخایەن لە ژیانیدا 
بۆ ئــەوەی جیاوازییەك لەباری مانا  و 
نێوەڕۆكــدا لــە نێوان )ژیــان و مەرگ(  
و )مــان و نەمــان(دا بدۆزێتــەوە  و لــەو 
سۆنگەوە  و وەكوو مرۆڤێكی دەربازبوو 
لە بێ هیوایی بازنەی جەبری سەپاو، 
مامەڵــە لەگــەڵ ژیــان و چارەنووســی 
خــۆی بكات. جەبــر بە چۆكدا بێنێت، 
بــە مەرگ پێبكەنێــت  و بڵێت: بەپێی 
جەبری سروشت لە دایك بووم  و بەپێی 
ئــەو جەبــرەش دەمرم، بەاڵم ئەوە خۆمم 
كــە بڕیــاردەرم لە چۆنیەتی مانم  و كە 
بڕیاریــش بێــت جەبــری نەمــان قبووڵ 
بكەم، ئەوا وەها مردنێك هەڵدەبژێرم كە 
بارتەقای ئیكســیری ژیــان بێت؛ ئەوە 
منــم كــە ســنووری خۆفــی مــەرگ و 
ئــەوە منــم كــە  نەمانــم تێپەڕانــدووە؛ 
لەوپەڕی ژیان خۆشەویستیدا بۆ ژیانی 
ئاســوودەی خۆم، نەتەوەكەم و بەگشتی 
ئاسایشــی مــرۆڤ تێدەكۆشــم  و گــەر 
لــەو رێبــازەدا گیانــی خۆیشــم بەخــت 
بكــەم باكــم نییــە؛ ئــەوە منــم كە پێش 
مــەرگ دەكــەوم، بە ڕوویــدا پێدەكەنم 
 و دەڵێــم مــن نازنــاوی پێشــمەرگە بــۆ 
خــۆم هەڵدەبژێــرم  و جەبری مەرگ بە 
ئیــرادەی خــۆم دیاری دەكەم  و مانا بە 
مانم دەبەخشــم  و دەڵێم: هەتا من هەم، 
مــردن نییــە  و كــە من مــردم، مانا بە 
نەمانــم دەبەخشــم  و دەگەمــە قۆناغی 
هەرمــان، بــەاڵم هەرمانێــك لــە ناخی 
ویژدانــی مرۆڤایەتــی، گەلەكــەم و لــە 

دووتوێی مێژوویەكی پرشنگداردا.
ژیــان و مــەرگ، مــان و نەمــان واتای 
دەدن  و  لەدەســت  خۆیــان  سروشــتیی 
چــۆن مان  و چلــۆن ژیان دەبنە واتای 
ســەرەكیی ژیــان، ئەوەش فەلســەفەی 
مانەوەی ناو  و پێگە  و خۆشەویســتیی 

پێشمەرگەیە.

هاوڕێیانی پێشمه رگه 
ڕۆژتــان پیــرۆز، كاتتــان بــاش و 

ژیانتان پڕ له  شانازی
یــاد و ڕێبــازی شــەهیدانی گــەل و 
نیشــتمان، بــە تایبەت شــەهیدانی 

ڕاسان بەرز و بەڕێز بێت.
ســەرکەوێ خەباتــی ڕزگاریخوازانە 

و نەتەوەیی کورد
مــەرگ و نەمان بــۆ دوژمنانی گەلی 
کورد، بخاسمانی کۆماری ئیسالمی

کۆمیسیۆنی سیاسی نیزامیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

٢٦ی سەرماوەزی ١٣٩٦ی هەتاوی
بەرانبەر بە ١٧ی دێسامبری ٢٠١٧ی 

زایینی



٥ ٥ژمارە ٧١٥، ٢١ی دێسامربی ٢٠١٧

   کەریم پەرویزی

فەلسەفەی "حەق" و یەکپارچەیی هەرێمی

هیــچ شــاراوە نییــە کە ئــەم بابەتە لە 
کاتێکــدا لــە دایــک دەبــێ کــە لــە 
خەزەڵــوەری  مانگــی  کۆتاییەکانــی 
ئاڵمــان  لــە  هەتــاوی  ١٣٩٦ی 
ژمارەیــەک لــە هێزەکانــی ســەر بــە 
وهەروەهــا  ســتەملێکراوەکان  نەتــەوە 
ســەر بــە نەتــەوەی بااڵدەســت، پێکەوە 
شــوورای  نــاوی  بــە  شــوورایەک 
پێــک  ئێرانیــان  دێموکراســیخوازانی 

هێنا. 
راگەیاندنــی پێکهێنانی ئەو شــوورایە 
لەگــەڵ کاردانەوەی زۆر و جۆربەجۆر 
بــەرەوڕوو بــوو؛ ئــەوەی کــە پێویســتە 
ئاماژەیەکــی کورتی پــێ بدەم ئەوەیە 
کــە حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێرانیــش لــە وتووێــژ و دیالۆگەکانی 
پێوەندیــدار بە دامەزرانی ئەو شــوورایە 
بەشــدار بــوو، بــەاڵم بــە خوێندنــەوەی 
قســەی  و  کشــایەوە  لێــی  خــۆی 
حیزبــی دێموکرات لەوبارەوە چی بوو، 

مەبەستی ئەم نووسراوە نییە.
ئەم بابەتە زیاتر لەوەی روو لەو هێزانە 
بێ کە ئەو شــوورایەیان پێک هێناوە، 
رووی لــە خــودی ئــەم حیزبەیــە کــە 
نووســەری ئەم بابەتــەی تێدا ئەندامە، 
واتــە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران، ئــەوەش نــەک لەبــەر ئەوەیکە 
هێزەکانــی  لەگــەڵ  نــەکا  پێویســت 
پێکهێنــەری ئەو شــوورایە و بەتایبەت 
تێیــدا  بەشــدار  کوردییەکانــی  هێــزە 
هەبــێ،  رەخنەگرانەمــان  دیالۆگــی 
بەڵکــوو زۆرتــر مەبەســتم ئەوەیــە کــە 
بیرکردنــەوەم  هەندێــک  و  تێڕوانیــن 
بێنمــە بەربــاس کــە رەنگە لــە رابردوو 
سیاســییە  پرســە  داهاتووشــدا  لــە  و 
حیزبــی  بــەرەوڕووی  هاوشــێوەکان 
ئێرانیــش  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ئــەوەی  بۆیــە  ببنــەوە.  یــان  بووبێتــن 
دەمهەوێ بیڵێم بە بیانووی پێکهێنانی 
ئــەو شــوورایە گۆشــەنیگای ئــەزە بۆ 
"یەکپارچەیــی  بەنــاوی  چەمکێــک 
هەرێمــی"ی ئێــران یــان بەو شــێوەیەی 
فارســەکان حەزیــان لێیــە نــاوی ببەن 
"حفــظ تمامیــت ارضــی ایــران" بــاس 
دیالۆگێکــی  دەرگای  و  بکــەم 
رەخنەگرانەمــان لە نێوانــدا کراوە بێ. 
) لــە دەســتەواژەی ئینگلیســیی ئــەو 
چەمکــەدا کە دواتر دەچینە ســەری، 
 territorial هاتــووە:"  شــێوە  بــەم 
integrity" کە ترێتۆری بە مانای 
هەرێمــی ژێــر فەرمانڕەوایــی دێ یان 
ئــەو خاکــەی کــە لەژێــر فەرمــان و 
ئیدارەی حکومەتێکــی دیاریکراودایە 
ئەنقەســت  بــە  زۆرتــر  فارســەکان  و 
وشــەی "ارض" بــەکار دێنــن بــۆی و 
مانای دروستی فارسییەکەی "قلمرو" 
ە کــە کوردییەکــەی دەبێتــە هەرێم و 

ترێتۆریاڵ دەبێتە هەرێمی(.
پێــش لــەوەش بڕۆمــە ســەر باســەکە، 
دەبــێ ئــەوەش بڵێم کە بەداخەوە لە نێو 
ژمارەیــەک لە چاالکانی سیاســی و 
هەندێــک لە الیەنگرانــی حیزبەکاندا 

دیاردەیەکی ناشیرین زۆر جار دووپات 
دەبێتــەوە؛ لــە جیهانــی سیاســەت و لە 
رەوتــی تێکۆشــانی سیاســیدا هەر هێز 
روانگەیەکــی  سیاســی  الیەنێکــی  و 
تایبەتی خۆی و روانینی تایبەتیشــی 
بۆ دیاریکردنی بەرژەوەندییە گشتی و 
نەتەوەیــی و خەڵکییــەکان هەیــە و لە 
روانگــەی خۆیــەوە هەڵوێســت دەگرێ 
و  کــردەوە  بــە  دەکا  روانگەکانــی  و 
ئەمــەش شــتێکی سروشــتیە و رەنگــە 
زۆرجاریــش روانگــەکان دژ بەیــەک 
بــن و خەڵکانێــک پێیــان خــۆش بــێ 
کــە هەمــوو هێزە سیاســییەکان یەک 
هەڵوێســت و یــەک روانگــە بن، بەاڵم 
جیاوازیی خوێندنەوە، ئاســاییە و قەت 
ناسڕێتەوە. خستنەڕووی روانگەی هەر 
تاک و هێزێکیش بەنیســبەت روانگە 
و هەڵوێســتی تاک و هێزی دیکەوە، 
هــەم ئاســاییە و هــەم دێموکراتیــک 
و هــەم گــەر دیالۆگێکــی تەندروســت 
ببــێ،  ســاز  لــێ  رەخنەگرانــەی  و 
داهاتوویەکــی بــاش بــۆ گــەل بونیات 

دەنێ.
بــەاڵم بەداخەوە دیاردەیەکی ناشــیرین 
زۆر جــار دووپــات دەبێتەوە کە ئەویش 
ســووکایەتیکردن و بێڕێــزی بەرامبەر 
یەکدیــە،  بــە هەڵوێســت و کــرداری 
و  بونیاتنــەر  دیالۆگــی  لەباتــی 
رەخنەگرانە. لە سووکایەتی و بێڕێزیدا 
هیــچ دەرەتانێک بۆ لێکتێگەیشــتن و 
چاکســازیی هەڵوێســتەکان نامێنێ و 
تەنیا لە بۆســەی ئــەوەدا دەبین تاکوو 
لە داهاتوودا قەرەبوو بکەینەوە و هەڵە 
لە یەکدی بدۆزینەوە و لێکی لە هەاڵ 
بدەیــن؛ ئەوە دیاردەیەکی ناتەندروســتە 
کە تەنیا شانتاژچی و لە کۆتاییشدا 
دوژمنــی ســەرەکیمان واتــە کۆماری 

ئیسالمی قازانجی لێ دەکا. ت
لە پەراوێز، کورتی کەینەوە و بڕۆینە 

سەر ئەسڵی مەبەست:
پێش باس:

نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی  لــە  گــەر 
دیکە لە ئێران گەڕێین و تەنیا باســی 
نەتــەوەی خۆمــان بکەیــن، زۆربــەی 
رۆژهەاڵتــی  لــە  کوردییــەکان  هێــزە 
چارەســەری  بــەدوای  کوردســتان 
پرســی کورد لــە چوارچێــوەی ئێراندا 
شــێوازی  بــە  هــەرکام  و  دەگەڕێــن 
خۆیــان  ئەدەبیاتــی  و  دەربڕیــن 
دەیانهــەوێ لــە جوغرافیای سیاســیی 
بەڕێوەبردنــی  رێگاچــاری  ئێرانــدا 
و  ئێــران  واڵتــی  دادپەروەرانــەی 
گەیشــتنی کورد بە مافــە ڕەواکانی 

بێتە ئاراوە.
تــا درەنگیــش نەبووە ئەوە بڵێم کە هەم 
ئــەو ئێرانــەی کــە هێــزە کوردییەکان 
دەیانهــەوێ  و  دەکەنــەوە  لــێ  بیــری 
ئێرانــەی  ئــەم  لەگــەڵ  بــێ  وەدی 
ئێســتا هەیــە زۆر جیــاوازە و رۆئیــای 
دیکەیان بۆی هەیە و هەم لە نێو هێزە 
کەســانێک  هــەن  کوردییەکانیشــدا 
کە داوای ســەربەخۆیی کوردســتانی 
رۆژهەاڵت دەکەن و کاریان بە ئێران و 

کۆڵەکەکانییەوە نییە.
ئەوەیکە گرینگــە ئاماژەی پێ بدەین 

شــێوە ڕوانینی هێز و تاکی سیاســیی 
کوردە، بەنیســبەت پرسی کوردەوە کە 
رێگاچــارەی  بــە دوای  لێــدەکا  وای 

تایبەتی خۆیدا بگەڕێ.
چەند شــێوە روانین بە نیســبەت پرسی 
نەتەوەییــەوە دەکــرێ هەبــن و لــە نێــو 
کوردستانیشــدا هــەن، کــە ئامــاژە بە 

چەند جۆریان دەکەین:
یەکــەم، شــێوە روانینێــک پێــی وایــە 
لــە  جیــاواز  نەتــەوەی  چەنــد  کــە 
رەوتــی مێــژوودا لــە پەنــا یــەک لــە 
جوغرافیایــەک بەنــاوی ئێران پێکەوە 
ژیاون و ئێستاش درێژە بە ژیان دەدەن؛ 
ئــەم پێكــەوە ژیانەیــان مــەرج نییە کە 
حەتمــەن بەشــێوەی ئاشــتییانە و ئــارام 
کات  هەمــوو  پێوەندییــان  و  بووبــێ 
دۆســتانە بووبێ. لەم روانینەدا ئەوەی 
گرنگــە ئەوەیە کە نەتەوەکان جیاوازن 
لــەوەی  بەشــێک  هیــچ کامەیــان  و 
دیکــە نیــن و هیچیــان ســەرتر لــەوی 
دیکــە نییــە و مانەوەشــیان لــە یــەک 
چوارچێوەی جوغرافیای سیاسیدا یان 
بــە زەبــری هێــز یان بە هــەر هۆیەکی 
دیکــە بووبــێ، نیشــان لــەوە نییــە کە 
بــە حەزی خۆیان خاکیان پێشکەشــی 

ئەویتر کردبێ.
روانینــی دووهــەم بریتییــە لــەوەی کە 
پێکــەوە ژیان و تەنانەت شــەڕی نێوان 
گرووپــەکان و بەرژەوەندیی هاوبەشــی 
خەڵک لە جوغرافیای سیاسی ئێراندا 
و پرســە کەلتوورییەکان و تێکەاڵویی 
پارامێترەکانــی   ... و  کۆمەاڵیەتــی 
ئێــران  نەتــەوەی  بەنــاو  نەتەوەیەکــی 
دروســت کــردووە و کوردیــش وەکــوو 
بەشــێک لــە نەتــەوەی ئێــران پێناســە 
تایبەتمەندیــی  خاوەنــی  کــە  دەکات 

کەلتووریی خۆیەتی.
نەتەوەیــی  پرســی  ســێیەم  روانینــی 
و جیاوازیــی نەتەوەیــی بــە شــتێکی 
رووکــەش و ناڕاســتەقینە دەزانــێ کە 
جیاوازییــە کەلتــووری و زمانییــەکان 
نێــو  ئاڵۆزیــی  دەســمایەی  دەکرێنــە 
دادپەروەرانــەی  ژیانــی  و  خەڵــکان 
تاکــەکان دەتوانــێ هەموو ئەو گرفتە 
و  بــکات  چارەســەر  رووکەشــییانە 
بســڕێتەوە و رووی راســتەقینەی درۆ 

ناسیۆناڵیستییەکان دەربخا.
لــەم باســەماندا زۆرتر لەســەر روانینی 
و  دەکەیــن  بــاس  دووهــەم  و  یەکــەم 
روانینی سێهەم نوێنەر و دەنگی خۆی 
هەیە کە رەنگە زۆری حەز لەوە نەبێ 
بێتە نێو ئەم باســەوە و باســەکەی پێ 

الوەکی بێ. 
مافی نەتەویی و بنەما تیۆرییەکانی 
بەشــیکی زۆری هێــزە کوردییەکانی 
رۆژهــەاڵت، خاوەنی روانگەی یەکەم 
بەنیســبەت بوونی نەتــەوەکان لە ئێران 
کــوردن؛  نەتــەوەی  بــۆ  پێناســەیان  و 
بەواتایەکــی دیکــە لــە روانگەی ئەو 
هێزانــەوە، لــە ئێرانــدا چەندیــن نەتــەوە 
بوونیــان هەیە و کوردیــش نەتەوەیەکە 

کە خاوەن ماف و خاکی خۆیەتی.
لــە روانگــەی ئــەم هێزانــەوە نەتــەوەی 
کورد خاوەنی ئەو مافەیە کە خۆی و 
خاکەکەی ئیدارە و حوکم بکا و رەنگە 
وەاڵمیان بۆ ئەو مافە جیاواز بێ؛ بۆ 
وێنە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران لــەو چوارچێوەیەدا کــە ئیمکان 
و ئامادەیی سیاسی و ژیئۆپۆلیتیک 
و ژیئۆســتراتژیک بــۆ جیابوونــەوە لە 
واڵتــی ئێران نابینــێ، لە چوارچێوەی 
جوغرافیــای سیاســیی ئێراندا بەدوای 
پێشــێلکراوەکانی  مافــە  بــۆ  وەاڵم 
کــورددا دەگــەڕێ و دەیهــەوێ کورد 
ئیــرادەی نەتەوەیــی بەســەر خــاک و 
واڵتــی  و  دی  بێنێتــە  خەڵکەکەیــدا 
ئێرانیــش شوناســێکی نوێی هەبێ کە 
تێیدا نەتەوە جیاوازەکان بە یەکســانی 
بــە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  دەژیــن؛  تێیــدا 
راشکاوی زۆر دەمێک باسی کردووە 

کە گەر کورد لە ئێراندا داوای واڵتی 
ســەربەخۆی خــۆی بــکا و تەنانــەت 
بیهــەوێ لەگەڵ بەشــەکانی دیکەی 
کوردســتاندا یــەک بگرێتــەوە، نەک 
تاوانــی نەکــردووە، بەڵکــوو مافێکی 
رەوای خۆیەتــی و ئەوە یەکگرتنەوەی 

کوردستانی بەزۆر دابەشکراوە.
هێــزە کوردییەکان کــە لە چواچێوەی 
جوغرافیــای سیاســیی ئێراندا بەدوای 
چارەســەردا دەگەڕێن، زۆر سروشــتییە 

کە بەدوای هاوپەیمانیشدا بگەڕێن.
قۆناغێکــی  لــە  ســەردەمانێک 
مێژووییدا کورد پێی وابوو هێزە "چەپە 
بنەمــای  بەپێــی  سەرتاســەرییەکان" 
نەتــەوەی  هاوپەیمانــی  فیکرییــان 
خوازیــاری مافــی کــورد دەبــن کــە 
دواتر نموونەی حیزبی توودەمان بینی 
کــە تەنیــا کاریان خیانــەت بە مافی 
نەتەوەکان و هەوڵدان بۆ بەالڕێدابردنی 

خەباتی کورد بوو.
بــە خەباتــی و  بــۆ درێــژەدان  کــورد 
دوژمنــی  ســەر  بــە  ســەرکەوتن  بــۆ 
ســەرەکی واتــە کۆماری ئیســالمیدا 
دەســکەوتەکانی  گەرەنتیــی  بــۆ  و 
دوای رووخانــی کۆماری ئیســالمی، 
و  هەیــە  هاوپەیمــان  بــە  پیویســتی 
لــەو روانگــەوە هــەر هێزێــک رەنگــە 
جــۆری  بــۆ  جیــاوازی  خوێندنــەوەی 
هاوپەیمانــی  شــێوازی  و  هاوپەیمــان 

پێکهێنان هەبێ.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
پێی وایە کە نەتەوە ستەملێکراوەکانی 
دیکەی ئێران وەکوو بەلووچ و عەرەب 
و ... دەتوانــن )دەتوانــن لەگــەڵ دەبن 
بــن؛  کــورد  هاوپەیمانــی  جیــاوازە!( 
هەروەهــا پێــی وایــە ئــەو هێزانــەی لە 
نێــو نەتــەوەی فارسیشــدا کــە بــڕوای 
راســتەقینەیان بــە دێموکراســی هەیە، 
دەکــرێ هاوپەیمانییــان لەگەڵ پێک 
بێ و پاڵپشــتی خەباتــی رەوای کورد 

بن.
هــەر  کــە  کۆنــدا  ســەردەمانی  لــە 
و  چەکــدار  هێــزی  نەتەوەیــەک، 
بوایــە  زۆرتــر  جەنــگاوەری  ژمــارەی 
نەتەوەکانــی  نیشــتمانی  دەیتوانــی 
دیکــە داگیــر بــکات یــان لەبەرامبەر 
هێرشــی داگیرکەراندا خۆڕاگری بکا 
و واڵتەکــەی بپارێــزێ و لەراســتیدا 

مەنتق، مەنتقی هێز بوو.
لەئێســتادا جیــا لــە مەنتقــی هێز گەر 
بتوانــی لــە نێو دەالقــە جیهانییەکان و 
روانینــە گشــتییەکاندا دەریچەیــەک 
بــۆ رەوایــی مــاف و داواکاریەکانــت 
بدۆزیتــەوە، دەتوانــی لەگــەڵ خەڵکی 
دیکەدا قســە بکەی و وەک دوکتۆر 
قاســملوو دەیگوت، پاڵپشــتی سیاسی 
لــەو  بدۆزیتــەوە؛  خەباتەکــەت  بــۆ 
زۆرە  ســااڵنێکی  کــە  روانگەیەوەیــە 
هێزەکانــی  و  دێموکــرات  حیزبــی 
دیکــە باس لە جاڕنامــە جیهانییەکان 
دەکــەن.  ســەردەم  بۆچوونەکانــی  و 
ئەمــە جیــا لەوەی کە ئەو دەســکەوتە 
بــۆ  پاڵپشــتی  لــە  جیــا  جیهانییانــە 
خەباتەکەت، شێوە ژیان و ئیدارەکردنی 
باشتر و سەرکەوتووترت پێ دەناسێنن.
هەندێــک لەو دەســکەوتە جیهانییانە، 
مافــی  دێموکراســی،  لــە  بریتیــن 
مافــی  و  گــەالن  مافــی  مــرۆڤ، 

دیاریکردنی چارەنووس و .... 
گرنگانــەی  بەڵگــە  لــەو  یەکێــک 
کــە بــەردەوام ئاماژەیــان پــی دەدرێ، 
جاڕنامــەی جیهانیــی مافــی مرۆڤــە 
کە ئێمەی ســتەملێکراو دەســتی پێوە 
دەگرین و خۆمان بە الیەنگری نیشان 
دەدەین. هەرچەند ئەو جاڕنامەیە زۆرتر 
بــاس لــە مافــی تــاک دەکات و بــۆ 
دابینکردن مافی تاک دەسکەوتێکی 
پڕبایەخــە، بــەاڵم هەندێک خاڵی تێدا 
هەیــە کــە دەتوانیــن پیناســەی مافی 
کۆ و نەتەوەییشــمانی تێــدا بدۆزینەوە 

و لــە راســتیدا بنەمــای فەلســەفیی 
مافەکانمــان لەو بەڵگــە جیهانییانەدا 

دەستنیشان بکەین.
جیــا لــە جاڕنامــەی جیهانیــی مافی 
هەیــە  دیکــە  بەڵگەیەکــی  مــرۆڤ، 
بەنــاوی "پەیماننامــەی مافە مەدەنی 
باســی  و سیاســیەکان" کــە کەمتــر 
لــی دەکرێ و بــۆ خوێنەر و چاالکی 
سیاســی لە ئێراندا کەمتر ناسراوە کە 
دواتــر ئامــاژە بــە هــۆکاری کەمتــر 

ناسراوبوونەکەی دەکەین.
و  بەڵگــە  لــەو  خــاڵ  چەنــد  لێــرەدا 
پەیماننامــە ئامــاژە پــێ دەدەیــن کــە 
و  گــرووپ  مافــی  بــە  پێوەندییــان 

کۆمەڵەوە هەیە:
جیهانیــی  جاڕنامــەی  ١٥ی  خاڵــی 
مافــی  لــە  بــاس  مــرۆڤ  مافــی 
نەتەوەیــی دەکا کــە فارســەکان تەنیا 
پێناســەی "تابعیت"ی لــێ دەخوێننەوە 
و ئێمەی کوردیش دەتوانین پێناســەی 

"نەتەوەبوون"ی لێ بخوێنینەوە.
خاڵی ١٥ دەڵێ:

 Everyone has the right
.to a nationality

 No one Shall be
 arbitrarily deprived
 of his nationality nor
 denied the right to
.change his nationality

مانــا فارسیەکەشــی ئــاوا لــە هەندێ 
شوێن کراوە:

" هر انســانی محق بە داشتن تابعیتی 
را  احــدی  هیــچ  اســت.  ]ملیتــی[ 
تابعیــت  از  خودســرانە  نمیبایســت 
]ملیــت[ خویش محــروم کرد و یا حق 
تغییــر تابعیت ]ملیت[ را از وی دریغ 

نمود."
لــەم خاڵــەدا بەرونــی بــاس لــە مافــی 
زانیــن  نەتەوەیــەک  خۆبەئەندامــی 
دەکات و الیەنــە سیاســی و فیکریــە 
فارســەکان لــە زۆربــەی هــەرەزۆری 
شــوێنەکان تەنیــا پێناســەی "تابعیت" 
بــۆ  یــان  واڵتێــک  ئەندامــی  یــان 
کــە  کــردووە   Nationality
لــە  دیکــە  نەتەوەکانــی  دەیانهــەوێ 
ئێرانــدا نەزانن کــە بە پێی جاڕنامەی 
دەتوانــن  مــرۆڤ،  مافــی  جیهانیــی 
داوای پێناســەی تایبەتــی نەتەوەیــی 
رەوای  مافێکــی  و  بکــەن  خۆیــان 

جیهانییە.
لەمە روونتر و گرنگتریش پەیماننامەی 
مافــە سیاســی و مەدەنییەکانــە کــە 
لــە ٢٥ی ســەرماوەزی ١٩٦٦ پەســند 
کــراوە و ئێرانیــش ســاڵی ١٣٤٧ ئــەو 
لــەو  کــردووە.  واژۆ  پەیماننامەیــەی 
پەیماننامەیــەدا ئامــاژە بــە زۆر خاڵی 
گرنگــی سیاســی و مەدەنــی کــراوە 
و  گــرووپ  بــۆ  زۆر  مافێکــی  کــە 
کۆمەڵــگاکان دابیــن دەکا، بــەاڵم لە 
خاڵــی یەکەمــی ئــەو پەیماننامەیــەدا 
بــە روونــی باســی مافــی نەتــەوەکان 

هاتووە:
خاڵــی یەکەمی کــە مافەکان دیاری 

دەکا ئەمەیە:
 All peoples have
the right of self-
 determination. By
 virtue of that right
 they freely determine
 their political status
 and freely pursue their
 economic, social and

.cultural development

مانا کوردییەکەشی دەبێتە ئەمە:
مافــی  خاوەنــی  گــەالن  هەمــوو   "
خۆیانــن؛  چارەنووســی  دیاریکردنــی 
بەپێــی ئەم مافــە، گەالن بــە ئازادانە 
وەزعی سیاسیی خۆیان دیاری دەکەن 
وەدوای  ئازادانــە  بەشــێوەیەکی  و 
گەشــەی ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و 

کەلتوورییان دەکەون."
لــە  باســی  روونــی  بــە  خاڵــەدا  لــەم 
مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس بــۆ 
 "people" چەمکێــک بــە نــاوی
کــردوە؛ نــە باســی تاک و نە باســی 
نەتــەوەی خاوەن دەوڵــەت کە زۆرتر بە 
"Nation" دەناسرێ، بەڵکوو باسی 
گــەل دەکا ئێســتە ئایــا دەوڵەت هەبێ 

یان نا، گرنگ نییە . 
هەر لەبەر ئەو مافە گشتی و کۆیانەیە 
کــە بــۆ گــەالن و کۆمەڵــگاکان بــە 
رەوا بینــراوە و لــە پەیماننامــەی مافە 
هاتــووە،  سیاســییەکاندا  و  مەدەنــی 
زۆر  فــارس  سیاســیی  و  رووناکبیــر 
باسی ئەو پەیماننامە ناکەن و هەر کە 
باســی مافــی دیاریکردنی چارەنووس 
دەکــەی، دەڵێن ئەو مافە بۆ نەتەوەی 
خاوەن دەوڵەت دیاری کراوە و بە رای 
ئــەوان نەتــەوەی دەســکردی ئێرانە کە 
خاوەنــی ئــەو مافەیــە نــەک کورد و 

عەرەب و بەلووچ و  ...!
بنەمایەکــی  وایــە  پێــم  ئێــرە  تــا 
سیاســی، فەلســەفی و ســتراتژیکمان 
مافــە  و  پێناســەکردنی خۆمــان  بــۆ 
و  کــردووە  بــاس  نەتەوەییەکانمــان 
جیهانیــش  رەواییەکــی  شــێوەیە  بــەو 
بــە داواکارییەکانمــان دەدەیــن، بــەاڵم 
ئــەوەی گرنگــە و دەمهــەوێ باســی 
بکەم چەواشەکاریەکە، کە هەندێک 
لــە تێڕوانینــی نێــو نەتــەوەی فــارس 
شۆڤێنیســتییان  تێڕوانینێکــی  کــە 
بــۆ پرســەکان هەیــە، لــە نێو کەشــی 
چەســپاندوویانە.  ئێرانــدا  سیاســیی 
ئــەو چەواشــەکاریە بریتییــە لە هێنانە 
"حفــظ  بەنــاوی  چەمکێــک  ئــارای 
تمامیــت ارضــی" کە وا نیشــان دەدەن 
ئەم چەمک و دەســتەواژەیە شــتێکی 
جیهانییــە و لــە بەڵگەکانــی مافــی 
مرۆڤیشــدا هاتووە و هــەر چاالکێکی 

سیاسیی ئێران دەبێ پابەندی بێ!

چەمکــی چەواشــەی "یەکپارچەیــی 
هەرێمیی ئێران"

پەیماننامــە  و  بەڵگــە  هەمــوو  لــە 
بــە  تایبــەت  نێونەتەوەییەکانــی 
مافــی مــرۆڤ و مافــی گــرووپ و 
نەتەوەکاندا بگەڕێ، شتێک بە ناوی 
"پاراســتنی یەکپارچەیــی واڵت" یــان 

خاک نابینیتەوە.
جاڕنامــەی جیهانیــی مافی مرۆڤ، 
کە ســەرتاپا باســی مافی مرۆڤەکان 
دەکا و لەبەرامبــەر دەســدرێژییەکانی 
مرۆڤــەکان  لــە  دیفــاع  دەوڵەتەکانــدا 
نــەک  و  دەکات  کۆمەڵــگاکان  و 
باســی یەکپارچەیــی هەرێمــی و ئــەو 
چەمکــە شۆڤێنیســتیە نــاکا، بەڵکوو 
بــە روونی بــاس لە مافــی مرۆڤەکان 
و  ژیــان  شــوێنی  هەڵبژاردنــی  بــۆ 
تەنانــەت لــە خاڵــی ٢٨ی جارنامــەی 
لــە  بــاس  جیهانیــی مافــی مرۆڤــدا 
و  نێونەتەوەیــی  یاســایەکی  و  نــەزم 
بــۆ  دەبــێ  کــە  دەکا  کۆمەاڵیەتــی 
پاراســتنی مافــی مرۆڤــەکان پێــک 
بــێ و مافــی مــرۆڤ لــە پێشــەوەی 
و  دادەنــێ  دەوڵەتانــەوە  ســەروەریی 
نــەک  دەدا  مــرۆڤ  بــە  "اولویــت" 

ئیرادەی دەوڵەتەکان. 
و  مەدەنــی  مافــە  پەیماننامــەی 
سیاســییەکان و هەروەها پەیماننامەی 
مافــە ئابــووری و فەرهەنگییــەکان و 
پرۆتۆکۆلە هاوپێچەکانیان، هەموویان 
باسی مافی مرۆڤەکان و گرووپەکان 

و گەالن دەکەن. 
لــە راســتیدا ئەوەیکــە لە فەلســەفەی 
ئــەو پەیمــان و جاڕنامانــەدا دەبینرێ، 
مــرۆڤ  بــە  بایەخــدان  لــە  بریتییــە 
نــەک بایەخــدان بــە ئیــرادەی دەوڵەت 
و هەرێمی ژێردەســەاڵتەکەی؛ ئەگەر 
ئەو دەســەاڵتەش دژەئینســانی و دژی 

درێژە لە الپەڕەی ٦



ژمارە ٧١٥، ٣٠ی سەرماوەزی ٦١٣٩٦

دێموکراســی بــێ، ئــەوە ئیتــر رێگــە 
کــە  دەدا  نێونەتەوەیــی  نەزمــی  بــە 
گوشــاری بــۆ بێنــێ تاکــوو رەچاوی 
مافی تاکەکان و گرووپ و گەالنی 

ژێردەستی بکا.
بەڵگــە  لــە  کــە  شــوێنێک  تەنیــا 
ســەروەریی  لــە  بــاس  جیهانییەکانــدا 
هەرێمــی  یەکپارچەیــی  و  دەوڵــەت 
دەکات، مەنشووری رێکخراوی نەتەوە 

یەکگرتووەکانە. 
لــە خاڵــی دووهەمی ئەو مەنشــوورەدا 
دەکا  بــاس   UN پێکهاتــەی  کــە 
و واڵتانــی ئەندامــی ئــەو رێکخــراوە 

قبوڵیان کردووە هاتووە:
 All members Shall
 refrain in their
 international relations
 from the threat or use
 of force against the
 territorial integrity or
 political independence
 of any state, or in
 any other manner
 inconsistent with the
 Purposes of the United

.Nations

ئەم خاڵە دەڵێ:
پێوەندییــە  لــە  ئەندامــان  هەمــوو   "
دوور  خۆیــان  نێونەتەوەییەکانیانــدا 
هەڕەشــە  بەکارهێنانــی  لــە  دەگــرن 
یەکپارچەیــی  دژی  بــە  زۆر  یــان 
هەرێمــی یان ســەربەخۆیی سیاســی و 
هەردەوڵەتێــک، یان بەکارهێنانی هەر 
رێگەیــەک کــە لەگــەڵ بنەماکانی 
رێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا 

دژایەتیی هەبێ".
ئەم خاڵە ســێ کۆڵەکەی ســەرەکیی 

تێدا روون و بەرچاوە:
یەکەم باس لە دەوڵەتانی ئەندام دەکا. 
پێوەندییــە  لــە  بــاس  دووهــەم 

نێونەتەوەییەکان دەکا. 
یەکپارچەیــی  چەمکــی  ســێهەم 

هەرێمیــی لە پێوەندیی نێوان دەوڵەتاندا 
پێناســە کردووە، تا بەو شێوە سنووری 
دەسەاڵتی هەر دەوڵەتێکی پێ پێناسە 

بکات.
ئەوەیکــە لــە ئێران و لــە بیرکردنەوەی 
و  گرتــووە  جێــی  شۆڤێنیســتیدا 
هێژموونیــی  بــە  بیکــەن  دەیانهــەوێ 
هەمــوو  نێــو  لــە  هــزری  و  سیاســی 
کەڵکــی  بــە  کــە  ئەوەیــە  ئێرانــدا، 
نابەجــێ وەرگرتن لە دەســتەواژەیەک 
کــە بــۆ دیاریکردنــی ســنووری نێوان 
دوو یــان چەنــد دەوڵــەت لــە چــارت و 
پێکهاتەی UN دا ئاماژەی پێدراوە، 
بیرۆکەیەکی چەواشــە دروســت بکەن 
کــە پیــرۆزی بــە ســنوورەکانی ئێــران 
ببەخشــێ و چەمکی " حفظ تمامیت 
ارضــی ایران"یان لێ هەڵێنجاوە تاکوو 
هەمــوو گــرووپ و نەتەوەکانــی ئێران 
ملکەچی دەسەاڵتی ناوەندی بکەن. 
لەڕاســتیدا بــەو چەمکــە چەواشــەیە 
هەمــوو خــاڵ و بەندەکانــی جاڕنامــە 
و پەیماننامــە جیهانییــەکان پووچــەڵ 
دەکەنــەوە و پێــت دەڵێــن کــە تۆ دەبێ 
لــە مافــی  ســوێند بخــۆی کــە واز 
روون و بــێ گرێوگٶڵــی خــۆت کــە 
و  پەیماننامــەی مافــە مەدەنــی  لــە 
سیاســییەکاندا هاتووە دێنی و ســوێند 
بــۆ دەســەاڵتی ناوەنــدی دەخــۆی کە 
ملکەچــی ئیــرادەی نەتــەوەی حاکــم 
دەبی و واز لە ئیرادەی خۆت دێنی. 
ســەیرتر لە هەمــوو، ئەوەیە کە هەموو 
گرووپــە فارســەکانیش کــە ئیدیعای 
دێموکرات بوون و پێبەندی بە جاڕنامە 
ئەوانیــش  دەکــەن،  جیهانییەکانــەوە 
هەر بــاس لە چەمکی شۆڤێنیســتیی 
هەرێمــی"  یەکپارچەیــی  "پاراســتنی 
کۆمەڵــگای  و  نەتــەوەکان  نێــو  لــە 
ئێرانــدا دەکەن و بەناوی دێموکراســی 
و پێبەندبــوون بــە مافــی مرۆڤیشــەوە 
لێکــردووە  وایــان  و  دەفرۆشــن  پێــت 
کــە هــەر حیــزب و گروپێکــی نەتەوە 
ســتەملێکراوەکان کــە ســوێندی ئــەو 
بــە چــاوی  بــۆ نەخــوا،  چەمکەیــان 
دەســتی  ئامــرازی  و  طلــب"  "تجزیــە 

بیانی دەیناسێنن.
"پاراســتنی  چەمکــی  ئــەوە،  لەبــەر 

یەکپارچەیی هەرێمی" بە چەمکێکی 
چوونکــە  دەناســین  شۆڤێنیســتی 
رێکخــراوی  دەســتەواژەیەکی  لــە 
نێونەتەوەیــی لــە پێوەندییەکانــی نێــو 
دەوڵەتانەوە کەڵکی نابەجێ وەردەگرێ 
تاکوو نەتەوە ســتەملێکراوەکان لە نێو 
کۆمەڵگــەدا ملکەچــی ئیرادەیەکــی 

ستەمکارانە بکات.
جێــگای  روانگەیــەوە  لــەم  ئەوەیکــە 
بەســەر  دەوڵــەت  دەســەاڵتی  بایەخــە، 
هەرێمــی ژێردەســەاڵتیدایە کــە دەبــێ 
ئــەو هەرێمــە پارێــزراو بــێ و دەوڵــەت 
دەســەاڵتی  شــێوەیەک  بەهەمــوو 
بەســەر هەرێمەکــدا بســەپێنێ؛ وەهــا 
روانگەیەکە، کە رەوایی بە دەسەاڵتی 
بەغــداش دەدات تاکوو بــە هاوکاریی 
سوپای پاسداران و بە هێرشی حەشدی 
شــەعبی و خوڵقاندنــی ســەدان تــاوان، 

"کەرکووک" داگیر بکاتەوە.
لەم روانگە شۆڤێنیستییەدا مرۆڤەکان 
ئەســاس  و گرووپەکانــی کۆمەڵگــە 
دەســەاڵتی  ئەســاس  بەڵکــوو  نیــن، 
دەوڵەتــە و گەر پێویســت بکا دەتوانێ 
هێــز بــەکار بێنــێ تاکــوو گرووپەکان 
بــکا؛  ناوەنــد  ئیــرادەی  ملکەچــی 
لەکاتێکدا فەلسەفەی مافی مرۆڤ 

و گەالن، بەپێچەوانەکەیەتی.
بۆ زیاتر سەلماندنی باسەکان دەتوانین 
ئامــاژە بە هەڵوێســتی واڵتانی وەکوو 
بریتانیــا و کانــادا بکەیــن و نموونەی 
دیکــەش زۆرن بــەاڵم تەنیــا ئــەم دوو 
بزانیــن  ئــەوەی  بــۆ  بەســە  نموونەیــە 
کــە ئــەم چەمکــە تەنیــا بــۆ پێوندیی 
نێــوان دەوڵەتانە نەک نەتەوەکانی نێو 

واڵتێک.
هــەم لــە بریتانیای دوای هاتنە ئارای 
چەمکــی دیاریکردنــی چارەنووســەوە 
رێگا بە سکاتلەند دراوە کە گشتپرسی 
بــۆ چارەنووســی خــۆی بــکات و هەم 
لــە کانــاداش رێگەیــان بــە خەڵکــی 
کێبێــک داوە کە هەر کات ویســتیان 
گشتپرســی بکــەن و گــەر حەزیان لێ 

بوو واڵتی خۆیان دامەزرێنن.
لە هیچ باسێکی سیاسیی نێو ئەو دوو 
واڵتەشدا نەیانوتووە کە گشتپرسی لە 
ســکاتلەند یــان کێبێــک دژی "حفظ 

تمامیــت ارضی"یە! ئایــا بریتانیایی و 
کانادایــەکان بــە رادەی فارســەکانی 
ئێــران لــە مافــی مــرۆڤ و مافــی 

گەالن تێنەگەیشتوون؟
یــان کاتێک کە کوردســتانی عێراق 
ویســتی گشتپرســی بــۆ دیاریکردنــی 
تەنیــا  ئــەوە  بــکا،  چارەنووســی 
حکومەتــی تورکیــە و رێژیمــی ئێران 
و هێــزە فارســەکان بــوون کــە باســیان 
لــە چەمکی پاراســتنی یەکپارچەیی 
عێــراق دەکــرد و تــەواوی هێزەکانــی 
بەرامبــەر  دژایەتییــان  تەنیــا  جیهــان 
بــە کاتەکــەی هەبــوو کــە دەیانگوت 
شــەڕی دژی داعــش الواز دەکا، یان 
دەیانگوت لەگەڵ بەغدا بە ڕێککەوتن 
بیکــەن با ئاڵۆزی پێک نەیەت؛ قەت 
نەیانگــوت ئــەوە دژی یەکپارچەیــی 
هەرێمیی عێراقە و مافی کورد نییە!
گەر پاراســتنی یەکپارچەیی هەرێمی 
ببــێ بــە بنەمــای بیرکردنەوەمــان، لە 
کۆمــاری  کــە  داهاتووشــدا  ئێرانــی 
ئیســالمی نەمابــێ و دێموکراتیکیش 
بــێ، ئەوکات گەر نەتەوەیەکی غەیرە 
فارس و غەیرە کورد ویستی دەوڵەتی 
دژی  ئــەوە  دابمەزرێنــێ،  خــۆی 
یەکپارچەیــی هەرێمــی ئێــران دەبێ و 
ئــەوکات کــورد دەبــێ یارمەتیدەر بێ 
تاکوو دەســەاڵتی ناوەندی بەســەر ئەو 

گەلەدا بسەپێ!
یــان گەر لە نێو کورددا هێز و الیەنی 
وەهــا پەیدا بوو کــە داوای دامەزرانی 
دەوڵەتی کوردســتانی کــرد، ئەوکات 
چوونکــە  بوەســتینەوە  دژی  دەبــێ 
بنەمــای بیرکردنەوەمانــی بردۆتە ژێر 

پرسیار و دژی کار دەکا!
ئەوەیکــە بیرکردنــەوەی شۆڤێنیســتی 
دڵخوازیەتــی  تەفســیری  دەیــکات، 
دەســکەوتە  و  پەیمــان  و  بەڵگــە  لــە 
جیهانییــەکان کە رێک بەپێچەوانەی 
شۆڤێنیزیم بۆ پاراستنی مافی مرۆڤ 
و گــەالن لەدەســت دەســدرێژییەکانی 

دەوڵەت هاتوونەتە ئاراوە. 
یەکپارچەیــی  پاراســتنی  چەمکــی 
خاکی واڵت تەنیا دەکرێ لەبەرامبەر 
بکــرێ  پێناســە  دەیکــەدا  دەوڵەتانــی 
حیزبــی  کــە  ئەوکاتــەی  وەکــوو   .

ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
هێرشــی  لەبەرامبــەر  کــە  رایگەیانــد 
رێژیمــی عێراقــدا ئامادەیــە دیفــاع لــە 
ئێرانێــک بکا کە مافی کوردی تێدا 

پارێزراو بێ. 
تاکتیکێــک کە ســەری ســتراتژی و 

ئامانجەکان دەخوا
ئــارای  لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هاتنــە 
تمامیــت  "حفــظ  دەســتەواژەی 
ارضــی"دا و قبووڵکردنــی لــە الیــەن 
هەندێــک کەســەوە لــە نێــو کــورددا، 
زۆرتــر پەنــا دەبرێتە بەر ئەو پاســاوەی 
کــە ئــەو خاڵــە وەکــوو تاکتیکێکــە 
تاکــوو دڵــی هەندێــک لــە گرووپــە 
سەرتاســەرییەکانی پــێ رازی بکــرێ 
و ئــەو خاڵــە بــە جۆرێــک ئامــاژەی 
پێکراوە، یان دەکرێ کە بەتەواوی ئەو 
شــێوە روانینــەی گرووپە فارســەکانی 
تێدا نەهاتووە و لە پێناوی قبووڵکردنی 
ئــەو  لەالیــەن  نەتەوەکانــەوە  مافــی 
گرووپانــەوە، ئــەو ئیمتیازەیان پێدەدرێ 
گرووپــە  و  هێــز  بتوانــن  تاکــوو 

فارسەکانی دیکە رابکێشن.
پێوەندییــە  لــە  و  گرنگــە  ئەوەیکــە 
دەگیــرێ  بەرچــاو  سیاســیەکاندا 
چوارچێــوەی  لــە  کــە  ئەوەیــە 
ئامانجەکانــدا ســتراتژی دادەڕێــژرێ 
و لــە چوارچێــوەی ســتراتژیی رووندا، 
هەندێــک تاکتیــک دەگیرێتــە بــەر؛ 
لــە تاکتیکیشــدا دەســتی هــەر هێــز و 
الیەنێــک ئاوەاڵیە کە تاکتیکەکانی 
ناتوانــێ  کــەس  و  دابڕێــژێ  خــۆی 
تاکتیــک بــۆ الیەنــی دیکــە دیــاری 
بــکا، بەاڵم لەوەش گرنگتر ئەوەیە کە 
تاکتیک لــە چوارچێوەی ســتراتژیدا 
بــێ، نە ئەوەیکــە تاکتیکێک خودی 
ســتراتژی بباتە ژێر پرســیار و لەوەش 
خراپتــر ئــەو تاکتیکەیە کــە "ئامانج" 
الواز دەکات و سەری ئامانج دەخوا.

هاوکاریــی  و  پێوەنــدی سیاســی  لــە 
نەتــەوە  بــە  ســەر  هێزەکانــی 
ســتەملێکراوەکان و هێزە فارسەکاندا، 
دیــارە کــە دەبــێ هەنــدێ تاکتیــک 
بگیرێتــە بەر کە الیەنــی بەرامبەریش 
پێــی رازی بــێ و رەنگــە بــە دڵــی تۆ 
نەبێ، بەاڵم دڵی ئەوی پێ رابکێشی؛ 

بــەاڵم ئایــا الیەنی فــارس ئامادەیە بە 
روونــی بــاس لــە پەیماننامــەی مافە 
مەدەنــی و سیاســییەکان کــە پەنجــا 
ساڵە واژۆیان کردووە بکا و بە روونی 
بڵێ مافی دیاریکردنی چارەنووس بۆ 
نەتەوەکان و یەک لەوان کورد قبووڵ 

دەکا؟
لەکاتێکدا باوەڕمان وابێ کە ئێران لە 
چەنــد نەتــەوەی جیاواز پێــک هاتووە 
کــە هیچیان ســەرتر لەویتــر نین، ئیتر 
پێکەوەژیان و پێکەوە بوونیشــمان دەبێ 
بە ویســت و حەزی خۆمان بێ و ئەوە 
دەوڵەتــی هاوبەشــە کــە دەبــێ ئەوەندە 
جەزابیەتــی هەبــێ کــە هیــچ کام لە 
نەتەوەکان حەزیان لە جیابوونەوە نەبێ، 
نەک نەتەوەکان ســوێند بخۆن کە بە 
هەموو شــێوەیەک ملکەچی ئیرادەی 
هەرێمــی"  یەکپارچەیــی  "پاراســتنی 

دەبن.
دەســتەواژەیەکی  کــە  کاتێــک 
شۆڤێنیستیمان قبووڵ کرد کە هەموو 
بنەما هزری و فەلســەفییەکانی بوون 
و مافەکانمــان دەباتــە ژێــر پرســیار، 
ئیتــر ئــەوە تاکتیــک نییــە، بەڵکــوو 
دەسبەردانەوە لە ئامانج و بڕواکانیشە. 
گــەر بڕوامــان وابــێ کە لە ســەرەتاوە 
ئامــاژەم پێــدا کــە پرســی نەتەوەیــی 
ببینیــن،  دووهەمــەوە  روانگــەی  لــە 
واتــە قایــل بــە نەتەوەیــەک بــە ناوی 
ئێــران بیــن و کوردیــش بەشــێک لــەو 
نەتــەوە بــێ، ئــەو کات قبووڵکردنــی 
وەهــا دەســتەواژەیەک رەنگە شــکڵی 
بــەاڵم  بگــرێ،  بەخــۆوە  تاکتیــک 
شــێوە  وەک  بیرکردنەوەیەکــی  لــە 
روانینــی یەکەمــدا، "حفــظ تمامیــت 
ارضی" ترازان لە ئامانج و رووخاندنی 
ســتراتژییە؛ ســازش لــە تاکتیــک و 
و  دەکــرێ  کاتیــەکان  بەرژەوەندییــە 
هێــزدا  لــە حاڵەتــی الوازیــی  رەنگــە 
هەنــدێ لــە مــاف و داواکارییــەکان 
بەشێوەی کاتی باسیان نەکرێ، بەاڵم 
سازان لەسەر بنەما و روانگە و ئامانج 

ناکرێ.

درێژەی الپەڕەی ٥

    ئەلبۆرز ڕۆئین تەن

داهاتوی ڕەشی ئێران لە دەالقەی بوودجەی ساڵی داهاتوودا

 بوودجــەی هــەر واڵتێــک بەرنامەی 
داهــات و خەرجییەکانی ئــەو واڵتەیە 
کە خۆی لە چەند بەشدا پێک دێت؛ 
بە شــێوەیەکی گشــتی ئەو بەرنامەیە 
دەدرێــت بە پارلمانی هەر واڵتێک بۆ 
ئەوەی ببێ بە یاسا و بۆ ساڵی داهاتوو 
ڕێــژەی داهات و خەرجییەکانی واڵت 

دیاری دەکات.
بێ گومان بۆ لێکۆڵینەوە و وردبوونەوە 
لــە کــون و قوژبنەکانی بوودجەیەکی 
وەهــا گــەورە وەکــوو بوودجــەی ئێران، 
وێڕای پســپۆڕی، کات و سەرچاوەی 
تایبەتــی پێویســتە و زیاتــر نوێنەرانی 
ڕاســتی خەڵک لە پارلماندا ئەو کارە 
چاوخشــاندنێکی  بــە  بــەاڵم  دەکــەن، 
کــورت و خێــرا دەکرێ لــە چۆنیەتی 
و تایبەتمەندییەکانــی بوودجەی ئێران 
تێبگەیــن کــە چەنــدی بــە قازانجــی 
خەڵــک و بەتایبەتــی هەژارانە یان تا 
چ ڕادەیەک بۆ پێشــکەوتنی واڵت و 
خوشــبژێوی خەڵکە یان بە پێچەوانەوە 
تایبەتــی  مەبەســتی  بــۆ  چەنــدی 
ڕێژیمە کە خۆی لە شــەڕئەنگێزی و 

پەروەردەی تیرۆر دەبینێتەوە.
بنەمــای  ســەر  لــە  نــەک  ئێمــە 
دوژمنایەتی ڕێژیم ئەو قسەیە دەکەین 
بەڵکــوو لــە ســەر بنەمــای ڕاســتییە 
بەڵگەکانــی  و  حاشــاهەڵنەگرەکان 
بەر دەســت باســی ئەم بابەتە دەکەین؛ 
بــۆ نموونە کاتێک دەڵێیــن بوودجەی 
ئێــران بۆ تیرۆر دابین دەکرێت قســەی 
ڕێژیمــە؛  کاربەدەســتانی  خــودی 

"محەمەد جەوادی جەمالی" بەرپرسی 
نــاو  بــە  لــە  کۆمیســیونی بەرگــری 
مەجلیســی ڕێژیمــدا دوای پێشــکەش 
داهاتــوو،  ســاڵی  بوودجــەی  کردنــی 
ڕایگەیانــد:  ســەرکۆمارەوە  لەالیــەن 
بــۆ  "ســەرەتیی بوودجــەی لەشــکری 
موشــەک و ســپای قــودس دەبێــت". 
تەنانــەت جەختی لــەوە کردەوە "ئەگەر 
کردبێــت  کەمتەرخەمیشــی  دەوڵــەت 
هەوڵ دەەین بوودجەی زیاتری بۆدابین 

بکەین".
بــە  قــودس  ســپای  ئەرکــی  ئەگــەر 
دەرکەوتنەکانــی قاســم ســلێمانی لــە 
و  ڕوون  بکەیــن  هەژمــار  ناوچــەدا 
ئاشــکرایە کــە لــە هەر کوێ شــەڕ و 
نائارامــی هەبێــت، ناوبراویــش لەوێیە؛ 
واتــە ســامانی واڵتێکــی وەک ئێــران 
و  شــەڕئەنگێزی  بــۆ  کوردســتان  و 
تیرۆر کەڵکی لێوەردەگیرێت و ئەوەش 

بەئاشکرا و بەیاسا دەیکەن.
یەکێک لە خاڵە سەیرو سەمەرەکانی 
بوودجە ئەوەیە کە وێڕای زیاد کردنی 
لــە ١٠٨٥ هــەزار میلیــارد تمەنەوە بۆ 
١١٩٥ هــەزار میلیــارد تمەن، یارانەی 
خەڵکیــش دەبڕدرێــت؛ پێــم وایە چەند 
نمونــەی خــوارەوە لــە بوودجــە باشــتر 
نیشــان دەدات کــە بۆچــی هیچ کات 
ئابووریــی لە خزمەتــی خەڵکدا نەبووە 
بەڵکــوو دەســتی تاقمــی دەســەاڵتدار 

زیاتر ئاوەاڵ دەکات.
لــە  رێبــەری  دەزگای  بوودجــەی 
زانکۆکانــدا زیــاد کــراوە؛ بوودجــەی 
دەزگای "دادســتان ویــژەی روحانیــت" 
بــە بەرپرســایەتیی ئیبراهیم رەئیســی، 
نزیکــەی ٣٣ میلیــارد تمــەن زیــادی 
قەرارگــەی  بوودجــەی  کــردووە؛ 

میلیــارد  هــەزار  "خاتەمولئەنبیــا"١٠ 
تمەنە کە لە دانی خەراجیش بەخشراوە، 
هــەم بوودجەیەکی وەهــا زەبەالحی بۆ 
دابین دەکرێت و هەم زۆرترین پڕۆژەی 
دانــی  لــە  و  وەردەگرێــت  دەوڵەتیــش 
خەراجیش بەخشــراوە چوونکە ســەر بە 

سپای پاسدارانە.
بــە ســەدان دەزگای ســەر بــەم ئاخوند 
و ئــەو ئاخونــد هەیــە کــە بە هــەزاران 
میلیــارد تمەنــی بــۆ خــەرج دەکرێت؛ 
لەوانــەش زیادکردنی دووبارەی بەشــە 
باوکردنــەوەی  دەزگای  بوودجــەی 
بــە  خومەینــی  بەرهەمەکانــی 
بەرپرســایەتی سەید حەسەن خومەینی 
کــە نزیکــەی ٧٢ میلیــارد تمەنە یان 
دەزگای ئایەتــواڵ ناســری مەکارمی 
شــیرازی بــە ٣٠٥ میلیــارد تمــەن و 
دەزگای مێســباحی یــەزدی بــە ٢٨ 
ئایەتــواڵ  دەزگای  و  تمــەن  میلیــارد 

کاشانی بە ١٢ میلیارد تمەن.
دەزگای  ئامارەکانــی  گوێــرەی  بــە 
دەســپاکی جیهانی، ئێران یەکێکە لەو 
واڵتانــەی کــە لەبــاری دەســپاکییەوە 
کارنامەیەکــی لێڵ و تەماوی هەیە؛ 
هــەر بۆیەش چۆنیەتــی خەرج کردنی 
ئەو میلیارد میلیارد تمەنانە دیار نییە 

و تەنیا بۆ خۆیان لێی ئاگادارن.
دەتوانــم بڵێــم ئەوە تەنیا بەشــی دیاری 
کردنــەی  وپەخشــان  تەخشــان  ئــەو 
لــە بوودجــەدا  ســامانی واڵتــە، کــە 
هاتــووە بەشــی زۆری ئــەو داهاتانەی 
کە دیار نین و مڵکی گشتین ،تاقمی 
دەســەاڵتی کــردووە بــە ئیمپراتۆریــی 

مافیایی و پارە لە ناوچەدا. 
ئەگــەر تەنیا یەک نمونە لەو بابەتانە 
بهێنمــەوە دەتوانــم ئامــاژە بــەوە بکــەم 

کــە دەزگای "آســتان قــدس رضــوی" 
بــە سەرپەرشــتی ئیبراهیم ڕەئیســی و 
نزیک لە خامنەیی کە ســامانەکەی 
بــە میلیاردهــا دۆالر بــەراورد دەکرێت 
وێــڕای هەبوونــی گروپــی گــەورەی 
پــڕۆژەی  و  هۆتێــل  و  کۆمپانیایــی 
دانــی  لــە  ئێســتاش  تــا  داهاتــزا، 
خەراجبێبەری کراوە و جیا لە ڕێبەری 
ڕێژیــم و خودی ڕەئیســی هیچ کەس 
نازانــێ داهاتەکــەی چەندەیــە و بــۆ 
کــوێ دەچێت. ئەوەش لــە کاتێکدایە 
کــە نرخــی بێــکاری بــە پێــی خودی 
ئامارەکانــی ڕێژیــم، ١١.٥ لــە ســەدە 
کــە جێگای باوەڕ نییە و بەدڵنیاییەوە 

زۆر لەوەش زیاترە.
ڕێــژەی ئــەو کەســانەی کــە لەژێــر 
هێڵی هەژاریدا دەژین بۆ سەرووی ٢٠ 
میلیــۆن زیــادی کــردووە؛ ئاماری بە 
کارهێنەرانــی ماددە هۆشــبەرەکان لە 
سەرووی ٥ میلیۆن کەسە؛ بە هەزاران 
تــۆن بەرهەمی وەرزێــڕان دەڕزێ و بە 

دەیــان یەکەی بەرهەمهێنەری تایبەت 
دادەخرێــن؛ کۆچــی خەڵکــی لێهاتوو 
و شــارەزا و بــە دەیــان قەیرانــی تــری 
ژینگەیــی و کۆمەاڵیەتــی داهاتووی 
ژیان لە ئێران بە نەشیاو نیشان دەدات. 
ســەرەڕای هەموو ئەو قەیرانانە بەشی 
ناوەنــدە  بــۆ  ئێــران  بوودجــەی  زۆری 
لەشــکری و تیرۆریستی و ئایینیەکان 
بــە فەرمــی دابیــن دەکرێــت و بەوەش 
ناوەســتن؛ هەزاران میلیارد لە نێو تاقم 
و باندەکانــی نێوخۆیــان بــەدزی و لــە 
ژێــرەوە دابەش دەکەن و هەواڵی دزییە 
هــەزاران میلیاردییەکانیــش هــەر بــە 

جێگای خۆی.
بوودجــەی  دەبــێ  کــە  کاتێکــدا  لــە 
واڵتێــک بــۆ پــەروەردە و پێگەیانــدن، 
خوشــگوزەرانی،  و  ئاوەدانــی  بــۆ 
بــەکار  بــۆ پێشخســتن و پێشــکەوتن 
ڕاســتییەکانی   دەبینیــن  بهێنرێــت، 
ئێســتای ئێــران شــتێکی تــرە، بــەاڵم 
ئــەوەی گرنگە دەمهەوێ لە کۆتاییدا 

ئامــاژەی پــێ بکەم ئەو تابلۆیەیە کە 
بەخــت ڕەشــی خەڵکــی کوردســتان و 
ئێران لە ژێر حوکمڕانی ڕێژیم نیشــان 
دەدات، هەر چرکەســاتێک کە ڕێژیم 
بەردەوام بێت لە ژیانی، واڵت بە ساڵ 
وەدوادەکەوێت و لە کێبڕکێی ئابووری 
پاش دەکەوێت و ژیانی خەڵکیش بەرەو 
لــە نێوچوونــی زیاتر دەچێ. ســەیری 
زۆربەی ئەو واڵتانەی ناوچە و جیهان 
بکــەن کــە تــا ٣٠ ســاڵ پێــش ئێســتا 
لــە هەژاریــدا دەژیــان بــەاڵم ئێســتا بە 
هەموو پێوەرەکان لە ڕووی ئابووری و 
خۆشــگوزەرانییەوە لە پێشەوەی ئێرانن، 
کەواتــە نەهێشــتنی حوکمڕانییەکــی 
ڕزگارکردنــی  و  نادادپــەروەر  وەهــا 
واڵت لــە ژێــر داگیــرکاری، تەنانەت 
ئەگەر لە سۆنگەی ئابووریشەوە بێت، 
خزمەتێکــی گــەورە بــە مرۆڤایەتی و 

نەتەوەکانی ئێرانە. 



٧ ژمارە ٧١٥، ٢١ی دێسامربی ٢٠١٧

دوکتور قاسملوو، 
بزاڤی ڕاسیۆنالیزمی سیاسەت لە کوردستاندا

    ئارەش ساڵح
لــە هەندێــک لــە زانکۆکانــی جیهان 
پۆلێــن  لــەو  جیــا  سیاســی،  هــزری 
دەکرێــت،  کــە  بابەتییــەی  بەندیــە 
پۆلێــن بەندییەکــی جوگرافیشــی بــۆ 
دەکرێــت؛ بۆوێنــە لــە هەندێــک لــە 
زانکۆکانــی ئامریکادا وانەی "هزری 
سیاســی ئامریکایی"، واتە ئەو بنەما 
هزریانــەی کــە پێکهاتــەی سیاســەت 
و شوناســی ئامریکاییــان پێکهێنــاوە، 

وەکوو وانە دەوترێتەوە.
ئەگەر ئێســتا لە کوردستان ئەم بابەتە 
لە یەکێک لە زانکۆکاندا بێتە ئاراوە 
و هەوڵ بدرێت وانەی "هزری سیاسی 
وانەیــەک  وەکــوو  کوردســتان"  لــە 
بوترێتەوە، بە "دوکتور قاسملوو" دەست 
پــێ دەکات و هــەر بەویــش کۆتایــی 
پــێ دێــت؛ بــۆ ئــەوەی بتوانیــن لــە 
روانگەیەکــی ترەوە چــاو لە گرینگی 
ئەم بابەتە بکەین با قســەیەکی "هانا 
ئارێنــت" بێنینــە بەرچــاو کــە دەڵێــت: 
"ئەگــەر وەکــوو جوویەک لە من زوڵم 
کرا، پێویستە منیش وەکوو جوویەک 
بــەاڵم  بکــەم"؛  خــۆم  لــە  بەرگــری 
بابەتەکــە بــەوە تــەواو نابێــت بەڵکــوو 
هــەروەک هەموومــان دەزانیــن هزری 
سیاســی هانــا ئارێنت، ســەرەڕای ئەو 
حوکمــە بەهێــزە ئیتنیکیــە، کەمترین 
بۆنی سیاسەتی ئیتنیکی لێوە دیارە. 
سۆنگەی هەستانی دوکتور قاسملوو، 
زوڵم لێکــراو  خــودی  لــە  بەرگرییــە 
وەکــوو کوردێــک بەاڵم ئەو ســۆنگە 
جیهانــی  هەمــوو  واتابەخشــی 
نەبــوو؛  قاســملوو  دوکتــور  سیاســی 
ئەوەیکــە دوکتــور قاســملوو لەهەموو 
دەوروبــەری و لــە پێــش خــۆی و لــە 
پــاش خــۆی جیــا دەکاتــەوە، ئەوەیــە 
کــە ئەگەرچــی نەتەوەییترین رێبەری 
سیاســی کــورد بــووە، بــەاڵم بــەردی 
بناغەی ڕاســیۆناڵیزمی سیاسەتی لە 

کوردستان داناوە.
رێبــەری  نەتەوەییتریــن  بەکارهێنانــی 
کورد لەســەر بنەمای هەســت و ســۆز 
نییــە  قیــن  و خۆشەویســتی و رق و 
بەڵکوو پشــتی بە جۆرێک خوێندنەوە 
لە هەڵسوکەوت و رێبەرایەتی دوکتور 
قاســملوو بەســتووە؛ دوکتــور قســملوو 
نەتەوەییتریــن بووە نەک بەو مانایەی 
کــە نەریتیتریــن بــووە، یــان بــۆ وێنــە 

لەبــەر  رانکوچۆخــەی  کات  هەمــوو 
کــردووە یــان ئیدیعــای چوارپارچەیی 
کــردووە، بەڵکوو بــەو مانایەیە کە لە 
سیاســەتی عەمەلیــدا یەکــەم: زیاتــر 
لــە هــەر رێبەرێــک توانــای ناســینی 
بەرژەوەنــدی نەتەوەیی کوردی هەبووە 
ئــەو  باشــترین شــێوە  بــە  و دووهــەم: 
بەرژەوەندییەی لە سیاســەتە نێوخۆیی 
داوەتــەوە؛  رەنگــی  ناوچەییەکــەی  و 
واتــە دوکتور قاســملوو نەتەوەیی بووە 
نــەک لەبەر ئــەوەی زیاتر و بەرزتر لە 
کەسانی دیکە دروشمی داوە، بەڵکوو 
لەبەر ئەوەی هێورتر لە هەموویان و بە 
بێ هیچ نمایشێک بەاڵم لە کردەوەدا 
لــە چوارچێــوەی بەرژەوەنــدی گەلــی 

کورد هەڵسووکەوتی کردووە. 
ئەم راســتییە لەوەوە ســەرچاوە دەگرێت 
کــە دوکتــور قاســملوو، بەپێچەوانەی 
هەمــوو رێبەرەکانــی دیکــەی کورد، 
ئەکتــی  و  سیاســەت  توانیویەتــی 
و  بــکات  راسیۆنالیســتی  سیاســی 
رەهەندێکــی هــزری پێ ببەخشــێت بە 

ناوی سوسیالیزمی دێموکراتیک.
ئــەو تایبەتمەندییــەی هزری سیاســی 
کــە لــە بۆڵەبۆڵ و تەنانەت خواســتی 
ئەوەیــە  دەکاتــەوە  جیــای  سیاســیش 
پــێ  واتادارمــان  سیســتمێکی  کــە 
دەبەخشــێت کــە کێشــەی کــورد لــە 
پێوەنــدی لەگــەڵ کێشــەکانی دنیای 
مودێــڕن و لــە چوارچێــوەی چەمک 
و دەســتەواژەکانی تایبــەت بەو دنیایە 

دووبارە پێناسە دەکاتەوە. 
بۆ ئەوەی بتوانین گرینگی ئەو بابەتە 
لێــک بدەینــەوە پێویســتە چاوێک بە 
گرینگترین تایبەتمەندی کۆمەڵگای 
کەلتوورییــەوە  رووی  لــە  کوردســتان 
کوردســتان  کۆمەڵــگای  بخشــێنین؛ 
کۆمەڵگایەکــی شوانپیشــەیی بــووە، 
ئــەم  نێــو  لــە  نووســراو  کەلتــووری 
کۆمەڵگایــەدا رابردوویەکــی ئەوتۆی 
عــەرەب،  ئەگــەر  وێنــە  بــۆ  نییــە. 
فــارس یان تورکی دراوســێ، هەرکام 
زۆر  رابردوویەکــی  پێوەندییــەدا،  لــەم 
الوازیــان لەچــاو واڵتانــی ئەوروپایــی 
هەیــە، کۆمەڵــگای کورد بەبــەراورد 
رابردووەکــەی  درواســێکانی  لەگــەڵ 
الوازتــرە. وەها کەلتوورێــک ناتوانێت 
سیســتمێکی فکــری بەهێــز بەرهــەم 
بێنێتەوە کە لەرێگەی ئەو سیستەمەوە 
تاکــی کــورد بتوانێــت خۆی پێناســە 

بکات و واتا بە پێوەندی خۆی لەگەڵ 
دەرەوەی خۆی ببەخشێت.

تایبەتمەنــدی مرۆڤێــک کە تووشــی 
کەلتــوور بــووە ئەوەیە کــە، بۆ ئەوەی 
بتوانێــت لەالیەکەوە خۆی مانا بکات 
و لەالیەکــی تریشــەوە پێوەندییەکانــی 
نێوان خۆی و کەسانی تر و سرووشت 
وەهــا  بــە  پێویســتی  بخاتــەوە  رێــک 
سیســتەمێکی هزری و چەمکەکانی 
هەیــە.  سیســتەمە  بــەو  تایبــەت 
درواســێکانی ئێمە هــەرکام دەتوانن لە 
دیــن یــان خوێندنەوەیەکــی جیــاواز لە 
دین بۆ ئەو مەبەستە کەڵک وەربگرن 
و بــەم شــێوە ئیســالم لــە نێــو عەرەبدا، 
ئایینــی زەردەشــتی و شــیعە لــە نــاو 
فارسدا و خەالفەت ) وەک سیستمی 
هــزری نــەک وەک دامــەزراوە( لــە 
نێــو تورکــدا توانیویەتــی ئــەو رۆڵــە 
بــۆ ئــەوان بگێڕێــت، بۆیە سیاســەت و 
سیاسەتپیشــەیی لــە نێو ئەو نەتەوانەدا 
بێجگــە لــە رێچکەیەکــی ئێتنیکــی، 
خاوەن بنەمایەکی لێکدانەوەییش بووە. 
هەربۆیە بەو رادەیە کە ناســیوناڵیزمی 
نەتەوەکانــی سەردەســت بــە کەڵــک 
وەرگرتــن لــە ئاییــن توانیویانــە خۆیان 
ئاڵۆزتــر و بەهێزتــر بکــەن، هــەر بــەو 
کــورد،  ناســیوناڵیزمی  رادەیــەش 
عەبــدواڵ پەشــێو وتەنــی تەنیــا "قیــڕە 
وای  ئەمــە  بــووە؛  لینگکووتــان"  و 
کــردووە کە نەتەوەی کــورد لەجیاتی 
هــەر  یــان  نەتەوەیــی،  سیاســەتێکی 
دوور بێــت لە سیاســەت کــردن یان لەو 
شوێنەش کە سەودای سیاسەت لە ژێر 
ناوی کورد بۆی بووە بە هەوێن، زیاتر 
تووشی سیاسەتی خاو و ساویلکانەی 

ئیتنیکی بووە.  
قاســملوو  دوکتــور  هەوڵــی  بــەاڵم 
سوســیالیزمی  چەســپاندنی  بــۆ 
دێموکراتیــک وەکــوو ئــەو سیســتمە 
فکریە بۆ جوواڵنەوەی کورد بزاڤێک 
بــوو کــە دەتوانین بــە راســیۆناڵیزمی 
سیاســی لــە نێو کورددا نــاوی ببەین. 
ئەگەرچــی یەکەم تیشــکەکانی  ئەم 
جووڵەیە لە کۆماری کوردستان دەست 
پــێ دەکات بــەاڵم لــە راســتیدا ئــەوە 
دوکتــور قاســملوو بــوو کە ئــەم بزاڤە 
هزریــەی گەیاندە خانــەی خۆی. ئەو 
بزاڤــە هزریــەی کە دوکتور قاســملوو 
لــە نێــو حیزبەکــەی خۆیــدا دەســتی 
پێکــرد، بــۆ هەتاهەتایــە گۆڕانــی بە 

ســەر رواڵەت و چییەتی سیاســەت لە 
نێو کۆمەڵگای سیاســی رۆژهەاڵتی 

کوردستاندا هێنا.
لــە  کــردن  بەهــزری  پڕۆســەی 
ئاســتی کۆمەاڵیەتــی- سیاســیدا بــە 
لەوێــدا  کــە  دەوترێــت  پڕۆســەیەک 
بنەما یان هەڵخڕێنەری هەڵسوکەوتی 
بەهــا  لــە  سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی 
کۆمەاڵیەتییــەکان، هەســت و ســۆز 
ئــەو  بــۆ  دەگوزارێتــەوە  نەریــت  و 
بنەمــای  لەســەر  کــە  چەمکانــەی 
عەقــڵ یــان ئێســتدالل و لۆژیک یان 

هزر هاتوونەتە ئاراوە.
بــە  بۆیــە  کوردســتان  کۆمــاری 
دێتــە  جووڵەیــە  ئــەو  دەســپێکی 
ئەژمــار، چوونکــە بــۆ یەکــەم جــار 
کــوردی لــە بەرامبــەر مێژووییترین و 
پرســیاری فەلســەفە  گیانســەختترین 
دانــا، ئەویــش ئەوەیە کــە حوکمڕانی 
باش چییــە و چ تایبەتمەندیگەلێکی 
هەیــە؟ حکوومەتــی کۆمــاری کــە 
وەکــوو یەکەمین پێکهاتەی سیاســی 
مودێــڕن لە نێــو کورددا هاتــە ئاراوە، 
یەکەمجــارە  ئــەوە  کــە  دەریدەخــات 
رووبــەڕووی  نەریتییــەکان  پێکهاتــە 
چالەنج دەکرێنەوە و پرسیار لە کارامە 
بوونیان بۆ رێکخســتنی کۆمەاڵیەتی 
دەکرێــت و پێکهاتەیێکــی مودێڕن لە 

بەرامبەریان دادەنرێت. 
باســێکدا  لــە  تەباتەبایــی  جــەواد 
لەســەر هۆکارەکانــی نشســتی هزری 
دەڵێت:"هاتنــی  ئێرانــدا  لــە  سیاســی 
هیچــکات  ئێــران  بــۆ  مودێڕنیتــە 
نەیتوانی نەریــت، رووبەڕووی چالەنج 
بکاتــەوە و دامەزراوە مۆدێڕنەکان کە 
تــازە هاتبوونــە نێــو ئێــران هیچــکات 
دامــەزراوە  رووبــەڕووی  نەیانتوانــی 
بــوون  لــەوێ  کــە  نەریتییــەکان 
بوەســتنەوە، بەڵکوو هەمــوو دامەزراوە 
مودێڕنەکان بە خۆشــحاڵییەوە لەگەڵ 
نەریتییــەکان  دامــەزراوە  هەمــوو 
درێژەیــان بە ژیانــی خۆیاندا، کەچی 
ئــەو دوو دەســتە دامەزراوەیــە لە زاتی 
خۆیانــدا دژ بە یەکن؛ بۆ وێنە زانکۆ 
و قوتابخانــەی مودێــڕن و حــەوزەی 
عێلمیــە نەتەنیــا هیچــکات دژایەتــی 
بەڵکــوو  نەبــوو  ســاز  نێوانیانــدا  لــە 
درووشــمی یەکیەتــی زانکــۆ و حەوزە 
دوو  ئــەو  یەکگرتنــی  داوای  و  درا 
دژبەیەکــە  سرووشــت  بــە  دامــەزراوە 

دەکرێــت، بۆیە ئەمە وای کردووە کە 
نەتەنیــا دامەزراوەی هزری نەریتی بۆ 
بەرهەمهێنانی چەمکی نوێ تووشــی 
"تەســەلوب" ببێت بەڵکوو دامەزراوەی 
مودێڕنیــش نەتوانێــت هەوڵــی هێنانی 

چەمکی نوێ بدات".
چارەنووســی سیاســەت لە رۆژهەاڵتدا 
و لە ســەردەمی کۆماری کوردستاندا 
بــووە؛  بەپێچەوانــە  رادەیــەک  تــا 
مودێــڕن،  دەوڵەتــی  دامــەزراوەی 
رووبــەڕووی  نەریتییــەکان  دامــەزراوە 
پرسیاری قووڵ و کاریگەر دەکاتەوە و 
لە ئاکامدا دامەزراوە نەریتییەکان کە 
تا ئەو کاتە سەردەمداری سیاسەت لە 
کوردســتان بوون ئەو دامەزراوە نوێیانە 
بــە دوژمنــی خۆیــان دەزانــن. بۆیە لە 
بوونــی خۆیــدا کۆمــاری کوردســتان 
یەکەم تیشــکی پێویســتی بەهزریبوون 
لە کوردستاندا دەردەخات؛ ئەو تیشکە 
لە منداڵەکەی بەرهەمی کۆمار واتە 

"دوکتور قاسملوو" فۆڕم دەگرێت.
خوێندنەوەیەکــی  پێنــاو  لــە  لێــرەدا 
کورتــی  بــە  زۆر  و  بەراوردکارانــە 
ئــەم  کــە  بکرێــت  ئامــاژە  پێویســتە 
رووبەڕووبوونــەوە، لە بەشــەکانی تری 
کوردستان بە دوو هۆکار نایەتە ئاراوە. 
یەکەمیــان لە باشــووری کوردســتان، 
ســەرەڕای ئەوەیکــە حیزبــی مودێــڕن 
دادەمەزرێت بەاڵم ئەو حیزبە مودێڕنانە 
لە مێنتاڵیتەی خۆیاندا هەمان دووپات 
و  کۆنەکانــن  پێکهاتــە  کردنــەوەی 
لەهەمان کاتیشــدا بەجێگەی ئەوەیکە 
بــۆ  و  گۆڕانــکاری  داخــوازی  بــۆ 
بەشــێوەیەکی  ئــازادی  بــە  گەیشــتن 
کۆمەڵــگای  رووبــەڕووی  جیــددی 
نەریتییەکانــی  دامــەزراوە  و  باشــوور 
ببنــەوە کە ژینگەی سیاســی ئەوانن، 
بۆ بەردەوام بوونی ژیانی خۆیان ناچار 
دەبــن کــە دەســت بخەنــە نێــو دەســتی 
پێکهاتــە نەریتییــەکان. هەروەهــا لــە 
باکووری کوردستان بە هۆی ئەوەیکە 
دامــەزراوە نەریتییەکانی کورد وەک 
بــۆ  دەکــرا  لــێ  قەاڵیــەک چاویــان 
پێشــگرتن لە توانەوە لــە مودێڕنیتەی 
ئاتاتۆرکی، هەر بۆیە لە کۆمەڵگای 
باکــوور کەلێنی نەتەوەیــی هاوتەریبە 
لەگــەڵ کەلێنــی نێــوان مودێڕنیتە – 
نەریــت؛ واتە کوردایەتی لە باکووردا، 
بــۆ مانــەوەی خــۆی ناچــار بــووە کە 
نەریتییەکانــدا خــۆی  لــە دامــەزراوە 

دەربخات.
لــە کوردســتانی رۆژهــەاڵت، لەژێــر 
کاریگــەری کۆمــاری کوردســتان و 
رووبەڕووبوونــەوەی ســەختی نەریــت و 
موێڕنیتــە لــە پانتایــی کوردایەتیــدا، 
پێویســتییەکی  وەک  ڕاســیۆناڵیزم 
سیاســی کۆمەاڵیەتی لــە نێو ئێلیتی 
ئــەو ســەردەمەی کــورد هەســتی پــێ 
دەکرێــت. ئەم پێویســتییە لــە ئاکامدا 
لــە هزری دوکتور قاســملوو بەرهەمی 
خــۆی دەبینێتــەوە. رەهەنــدی هــزری 
سوســیالیزمی  بەهزریبوونــە  ئــەم 
دێموکراتیکــە کە هەندێک چەمکی 
نــوێ بــە دەســتەوە دەدات کــە کــورد 
بتوانێــت بە هۆیانــەوە چوارچێوەیەکی 
بــە  مودێــڕن  دنیــای  واتــاداری 
هــاوکات  و  ببەخشــێت  کێشــەکانی 
پرســیاری  بــۆ  هەبێــت  وەاڵمێکــی 
حوکمڕانــی چــاک و پرســیارەکانی 

تری دنیای مودێڕن.
چوارچێوەی سیاسەتی راسیۆناڵیستی 
ئــەو توانایــە بــە کــوردی رۆژهــەاڵت 
لەگــەڵ  هــاوکات  کــە  دەدات 
ســەر  بپڕژێتــە  نەتەوەیــی،  کێشــەی 
کیشــەکانی تری کۆمەاڵیەتی وەکوو 
کەمایەتییــە  و  ژنــان  کێشــەکانی 
جنســییەکان و کێشــەکانی پاراستنی 
کێشــەی  و  سرووشــت  و  ژینگــە 
عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتی و چینایەتی 
دنیــای  ئەمــڕۆی  کێشــەکانی  کــە 
مودێڕنــن و پشــت گوێ خســتنیان بە 

قەهقەرابردنی کۆمەڵگای خۆمانە.
ئــەو  تــری  بەرهەمێکــی  هــاوکات 
بزاڤەی دوکتور قاســملوو کە دەســتی 
پێکــردووە ئەوەیــە کە کــورد دەتوانێت 
خــاوەن وەاڵمێکــی قــووڵ بــۆ پرســی 
حوکمڕانی و دەسەاڵتی سیاسی بێت؛ 
وادەکات  سیاســی  هــزری  بۆشــایی 
توانــای  کــورد  گەلــی  ئەگــەر  کــە 
ئەوەشی هەبێت کە دەسەاڵتی سیاسی 
دابمەزرێنێت، بەاڵم ئەو دەســەاڵتە هەر 
لە دەســپێکەوە شکســتخواردوو دەبێت. 
پرســی  لەگــەڵ  رووبەڕوونەبوونــەوە 
پشــتگوێ  و  چــاک  دەســەاڵتداری 
خســتنی ئــەو پرســیارە وا دەکات کــە 
هەرچەشــنە دەســەاڵتدارییەکی کورد 
لــە داهاتــوودا هاوتەریــب بێــت لەگەڵ 
گەندەڵــی و چەند پارچە بوون و تەنیا 
هاوپەیمانییەک بێت لە چەند ناوەندی 

دەسەاڵتدا. 



ژمارە ٧١٥، ٣٠ی سەرماوەزی 8١٣٩٦

    شەماڵ تەرغیبی

کرماشان له پەنای بێپەناییدا

 دۆخــی ژیانــی خەڵکــی کرماشــان 
پــاش زیاتــر لە یەک مانــگ نەتەنیا 
سەقامگرتوو نەبووە بەڵکوو خراپتریش 

بووە.
پــاش بوومەلەرزەکەی ٢١ی خەزەڵوەر 
لــە پارێــزگای کرماشــان، کــە بــووە 
هۆی گیان لەدەســتدانی سەدان کەس 
و برینداربــوون و لێقەومانــی هــەزاران 
کەســی دیکــە، ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســالمی کە بەپێی یاساکانی خۆی 
چارەســەرکردنی  لەمــەڕ  ئەرکــدارە 
گرفتــەکان و کۆنتڕۆڵــی قەیرانەکە، 
ئــاوڕی  پێویســت  وەک  نەتەنیــا 
لێنەداونەتــەوە بەڵکوو بۆخــۆی بووەتە 
لەمپەڕێکی گەورە لەپێوەندی لەگەڵ 

ژیانی لێقەوماوان.
بەپێــی دواییــن ئامــارە فەرمییــەکان، 
تــا ئێســتا ٢٧ هــەزار کــەس بەهــۆی 
بوومەلەرزەکــەوە خانووەکانیــان لەدەس 
داوە بەاڵم لەالیەن ڕێژیمەوە تەنیا ٦٠٠ 
کانێکســیان بۆ دابیــن کراوە؛ هەڵبەت 
ڕادەســتی  کــە  کانێکســانەش  ئــەو 
نوێنەرانــی  وەک  کــراون،  خەڵــک 
پشتڕاســتییان  ڕێژیــم  مەجلیســی 
کردۆتــەوە، لەبەرامبــەر بــا و بۆرانــدا 
نەیانتوانیــوە بوومەلەرزەلێدراوان بپارێزن 
بــۆ  گیانیشــی  زەرەری  تەنانــەت  و 

بەدیاری هێناون.
ئــەم دۆخــە نالەبــارە لەپــاش زیاتــر لــە 
لەگــەڵ  هاوکاتــە  مانــگ،  یــەک 
دەســپێکی ســەرما و ســۆڵە و بارینی 

بەفــر؛ لەمبــارەوە "ئەکبەر ســەنجابی" 
فەرمانداری ســەرپێڵی زەهاو باسی لە 
دۆخی نەشــیاوی ژیانــی هاوواڵتییان 
و  کــردووە  خێوەتەکانــدا  نێــو  لــە 
وتوویەتــی: بەرپرســان دەبــێ درک بە 
بارودۆخــی لێقەوماوان بکەن؛ خەڵک 
بــە دژوارییــەوە لــە ژێــر خێوەتــی ١٠ 

میتریدا دەژین!
لــە کــۆی ئــەو ٦٠٠  وتوویشــیەتی: 
کــراوە  ڕادەســت  کــە  کانێکســەی 
تەنیــا ٢٠٠ دانەیــان لەالیــەن بونیادی 
دراوە؛  خەڵــک  بــە  مەســکەنەوە 
ئەرتــەش!  پێداگــری  بــە  ئەویــش 
بەربــاس  دێتــە  لەکاتێکــدا  ئەمــەش 
ماوەیــەک  مێهــر  هەواڵدەریــی  کــە 
پێــش ئێســتا باســی لــەوە کردبــوو کە 
ئەرکــی ســازکردنی ســەرپەنا و دانی 
کانێکــس بۆ لێقەوماوانی کرماشــان، 

لە ئەستۆی سپای پاسدارانە.
بەوتــەی فەرمانــداری ســەرپێڵ، بــۆ 
هەمــوو ئــەو ناوچانــەی کــە تووشــی 
کارەســاتی بوومەلــەرزە هاتــن، تەنیــا 
٤٠٠ چاوە سرویســی بێهداشتی دابین 

کراوە!
لەکاتێکــدا  ســەختە  بارودۆخــە  ئــەم 
ئەحســەن  کــە  دەکرێــت  ڕوومــاڵ 
دیکــەی  نوێنەرێکــی  عەلــەوی، 
لــە  وتوویەتــی:  ڕێژیــم  مەجلیســی 
هیــچ  کانێکســەکاندا  ســازکردنی 
ڕەچــاو  ئەندازیــاری  بنەمایەکــی 
بەداخــەوە  وتوویشــیەتی:  نەکــراوە؛ 
لەباتــی  پێوەندیــدارەکان  الیەنــە 
ڕاپەڕاندنــی ئەرکەکانیــان، ســەرقاڵی 
یاری کردن بە گیانی خەڵکن و لەژێر 
نــاوی یارمەتی گەیانــدن، هــەوڵ بــۆ 

تااڵنکاری زیاتر دەدەن.
فەرهــاد  دیکەشــەوە،  لەالیەکــی 
تەجــەری نوێنەری مەجلیســی ڕێژیم، 
وتوویەتــی: النیکەم دوو مانگ کات 
بوومەلەرزەلێــدراوان  تاکــوو  پێویســتە 
بەشــێوەی کاتیی، شــوێنی نیشتەجێ 

بوونیان بۆ دابین بکرێت!
ئەم قسانەی تەجەری لە کاتێکدان کە، 
ماوەیــەک پێش ئێســتا لە راپۆرتێکی 
ڤیدیۆییدا "حەســەن شــاتری" )حیســام 
خۆشــنویس(، یەکێــک لــە فەرمانــدە 
و  ئێــران  ڕێژیمــی  تێرۆریســتەکانی 
بەرپرسی نۆژەنکردنەوەی لوبنان باسی 
لەوە کردبوو، لە ماوەی کەمتر لە ١٤ 
ڕۆژدا کێشــەی کارەبــا، ڕێگەوبــان و 
کێشــە ســەرەکییەکانی ٧٣ گوندمان 

لە لوبنان چارەسەر کردووە.
لــەو ڕاپۆرتــەدا ژنێکــی لوبنانی باس 
ئێــران  ڕێژیمــی  کــە  دەکات  لــەوە 
باشــترین ئیمکانات و خزمەتگوزاریی 
خۆشــبژێوی بــۆ خەڵکــی ئــەو واڵتــە 
دابیــن کردووە و تەنات کرێ خانووی 

مانگانەشیان بۆ دابین دەکات. 
ئالێرەدایــە کە دەکــرێ بڵێین: "خێر بۆ 

خێش نە بۆ دەروێش"!
ئەوەی ڕوونە، کۆماری ئیســالمی نه 
تەنیا پارەی خەڵک و واڵت ســەرفی 
ئــاودان کردنــی واڵتانی دیکه دەکات 
بەڵکوو بەشێکی زۆر لەو پارەیەش بۆ 
تەیارکردنــی هێزه ســەرکوتکەرەکانی 
تەرخــان دەکات؛ هەر لەم پەیوەندییەدا 
له هاوینی ئەمســاڵ مەجلیسی ڕێژیم 
٢هــەزار  بوودجــەی  بڕیارێکــدا  لــه 
میلیــارد تمەنــی بۆ پــەرەدان به هێزی 
ســوپای تێرۆریســتی قــودس پەســەند 

کرد.
هەر لە چوارچێوەی زیادکردنی زەخت 
و گوشــارەکان بــۆ ســەر چاالکانــی 
پــارەی  کردنــی  ســەرف  و  سیاســی 
کــەاڵن بــۆ هێــزە ســەرکووتکەرەکان، 
ئاشــکرایان  ڕێژیــم  هەواڵدەرییەکانــی 
کرد، بە هاوئاهەنگی لە نێوان ســپای 
بەنــاو  هێــزی  و  بەســیج  پاســداران، 
ئینتزامــی، لەژێــر نــاوی "پاراســتنی 
خەڵــک" و خەبــات لــەدژی "ئەرازل و 
ئەوباش" و "پێشگیری لە دزی کردن"، 

"گەشتی تایبەت" دادەمەزرێت.
یــەزدی، فەرمانــدەی  محەممــەدڕەزا 
ســپای پاســداران لە پارێــزگای تاران، 
کــە  هۆیــەوە  بــەو  ڕایگەیانــدووە: 
"بوومەلــەرزەی کۆمەاڵیەتی" لە ئێران 
بەگشتی و تاران بەتایبەتی بەڕێوەیە، 
پێویســتە هێزێــک هەبێت کــە بتوانێ 

ڕووبەڕووی ببێتەوە.
کارناســان و چاالکانــی سیاســیی و 
مەدەنــی لــە ئێــران پێیــان وایــە ئەمــە 
لەمــەڕ  ڕێژیمــە  نوێــی  هەوڵێکــی 
زیادکردنی گوشار بۆ سەر چاالکانی 
مەدەنــی،  خوێنــدکاری،  سیاســیی، 
فەرهەنگیی و ژینگەپارێزان؛ ئەمەش 
بەو هۆیەوە کە هیچ پێناســەیەک بۆ 
"ئەرازل و ئەوباش" نەکراوە و ئەمجۆرە 
هێزانەی سەر بە سپا و بەسیج دەستیان 
ئاوەاڵیــە کــە خەڵکــی نــاڕازی یــان 

ڕەخنەگران سەرکوت بکەن.
دامەزراندنــی  ســەرەتای  لــە  هــەر 
کۆماری ئیسالمییەوە، ڕێژیم بەردەوام 
لە هەوڵی سازکردنی دەستەگەلی لەم 
چەشــنە بــووە، تاکــوو ســاناتر بتوانێ 
ناڕازییانی سیاسیی سەرکوت بکات، 

و  کۆمیتەچــی  بەرچاوترینیــان  کــە 
٦٠ی  دەیــەی  لــە  مۆنکەراتییــەکان 

هەتاوی بوون.
دوای  رووداوەکانــی  ڕاســتیدا  لــه 
بومەلەرزەکەی کرماشان و هاوکاری 
بەربــاو و بێ وێنــه ی گەلی کورد بۆ 
خوشــک و بــرا لێقەوماوەکانیــان بــه 
بــێ  گرینگیــدان بــە چاالکــی الیەنە 
پێوەندیدارەکانــی ڕێژیــم، چەشــنێک 
لــە یەکگرتوویی لە نێــو نەتەوەکەمان 
ســاز کــرد کە بــه تەواوەتی کۆماری 
وەک  خســتووه؛  لــەرزه  وه  ســێدارەی 
زۆرێک لە کارناسانیش دەڵێن: ڕێژیم، 

بــه روونی بــۆی دەرکەوتووە که هیچ 
پێگەیەکی له نێو خەڵکی کوردستاندا 
نییه، هەر بۆیه له پەلەقاژەدایه تاکوو 
بــه تەرخان کردنــی میلیاردهــا دۆالر 
و سازکردنی گروپگەلی سەرکوتکەر 
داهاتــووی خــۆی گەرەنتــی بــکات، 
بەاڵم نازنێ کاتێک که الفاوی قین 
و توڕەیــی خەڵــک وەڕێکــەوت، هیچ 
هێزێــک توانــای پێشــگرتنی نییــه و 
وەک لــە کۆنــەوە گووتــراوە: "هەموو 
شتێک لە باریکیدا دەپسێ بەاڵم زوڵم 

لە ئەستووریدا".

پێنج قوتابیی کرماشانی پلەی یەکەمی کێبڕکێی 
حەسێبە زەینییەکانی جیهانیان بەدەست هێنا

٥ قوتابیــی کــوردی خەڵکی شــاری 
پێشــبڕکێیەکانی  لــه  کرماشــان، 
جیهانیی حەسێبە زەینییەکان پلەکانی 

یەکەمیان بە دەست هێناوە.
هەواڵدێرییــە  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
کێبڕکێیەکانــی  لــه  نێوخۆییــەکان، 
حەســێبە زەینییــەکان، کــه لــە واڵتی 
مالێزی به بەشداریی ٥٧ واڵت بەڕێوە 
"مریــەم  بێهزادیــان"،  "عەســەل  چــوو، 

شەمســی"، "ئیلینا دەبیقــی" و "پەرنیا 
عەزیــزی"، پلەکانــی یەکەمیــان بــە 
دەســت هێناوە و "پارسا سەمەدی"ـــش 
توانیویەتــی پلــەی دووهــەم بە دەســت 

بهێنێت.
ئەم کێبڕکێیانە به سیســتمی حەسێبە 
ســی  )یــو   ucmas زەینییــەکان 
مــەس( بــۆ گەشــە کردنــی زەیــن، لە 
ڕێگەی بیرکارییەوە جێبەجێ دەکرێت، 

کــە لــه ســاڵی ١٩٩٣ی زایینــی، لــه 
ناوەنــده زانســتییەکانی ئاســیا، وەکوو 
ڕێگەیــەک بــۆ بەکارهێنانی تەواوی 
لــێ  کەڵکــی  مــرۆڤ  مێشــکی 

وەرگیراوە.
جێگەی ئاماژەیە، "مریەم شەمســی"، 
کاپــی قارمانــی خۆی بــه مندااڵنی 
و  ئێزگڵــە  لێــدراوی  بوومەلــەرزە 

سەرپێڵی زەهاو پێشکەش کردووە

بوومەلەرزه 
سەرچاوە ئاوییەکانی ٧ شاری کرماشانی لەنێو بردووە

کرماشــان  لــه  ڕێژیــم،  بەرپرســانی 
بوومەلــەرزه  کــه  ڕایانگەیانــدووە، 
بووەتــە هــۆی لەنێوچوونــی ســەرچاوە 

ئاوییەکانی حەوت شار.
بەڕێوەبــەری  تەختشــاهی،  عەلیــڕەزا 
"ئابفا"ـــی  شــیرکەتی  گشــتیی 
پارێزگای کرماشــان، له دانیشــتێک 
لەگــەڵ وەزیــری وزە کــه ســەردانی 
ناوچه بوومەلەرزە لێدراوەکان کردووە، 
وتوویە: لەو بوومەلەرزەیە، حەوت شار 

سەرچاوە ئاوییەکانیان له نێو چووە.
تەختشــاهی،  وتەکانــی  بەپێــی 
خەســارێکی زۆر وەبــەر بەشــی ئــاو و 
ئاوەڕووی ناوچه بوومەلەرزەلێدراوەکان 
کەوتــووە و بەپێی بــەراوردەکان زۆرتر 
له ٢٦٠ میلیارد تمەن خەساری ماڵی 

هەبووە.
شــیرکەتی  گشــتیی  بەڕێوەبــەری 
"ئابفا"ـــی پارێزگای کرماشان، باسی 
لــەوە کــردووە، که پچڕانــی کارەبای 
کــه  شــارە،  ئــەو  ئــاوی  پااڵوگــەی 
٥٠ لەســەدی ئــاوی کرماشــان دابین 

تووشــی  ئــاوی  سیســتمی  دەکات، 
شــکانی  هەروەهــا  کــردووە،  کێشــە 
ئــاوی  گواســتنەوەی  لوولەکانــی 
لەنێوچوونــی  "نــاودەروەن"  بیرەکانــی 
٢٨ بیــری ئــاو، شــکانی لوولەکانــی 
گواســتنەوەی ئاوی شــاری شــائاباد، 
شکانی ڕایەڵی دابەش کردنی ئاو لە 
حەوت ناوچەی شاری کرند، بەشێک 
لــه خەســارە گــەورەکان بــه سیســتمی 

دابەش کردنی ئاوی کرماشان بووە.
قەسرشــیرین،  شــارەکانی  لــه 
ســەرپێڵی زەهاو، گێان و هەرســینیش 
سیستمی دابەش کردنی ئاو و سەرچاوە 
خەســاریان  تەواوەتــی  بــه  ئاوییــەکان 
ســەرچاوە  کــه  شــارانه  لــەم  دیــوە، 
ئاوییەکان، کانی و تراویلکەکانن؛ به 
هۆی بوومەلەرزەکەوە لێڵ بوونە و بۆ 

خواردنەوە نابن.
و  دیکــە  ســەرچاوەیەکی  نەبوونــی 
نەبوونــی دەرفــەت بــۆ گواســتنەوەی 
ڕایەڵــی ئــاوی ئــەو شــارانه، بووەتــە 

کێشە بۆ حەوت شاری کرماشان.

بــۆ  وزه  وەزیــری  ســەردانەکەی  لــه 
ڕێگەچارەیەکــی  هیــچ  کرماشــان، 
بنەڕەتــی بۆ ئاوی ئەو شــارانه دیاری 
نەکــراوە و گرنگیــان بــه کێشــەکانی 
خەڵــک نــەداوە و هیــچ بوودجەیەکی 

تایبەتیان تەرخان نەکردووە.
ئەمــە لــە حاڵێــک دایە کــه ڕێژیمی 
ئێــران، بۆ دابین کردنــی ئاوی ناوچه 
فارس نشــینەکان بوودجــەی تایبەتــی 
بــۆ گواســتنەوەی ئــاو لــە ســەرچاوە 
زاگــرۆس  ناوچــەی  ئاوییەکانــی 
تەرخــان کردووە و بیاوانەکان به ئاوی 

زاگرۆس ئاوەدان دەکەنەوە.
دوای  دیکەشــەوە  الیەکــی  لــە 
ســەر  بــه  مانگێــک  تێپەڕبوونــی 
کارەســاتی بوومەلــەرزه لە کرماشــان، 
لــه  ناوچانــه  ئــەو  خەڵکــی  هێشــتا 
ئــاوی خاوێن بێبەشــن و بــه بەرمیل و 
تانکــر ئاویــان بــۆ دەبــەن، کــه ئەوەش 
بەتەواوەتــی خاوێــن نییــە و لــە کاتی 

خۆی دابەش ناکرێت.

گڕگرتنی خێوەت و کانێکسی لێقەوماوانی کرماشان 
دیسان زەرەری گیانی لێکەوتەوە

لــه  کانێکســێک  گرتنــی  ئاگــر 
ســەرپێڵی زەهاو بووە هۆی ســووتان و 
گیــان لەدەســتدانی کچێکــی تەمــەن 

٢٠ ساڵ.
دوای ڕوودانی کارەســاتی بوومەلەرزە 
لــه کرماشــان و ئاوارەبوونــی خەڵکی 
ناوچه بوومەلەرزە لێدراوەکان، خەڵک 
ناچــار بــوون کــه لــە نێــو خێــوەت و 
کانێکسدا بژین، هەرچەند ڕێژەیەکی 
و  خێــوەت  خەڵکــە  لــەو  کــەم  زۆر 
کانێکســیان وەرگرتــووە و ڕێژیــم پاش 
تێپەڕینــی زۆرتــر لــه یــەک مانــگ 
هێشــتا نەیتوانیــوە ئــاوارەکان جێگیــر 

بکات.

هــەر لە یەکەم ڕۆژەکانی ئاوارەبوونی 
لێــدراودا،  بوومەلــەرزە  خەڵکــی 
زۆرجــار هەواڵــی گڕگرتنــی خێــوەت 
و کانێکســەکان بــاو بووەتــەوە؛ بــۆ 
نموونــە ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی 
٢٠ی ســەرماوەزی ١٣٩٦ هەتــاوی، 
بــه هــۆی ئاگرگرتنــی خێوەتێــک له 
ســەرپێڵی زەهاو، چوار کەس گیانیان 

له دەست دا.
لــه نوێتریــن ڕووداوی لەم چەشنەشــدا 
ڕیکەوتــی ٢٨ی ســەرماوەزی ١٣٩٦ 
هەتــاوی، کانێکســێک له ســەرپێڵی 
زەهــاو گڕی گرت و کچێکی تەمەن 
٢٠ ساڵ بەو هۆیەوە، گیانی لە دەست 

دا.
هەتا ئێستە چەندین نموونەی دیکەی 
لــەم چەشــنە لــە سەالســی باوەجانی، 
ســەرپێڵی  قەاڵشــاینیی  گونــدی 
زەهــاو و زۆر شــوێنیکی دیکــە کــه 
خەساری گیانیان نەبووە، بەاڵم تەوای 
کەلوپەلــی ئــەو ئاوارانــه لــه ئاگــردا 

سووتاون، ڕوویداوە.
هەرچەنــد بەڕواڵــەت ڕێژیمــی ئێــران 
سپای پاســدارانی ئەرکدار کردووە بۆ 
نــۆژەن کردنــەوەی ناوچــە بوومەلەرزه 
لێــدراوەکان، بــەاڵم به کــردەوە دەبینین 
بــە  خزمەتگــواری  کەمتریــن  کــە 

لێقەوماوان دەکرێت.



٩ ژمارە ٧١٥، ٢١ی دێسامربی ٢٠١٧

    ئاگری ئیسماعیل نژاد

ئاو، کۆڵەکەی ستراتیژی داهاتووی کوردستان

شەشەم :
بەڕێوەبەرایەتی ئایدۆلۆژیک

گەشە و دەسەاڵتداریی ڕەزا پەهلەوی 
لــە ئێران دووانەیەک بوون کە پێکەوە 
لە دایــک بوون، بنەمای کردەکانیی 
ڕەزا پەهلــەوی وەدیهێنانــی چەمکــی 
دەوڵەت_نەتەوە بوو، بۆیە لە ڕاســتیدا 
شێوازی گەشەی ئێران لەسەر بناغەی 
چەمکــی دەوڵەت_نەتەوە داندرا، هەر 
ئــەوەش وای کــرد ڕوانینــی خۆیــی و 
ناخۆیــی لــە نێــو چەمکــی دەوڵەت_
نەتــەوەوە بگوازرێتەوە بۆ نێو گەشــەی 
ئێرانیــش، بەاڵم لە ڕەهەندی گەشــەدا 
وشــەی خۆیی و ناخۆیی بۆ گەشەی 
الســەنگ یان ناوچەی پاشــکەوتوو و 

پێشکەوتوو گۆڕدرا.
لــە ڕووی  ئێــران  بنەمــای گەشــەی 
پــاژی  دوو  لەســەر  جوغرافییــەوە، 
ناوەندی _فارس و قەراغی _نافارس 
مۆدێــڕن  دەوڵەتــی  چــون  دانــدراوە، 
پێــی وابــوو تەنیــا رێگــەی مانەوەی، 
لــە  و  نەتەوەیــە  یــەک  خوڵقاندنــی 
جوغرافیــای  ئامانجــەش  ئــەو  پێنــاو 
پاشکەوتوو و پێشکەوتووی خوڵقاند.

)ناوچــەی  ناوەنــد  گەشــەی 
پێشــکەوتوو( و پاشــکەتوویی قــەراغ 
)ناوچەی گەشە نەکردوو( وای کرد، 
جوغرافیــای ناوەند تووشــی جۆرێک 
کەڵەکەبوونی پیشــە و سەرمایە بێت، 
ڕوانینــی  لــە  کــە  کەڵەکەبوونێــک 
یەکەمدا تەنیا براوەیی ئابووری نەبوو، 
بەڵکو لە ڕووی سیاسیشەوە، جۆرێک 
براوەیــی پێشــان دەدا. ئــەوە هــاوکات 
جوغرافیــای  ئەوەیکــە  لەگــەڵ  بــوو 
قەراغیش تووشی لێچۆڕانی سەرمایە 
و قەیرانــی پیشــە و کار هــات؛ ئــەو 
ناوچــەی کە قەراغــی ئێران بوو، هەم 
ســەرمایەی تێــدا نەما و هەم تووشــی 
هەژارییەکــی قــووڵ هــات، کەوایــە 
ڕاســتیدا  لــە  پاشــکەوتوو  ناوچــەی 
فەرهەنگــی،  هــەژاری  ناوچەیەکــی 
ئابووریی و دەستەوەســتانی سیاســیش 

بوو.
بــووە  ئێــران  گەشــەی  شــێوازی 
بــۆ ئــەوەی خەڵکێکــی  هۆکارێــک 
زۆر قەراغــی ئێــران بەجــێ بهێڵێــت و 
ڕوو لــە جوغرافیــای ناوەنــد بکــەن؛ 
نێــو  نافارســی  خەڵکــی  ئەوەیکــە 
ئێــران  دەســەاڵتداریی  جوغرافیــای 
ڕوویــان لــە ناوچە فارســەکان دەکرد، 
لە ڕوانگەی سیاســییەوە، فارســەکان 
خوڵقاندنــی  بــۆ  دەرفەتێــک  وەک 
خەونی نەتەوەســازیی ســەیریان دەکرد 
ئابووریشــەوە وەک  ڕوانگــەی  لــە  و 
دەرفەتێــک بــۆ دابین کردنــی هێــزی 
کاری هــەرزان و وەچنــگ خســتنی 
ســەرمایەی زیاتــر تێڕوانیــن؛ بۆیــەش 
شــێوەی گەشــەی  لەســەر  پێداگــری 
ڕوانینێکــی  ئاســتی  لــە  الســەنگ 
ئاســتی  بــۆ  بەرژەوەندییخوازانــەوە 

ڕوانگەیەکی نەتەوەیی بەرز بۆوە.
لــە ئێســتادا کــە ئێــران ٨٠ میلیــۆن 
دانیشــتووی هەیە، پتر لە ٢٠%ی ئەو 
دانیشتووانە لە جوغرافیایەکی کەمتر 
لــە ٢%ی ئێرانــدا دەژین، واتە لە ســێ 
پارێــزگای تــاران، ئەلبورز و قەزوین و 
خاڵــی جێــی باســی دیکە لــەو بوارەدا 
ئەوەیــە کــە ١٢% ی خەڵکــی ئێــران 
لە چوار شــاری ئیســفەهان، مەشهەد، 

شیراز و تەورێز دەژین. 
پیشــەیی  و  جەماوەریــی  الســەنگیی 
ئێرانــدا  تایبەتــی  ناوچەیەکــی  لــە 
ئێــران  ناوەندیــی  کــە  کــردووە،  وای 
ئــاوەوە،  کــەم  جوغرافیایەکــی  لــە 
و  ئــاو  بــێ  جوغرافیایەکــی  ببێتــە 

تەنانــەت توونیش؛ لە ڕاســتیدا ئەوەی 
دەگوترێــت، ئێران لــە قەیرانی ئاودایە، 
مەبەست ئەوەیە جوغرافیای ناوەند کە 
چەقی دەســەاڵتی ئابووری، سیاســی 
قەیرانــی  لــە  ئێرانــە،  فەرهەنگــی  و 
ئابوورییــە و بابەتــی ئاســتی قەیرانی 
ئــاو لــە ناوچەیەک بــۆ ناوچەیەکیتر 
جیــاوازە و یەكێــک لــە هۆکارەکانی 
ڕوانگــەی  ئێــران  لــە  ئــاو  قەیرانــی 
لــە  ئایدۆلۆژیکــی  بەڕێوەبەرایەتیــی 

ئێرانە.
حەوتەم:

گەندەڵی و مافیا
پێکهاتــەی  لــە  گەندەڵــی  ئەوەیکــە 
قەبــارەی  ئیســالمیدا  کۆمــاری 
و  گرتــووە  بەخۆیــەوە  دامــەزراوەی 
لەالیــەن  ڕەش"  "گەندەڵــی  بووەتــە 
بەرپرســانی ئــەو ڕێژیمەشــەوە نکۆڵی 
لێوە ناکرێت و ڕۆژانە لە ڕاگەیاندنی 
فەرمی کۆماری ئیســالمییەوە باسی 
گەندەڵــی جۆراوجۆر دەکرێت بەاڵم لە 
بــواری ئــاوەوە ئاســتی گەندەڵییەکــە 
زۆر بەرزە و لە چەندین هۆکار بووەتە 
هــۆی ئــەوەی گەندەڵــی لــە بــواری 
ئــاو قەبــارەی دامەزراوەیــی بەخۆیەوە 

بگرێت.
 ئا: سوپای پاسداران تەنیا کۆمپانیای 
درووستکردنی بەنداو لە ئێرانە و هیچ 
کۆمپانییەک توانایــی رکەبەرایەتی 

لەگەڵ سوپای نییە.
دەســەاڵتی  ســەرەڕای  ســوپا  ب: 
تەکنیکی، خاوەنی دەسەاڵتی یاسایی 
جلوبەرگــی  دەتوانــێ  و  سیاســییە  و 
یاسایی لەبەر گەندەڵییەکانی بکات.

یــەزدی  پاپیلــی  حوســێن  دکتــۆر 
جوغرافیــزان و مامۆســتای زانکــۆی 
مەشــهەد لــە کۆڕی پیشــاندانی فیلم 
دۆکیۆمێنتێکــە  کــە  "مادرکشــی" 
لەالیــەن  و  ئــاو  قەیرانــی  لەســەر 
رووحانــی  حەســەن  نووســینگەی 
ســەرکۆماری ئێران لە ساڵی ١٣٩٤دا  
بەفرانبــاری   ٧ رۆژی  کــراوە،  ســاز 
١٣٩٤ دەڵێــت: "هاوڕێیــان یــان نازانــن 
یان نایانەوێت باسی راستییەکانی 'بن 
بێژنگ بکەن'! ٣٠ ســاڵە تەنیا ٣%ی 
بوودجــەی ئــاو بــۆ ئــاوی ژێــرزەوی 
تەرخــان کــراوە و ٩٧%ی بــۆ ئــاوی 
چونکــە  کــراوە.  تەرخــان  ســەرزەوی 
ئــاوی  بــۆ  ناتوانــێ  کۆمپانیاکانــی 
ژێــرزەوی پــڕۆژەی چەنــد میلیاردی 
بنووســن، ئەوان بەنداو ســاز دەکەن یان 
رایەڵەیــە دەنێنەوە چونکــە ئەو کارانە 

پارەی چاکی تێدایە" .
لــە ڕاســتیدا ئەوەیکــە پێــی دەگوترێ 
بەنــداو ســازکردن و رایەڵەنانەوە، تەنیا 
گەشــە  تەنانــەت  و  پێویســت  بەپێــی 
نەبــووە، بەڵکــوو دەرفەتێــک بــووە بۆ 
گەندەڵــی و گەندەڵــکاری و ئــەوەش 
وای کــردووە کــە زۆرێک لە گەاڵڵە 
و پڕۆژەکان بێ  ئەوەی پێویســت بێت 
قازانــج و زیانیــی کاتیی و گەشــەی 
ســەقامگیر، بنەمــای بڕیــار و کــردە 
و  گرووپــی  قازانجــی  بــەاڵم  نەبێــت 
مافیایی ببێتە هۆکاری دیاریکردنی 

پڕۆژەیەک.
هەشتەم

بەڕێوەبەرایەتیی ناشارەزا
لە بەڕێوەبەرایەتیی ئاو دەستەواژەیەک 

هەیــە، بەناوی "ئاوی خــوازە"؛  ئاوی 
خــوازە دەبێتــە، ئــەو ڕێژەیــە لــە ئــاو 
کااڵیــەک  بەرهەمهێنانــی  بــۆ  کــە 
پێویســتە.   لــە ڕوانگــەی ئابووریــی 
خــوازە  ئــاوی  بۆیــە  نێودەوڵەتییــەوە 
پێناســە کراوە هەتا بەرچاوڕوونییەک 
بخوڵقێنێــت  بەڕێوەبەرایەتییــەکان  بــۆ 
بــۆ ئــەوەی کــە بازرگانی ئــاو بکەن، 
بــەو شــێوەیە کە ئــەو ناوچەی ڕێژەی 
ئاویــان کەمــە، لەباتــی ئــەوەی ئــەو 
شــتوومەک و کااڵیانە بەرهەم بێنێت 
کە ئاویان زۆر پێویستە، ئەو کااڵیانە 
هــاوردە بــکات، بــە هاوردەکردنی ئەو 
شــتوومەکانە ئــاوی خــوازە هــاوردەی 
شــێوەیە  بــەو  و  کــردووە  واڵتەکــەی 
ئــاوی  و  ژینگــە  لــە  پشــتگیریی 

واڵتەکەی خۆی کردووە.
خاڵــی ســەیری بەڕێوەبەرایەتیی ئێران 
لەوەدایــە کــە، ئێــران ئێســتا واڵتێکــە 
شــووتی هەناردەی واڵتانی باشــووری 
کەنــداو دەکات، ئــەوە لــە کاتێکدایــە 
کیلۆیەیک شووتی، ٧٠٠ لیتر ئاوی 
پێویســتە و ئەگەر ئەو ٧٠٠ لیترە ئاوە 
بفرۆشــرێت، داهاتــی لــە کیلۆیــەک 
بازرگانــی  زیاتــرە.  زۆر  شــووتی 
ئێــران لــە ڕوانگــەی "ئــاوی خــوازەوە" 
ئــەوەش  و  هەڵەیــە  بازرگانییەکــی 
ئــەوەی  ســەرەڕای  ئێــران  وادەکات، 
لــە قەیرانــی ئاودایــە و لــە ڕێگــەی 
بازرگانی نێودەوڵەتییەوە پشتیوانی بۆ 
ئاوی نێوخۆیی هاوردە ناکات بەڵکوو 

تەنانەت ئاویش هەناردە دەکات.
لێــرەدا پێویســتە ئامــاژە بــە خاڵێکیتر 
خــوازەوە  ئــاوی  بــە  پەیوەنــدی  لــە 
بکرێــت، ئەویش ئەوەیە کە سیاســەتی 
ئایدۆلۆژیکــی کۆمــاری ئیســالمی 
لــە  نەکرێــت  کــە  کــردووە،  وای 
بازرگانیــدا ئاوی خــوازە زۆر کەڵکی 
بناغــەی  چونکــە  بگیرێــت،  لێــوەر 
لەســەر  ئێــران  دەرەکــی  سیاســەتی 
ئیســالمی  شۆڕشــی  هەناردەکردنــی 
دامــەزراوە و ئــەو سیاســەتەش دەبێتــە 
هــۆی گرژیــی نێوان ئێــران و واڵتانی 
جیهــان؛ بۆیــە زۆر دەرگــەی ئابووری 
لە بازرگانی ئێران دادەخرێت و ئەوەش 
دەرفەتــەکان بــۆ بەکارهێنانــی ئــاوی 
خــوازە لەمــەڕ دەرچــوون لــە قەیرانــی 

ئاو، کوێر دەکاتەوە.
نۆیەم:

ئاڵۆزی لە نێوان ناوەندەکانی 
توێژینەوە و بڕیار

بــۆ ئــەو بەشــە دەکرێــت ئامــاژە بــە 
چەنــد لێکۆڵینەوەیــەک بکەیــن؛ لــە 
ڕاپرسییەکدا کە لە نێوان مامۆستایانی 
بــواری ئاوی  زانکۆکانــی دەوڵەتیی 
ئیســفەهان و شــەهرێکۆرد و ئەهــواز 
کــراوە، پرســیاری ئەوەیان لێ دەکرێت 
بــۆ  کاروون  ئــاوی  ڕاکێشــانی  ئایــا 
زایندەروود کارێکی زانستییە یان نا؟

یەکجــار  وەاڵمــەکان  دەرئەنجامــی 
٧٤%ی  سەرســووڕهێنەرە،  و  ســەیر 
مامۆســتاکانی زانکۆی شەهرێکۆرد 
ناوچــەی  لــە  ئــاو  کــە  ئەهــواز  و 
ئەوانــەوە رادەگوازرێــت، ئــەو پڕۆژەیە 
و  شکســتخواردوو  پڕۆژەیەکــی  بــە 
هەڵــە و نازانســتی دەبینــن و ٧١%ی 
مامۆســتایانی ئیســفەهان کــە ئاو بۆ 
ئــەو  ڕادەگــوازرێ،  ئــەوان  ناوچــەی 

پڕۆژەیــە وەک پڕۆژەیەکی گرینگ 
دادەنێن .

ئەوە سەرەڕای ئەوەیە کە، کۆتلەکانی 
تاوانبارکردنــی  وێــڕای  رێژیــم  نێــو 
یەکتــری لــە ڕاگەیاندنەکاندا زۆرجار 
شەڕیان لەسەر ئەوەیە، کە سەرچاوەی 
قەیرانەکە بۆ کام دەوڵەت دەگەڕێتەوە 
و کــێ بووەتە هــۆکاری ئەو قەیرانانە 
لەســەر  جــار  هێنــدێ  تەنانــەت  و 
بەکارهێنانی وشــەی  قەیران لە دژی 

یەک هەڵوێست دەگرن. 
لــە ڕوانگەی منەوە ئەو نۆ هۆکارەی 
کــە باســم لێــوە کــرد، دەکــرێ وەک 
هۆکارگەلــی ســەرەکی ســەرهەڵدانی 

قەیرانی ئاو لە ئێران سەیر بکرێت.
قەیرانی ئاوی ئێران و ئاوی کوردستان 
زنجیــرە کێوەکانی زاگرۆس و تۆرس، 
کە بە نێو خاکی کوردستانی گەورەدا 
ســەرچاوەی  گەورەتریــن  تێدەپەڕێــت، 
ئاوی شیرینی رۆژهەاڵتی  نێوەڕاستن؛ 
کوردســتانی  بــە  کــە  زاگــرۆس 
ڕۆژهەاڵت و باشــوور تێدەپەڕێت تەنیا 
لــە ناوچــەی ژێردەســەاڵتی ئێرانــدا، 
بەدرێژایــی ١٥٠٠ کیلۆمێتــر و پانــی 
جوغرافیاییەکــی  کیلۆمێتــر   ٢٥٠
کیلۆمێتــری   ٣٢٥ بــە  نزیــک 
چوارگۆشەی ساز کردووە کە دەکاتە 
یــەک لەســەر پێنجی هەمــوو خاکی 
ئێران. یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی 
زاگــرۆس بــۆ ئێــران ئەوەیــە کــە ئــەو 
زنجیــرە کێــوە، روو بــە ناوەنــدی ئێران 
و  دۆڵ  و  شــیو  و  دەربەنــد  چەندیــن 
گــەورەی  بەپیتــی  دەشــتی  تەنانــەت 
تێــدا هەڵکەوتــووە و هەروەها ناوچەی 
داوێکــی زاگــرۆس زۆر جــار رێــژەی 
بارانــی دەگاتــە، ١٥٠٠ میلیمێتــر لــە 

ساڵێکدا  )بدیعی،١٣٧٣، ١٧٠(.
پڕئاوتریــن  ســەرچاوەی  زاگــرۆس 
ڕووبارەکانی ئێرانە: کاروون، سیروان، 
کەرخێ، کەڵــوێ، مارون، زایندەروود 
ئــەوەش  ســەرەڕای  و  چلچەمــە  و 
ڕووی  لــە  زاگــرۆس  هەڵکەوتــەی 
جوغرافیــای  هەمــوو  کەشــوهەواوە 
ژێــر  بردووەتــە  ئێرانــی  ناوەنــدی 

کارتێکەری خۆیەوە.
عەبــاس عێراقیچــی جێگــری وەزیری 
دەرەوەی دەوڵەت لە خولی ١٠ و ١١ی 
کۆماری ئیســالمی، لەسەر گرینگی 
زنجیرە شاخەکانی زاگرۆس بۆ واڵتی 
ئێــران دەڵێت: "بەبــێ زاگرۆس، ژیانی 
ئێــران لە جوغرافیــا و مێژووی ئێراندا 
بوونــی نەدەبوو، هەر بۆیــەش دەکرێت 
بە زاگرۆس بڵێین "هارتلەندی ئێران". 
ئــەو  درێــژەی  لــە  هــەر  عێراقچــی 
باســەدا دەڵێــت: "زاگرۆســی عێراقیش 
پێگەی هاوشــانی زاگــرۆس لە ئێرانە 
و زنجیــرە شــاخی تۆرســیش هەمــان 
تورکیــا  بــۆ  زاگرۆســی  پێگــەی 
هەیــە. عێراقچــی لــە درێــژەدا روونی 
دەکاتــەوە کــە زاگــرۆس و تۆرس دوو 
تایبەتمەنــدی زۆر گرینگیــان هەیــە: 
دارســتانی  ناوچــەی  گەورەتریــن   -١
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستن ٢- گەورەترین 
ســەرچاوەی کەربۆهیدراتــی جیهانیان 

لەخۆ گرتووە". 
 زاگــرۆس تەنیا ناوچەیەکی پڕئاوی 
جوغرافیای ژێردەســەاڵتی ئێران نییە، 
بەڵکــوو زاگــرۆس تەنیــا ناوچەیەکی 
کــە  ئێرانــە  ژێردەســەاڵتی  پڕئــاوی 
دەکرێــت ئاوەکــەی بۆ ناوەنــدی ئێران 
تایبەتمەندییــەش  ئــەو  ڕاگوازرێــت؛ 
بــە  کــردووە  هــاوکات  زاگرۆســی 

هارتلەند و شاڕێی ئاویی ئێران. 
بەنداوەکانی کوردستان

بــۆ  خامنەیــی  ســەردانی  پــاش  لــە 
پارێزگەی ســنە، رۆژنامــەی "دنیای 
اقتصــاد" لە ژمــارەی ٢١٥٣ی خۆیدا 
و لــە ڕاپۆرتێکدا لەســەر بەنداوەکانی 
پارێزگەی ســنە دەنووسێت: "بەبۆنەی 
بــۆ  خامنەیــی  ئایوتوڵــا  ســەردانی 
پارێزگەی ســنە، بڕیاری ســازکردنی 

١١ بەنداو لەو پارێزگەیە دراوە".  

پێداویســتییەک  ڕاســتیدا  لــە  ئــەوە 
بــۆ ناوەنــدە نــەک خێرێــک بێــت بــۆ 

کوردستان یان پارێزگەی سنە.
کۆماری ئیســالمی ئێــران، هەنووکە 
 ٢٩ ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی  لــە 
بەنداوی بەدەســتەوەیە کە لە ٥% هەتا 
٩٥% لــە کارەکانی کراوە و توێژینەوە 
لەســەر ٦٦ پــڕۆژەی لێدانــی بەنداوی 
نوێیــان بەدەســتەوەیە. ئــەوە جیاوازیــی 
٤٠ بەنــداوی تەواوکــراوە کــە ئێســتا 
ڕۆژهەاڵتــی  چۆمەکانــی  لەســەر 
هەڵبەســتنیان  کاری  کوردســتان 
کۆتایــی پێهاتــووە. هــاوکات لەگەڵ 
ئــەوە، چەندین گەاڵڵەی ڕاگواســتنی 
ئــاو لە کوردســتانەوە بــۆ ناوچەکانی 
تری ئێرانی بەدەستەوەیە کە بەڕوونی 
هەتــا ئێســتا ئاشــکرا نەکــراوە و تەنیا 
خەریکــی  لەبارەیــەوە  دەگوترێــت 
لێکۆڵینــەوەن، بەاڵم لە ئێســتادا ئاوی 
کوردســتان بۆ دوو شــاری هەمەدان و 

تەورێز ڕادەگوازرێت.
حەســەن رووحانــی لە کتێبــی "امنیت 
ملــی و نظــام اقتصــادی ایــران" لــە 
بەشــی "آب و امنیــت ملــی" هەشــت 
ڕێکار بۆ دەرچوونی ئێران لە قەیرانی 
ئــاو، دێنێتــە بەرباس کــە ڕێکاری ٥ 
و ٧ی جێــی ســەرنجن؛ لــە ڕێــکاری 
دابەشــکردنی  دەنووســێت:  پێنجەمــدا 
ســەرچاوەکانی نوێــی ئــاو، بەشــێوەی 
گەشــەی ســەقامگیر و لــە ڕێــکاری 
حەوتەمیشــدا دەنووســێت: گرتنــەوەی 

ئاوەکانی سەرسنوور. 
لێرەدا مەبەست لە سەرچاوەکانی نوێی 
ئاو، ئەو بەنداوانەیە کە لە کوردســتان 
هەروەهــا  ســازکردنیانن؛  خەریکــی 
ئێــران تەنیا لە ســنووری کوردســتانی 
الی  ناوچــەی  وەک  رۆژهەاڵتــدا 
ئــاوی  ســەرچاوەکانیی  ســەرووی 
و  دەناســرێت  رۆژهەاڵتــی  نێوەڕاســت 
لە باقی ســنوورەکاندا، ئێران ناوچەی 
الی خــوارووی ســەرچاوەکانیی ئــاو 
دێتەحیســاب، واتــە تەنیا لە ســنووری 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ئاو لە ئێرانەوە 
باقــی  لــە  و  ناوچەیەکیتــر  دەچێتــە 
سنوورەکان، ئاو لە واڵتێکیترەوە، دێتە 
نێــو ئێرانەوە، کەوایە ئــەو دوو ڕێکارە 
کــە گرینگتریــن ڕێــکار و خێراتریــن 
لەگــەڵ  رووبەڕووبوونــەوە  ڕێــکاری 
قەیرانــی ئــاو لە ئیرانــن، لە ڕوانگەی 
ســەرکۆماری ئێســتای ئێرانــەوە، هەر 
دووکیــان تەنیــا لە کوردســتان پەیڕەو 
دەکرێــت، باقی ڕێــکارەکان ڕێکاری 
درێژخایەنــن، بۆ وێنە ڕێکاری یەکەم 
فەرهەنگــی  لــە  ڕێفــۆرم  دووهــەم  و 
بەکارهێنانــی ئــاوە، بۆیە لە ڕاســتیدا 
کوردستان تەنیا شاڕێی ئاویی ئێرانە.

دەرەنجام:
کوردستانی رۆژهەاڵت، شاڕێی ئاوی 
و هارتڵەنــدی ئێرانــە و تەنیــا ڕێگەی 
هیــوای دەرچوونــی ئێران لــە قەیرانی 
ئاوییــە؛ ئەوەیکــە دەڵێیــن کوردســتان 
شــاڕێیەکی ئاوییــە، تەنیا دەرفەتێک 
بەڵکــوو  نییــە،  کوردســتان  بــۆ 
مەترسییەکیشە لەسەر کوردستان! بۆ 
روون بونەوەی زیاتری باســەکە ئاماژە 
بە قســەیەکی لێکۆڵەرانی بواری ئاو 
کــەم  قەیرانــی  ســەرهەڵدانی  لەســەر 
ئــاوی دەکــەم: لــە نێــو لێکۆلەرانــی 
بــواری ئــاودا ئــەو ڕســتەیە بــاوە کــە 
دەڵێن: "گرینگ نییە کە چەندەت ئاو 
هەیــە، گرینــگ ئەوەیە چۆن ئەو ئاوە 
بەکار دەهێنیت، چونکە هەر چەندەت 
هەبێــت، ئەگــەر دەســتی پێوەنەگــری 
تــەواو دەبێــت". لێرەدا بەر لەوەی ئاوی 
کوردســتان وەک دەرفەتێــک ســەیر 
بکەین، دەبێت ئەوەمان لەبەر چاو بێت 
کــە، بۆچی قەیرانــی ئاو لە ناوەندیی 

ئێران سەری هەڵداوە؟
ئەگــەر هۆکارەکانــی قەیرانی ئاو لە 
ئێــران لەبــەر چــاو بگریــن، بــە ڕوونی 
بۆمــان دەردەکەوێــت، کــە مەترســیی 

ســەرهەڵدانی قەیرانی بێ ئاوی لەسەر 
هەیــە،  رۆژهەاڵتیــش  کوردســتانی 
تایبەتمەنــدی  جیــاوازی  چوونکــە 
هەمــان  کوردســتان،  ژینگــەی 
و  دامەزراوەیــی  قانونــی،  کێشــەی 
مرۆڤــی کــە بوونــە هــۆکاری قەیران 
لــە ناوەنــدی ئێرانــدا، لــە سیاســەتی 
ئیســالمی،  کۆمــاری  ئاویــی 
کوردستانیش سەرهەڵدەداتەوە، کەواتە 
لەگــەڵ ئەوەیکــە پڕئاویــی ئێســتای 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەرفەتێکی 
بــۆ کارتێکــەری کوردســتان لەســەر 
تــاران خوڵقانــدووە و ئــاوی کردووەتــە 
کۆڵەکەیەکــی گرینگــی ســتراتێژی 
بەهەمــان  کوردســتان،  داهاتــووی 
شــێوەش هەوڵــی کۆماری ئیســالمی 
بــۆ بەکارهێنانــی ئــاوی کوردســتان 
لــە پێنــاو قازانــج و بەرژەوەندی خۆیدا 
مەترســی ئەوەی هێناوەتە گۆڕێ کە 
قەیرانــی بێ ئــاوی لە کوردســتانیش 

سەرهەڵبدات.
لــە  ئەوەیکــە  لەگــەڵ  کوردســتانیش 
"ئــاوی  رێــژەی  ژینگەییــەوە  رووی 
بــووژاوەی" پێویســتی هەیە، ئەگەری 
ئەوەی هەیە بەهــۆی بەرێوەبەرایەتیی 
ناکارامــە و ئیدیۆلۆژیکــی سیاســی 
کۆماری ئیســالمی، تووشی قەیرانی 
کــەم ئــاوی ببێــت، بێگومــان ئــەوەش 
کــە  گەورەیــە  زۆر  مەترســییەکی 
داهاتووی کوردســتانی خســتۆتە ژێر 

نیسێی خۆیەوە.
کۆمــاری  هەڵســوکەوتی  بەپێــی 
بەپێــی  و  کوردســتان  لــە  ئیســالمی 
هۆکارەکانــی ســەرهەڵدانی قەیرانــی 
ئــاو لــە ئێرانــدا، ئەگەری ئــەوە هەیە، 
کــە سیاســەتە ئاوییەکانــی کۆماری 
ببێتــە،  کوردســتان  لــە  ئیســالمی 
هۆکارێــک بۆ ئەوەی کوردســتانیش 
لــە داهاتوودا تووشــی هەمان قەیرانی 
ئــاو و دەرهاویشــتەکانی ببێــت، کــە 
ئێرانــی گرتووەتــەوە  ناوەنــدی  ئێســتا 
ئەزموونــی  بەپێــی  بێگومــان  و 
لەگــەڵ  حکوومــەت،  هەڵســوکەوتی 
کوردستان ئەگەر بێت و قەیرانی کەم 
ئــاوی لــە کوردســتان ســەرهەڵبدات، 
خەسارە مرۆیی و ژینگەییەکانی زۆر 

قووڵتر لە ناوەندی ئێرانیش دەبێت.
بۆ نیشــاندانی ئاســتی پەراوێزخستنی 
کوردســتان لە کۆتاییــدا تەنیا ئاماژە 
بــە نموونەیــەک دەکــەم: ســەرجەمی 
ئــەو کۆڕبەنــد و ســێمینارانەی کە لە 
پەیوەنــدی بە ئاو، لە زانکۆ و شــوێنە 
زانســتییەکانی ئێراندا بەڕێوە دەچێت، 
لەالیەن ئەو کەســانەوە سەرپەرشتیاری 
دەکرێــت، کــە خەڵک و دانیشــتووی 
ناوچەیەکــن کــە لــە قەیرانــی ئاودایە 
ئــاوی  لــە ئەگــەری ڕاگواســتنی  و 
کوردســتان، ئەوە ناوچــەی ئەوانە کە 
ئــاوی بــۆ ڕادەگوازرێــت؛ ئــەو بابەتە 
لەســەر بەرپرسانی بڕیاردەریش ڕاستە، 
بەو مانایەی کە زۆربەی بەرپرســانی 
بڕیــاردەر لــە بــواری ئــاو لــە ئاســتی 
کوردســتان و ئێراندا، کەســانێکن کە 
خەڵکــی ناوچەی کەم ئاوی ئێرانن و 
ئەگەر ئاوی کوردستان ڕاگوازرێ بۆ 
ناوچــەی ئەوان ڕادەگــوازرێ؛ ئەگەر 
تەنیــا ئــەو ڕاپرســییەی کە لــە خاڵی 
نۆهەمی هۆکارەکانی قەیرانی ئاو، لە 
ناوەنــدی ئێراندا باســی کرا، لەبەرچاو 
بگرین، بۆمان دەردەکەوێت، کە نەک 
بڕیارە سیاســییەکان بەڵکــوو تەنانەت 
زانســتیش  کۆڕبەندێکیــی  ئەگــەر 
بگیرێــت، ئاڕاســتەی کۆڕبەندەکە لە 
دژی کوردســتانە و لــە بەرژەوەنــدی 
ناوەنــدی ئێراندایــە، دواتریــش دەکرێت 
هــەر لــە ڕێگــەی ئــەو کۆربەندانــەوە 
چــاوی کۆمەڵگــە و ڕای گشــتیی 
کوردستان ببیسترێت و بۆ راگواستنی 
ئاوی کوردستان هۆکاری وەک دەڵێم 

"مەحکەمە پەسند" بهێندرێتەوە.

بەشی دووهەم و کۆتایی



ژمارە ٧١٥، ٣٠ی سەرماوەزی ١٠١٣٩٦

لوقمان ئەحمەدی: 
هۆکاری سەرەکی ناسەقامگیری و شەڕ لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا گرێدراوە بە بوونی فرە جەمسەری و نەبوونی هاوسەنگی 
هێــز لــە الیــەک و ڕەقابەتــی نێــوان واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناڤیــن و بەکارهێنانی ئەم شــەڕ و ئاڵۆزیانە لە الیەن 
ئێلیتەکانی نێو واڵتانی بەشدار بۆ پارستنی بەرژەوەندییەکانی خۆیان و مانەوەیان لە دەسەاڵت لە الیەکی دیکەوە

پ: لــە رۆژهەاڵتــی ناویــن، چەند 
شــەڕێک لــە ئارادایــە؛ لــە الیەک 
شــەڕی گەرم لە ســووریا، یەمەن و 
تاکوو ئەم دواییانە، لە عێراقیش. 
لــە الیەکــی دیکەوە، شــەڕی ســارد 
عەرەبســتان  و  ئێــران  نێــوان  لــە 
لــە ئارادایــە. هەڵبــەت ئەمریــکا 
و ڕووســیەش بەشــدارن لــە شــەڕ و 
ملمانێکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوینــدا. 
هــۆی ئەم شــەڕ و ملمانێیانە بۆچی 
دەگەڕێتــەوە و بۆچــی ڕۆژهەاڵتــی 
لەگــەڵ  بــەراورد  بــە  ناویــن، 
دەڤــەری دیکــەی جیهــان، ئەوەندە 

ناسەقامگیرە؟
واڵمــی ئــەم پرســیارانە پێویســتی بــە 
 levels( ئاســتی  شــرۆڤەکاری 
هەیــە.  جیــاواز   )of analysis
هەرێمــدا  سیســتیمی  ئاســتی  لــە 
 ،)regional system(
البردنــی ڕێژیمــی ســەدام حوســەین، 
کشــانەوەی ئامریــکا لــە عێــراق لــە 
ســاڵی  ٢٠١١، بەهــاری عەرەبــی و 
شــەڕی ناوخۆیی سووریە بۆشاییەکی 
 )power vacuum( هێــزی 
کــە  کــرد،  دروســت  هەرێمەکــە  لــە 
 balance of( هاوســەنگی هێزی
power( ناوچەکەی تێک دا. ئەم 
ئاڵوگۆڕانە وای کردووە کە حاڵەتێکی 
فرە جەمســەری دروست بێ، کە تێیدا 
بەشێکی بەرچاوی واڵتانی ناوچەکە 
لــە الیــەک و ئامریــکا و ڕووســیە لە 
الیەکــی دیکــەوە هــەوڵ بــدەن نفــووز 
و دەســەاڵتی خۆیــان زیــاد بکــەن، یان 
ڕێگــری لــە ڕەقیبەکانیان بگرن و ئەم 
بۆشــاییە پــڕ بکەنــەوە. لــەم حاڵەتــەدا 
ئانێرشــی لە نێو سیســتمی هەرێمەکە 
زیــاد دەبــێ و هاوپەیمانــی و پێوەندی 
جیــاوازی ناســەقامگیر دروســت دەبن 
بــۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگــەڵ قەیران و 
گرفتی جیاواز، کە زۆر جار بە شــەڕ 

یەکالیی دەکرێنەوە. 
لــە ئاســتی پێوەنــدی نێــوان چەند یان 
 dyadic( واڵتانــی  الیەنــەی  دوو 
relationships( بەشــداری ئــەم 
شەڕانە، دەبێ بڕوانینە سەر ڕوانگەی 
یەکــدی.  لەســەر  جیــاواز  واڵتانــی 
بەشێک لە لێکۆڵینەوەکان لە زانستی 
شەڕدا نیشانیان داوە کە دوای شەڕی 

جیهانی دووهەم ٥٠ تا ٧٠ لە ســەدی 
هەمــوو شــەڕەکان کە چەنــد یان دوو 
الیــەن بەشــداریان تێــدا کــردووە گرێ 
دراوە بــە ڕوانگــەی ئــەو واڵتانــە کــە 
یەکدی بە ڕەقیب دەبینن و ناکۆکیان 
شــەڕانە  ئــەم  مێــژوودا.  لــە  هەبــووە 
دەتوانــێ هــەم شــەڕی کۆنڤێنشــونال 
بــێ   )conventional war(
 proxy( و هەم شــەڕ بــە وەکالــەت

war(. مێــژوو و ڕوانگەی زۆربەی 
کــە  یەکــدی  لەســەر  واڵتانــە  ئــەو 
بەشــداری ئــەم شــەڕانەن بــە شــێوەی 

جیاواز ئەم ڕاستییە دەسەلمێنێ.
کــە  گرینــگ  دیکــەی  ئاســتێکی 
ڕوانگــەی کۆمەڵگــە  بــە  گرێــدراوە 

واڵتانــەوە  ئــەو  دەســەاڵتدارانی  و 
کــە بەشــداری ئــەم شــەڕانەن لەســەر 
خۆیــان. لــە زانســتی شــەڕدا نیشــان 
دراوە کە ئەگــەر کۆمەڵگەیەک یان 
دەســەاڵتدارانی واڵتێــک هۆڤیــەت و 
ڕوانگەی خۆیان بەســتبێتەوە بە رۆڵی 
واڵتەکەیــان وەکوو الیەنێکی بەهێز لە 
ناوچەیەکــی دیاریکراو یــان جیهاندا، 
ئیمکانی بەشــداری کردنی شەڕ زیاد 

دەبــێ بــۆ پاراســتنی ئــەو هۆڤیــەت و 
ڕوانگەیــە; بۆ نموونە دەســەاڵتداران و 
تا ڕادەیەکــی بەرچاویش نەتەوەکانی 
و  تورکیــە  لــە  فــارس  و  تــورک 
ئێــران بــەردەوام هۆڤیەتــی ئایینــی و 
ئــەم  ئێمپراتــوری  نفــووزی  مێــژووی 
واڵتانــە بەکاردێنــن وەکــوو دەلیــل بۆ 

بەشداریکردن لەم شەڕانەدا. 
لــەم  گرینــگ  دیکــەی  ئاســتێکی 

و  ویســت  بــە  گرێــدراوە  پێوەندیــەدا 
ئــەم  نێــو  ئێلیتەکانــی  بەرژەوەنــدی 
لەســەر  ئــەوان  ڕوانگــەی  و  واڵتانــە 
کاریگەری ئابووری و سیاسی لەسەر 
رۆل و نفــوزی خۆیــان لە نێوخۆی ئەم 
واڵتانەدا لە ئەگەری بەشداریکردن یان 

بەشــداری نەکردنــی شــەڕ. بۆ نموونە 
لە تورکیە دەبینین کە ســەرۆکی ئەو 
واڵتە شەڕی سووریە و ئاڵۆزییەکانی 
مەنتەقــە بەکاردێنێ بــۆ بەهێزکردنی 
جێــگای خــۆی، لــە ئێرانیــش ســپای 
پاسداران و ئاخوندەکان بە هەمان شێوە 
بەشداریکردنی ئەم شەڕانە بەکاردێنن 
بــۆ بەهێزکردنــی خۆیــان و مانــەوە لە 

دەسەاڵت.

کــە  بڵێیــن  دەتوانیــن  کورتــی  بــە 
ناســەقامگیری  ســەرەکی  هــۆکاری 
ناوینــدا  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  شــەڕ  و 
گرێــدراوە بە بوونی فرە جەمســەری و 
نەبوونــی هاوســەنگی هێــز لە الیەک 
و ڕوانگــە و ڕەقابەتــی نێــوان واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناڤین و بەکارهێنانی ئەم 
شــەڕ و ئاڵۆزیانە لە الیەن ئێلیتەکانی 
نێــو واڵتانــی بەشــدار بــۆ پارســتنی 
بەرژەوەندییەکانــی خۆیان و مانەوەیان 

لە دەسەاڵت لە الیەکی دیکەوە. 
     

پ: ئەگــەر ســەیری هێــزی نیزامــی 
بکەیــن، ئامریــکا و هاوپەیمانانی 
لە الیەنەکانی دیکە لە ڕۆژهەاڵتی 
ناویــن بەهێزترن، کەچی ڕووســیە 
و ئێران بە براوەی شــەڕەکانی ئەم 
دواییانــە دەبیندرێــن؛ هــۆی ئەمــە 

بۆچی دەگەڕێتەوە؟
دیــارە ئــەم بۆچوونــە زیاتــر لــە ڕای 
بــاس  ڕاگەیاندنەکانــدا  و  گشــتی 
دەکــرێ، بە کردەوە هێشــتا ئەم پرســە 
بــە تەواوەتــی یەکالیــی نەکراوەتــەوە. 
ڕاســتە، ئامریکا لە بواری نیزامییەوە 
لــە هەمــوو واڵتانــی ناوچــە و هەتــا 
ڕوســیەش بەهێزترە، بەاڵم ســەرچاوەی 
ســەر  دەگەڕێتــەوە  بۆچوونــە  ئــەم 
بــە  بەرانبــەر  ئامریــکا  سیاســەتی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوین. شــەڕی ئامریکا 
لە ئەفغانســتان و عێراق ئەزموونێکی 
لــەو  بــووە و هیــچ  یەکجــار خــراپ 
ئامانجانە کە دیاری کرابوون لە الیەن 
ئامریــکاوە وەدی نەهاتوون؛ نە توانیان 
ئیســالمی  تێروریزمــی  بــە  کۆتایــی 
بهێنــن، نــە توانیــان ڕۆژهەاڵتی ناوین 
بــەرەوە دێموکراتیزاســیۆن ببــەن. ئــەم 
ڕاســتییە وای کــردووە کــە ئامریــکا 

لــە  نــە  و  نێوخــۆی  ئاســتی  لــە  نــە 
نێودەوڵەتــی  کۆمەڵگــەی  ئاســتی 
پشــتیوانی هەبــێ بــۆ ئــەوە بــە هێزی 
نیزامــی کۆنترۆلــی ئاڵۆگۆڕەکانــی 
ڕۆژهەاڵتی ناوین بکا. لە هەمان کاتدا 
لە ئاست سیاسی، لە ئیداری ئۆباماڕا 

بگــرە تــا ترامــپ، گەیشــتوونەتە ئەو 
بــاوەڕەی کە تێکەڵبوونی ڕاســتەوخۆ 
بــە کێشــەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوین لە 
ڕێگای حوزوری بەرچاوی نیزامییەوە 
زەرەری زیاتــرە تــا قازانــج، هــەر بۆیە 
هەوڵ دەدرێ زیاتر بە وەکالەت وحزور 
و بەرژەوەنــدی ئامریــکا بپارێــزرێ لە 
ناوچەکــە؛ بەاڵم وەکوو باســمان کرد، 

ئــەم پرســە یەکالیــی نەکراوەتــەوە و 
ئیمکانــی هەیــە کە ئاڵۆگۆڕ بەســەر 
ئامریــکادا  هەڵویســتی  و  سیاســەت 
دروســت ببــێ، چوونکــە بەرژەوەنــدی 
درێژخایەنــی ئامریــکا ئــەوە ناخوازێ 
ڕۆژهەاڵتــی ناویــن تەحویلی ڕوســیە 

یان نەیارێک وەکوو ئێران بدرێ. 
 

پ: لــە کاتێکدا تورکییە دراوســێی 
ســووریەیە و دووهەمیــن ئەرتەشــی 
ناتۆی هەیە، کەچی لە ســوورییەدا 
بــە ئەنــدازەی ئێــران شــوێندانەر 

نەبووە. هۆیەکەی چییە؟
هۆکاری ئەمــە پێوەندی بە گەورەیی 
بەڵکــوو  نییــە،  نیزامییــەوە  هێــزی 
پێوەنــدی بــە ســتراتێژی و تاکتیکــی 
سیاســی و نیزامییەوەیە. لە ســەرەتای 
شەڕی سووریەدا کۆماری ئیسالمی، 
بەپێچەوانــەی توورکیــە، توانی خۆی 
وەکــوو نەیارێکــی ســەرەکی داعــش 
نیشان بدا بە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی، 
هــەر بۆیە هیــچ ڕێگرییەک لە الیەن 
ئامریکاییــەکان  یــان  ئۆرووپاییــەکان 
بۆ بەشــداری ئێران لە ســوریە دروســت 
نەکــرا و لــەو ڕێگەوە ئێران توانی هەم 
هێــز جێگیــر بــکا و هــەم قەناعەت بە 
ڕووســیە بهێنێ کە پشــتیوانی بەشــار 
ئەســەد بکەن. ئێران لــە یەکەم رۆژڕا 
فۆکووســی نیزامــی و سیاســی تەنیا 
لەســەر مانــەوەی بەشــار ئەســەد دانــا 
و هەمــوو پرســەکانی دیکــەی وەکوو 
پرســی الوەکــی دانــا، بــەاڵم توورکیە 
دوو هەڵــەی گــەورەی کــرد، هەڵــەی 
یەکــەم ئــەوە بــوو کە زۆر بە ئاشــکرا 
پێوەندییەکــی قووڵــی لەگــەڵ الیەنــە 
تونــدڕەوە ئیســالمییە ســووننەکان کە 
دژی بەشــار ئەســەد شــەڕیان دەکــرد 

دروست کرد و ڕێگەی دا هاتوچۆ لە 
خاکــی توورکیە بکەن و ئەمە بوو بە 
هۆی ئەوەیکە ئامریکا خۆی لێ دوور 
بخاتــەوە، هەڵــەی دووهەم هەڵویســتی 
ڕۆژئــاوای  بــە  بەرانبــەر  توورکیــە 
کوردســتانە و گرێدانی بەرژەوەندی و 

سیاسەت و هەڵویستەکانی لە سووریە 
بە پرســی کورد لەو واڵتە. ئەمە وای 
کرد کە تورکیە تا ڕادەیەکی بەرچاو 
فۆکــووس و وزە بخاتــە ســەر کــورد 
و لــە هەمــان کاتــدا هیــچ الیەنێکــی 
ســووریە  لــە  نەمێنــێ  بــۆ  دۆســتی 
بێجگــە لــە ئیســالمییە تونــدڕەوەکان. 
کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی و ئامریکا 

وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان لەگەڵ لوقمان ئەحمەدی

زلهێزەکانی جیهان، بە تایبەت ڕوسیە و ئامریکا دەیانهەوێ پارسەنگێکی 
هێز لە ڕۆژهەاڵتی ناوین پێکبهێنن کە سەقامگیر بێ و تێیدا بەرژەوەندی 
و نفوزی خۆیان پارێزراو بێ. رۆڵی ئامریکا و روسیە چارەنووسساز دەبێ 

بۆ بارودۆخی داهاتووی ناوچەکە

مــن لــەو بــاوەڕە نیــم کە ئامریکا هێرشــی نیزامــی بکاتە ســەر ئێران، و 
زۆربەی کەرەســتەکانی دیکەی ئامریکا بۆ فشــار خستنە سەر ئێران، وەکوو 
سەپاندنی گەمارۆ لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، ڕێگری لێ دەکرێ 

لە الیەن ڕووسیە و چین لە شۆرای ئاسایش

شــێوەیەک  هیــچ  بــە  تایبەتــی،  بــە 
ئامــادە نەبــوو و نییــە ڕێگــە بــدا کە 
ئەو الیەنانە کە تورکیە دۆســتایەتیان 
دەکا، ببــن بە ئەکتەرێکی کاریگەر؛ 
بــەاڵم بــە پێچەوانەی تورکیــا، ئێران، 
کە ئەویش نایهەوێ کورد لە ســووریە 
هیــچ رۆلێکیان هەبێ، گرینگی نەدا 
بــە کــورد چونکە پێیوایــە کە ئەگەر 
بتوانــێ وا بــکا کە بەشــار ئەســەد لە 
دەســەاڵت بمێنێتــەوە و ســەقامگیری 
بگەڕێنێتــەوە بــۆ ســووریە دەتوانــێ لە 

دواڕۆژدا ڕووبەڕووی کورد ببێ. 
    

پ: گــرژی نێــوان ئامریــکا و ئێران 
کــردووە؛  زیادبــوون  لــە  ڕووی 
داهاتــووی  بــۆ  چییــە  پێشــبینیت 
پەیوەندی نێوان ئامریکا و ئێران؟

ئەســتەمە پێشــبینی لــەم پێوەندییــەدا 
بکــرێ، بــەاڵم مــن لــەو بــاوەڕە نیــم 
کــە ئامریکا هێرشــی نیزامــی بکاتە 
ســەر ئێران، و زۆربەی کەرەستەکانی 
دیکــەی ئامریــکا بــۆ فشــار خســتنە 
ســەر ئێران، وەکوو سەپاندنی گەمارۆ 
لــە ڕێکخراوی نەتــەوە یەکگرتوەکان، 
ڕێگری لێ دەکرێ لە الیەن ڕووســیە 
و چیــن لــە شــۆرای ئاســایش. هــەر 
گوتــاری  ترامــپ  ئیــدارەی  چەنــدە 
تووندتر بە دژی ئێران بەکار دەهێنێ، 
بــەاڵم پێــم وانییــە بــە کــردەوە هیــچ 
کردارێکــی جیــددی بــە دژی ئێــران 
بکرێ لە داهاتوویەکی نزیکدا. بەاڵم 
ئەگــەر هەلومەرجــی ناوخۆیــی ئێــران 
بگــۆڕدرێ و ئۆپۆزیســیۆن و خەڵک 
بــە کردەوە دژی ڕێژیــم بجوڵێنەوە یان 
ئێــران هەڵەیەکی گــەورە لە ناوچەکە 
ئامریــکا  بەرژەوەنــدی  کــە  بــکات 
ڕاســتەوخۆ بخاتــە مەترســییەوە، ئــەو 
بــە  ئامریــکا  هەیــە  ئیمکانــی  کات 

کردەوە ڕووبەڕووی ئێران ببێتەوە. 

پ: پێشــبینیت چییە بۆ ملمانێکانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوین؟

زلهێزەکانی جیهان، بە تایبەت ڕوســیە 
و ئامریــکا دەیانهەوێ پارســەنگێکی 
هێــز لــە ڕۆژهەاڵتی ناویــن پێکبهێنن 
کە سەقامگیر بێ و تێیدا بەرژەوەندی 
و نفــوزی خۆیــان پارێــزراو بێ. رۆڵی 
ئامریکا و روســیە چارەنووسساز دەبێ 
بــۆ بارودۆخــی داهاتــووی ناوچەکە، 
ئەگــەر یەک یــان هەردوو لەم واڵتانە 
گەرەنتی ســەقامگیری و پارســەنگی 
هێز بدەن بە هاوپەیمان و دۆســتەکانی 
خۆیان لە ناوچەکە ئەو کات ئیمکانی 
ســەقامگیری  لــە  شــێوەیەک  هەیــە 
ئــەم  ئەگــەر  بــەاڵم  بــێ.  دروســت 
دوو واڵتــە هــەوڵ بــدەن لــە ڕێــگای 
هاوپەیمانەکانیانــەوە لــە ناوچەکە ئەو 
بۆشــایی هێــزە کــە دروســت بــووە پــڕ 
بکەنەوە و الیەنەکەی دیکە وەدەرنێن، 
پێشــبینی ئاڵــۆزی و ناســەقامگیری 
زیاتــر دەکرێ. بەاڵم زۆربەی واڵتانی 
ناوچە بە شێوەی جیاواز خۆیان ئامادە 
دەکەن بۆ درێژەپێدانی ڕقابەتەکانیان، 
چوونکە زۆربەی گرفتە ئەســڵییەکان 
یەکالیی نەکراونەتەوە و لە ڕوانگەی 
واڵتانــی ناوچە هێشــتا دەرفەت هەیە 
کە ئەو بۆشایی هێزە کە دروست بووە 
لــە الیەن ئەوانــەوە پڕ بکرێتــەوە؛ هەر 
بۆیــە ئیمکانــی زۆرە بەربەرەکانــێ و 
درێژەیــان  ناوچەکــە  ئاڵۆزییەکانــی 
هەبــێ و لــە حاڵەتــی جیــاواز و بــە 
شــێوەی جیاواز شەڕ و ناسەقامگیری 

سەرهەڵدەداتەوە. 
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ڕێگات پیرۆز،
ڕەنگی خەون و 

نیشانەکەی گڵگۆت 
پیرۆز !

ڕۆژت پیرۆز،
شکۆی ناو و

خۆزگەی تۆڵەی خوێنت
پیرۆز !

فەرەیدوون ئەرشەدی

کە باران ئەبارێ
یەکەم دڵۆپ و
کە پاییز دێ 
یەکەم گەاڵ و

کە خوێن ئەڕژێ
هەر یەکەم شەهید و

کە ئازادیش دەنگی گپ دەبێ
ئەوە دیسان هەر خۆمم یەکەم هاوار.

گەر من نەبم،
 القێکی مێژوو ئەلەنگێ و

 درەخت لە ڕەگی خۆی ئەتۆرێ و
 چیرۆکی مندااڵن هەتیو ئەبێ و 
شاخ خۆی بێبەری ئەکا لە لووتکە و

 پێدەشت لە میوانی هیچ بایەکی سەرەڕۆ کەروێشکە ناکا و
 زەمەن لە ڕۆژی نەهاتا

 بەردەوام لەسەر خولەکی بێزاری دەحیلێنێ و
 مێژوویش بەردەوام لە بازنەی دووپات بوونەوە دەسووڕێ.

من دڵی نیشتمانێک لە هەناومدا لێدەدا و
هەموو ئازارەکانی خزاوەتە دەمارەکانمەوە و

ڕۆژ نییە تێل دڕووی سنوور برینێکم نەکولێنێتەوە و
 پڕ نەبم لە هاوار و

 ڕۆژیش نییە شاباڵی قەسیدەیەک لە جینسی تیشکی 
ڕۆژهەاڵت

 نەڕژێتە چەکی دەستمەوە و
 تاریکی نەکەمە ئامانج و

 ڕووناکی نەگەڕێنمەوە بۆ نیشتمان.
من دەنگم ئەچێتەوە سەر ڕەگەزی ڕووبار،
 هەنگاوم ئەچێتەوە سەر ڕەگەزی با و

 ڕووانینم بەردەوام لە ئاسۆدا دووگیان ئەبێ.
من لە یەک کاتدا، 

هەم شاخم و هەمیش شار،
 هەم تفەنگم و هەمیش هاوار و
 ڕۆیشتن لە منەوە دەسپێدەکا و
 هەم ڕێگام و هەمیش هەنگاو.

لە ڕەنگەکاندا 
خاکی پۆشێکی یاخیم و

 بە جامانەی دەور گەردەنم و
 بە قومقوومەی ناو قەدم 

ڕێبواری ئازادیم و
 لە دەنگەکاندا

 قاسپەی کەوێک لە قورگمدا هێالنەی کردووە و
 پێدەشت و چیا ڕادەژێنم.

من بە کوێرە ڕێگاکاندا دەگەڕێمەوە و
 جامانەی شەهیدێک دەکەمە ملی شار و

 لە گۆڕەپانی قاسملوودا
 لەگەڵ هەموو دایکانی شەهید، شایی دەگێڕین و منداڵەکان 

فێر دەکەین بێژن:
لەوەتەی ڕۆحی دایکی شەهیدێکی گۆڕ غەریب 

خزاوەتە گیانمەوە 
نە ئۆقرە ئەگرم و

نە تینوێتیشم بە خاک ئەشکێ و
لە وەرزەکانیشدا، من وەرزی پێنجمم،

 وەرزی گەڕانەوەی شاخ،
 وەرزی قەرەسەقەڵ،
 وەرزی کۆسااڵن،
 وەرزی ڕاسان.

سان
زی ڕا

وەر

هیوا میرزایی

ڕۆژت 
          پیرۆز 
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