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حیزبی دێموکرات 
و پرسە 

نەتەوایەتییەکان

حیســابی  پێــی  بــە  گەالوێــژ  ١٥ی 
ژمــارە دەبێتــە نیــوەی هاویــن و بــە پێــی 
ئەستێرەناســیی کوردی، کاتی هەڵهاتنی 
ئەســتێرەی گەالوێژە کــە گەرمیی هاوین 
لە لووتکەدایە و لەوە بەدوا بەرەو داکشــان 
دەچــێ. گەرمــای سروشــت، لــە مێژووی 
سیاســیی کــورددا پێچەوانــەی گەرمــای 
بڵێــی  وەکــوو  رێــک  بــووە.  سیاســەت 
شــاخێکی بــەرز وێنەکــەی کەوتبێتــە نێو 
دەریایەکــی پەنــای شــاخەکە. لووتکــەی 
شــاخەکە لە نێــو ئاوەکــەدا قووڵترین خاڵە 
و داکشــان لــە شــاخ، زایەڵەکــەی لــە نێو 

ئاوەکەدا هەڵکشانە بەرەوە بەرزایی!
کاتــی  لــە  هەتاویــی   ١٣٢٤ ســاڵی 
داکشــانی گەرمــای هاویندا، سیاســەتی 
کوردســتان رووی لــە هەڵکشــان نــا. لــە 
٢٥ی گەالوێژدا پێشــەوای کورد، حیزبی 
و  دامەزرانــد  کوردســتانی  دێموکراتــی 
هەرچی گەرمای سرووشت کەمتر دەبوو، 
گەرمــای سیاســەتی کوردســتان زۆرتــر 
و زۆرتــر هەڵدەچــوو. چاالکیــی حیزبــی 
دێموکــرات زۆرتــر دەبوو و لە مانگەکانی 
دواییــدا هێــزی پێشــمەرگەی دامەزراند و 
نیزامیــی  ئاســەواری دەســەاڵتی  دواییــن 
لــە مەهابــاد ســڕییەوە. رێــک ١٥٩ رۆژ 
دێموکــرات  حیزبــی  دامەزراندنــی  دوای 
و ٦ مانــگ دوای لووتکــەی گەرمــای 
هاوین، لە لووتکەی ســەرمای سروشــتدا، 
گەرمای سیاســەتی کوردســتان گەیشــتە 

لووتکە و کۆماری کوردستان دامەزرا.
لــە ســاڵی ١٣٩٨ی هەتاویدایــن و ١٥ی 
سروشــت  گەرمــای  و  هاتــەوە  گەالوێــژ 
بــەرەو  لێرەبــەدواوە  و  لووتکــە  گەیشــتە 
داکشــان دەچــێ.  هێمــا و نیشــانەکانی 
سیاســەت لە ئێران و لە کوردســتاندا پێمان 
دەڵێــن کــە بەپێچەوانــەی رەوتی گەرمای 
لــە  روو  سیاســەت  گەرمــای  سروشــت، 
ئیســامی  کۆمــاری  دەنــێ.  هەڵکشــان 
الببــا،  دراو  ســەر  ســیفرەکانی  دەیــەوێ 
نیشــانەی قەیرانێکــی قووڵــی ئابوورییــە 
کــە هەر ئان و ســات ئەگەری تەقانەوەی 
هەیــە. هــەر لە ناوچــە و جیهانیشــدا وردە 
کۆمــاری  گرفتەکانــی  و  کێشــە  وردە 
ئیســامی زۆرتــر و زۆرتــر دەبنــەوە و لــە 
بواری نیزامییەوە تەنگی پێ هەڵدەچنرێ 
و لە بواری سیاســی و دیپلۆماتیکیشــەوە 
زۆرتــر  سیاســیی  کۆبوونــەوەی  و  کــۆڕ 
دەگیــرێ و هاوپێوەندیــی زۆرتــر بــەدژی 
رێژیمــی تــاران پێــک دەهێنن. لە ئاســتی 
ئیســامی  کۆمــاری  ئێرانیشــدا  نێــو 
بەنــاو  بــازاڕی  گەرمکردنــی  خەریکــی 
هەمــوو  و  مەجلیســە  هەڵبژاردنــی 

                    
ئەمنییەتی ژنان

 لە شوێنی کار و 
کۆمەڵگا 

لووتکەی گەرمی
جەماران سەرشۆڕانە پاشگەز دەبێتەوە

تێچووی ژیان سنووری ٧.٥ میلیۆن تمەنی تێپەڕاند!

١٥ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  رۆژی 
لــە  ڕێژیــم  ســەرکۆماری  گەالوێــژ، 
دانیشــتنێکدا لــە بینــای وەزارەتــی دەرەوە 
ســەبارەت بە کۆمەڵێک پرســی پێوەندیدار 
بە ئێــران لەوانەش تەحریمەکانی ئامریکا، 
هاتنــی  کەنــداو،  ئاوەکانــی  ئەمنیەتــی 
و  کەنــداو  بــۆ  ئامریکاییــەکان  ناوگانــە 
پرسی بەرجام قسەی کرد کە لە بەشێک 
ئامــاژەی  بەالتــاوەوە  و  قســەکانیدا  لــە 
لــە  شــەرمەزارانە  گەڕانەوەیەکــی  بــە 
داهاتوویەکــی نیزیــک لەالیــەن کۆماری 

ئیسامییەوە کرد.
حەســەن ڕوحانی وێڕای ئەوەیکە ئیدعای 

هەواڵدەریــی  گەالوێــژ،  ١٥ی  رۆژی 
ئیلنــا لەســەر زاری ســەرۆکی کۆمیتەی 
مووچــە ســەر بــە کانوونــی بەرزی شــۆرا 
ئیسامییەکانی کار ڕایگەیاند: تێچووی 
ژیــان لــە ڕەشــەممەی ســاڵی ڕابــردوو ٣ 
میلیۆن و 7٥٩ هەزار و ٢٦٢ تمەن بوو کە 
لــە کۆتایــی خاکەلێــوەی ئەمســاڵدا ٥7% 

دەزگای  لەڕێگــەی  توانیویانــە  کــردووە 
بــۆ  ئامریــکا  دیپلۆماســییەکەیانەوە! 
دوو جــار لــە ئاســتی سیاســەتی جیهانیــدا 
تەریک بخەن و ئەمەی بە دەســکەوتێکی 
گرینگــی دەوڵەتەکــەی وەســف کــرد، بــە 
زمانــی ئامــاژە وێــڕای هەڕەشــەکردن لــە 
ئامریــکا و هاوپەیمانەکانــی ڕایگەیانــد: 
»ئاشــتی لەگــەڵ ئێــران دایکــی هەمــوو 
ئاشــتییەکانە و شەڕکردن لەگەڵی دایکی 

هەموو شەڕەکان!«
ناوبــراو بــە هەڕەشــەکردن لــە ئامریــکا و 
هاوپەیمانەکانی وتوویەتی: »لەمەترســی 
بەواتــای  ئێــران  ئەمنیەتــی  کەوتنــی 

لەمەترســی کەوتنی ئەمنیەتی خۆیانە«؛ 
»ئێــوە  وتوویەتــی:  ئامریــکاش  لــە  ڕوو 
ناتوانــن ئەمنیەتــی ئێمــە خەوشــدار بکــەن 
بەاڵم ئاگاتان لە ئەمنیەتی ســەربازەکانی 
خۆتــان بــێ! ئاشــتی لەبەرامبەر ئاشــتی، 
شــەڕ لەبەرامبەر شــەڕ، نــەوت لەبەرامبەر 

نەوت، ئەمنیەت لەبەرامبەر ئەمنیەت«.
هاوکات لەگەڵ ئەم لێدوانانە کە بە زمانی 
هەڕەشە ئەنجام درا، ناوبراو نەیتوانی ترسی 
دەزگای ویایەتیش لە داهاتووی نادیاریان 
بشــارێتەوە و ڕایگەیاند: »تەنانەت ئەگەر 
ئامریــکاش ئامادە نەبێ بگەڕێتەوە بۆ نێو 
ڕێککەوتننامــەی ناوکــی ئــەوا ئێمــە بــە 

بێمەرج هەر ئامادەین دانوستان بکەین«. 
پاشــگەزبوونەوەیەکی  بەواتــای  ئەمــەش 
سەرشــۆڕانە دێت لەو هەڵوێستانەی کە تا 
پێش لە تەحریم کردنی زەریف دەیاننواند!

٩ی  رێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
گەالوێژ وەزارەتــی خەزێنەداریی ئامریکا، 
بــە فەرمی ›‹محەممەد جــەواد زەریف‹‹، 
وەزیری دەرەوەی ڕێژیمی ئیسامیی ئێرانی 
خســتە نێو لیســتی گەمارۆکانــی خۆیەوە 
کە ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی سیاسەتی 
بەمەبەســتی  و  النــی زۆر«  »گوشــاری 
بەناودیپلۆماســی  دەزگای  داخســتنی 

کۆماری ئیسامی هاتۆتە ئاراوە.

گەشــەی کرد و لە مانگی پووشپەڕیشــدا 
ســنووری 7 میلیۆن و ٥٣١ هەزار و ٥٣7 

تمەنی بەزاند!
بەپێــی ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارە لــە مانگی 
بــە ٣  پێویســتییان  کرێــکاران  ڕابــردوودا 
میلیــۆن و 77٢ هــەزار تمــەن مووچــەی 
توانــای  بتوانــن  تاکــوو  هەبــووە  زیــادی 

کڕینی خۆیان لە ئاستی یەکەمین ڕۆژی 
ســاڵ ڕابگــرن، ئەمەش لــە کاتێکدایە کە 
مووچــەی کرێکاران لە ســاڵی نوێدا تەنیا 

٦00 هەزار تمەن زیادی کرد.
هــاوکات دواییــن داتــا و زانیارییەکانــی 
بانکــی ناوەندی دەریخســتووە کە کەلێنی 
چینایەتــی لــە ئەمســاڵ ڕێکــۆردی ١٦ 

ســاڵەی خۆی شــکاندووە و زەریبی جینی 
لــە ســاڵی ٩7دا گەیشــتووەتە 0.٤١٣٢ و 
لە ســاڵی ٢0١٨دا بــۆ پلەی 7٥ی جیهان 

دابەزیوە!
لەالیەکــی دیکەشــەوە ناوەنــدی ئامــاری 
کەلوپەلــی  هەندێــک  نرخــی  ڕێژیــم 
بــاو  ئێــران  بازاڕەکانــی  لــە  مەســرەفی 

کردۆتــەوە کە بەهۆیەوە دەرکەوتووە نرخی 
مریشــک،  برنــج،  وەک  کەلوپەلەکانــی 
ڕۆن، شــیرەمەنییەکان، میــوە و ســەوزی 
لە پووشــپەڕی ئەمساڵ  بەبەراورد لەگەڵ 
بەشــێوەی  ڕابــردوو،  ســاڵی  پووشــپەڕی 

نێونجی زیاتر لە ٦0% زیادیان کردووە.

ئەوەیکە لــە ڕووداوەکانی چەند حەوتووی 
بریتــی  دەرکــەوت،  زەقــی  بــە  ڕابــردوودا 
ئیســامی  کۆمــاری  لەوەیکــە  بــووە 
ماســییە«!  »خنکاندنــی  ســەرقاڵی 
گوشــارە  لەژێــر  ئیســامی  کۆمــاری 
تەحریمــە  بەتایبــەت  و  نێودەوڵەتییەکانــدا 
سیاســی و ئابوورییەکانــی ئامریــکا کــە 
ڕوونە تێچوویەکی ئەوتۆیشی بۆ ئامریکا 
نییە، کەوتووەتە ژێر گوشــارێکی بێوێنەوە 
کــە هەناســەی لێ بڕیــوە، هەربۆیە عەلی 
خامنەیی تەنیا بە مەرجی مانەوەی خۆی 
ئامادەیــە هــەر کارێــک بــکات. تەنانەت 
ڕێککەوتــن لەگەڵ »شــەیتانی گەورە«! 

»نێچیرڤان بارزانی« سپاسی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد

»قوباد تاڵەبانی« سپاسی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد

دەورە نیزامییەکانی ڕێکخستنی ئاشکرا کۆتایی پێهات



ژمارە ٧٥٥،  ١٥ی گەالوێژی ٢١٣٩٨

»نێچیرڤان بارزانی«
 سپاسی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد

»قوباد تاڵەبانی« 
سپاسی لێپرسراوی گشتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد

لــە  کوردســتان  هەرێمــی  ســەرۆکی 

دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکانی حیزبی 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
»میرحــازم  لــە  پیرۆزبایــی  نامەیەکــدا 
تەحسین بەگ«، وەک میری پەیڕەوانی 

ئایینی ئیزەدی کرد.
دەقی نامەکە بەم چەشنەیە:

لەگەڵ ساو و ڕێزمان؛
بەنــاوی دەزگای پێوەندییە گشــتییەکانی 

دەزگای پێوەندییـــە گشـــتییەکانی حیزبـــی دێموکـــرات، 
پیرۆزبایـــی لـــە »میرحـــازم تەحســـین بـــەگ« کرد

هەئیەتێکـــی یەکیەتیـــی نیشـــتمانیی کوردســـتان 
ســـەردانی حیزبـــی دێموکراتیـــان کرد

ڕێوڕەســـمی  لـــە  دێموکـــرات  حیزبـــی  شـــاندێکی 
کـــرد بەشـــداریی  کۆیـــە«دا  »ڕۆژی 

خـــۆری نیشـــتمانی کوردان 
لـــە گەالوێژدا 

هەڵدێت

ڕێژیـــم لـــە چاالکیـــی ئەندامانـــی حیزبـــی دێموکرات، 
ترســـی لێ نیشـــتووە

دەورە نیزامییەکانی ڕێکخستنی ئاشکرا کۆتایی پێهات

خــۆی  پێزانینــی  و  ســپاس  نامەیەکــدا، 

ئاراســتەی لێپرســراوی گشــتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد.

دەقی نامەکە بەم چەشنەیە:
بەڕێز مستەفا هیجری

لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران

ساو و ڕێز؛
بــە خۆشــحاڵییەوە پەیامــی پیرۆزباییتان 
بــۆ هەڵبژاردنــم بــە ســەرۆکی هەرێمــی 
پێگەیشــت. زۆر سپاســتان  کوردســتان، 
دەکــەم، هیوادارم هەموو الیەک بتوانین 

هەرێمــی  ســەرۆکوەزیرانی  جێگــری 
و  ســپاس  نامەیەکــدا  لــە  کوردســتان 
پێزانینــی خــۆی ئاراســتەی لێپرســراوی 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێرانی کرد.
دەقی نامەکە بەم چەشنەیە:

حیزبــی  گشــتیی  لێپرســراوی  بەڕێــز 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

ساوێکی گەرم...
بــە سپاســەوە، پیرۆزباییەکەتانم بە دەســت 
گەیشت، ئێمەش لەم کابینەیەدا هیوادارین 
بە پشتگیریی خەڵک و هەموو الیەنەکان، 
پرۆســەی خزمەتکردنــی هاوواڵتییــان و 

بوژاندنەوەی هەرێمی کوردستان بەرەوپێش 
تەندروســت  حکومڕانییەکــی  و  ببەیــن 
شــانازیی  جیگــەی  کــە  بنێیــن  بونیــاد 
هەمــوو الیەکمان بێت. بە خەمخۆریشــەوە 
هــەوڵ دەدەین بــۆ پاراســتن و پتەوکردنی 
هەمــوو  نیــوان  یەکڕێزیــی  و  برایەتــی 
الیەنە سیاســییەکان لەپێنــاو بەرژەوەندیی 
کۆمەاڵنــی خەڵکی کوردســتان. دووباره 
سپاستان دەکەم و هیوامان سەرفرازیتانە.

لەگەڵ ڕێزدا
قوباد تاڵەبانی

جێگری سەرۆک وەزیران

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە، 
پڕ بە دڵ پیرۆزبایی ئەو متمانەبەخشینەتان 
لــێ دەکەیــن کــە لــە الیــەن پەیڕەوانــی 
ئایینــی ئیزەدییەوە بە بەڕێزتان بەخشــراوە. 
هیواداریــن بــەو هەســتە بەرزەتــان لەپێنــاو 
خزمەت بە خوشک و برا ئیزەدییەکان بۆ 
سەر ئاو و خاکی باوباپیرانمان و کۆتایی 
بــە تاوانکارییەکانــی داعــش و نەیارانــی 

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
کوردستانی ئێران، لە ڕێوڕەسمی »یادی 
ڕۆژی  زێڕینــی  ئارمــی  و  ســاڵە   ٥0

کۆیە«دا، بەشدارییان کرد.
گەالوێــژ،  ١0ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرســتیی  بــە  ئێــران،  کوردســتانی 
ئەندامــی  بەیگــی‹‹،  خاکــی  ›‹فــواد 

 بەشــی ڕێکخستنی ئاشــکرای دەزگای 
ڕێکخســتنی گشتیی حیزبی دێموکرات، 
بە هاوکاریی دەزگای فەرماندەیی هێزی 
پێشــمەرگەی کوردستان لە ڕێوڕەسمێکی 
نیزامیــی بەشــکۆدا، کۆتایــی بە دەورەی 
ڕێکخســتنی  ئەندامانــی  نیزامیــی 
ئاشــکرای حیــزب هێنــا. ڕۆژی هەینــی 
دەزگای  گەالوێــژ،  ١١ی  ڕێکەوتــی 
ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی دێموکرات 
بە هاوکاریی فێرگەی فەرماندەیی هێزی 
ڕێوڕەســمی  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 
نیزامییەکانــی  دەورە  کۆتاییهاتنــی 
ڕێکخستنی ئاشکرای حیزبیان بەڕێوەبرد. 
ســەرەتای ئــەم ڕێوڕەســمە، بــە خوێندنــی 
ســروودی نەتەوایەتیــی »ئــەی ڕەقیــب« 
بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی  و 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 
کورد و کوردســتان دەســتی پێکرد. دواتر 
بەشــدارانی دەورە بــە خواردنــی ســوێندی 
ڕێبــازی  کوردســتان،  بــە  وەفــاداری 
مافخوازیــی  بزووتنــەوەی  و  شــەهیدان 
نەتەوەی کورد، پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازی 
دێموکرات، نوێکردەوە. بەشــێکی دیکەی 
ڕێــژەی  لــە  پێکهاتبــوو  ئــەم ڕێوڕەســمە 
نیزامیی دەســتەکانی ١٤١، ١٤7، ١٥٢، 
١٥٨ی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان و 
هەروەهــا دەســتەکانی ١0٢، ١٦٥، ١7١ 
و ١٨٨ی هێزی پشــتیوانیی پێشمەرگەی 
بەهرامــی«،  »کاوە  دواتــر  کوردســتان. 
هێــزی  فەرماندەیــی  دەزگای  بەرپرســی 

بــۆ جارێکــی دیکە، نیشــتمان بە ڕەنگی 
گەالوێژ دەڕازێتەوە و ڕێبوارانی مەکتەبی 
یــادی 7٤ ســاڵەی خەباتــی  چوارچــرا، 

حیزبی دێموکرات زیندوو ڕادەگرن.
ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، بە بۆنەی پێشوازی لە 
7٤ـــەمین ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی 
دێموکــرات، لــە شــارەکانی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان، چاالکیی بەرینی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە شاری »پیرانشار«، 
گەالوێــژ،  ٣ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
تەبلیغــی  چاالکیــی  ئەنجامدانــی  بــە 
دیــوار،  ســەر  لــە  دروشــم  نووســینی  و 
پشتیوانیی خۆیان لە حیزبی دێموکرات و 
ڕاســان دەربڕی و هەروەها بێزاریی خۆیان 
لــە ڕێژیــم نیشــان دا. ئــەو دروشــمانەی 
کــە لــەو چاالکییــەدا نووســرابوون بریتی 
بــوون لــە: »بــژی ڕاســان، بــژی حــدکا، 
قاســملوو قامووســێک بۆ ژیــان، مەرگ 

بۆ خامنەیی«.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات، لــە بەرەبــەری 
٢٥ی گەالوێــژ، ســاڵڕۆژی دامەزرانــی 
ئێــران،  دێموكراتــی كوردســتانی  حیزبــی 
لــە شــارەدێی ›‹نــێ‹‹، ســەر بــە شــاری 
مەریــوان، چاالكیــی بەرینــی تەبلیغییــان 

بەڕێوە برد.
ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە شارەدێی 
دروشــمگەلی:  نووســینی  بــە  ›‹نــێ‹‹، 
›‹بــژی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئیــران‹‹، ›‹پیــرۆز بێــت ٢٥ی گەالوێــژ 
ســاڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموكراتی 
و  قاســملوو  بــژی  ئێــران،  كوردســتانی 
ڕاســان بەردەوامــە‹‹، چاالکیــی بەرینــی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.

لــە  ئێــران،  ئیســامیی  ڕێژیمــی 
خەباتــکاری  خەڵکــی  چاالکییەکانــی 
و  بەرپــرس  و  تۆقیــوە  کوردســتان 
بەئاشــکرا،  و  ڕاســتەوخۆ  مۆرەکانــی، 
دەســڕنەوە.  شۆڕشــگێرانەکان  دروشــمە 
گەالوێــژ،  ٩ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
بەرپرســی ئیتاعاتــی شــاری ســەقز کــە 

نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  هەئیەتێکــی 
کوردستان، سەردانی شۆرای بەڕێوەبەریی 
کەمپــی جێژنیکانی حیزبــی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانیان کرد.
گەالوێــژ،  ٦ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  هەئیەتێکــی 
کوردســتان بــە سەرپەرســتیی ›‹کەمــاڵ 
کۆمیتــەی  بەرپرســی  بەحرەکەیــی‹‹، 
بەحرەکەی یەکیەتی، ســەردانی شــۆرای 

بەرێوەبــەری کەمپــی جەژنیکانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد.

قووڵکردنــەوەی  و  ســەقامگیری  بــۆ 
تەبایــی،  ئاشــتی،  لێکتێگەیشــتن، 
لەپێنــاو  لێبوردەیــی،  و  پێکەوەژیــان 
بکەیــن.  کار  باشــتردا  داهاتوویەکــی 
هیــوای تەندروســتی و بەختەوەریتــان بــۆ 

دەخوازم.
هەر سەرکەتوو بن.

نێچیرڤان بارزانی
 وەک هەمیشە چرای ڕوونکەرەوەی 

ڕێگای خەباتمان بێ.

ئــەم هەیئەتــە لــە الیــەن وەڤدێکــی حیزب 
بە سەرپەرســتیی »ڕەحیم مەنگووڕی‹‹، 

حیزبــی  سیاســیی  ناوەنــدی  ئەندامــی 
دێموکرات، پێشوازییان لێکرا.

لــەم دانیشــتنەدا، هــەر دوو الیەن، پرســی 
ناوچەکەیــان  بارودۆخــی  و  کــورد 
بــەوردی تاوتــوێ کــرد و هەروەهــا وەک 
دوو هێــزی دۆســت، پێداگرییــان لەســەر 
پاراســتنی بەرژەوەندیی بااڵی نیشــتمانی 
کــرد و جەختیــان لەســەر بەهێزترکردنــی 

پەیوەندییەکانی نێوانیان کردەوە.

دیکــەی گەلــە مــاف پێشــێلکراوەکەمان 
مێژووییتــان  ڕۆڵــی  و  بــن  ســەرکەوتوو 
بگێــڕن. جارێکی دیکــە پیرۆزباییتان لێ 

دەکەین.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان

محەممەدنەزیف قادری

دەســتەی کارگێڕیی حیزبــی دێموکرات، 
»قائیــم  فەرمیــی  بانگهێشــتی  لەســەر 
مەقامــی قەزای کۆیە«، لە »یادی ٥0 
ساڵە و ئارمی زێڕینی ڕۆژی کۆیە«دا، 
بەشــدارییان کــرد. لە ڕێوڕەســمەکەدا کە 
بەشــێکی زۆر لــە الیەنــە سیاســییەکان و 
نوێنەرانــی دامودەزگاکانــی حکوومەتی 
هەرێمــی کوردســتان لــە قــەزای کۆیــە 

بەشــدار بوون، لــە چەندین بڕگەی جیاواز 
و لە  بوارەکانی هونەری و وەرزشی و...، 
یادەکــە بەرز ڕاگیرا. لە ڕێوڕەســمەکەدا، 
پەیامی دەزگای پەیوەندییە گشتییەکانی 
لــە  خوێندرایــەوە.  دێموکــرات  حیزبــی 
ڕۆژی ١ی  زایینییــەوە،  ســاڵی١٩٦٩ی 
مانگی ئاگوست، وەکوو ڕۆژی »شاری 

کۆیە« ناودێر کراوە.

لــەم پەیوەندییــەدا، وەفادارانی دێموکرات، 
ڕۆژی ١٢ی گەالوێــژ، بــە ئەنجامدانــی 
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغی و نووســینی 
دروشم لە گوندی »گونبەد«ی ناوچەی 
ســۆمای ورمــێ، پشــتیوانیی خۆیــان لــە 

خەباتی حیزبی دێموکرات دەربڕی.
دروشــمەکانی ئــەو چاالکییە بریتی بوون 
لــە: »بــژی دێموکــرات، بژی قاســملوو، 
هەیــە،  درێــژەی  شــەهیدان  ڕێــگای 
حیزبــی دێموکــرات فێرگــەی بەرگری و 

شۆڕشە«.
هەروەها ڕۆڵە بەجەرگەکانی دێموکرات لە 
شــوێنێک بە ناوی »قەمچی شەریف«، 
لە گوندی »گەلێنـ«ـی سەر بە ناوچەی 
ژاوەرۆی ســنە، بە ئەنجامدانی چاالکیی 
تەبلیغی و نووســینی دروشــم، تیشــکێک 
لــە  دێموکراتیــان  خەباتــی  هەتــاوی  لــە 
گەالوێژدا، خستە نێو دڵی ئازادیخوازان.

دروشمەکانی ئەو چاالکییەش بریتی بوون 
لــە: »بــژی حدکا، بژی قاســملوو، بژی 
دێموکرات و گەلێن قەاڵی دێموکرات«.
لەالیەکی دیکەشــەوە ڕۆژی یەکشەممە، 
١٣ی گەالوێــژ، ڕێبوارانــی بیرئاگرینــی 
ڕێبــازی قاســملووی شــەهید لــە شــاری 
سنە ، لە 7٤ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی 
حیزبەکەیانــدا، بــە ئەنجامدانی چاالکیی 
و  تراکــت  باوکردنــەوەی  و  تەبلیغــی 
پۆســتێری تایبــەت بــە ٢٥ی گەالوێــژ، 
پەیمانیــان لەگەڵ ئارمان و ئامانجەکانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

نوێ کردەوە.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی لێی ئەنجام 
درابوون بریتین لە »شــارەکی کوردستان، 
ئاپارتمانــی ویایەتــی فەقیهی شــارەکی 

کوردستان و تەوەکولی فەیزئاوا«.

لــە چاالکییەکانــی ئەنــدام و الیەنگرانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
لــەو شــارەدا ئەژنــۆی وەلەرزیــن کەوتووە، 
ڕۆژی  بــە  و  نیــوەڕۆ  ١٢ی  کاتژمێــر 
ڕووناک و لە شوێنە جیاوازەکانی شاردا، 
دەســتی کــردووە بە ســڕینەوەی دروشــم و 
چاالکییــە تەبلیغییەکان. ئەو شــوێنانەی 

پێشمەرگەی کوردستان، بەم بۆنەوە چەند 
وتەیەکــی پێشــکەش کرد و لە بەشــێکی 
قســەکانیدا سپاسی دەزگای ڕێکخستنی 
حیزبــی کــرد کــە بەو شــێوە بەرفراوانە لە 
ڕاســتای زیاتــر گرێدانــی خەباتی شــار و 
شاخدا کار دەکەن و توانیویانە سەرکەوتن 
تۆمار بکەن و ڕایگەیاند: »دەستخۆشــی 
لە ڕێکخســتنی ئاشکرای حیزب دەکەین 
کە بۆ یەکەمین جار، بە ڕێکخســتنێکی 
بەهێز لە کارێکی هاوبەشــدا، لە قۆناغی 
ڕاســان، بــۆ لێکگرێدانی خەباتی شــاخ و 
شار بە شێوەیەکی فەرمی توانی ئەم دەورە 
نیزامییانــە ڕێــک بخــات. ڕێکخســتنی 
ئاشــکرای حیــزب بە شــێوەیەکی فەرمی 
لە بواری نیزامیدا خۆی بۆ قۆناغەکانی 

دواتری خەباتەکەمان ئامادە دەکات«.
ناوبــراو لــە کۆتایــی قســەکانیدا وتــی: 
»هێزی پێشمەرگەی کوردستان جارێکی 

دیکــە ئامادەیــی خــۆی دەردەبڕێــت بــۆ 
هەر چەشــنە تێکۆشــانێک کە ڕێبەریی 
حیزبەکەمان پێی بسپێرێت. لە هەلومەرجی 
ئێســتادا هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
پۆتانسیەلی هەموو حەرەکەتێکی نیزامی 

و شۆڕشگێڕانەی هەیە«. 
پاشــان »دارا ناتــق«، جێگــری دەزگای 
لــەم  حیــزب،  گشــتیی  ڕێکخســتنی 
کــرد  پێشــکەش  وتارێکــی  ڕاســاتایەدا 
هــەوڵ  بــە  ئامــاژەی  وتارەکەیــدا  لــە  و 
حیزبــی  ئەندامانــی  تێکۆشــانەکانی  و 
دێموکــرات لــە نێوخــۆ، دەرەوەی واڵت و 
بەتایبەتــی لە باشــووری کوردســتان کرد 
کــە بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان شــان بــە 
شــانی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان لە 
دەســتپێکی ڕاســانەوە خەبات و تێکۆشــان 
بەشــێکی  لــە  ناتــق«  »دارا  دەکــەن. 
دیکــەی قســەکانیدا ڕوو لــە ئەندامانــی 

ئاشــکرای حیــزب وتی: »ئێــوە ئەو هێز و 
ئیــرادە لــە خۆبوردووەن کە هاوکات وەک 
باسکی بەهێزی ڕاسان و قەاڵی لەگیران 
نەهاتــووی شۆڕشــگێڕی دێموکــرات لــە 
مــاوەی ئــەم چەنــد ســاڵە، بــە هــەوڵ و 
بــە  خۆتــان،  ماندووبوونــی  و  تێکۆشــان 
ورەیەکی بەرزی شۆڕشــگێڕییەوە بەشدار 
بــوون«. ناوبــراو لــە کۆتایی قســەکانیدا 
ڕایگەیاند: »خەباتی مافویســتیی کورد 
و پرسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
پێش دەستپێکی ڕاسان جۆرێک بێدەنگی 
باڵی بەســەردا کێشــابوو و لە مەعاداڵتی 
ناوچەییــدا پەراوێز خرابوو، بەاڵم بە هەوڵ 
و تێکۆشــانی ئێوە، جارێکی دیکە پرسی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتی نێوڕاســتدا بووە بە 
پرســێکی گرینگی ناوچەیی و ڕۆحێکی 
تازەتــان بــە بــااڵی بزووتنــەوەی کــورددا 

کرد«.

کە بەرپرســی ڕیســوای ئیتاعاتی ڕێژیم 
بوێرانــی  چاالکیــی  ســەقز،  شــاری  لــە 
دێموکراتــی لــێ ســڕیوەتەوە، بریتیــن لە: 
دیــواری  هێمــن،  مامۆســتا  »مەیدانــی 
نــەوت و پارکــی منــداڵ«.  شــیرکەتی 
ئەوە یەکەم جار نییە کە دەســتوپەیوەندی 
و مۆرەکانــی ڕێژیــم هێــرش دەکەنە ســەر 

چاالکیــی تەبلیغیــی ئەندامانــی حیزبــی 
دێموکرات. 

هەروەهــا ئەنجامدانــی ئــەو کارە لە الیەن 
ئــەو  ئیتاعاتــی  یەکەمــی  بەرپرســی 
شــارەوە، بــە مانــای دامــاوی و الوازیــی 
ئــەو ڕێژیمەیە لە بەرانبەر چاالکییەکانی 

خەڵکی مافخوازی کوردستانەوە.



٣ ژمارە ٧٥٥، ٦ی ئاگۆستی ٢٠١٩

و

درێژەی پەیڤ
تاکــوو  خســتووە  وەگــەڕ  مۆرەکانــی 
هەڵبژاردنێکــی گەرموگــوڕی بۆ دابین 
بکەن و رەوایی ناڕەوای بۆ دەست بخەن. 
بــەاڵم ئەمجارە رەنگە ئەم هەڵبژاردنە بەو 
شــێوەی کە کۆماری ئیسامی دەیەوێ 
بەڵکــوو  نەکرێتــەوە،  ســوورەداخ  بــۆی 
گەرماکــەی زۆر بەتینتــر لــەوە بــێ کە 
بیــری لــێ دەکاتــەوە. رەنگــە خەڵکانــی 
ئێــران وەهــا تــووڕە بــن لــەم رێژیمــە کــە 
نــەک لــە هەڵبژاردنەکانیــدا بەشــداری 
نەکــەن، بەڵکوو کــۆڕو کۆبوونەوەکانی 
هەڵبــژاردن ببــن بە بیانوو و دەســپێکێک 
و  خۆپیشــاندان  وەگەڕخســتنەوەی  بــۆ 
لــە ئێرانــدا.  ســەرهەڵدانی سەرتاســەری 

رەنگە تەنانەت نەگاتە هەڵبژاردنیش! 
ئــەم چەند مانگەی داهاتــوو قەیرانەکان 
قووڵتــر و گوشــارەکان فراوانتــر دەبــن و 
لەگــەڵ داکشــانی گەرمــای سروشــتدا، 
سیاســەت لــە ئێرانــدا گەرمتــر دەبێتــەوە. 
ئایا لووتکەی ســەرمای سروشــت دەبێتە 
کۆمــاری  هەمیشــەیی  گۆڕســتانی 

ئیسامی؟ 

مەبەســتی  بــە  و  بــەردەوام  ڕێژیــم، 
میلیتاریزەکردن و گوشاری زیاتر بۆ سەر 
خەڵکــی کوردســتان، هێــز و چەکوچۆڵ 

دەنێرێتە شارەکانی کوردستان. 
لە شاری سەقز، ڕێژیم لە هەوڵێکی نوێدا 
و بــە مەبەســتی زیاتــر نیزامیکردنــەوەی 
بــە  دەوروبــەری،  و  شــارەکە  دۆخــی 

فەرهەنگیــی  میراتــی  بەڕێوبەریــی 
دۆزینــەوەی  کرماشــان،  پارێــزگای 
مادەکانــی  ســەردەمی  ئاتەشــگایەکی 
ڕاگەیانــد.  »گێانـــ«دا  شــاری  لــە 
هەواڵدەرییەکانــی ســەر بــە ڕێژیمی ئێران 
باویــان کردووەتــەوە ، »ئومید قادری«، 
بەرپرســی گشــتیی میراتــی فەرهەنگیی 
پارێزگای کرماشــان باسی لە دۆزینەوەی 
ئاتەشــگایەکی کــۆن لــە شــاری گێــان 
کردبوو کە گوایە کەڵکی سەرەکیی ئەو 
بینایــە ئاتەشــگا بــووە و مێژینەکــەی بۆ 

ڕێژیمی ئێران، هێز و چەکوچۆڵ دەنێرێتە کوردستان

ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی  شــارەکانی 
نەبوونــی  کێشــەی  لەگــەڵ  ئەگەرچــی 
ئێســتاکە  بــەرەوڕوون،  خزمەتگــوزاری 

شارەداریشیان نییە.
دوای تێپەڕبوونــی چەنــد مانــگ، هەتــا 
هەورامانــی  و  ســەواڵوا  شــاری  ئێســتا 
تەخت، شــارەداریان نییە و بە سەرپەرەست 

ئیدارە دەکرێن.
دیــاری نەکردنــی شــارەداری لــە الیــەن 
دیاریکــراوە،  مەبەســتی  بــۆ  ڕێژیمــەوە، 
هەتا ڕێژیم مۆرەی خۆی لەو شــوێنانەی 
خــۆی دابمەزرێنێت  شارســتانی ســەواڵوا 
دوو شارەداریی هەیە کە دوای ٩ مانگ 
هەتا ئێســتا شــارەداریان نییە. شارســتانی 
نەبوونــی  کێشــەی  لەگــەڵ  ســەواڵوا 
فــەزای ســەوز، نەبوونــی پارکی گونجاو 
بودجــە،  نەبوونــی  بەرەوڕوویــە.  قــەرز  و 
بەڕێوەنەبردنــی بەخشــنامەکان، جێبەجــێ 
ئاوەدانکردنــەوە  پرۆژەکانــی  نەکردنــی 
لــە  فەرمانبــەران  مووچــەی  نەدانــی  و 
ئۆرگانەکانــی  لــە  زۆر  ژمارەیەکــی 
ڕێژیم، بــەردەوام ناڕەزایەتیی خەڵکی لێ 

کەوتووەتەوە.
کارامەیــی ســەرجەم شــارەدارییەکان لــە 
شــارە  بەتایبەتــی  ئێــران،  سەرتاســەری 
نــزم  ئاســتێکی  بــۆ  کوردنشــینەکاندا، 

ڕێوڕەســمی چلــەی هاوین لــە باخەکانی 
گونــدی زەردۆیــی لــە ناوچــەی باینگان 
ســەر بە شــاری پاوە، بە چەندین بڕگەی 
جیاوازی سپاسگوزارییەوە دەستی پێکرد.
»چلــەی  کولتووریــی  ڕێوڕەســمی 
هاویــن«، کــە بەهــۆی دابەزینی گەرما 
و هەڵگرتنــی بەرهەمی باخــەکان بەڕێوە 
دەچێــت و بڕگەگەلــی جیــاواز، وەکــوو: 
»شــانۆ، مۆسیقای کوردی، هەڵپەڕکێ 
باخــەکان«  بەرهەمــی  دابەشــکردنی  و 
لەخۆ دەگرێت، لە گوندی زەردۆیی ســەر 
بە شــاری پاوە لە پارێزگای کرماشــاندا، 

دەستی پێکرد.  
خەڵک لەم ڕێوڕەســمەدا، بە لەبەرکردنی 
جلوبەرگی ڕەنگامە، ژەندنی مۆســیقای 
ڕەشــبەڵەکی  ڕێکخســتنی  کــوردی، 
هەڵگرتنــی  و  هەڵکــردن  و  کــوردەواری 
ئاگر و دروســتکردنی بووکەڵە لە شێوەی 
ژن و پیاو، سپاسگوزاریی سروشت دەکەن 
و هیــوا دەخــوازن کــە سروشــت و یــەزدان 

ئاگرکەوتنەوە لە شــارەکانی کوردســتاندا 
بەردوامە و ڕێژەیەکی بەرچاو لە لێڕەوار و 
دارســتانەکان، لە ئاگری کەمتەرخەمیی 
و  ســووتاون  ڕێژیمــدا  کاربەدەســتانی 
بوونەتــە خۆڵەمێــش. بەپێی هــەواڵ، وێنە 
و گرتــە ڤیدیۆیــە باوکــراوەکان لــە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا، ئاگــر لــە زۆربــەی 
شــار و شوێنەکانی کوردســتاندا، وەکوو: 
کرماشــان،  پارێــزگای  »گێانغەربــی 
سەردەشــت،  شــاری  لێڕەوارەکانــی 
ســێوی  کانــی  گونــدی  زەوییەکانــی 
لێڕەوارەکانــی  هەروەهــا  و  مەهابــاد 
بــە  زۆری  خەســارێکی  مەریــوان«، 
ژینگەی ئــەو ناوچانە گەیاندووە. ئەوەی 
کــە لەم گرتــە ڤیدیۆیانــەدا دەردەکەوێت، 
بــۆ  ڕێژیــم  ناوەندەکانــی  نەبوونــی 
کوژاندنــەوە و کۆنترۆڵکردنی ئاگرەکەیە 
و خەڵک خۆیــان خەریکی کوژاندنەوەی 
ئــەم ئاگرانــەن. لــە ماوەی ئەم ســااڵنەدا، 
لە کوژاندنەوەی ئاگرەکانی کوردستاندا، 
ژینگەپارێزییــە  ئەنجومەنــە  و  خەڵــک 
خەڵکییــەکان زۆرتریــن ئەرکیــان لەســەر 
و  سێشــەممە  ڕۆژانــی  بــووە.  شــان 
چوارشــەممە، ٨ و ٩ی گەالوێژ، بەهۆی 
ئاگربــەردان لــە دارســتانەکانی دااڵهــوو، 

پارێزگاکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، 
لە بــواری قەیرانە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بە 

تایبەت بێکاری، لە پلەی یەکەمدان.
لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  کاری  وەزارەتــی 
چــوار  کردووەتــەوە،  بــاوی  ڕاپۆرتێکــدا 
لوڕســتان  کرماشــان،  ســنه،  پارێــزگای 
بێکاریــی  ئامــاری  زیاتریــن  کرمــان،  و 
دەرچووانی زانکۆکانیان لە ئاستی ئێراندا 

هەیە. 
پارێــزگای کرماشــان بــە ٥/٢٨ لەســەد، 
ســنه ٥/٢٥ لەســەد، کرمان ٤/٢٤ لەســەد 
و لوڕســتان ٢/٢٣ لەســەد، زیاتریــن نرخی 

بێکارییان هەیە. 
ئێــران،  ڕێژیمــی  ئامارەکانــی  بەپێــی 
ڕێــژەی بێکاریی دەرچووانی زانکۆ، ســێ 
بەرابەری ئاســتی بێکارانــی نەخوێندەوارە. 
ئامارەکانــی وەزارەتــی زانســتیی ڕێژیمی 
ئیســامیی ئێرانیــش دەرخــەری ئــەوەن کە 
زانکــۆ،  دەرچووانــی  بێکاریــی  ئامــاری 
نزیکەی ١٩ لەســەدە، ئــەم ئامارە بۆ ژنان 

شاخ و لێڕەوارەکانی کوردستان 
لە ئاگری کەمتەرخەمیدا 

سەواڵوا و هەورامان شارەداریان نییە

خۆرهەاڵتی کوردستان بەرزترین پلەی بێکاریی لە ئێراندا هەیە

گوندی »زەردۆیی«  ڕێوڕەسمی چلەی هاوین بەڕێوە دەبات

گوندەکەیــان لــە بــاران و ئــاو و ئاوەدانــی 
بێبەش نەکەن. 

لەم ڕێوڕەسمەدا، بەشداربووان بووکەڵەکان 
دەخەنــە نێــو چــۆم و ڕووبارەکانــەوە و بەو 
شێوەیە سپاسگوزاری لە سروشت و یەزدان 
لێدەکــەن کــە ســاڵی  دەکــەن و داوایــان 

داهاتووش پڕ بێت لە باران و فەڕ و خێر و 
بەرەکەت و لەگەڵ بارانی بەڕەحمەتیشدا، 
خۆشــگوزەرانی  و  ئارامــی  و  ئاشــتی 

بەسەریاندا بڕێژن.  
ڕێوڕەســمی  بــە  کــە  ڕێوڕەســمە  ئــەم 
سپاسگوزاریی ئاو و ئاوەدانی، یان هەمان 

سەر بە شارستانی سەرپێڵ زەهاو، زیاتر لە 
١00 هێکتار لە داربەڕوو و لەوەڕگەکانی 
خۆڵەمێــش.  بــە  بــوون  دارســتانە  ئــەم 
بەپێــی دواییــن هەواڵــە پێوەندیــدارەکان لە 
ســەرپێڵی زەهاو، ئەم ئاگرانە هۆکارێکی 
سروشــتیی نییــە و زۆرتــر لە الیــەن ڕێژیم 
و دەســتوپەیوەندییەکانیانەوە، بــەر دەدرێنە 
دارســتانەکانی کوردســتان. هەروەها، ئەم 
ئاگرانــە لە الیەن ژینگەپارێزان و خەڵکی 
ناوچەکــە کۆنتــرۆڵ کراون و ڕێژیم هیچ 

هەوڵێکی بۆ کوژاندنەوەیان نەداوە.
ئــەم ئاگربەردانانــە، لــە درێــژەی هــەوڵ 
کاولکاریــی  بــۆ  ڕێژیــم  سیاســەتی  و 
سروشــت و ژینگــەی کوردســتان دێــت و 
لــە بەرامبــەردا، خەڵکــی کوردســتان بــە 
کەمتەریــن کەرەســتەی ئاگرکوژاندنەوە، 
دەبنــەوە.  ئاگرانــە  ئــەم  بــەرەوڕووی 
هاوواڵتییــەک لەمبــارەوە ڕایگەیانــدووە: 
بەرباوبوونــەوەی  ســەرەکیی  هــۆکاری 
ئــەم ئاگرانە، کەمتەرخەمیی بەرپرســانی 
هاوواڵتییــە،  ئــەم  وتــەی  بــە  ڕێژیمــە. 
دارســتان و لێڕەوارەکانــی کوردســتان، لــە 
ئاگــری کەمتەرخەمیــی کاربەدەســتانی 
زیاتــر  ڕۆژ  دوای  لــە  ڕۆژ  ڕێژیمــدا، 

دەسووتێن و لەنێو دەچن.

نزیکەی دوو قاتی ڕێژەی بێکارانی پیاو 
مەزەندە دەکرێت. 

لە مانگی خەزڵوەری ســاڵی ڕابردووشدا، 
بــاوی  ئانایــن«  ماڵپــەڕی »ئێقتســاد 
کردبــووەوە کە ٢0٤ هەزار بێکاری خاوەن 
پلەی ماستەر و دوکتورا لە ئێراندا هەن. 
بەپێــی ڕاپۆرتــی ســندووقی نێونەتەوەیــی 

دراو کــە مانگی ڕەزبەری ئەمســاڵ باو 
کرایــەوە، پلــەی واڵتــی ئێــران لــە بواری 
بێکاریــدا لــە جیهــان، لە ماوەی ســااڵنی 
٩٢ هەتا ٩٥ی هەتاوی، ١0 پلە دابەزیوە 
و ئێســتا ئەو واڵتــە پلەی ١٩ی بێکاریی 

لە ئاستی جیهاندا هەیە.  
بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی حــەز لــە خوێندن، 

ڕێــژەی  بەرزبوونــەوەی  هــۆی  بووەتــە 
بێکاری لە ئێراندا. 

کێشە ئابوورییەکان، لەخواربوونی ئاستی 
زانستی زانکۆکان و حەزی بەدەستهێنانی 
لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی  بڕوانامــە، 
بێکاریــی دەرچووانی زانکۆکان لە ئێراندا 

ڕاگەیەندراوە. 
ئامــاری  بەپێــی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
بــاری  »تۆمارکردنــی  ئیــدارەی 
کەسێتیـ«ـــی پارێزگاکانی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت، لــە چەند ســاڵی ڕابــردوودا، 

ڕێژەی تەاڵق بەرز بووەتەوە.
بەپێــی ئــەو ئامارانەی کە ڕێژیم لەبارەی 
تــەاڵق باوی کردووەتەوە، ئاماری تەاڵق 
ڕووی لــە هەڵکشــانە و لــە هەمان کاتدا، 
ڕێژەی پێکهێنانی ژیانی هاوبەشیش کەم 
بووەتــەوە کــە ئەوە مەترســییەکە بۆ ســەر 

پێکهاتەی کۆمەڵگا. 
لــەم بارەوە، بەڕێوەبەری گشــتیی ئیدارەی 
کەسێتیـ«ـــی  بــاری  »تۆمارکردنــی 

پارێزگای ورمێ وتوویەتی کە پارێزگای 
ورمــێ لــە پێکهێنانــی ژیانــی هاوبەشــدا 
بەنیســبەت شــارەکانی ئێــران، لــە پلــەی 
١٢دایــە و لە بــواری تەاڵقدا پلەی ٢٤ی 

هەیە.   
مورادنیــا‹‹،  »بەهمــەن  بــارەوە،  لــەم 
»ڕێــژەی  وتویەتــی:  ســنە  پارێــزگاری 
بــە ڕادەیــەک  پارێزگایــەدا  لــەم  تــەاڵق 
بــەرز بووەتەوە کە جێــگای نیگەرانییە«. 
ناوبراو باســی لەوە کردووە کە بەنیســبەت 
ڕێــژەی تــەاڵق، پاریزگای ســنە لــە نێوان 

١0 پارێزگای یەکەمی ئێراندایە.
بەنیســبەت  ئێــران  ڕێژیمــی  بەرپرســانی 
بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی تــەاڵق لــە ئێراندا، 
هیــچ  و  دەدەن  هۆشــداری  بــەردەوام 

ڕێگاچارەیەک ناگرنە بەر.
و  کۆمەڵناســان  لێکدانــەوەی  بەپێــی 
شــارەزایانی ئەم بــوارە، بێکاری، هەژاری 
گرینگتریــن  لــە  داهــات،  نەبوونــی  و 

هۆکارەکانی تەاڵق دێنە ئەژمار.

دابەزیــون و لە مــاوەی ڕابردوودا، بەهۆی 
و  کرێــکاران  مووچــە،  وەدواکەوتنــی 
فەرمانبەرانی شارەدارییەکانی دێهلۆڕان، 
مەریوان و دێوالن، ناڕەزایەتییان دەربڕیبوو 

و دەستیان دابووە مانگرتن.
بەیــگ  »مەهــدی  هــاوکات 
محەممەدپوور«، شارەداری شاری بیجاڕ، 
لــە دانیشــتنێکی هەواڵیــدا ڕایگەیانــدووە 
کــە مووچــەی ٢ مانــگ و حەقدەســتی 
کرێکارانــی  ئیزافەکاریــی  مانــگ   ٤

شارەداریی شاری بیجاڕ نەدراوە.
گرفتــی  پاســاوی  بیجــاڕ  شــارەداری 
ئابووریی لە شارەدارییەکاندا بۆ پێنەدانی 
مووچــە و حەقدەســتی کرێکارانــی ئــەو 
شــارەدارییەی هێناوەتــەوە و بــە هێنانە بەر 

باســی قــەول و بەڵێنیــی دوور لە ڕاســتی 
و  ناتــەواوەکان  پــرۆژە  تەواوکردنــی  بــۆ 
چارەســەرکردنی کێشەکان لەو وتووێژەدا، 
ئــەو گرفتــەی بــە بابەتێکــی ســووک و 
ســادە داوەتە چاو. ئەمە لە حاڵێکدایە کە 
زۆربەی خەڵکی شــارەکانی کوردســتان، 
لەژێر هێڵی هەژاریدان و ئەمە گرفتێکی 
گەورەیە و بەرپرسانی ڕێژیم لە شارەکاندا 
بــە ئاســانی و بــە بێخەمــی باســی لێــوە 

دەکەن. 
کــە  سەرنجڕاکێشیشــدا  هەواڵێکــی  لــە 
بــاوی  میدیــا  کوردســتان  ماڵپــەڕی 
شــاری  شــارەداریی  هاتــووە:  کردۆتــەوە 
ســنە، بە خەڵکی ئەو شارەی ڕاگەیاندووە 
کــە توانــای گۆڕینــی زبڵدانەکانــی نێــو 

»ئینتیزامــی  هێزەکانــی  بەکارهێنانــی 
مەیدانــی  ڕێگاوبــان«،  پۆلیســی  و 

»موکریانـ«ـی ئەو شارەیان بەستووە.
هاتوچــۆی  ڕێــگای  هەروەهــا 
هاوواڵتییانیان نەداوە و لە ناکاو هێزێکی 
زۆر بــە ماشــینی ڕەش و چەکوچۆڵــی 
قــورس، خۆیان بە نێو مۆڵگەیەکیان لەنێو 

کۆاڵنەکانی نییە.
لــە  یەکێــک  زبڵدانــی  ئــەوەی  دوای 
گەڕەکەکانــی شــاری ســنە دەشــکێت و 
بەهۆیــەوە زبڵەکانــی لەنێــو کۆاڵندا باو 
دەبنــەوە و ئەمــەش ســەرەڕای بەخشــینی 
هــۆی  بووەتــە  ناشــیرین،  ســیمایەکی 

باوکردنەوەی بۆنێکی ناخۆش.
لــەم وەرزەدا کــە پلەی گەرما لەســەرێیە، 
ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیەکە  زبــڵ  ڕژانــی 

تەندروستیی دانیشتووانی ئەو کۆاڵنە.
بــۆ  ئــەم کۆاڵنــە،  نیشــتەجێی  خەڵكــی 
دابینکردنــی زبڵــدان بــۆ کۆاڵنەکەیــان، 
شــارەداریی  ســەردانی  جارێــک  چەنــد 
شــاری ســنەیان کــردووە، بــەاڵم لەگــەڵ 
و  زبڵــدان  نەبوونــی  ســەیری  واڵمــی 
دابینکردنــی  بــۆ  شــارەداری  ناتەوانیــی 

زبڵدان، ڕووبەڕوو بوونەتەوە.
شــارە  ســەرجەم  وەک  ســنە،  شــاری 
کوردنشــینەکانی دیکــەی ئێــران، لەژێــر 
ســێبەری دەســەاڵتی ڕێژیمی ئیســامیی 
ئێرانــدا، پەراوێــز خــراوە و بــە دژواری لەم 
شــارەدا دەتوانی نموونــەی خزمەتگوزاری 
و ئاودانکردنــەوە ببینــی، کــە لــە نوێترین 
پشتگوێخســتنەکانی دەســەاڵتی ڕێژیمی 
ئیســامیی ئێــران، دابیننەکردنــی زبڵدانە 

بۆ کۆاڵنەکانی ئەم شارە.

»بووکــە بەبارانــێ« ناودێــر کــراوە، لــە 
دێرزەمانــەوە تاکــوو ئەمــڕۆ بەردەوامــە و 
ڕیشــەیەکی هــەزاران ســاڵەی هەیــە کــە 
ئەمــڕۆش بەڕێوەدەچێــت و دەوترێــت کــە 
ڕیشــەکەی بــۆ ســەردەمی »میتراییزم« 

دەگەڕێتەوە.

دەورانــی مــادەکان دەگەڕێتــەوە. هەروەها 
ناوبــراو باســی لــەوە کردبــوو کــە پــاش 
هاتنــی ئایینــی ئیســام، ئەو ئاتەشــگایە 
»کــوورەی  وەک:  دیکــەی  کەڵکــی 
تواندنەوەی ئاسن« و »پەرستگە« بووە. 
میتریــی   ٨00 دەکەوێتــە  بینایــە  ئــەو 
باکووری شاری گێانەوە، بەرەو گوندی 
لــە  »خاڵــۆ خاڵــۆ«، کــە پێــک دێــت 
چوارتاقییەک و ڕێڕەو و هەیوانگەلێکی 
گرێدراو پێوە، کە لە گەچی نیوە سووتاو 

و بەرد، دروست کراوە.

»حەنزەڵە«دا کردووە. 
هــەر لــەم پەیوەندییەدا باس لەوە کراوە کە 
ڕێژیمی تۆتالیتێری کۆماری ئیسامی، 
بەردەوام لە نەغەدەوە هێز ڕەوانەی شــاری 
شــنۆ و ناوچە شــاخاوییەکانی کێلەشــین 

دەکات. 
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێران، بــەو کردەوانە 

و بە میلیتاریزەکردن و ســەپاندنی دۆخی 
نیزامــی بەســەر ناوچەکــەدا، لــە هەوڵــی 
کۆنترۆڵکردنــی هەڵســوکەوت و هەروەها 
چاوترسێنکردنی خەڵکی ئەو شارانەدایە.



ژمارە ٧٥٥،  ١٥ی گەالوێژی ٤١٣٩٨

حیزبی دێموکرات و پرسە نەتەوایەتییەکان
7٤ ســاڵ لەمەوپێــش و لــە مانگی 
لــە  کــەس  چەنــد  گەالوێــژدا 
بیرمەندانــی گەلی کورد بۆ یەکەم 
جار دیاردەیەکی نوێ و مۆدێڕنیان 
بەنــاوی »حیزب« هێنایــە پانتایی 
سیاســی کوردســتان کــە لــە دوای 
و  ئاســەوار  کۆمەڵێــک  خــۆی 
دەرهاویشــتەی گرینگــی فکری و 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی بەجێهێشت. 
هــەم  کــە  بــارەوە  لــەو  گرینــگ 
نەتــەوەی کــورد و چارەنووســی ئەم 
گەلــەی بــەرەو ئاقارێکــی نوێ برد 
و هەم بووە دەســمایەی بیچمگرتنی 
ئایدیای ڕزگاریخوازی نەتەوەیی و 
پرسی شوناسی نەتەوەیی و هەوڵدان 
بۆ گەیشــتن بە مافە نەتەوەییەکان 
چــارەی  مافــی  دیاریکردنــی  و 

خۆنووسین.
نەتــەوەو شوناســی نەتەوەیــی چــۆن 
پێناسە دەكرێت ؟ دوای سەرهەڵدانی 
مۆدێــڕن  دیاردەیەكــی  وەك  حیــزب 
ئــەم دوو الیەنــە  نێــوان  پەیوەندیــی 
چــۆن بووە؟ بە شــێوەیەكی گشــتی 
حیزبەكان لە قۆناغی رزگاریخوازیی 
نەتەوەیی و دوای ئەو قۆناغە، لە هەر 
كۆمەڵگایەكدا چ رۆڵ  و ئەركێكیان 
بــۆ  هەیانبێــت؟  دەبــێ   یــان  هەیــە 
واڵمدانەوەی درووست بەم پرسیارانە 
دەبــێ  هاوچەشــن  پرســیارگەلی  و 
لــە پێشــدا هەنــدێ پێناســەمان بــۆ 
ئــەم چەمکــە گشــتییانە هێنابێتــە 
بەرباس؛ سادەترین پێناسە بۆ نەتەوە 
كەســانێكن  »كۆمەڵــە  ئەمەیــە: 
لەســەر خاكێكــدا دەژیــن و چەندیــن 
خاڵی هاوبەشی وەك: زمان، رەگەز، 
كولتــور، مێــژوو، هەســت  و نەســت 
 و بەرژەوەندیــی هاوبــەش و ...هتــد، 

پێكەوەیان دەبەستێتەوە.
ناســنامەی نەتەوەیی یان شوناســی 
نەتەوەییــش بریتییــە لــە كۆمەڵێــك 
خاڵــی هاوبەش  و تۆڕی هاوبەشــی 
نەتەوەیەكــی  تاکەکانــی  نێــوان 
دیاریكراو، كە پێكەوەیان دەبەستێتەوە 
 و دەیانكات بە ئەندامی یەك نەتەوە، 
ئەندامانــی  لــە  كاتــدا  لەهەمــان 
نەتەوەكانــی تریــان جیا دەكاتەوە کە 
گرنگترینیــان بریتیــن لــە: زمــان  و 

مێژوو و ئیرادەی هاوبەش.
بەگشتی قســەكردن لەسەر ناسنامە 
لەســەر  قســەكردنە  )شــوناس(، 
هــزری؛  و  لۆژیکــی  دۆخێكــی 
لەســەر  چ  مــرۆڤ  كــە  دۆخێــك، 
ئاســتی  لەســەر  تــاك، چ  ئاســتی 
پڕۆســەی  نێــو  دەچێتــە  كۆمــەڵ، 
خۆناســینەوە، بــەو مانایەی مرۆڤ 
تایبەتمەندیــی  چەندیــن  بەهــۆی 
خودی  و بابەتییەوە، خۆی دەناسێت 
 و جەوهەرێكــی دیاریكــراو بەخــۆی 
دیكــەی  لەوانــی  كــە  دەبەخشــێت، 
جیــای دەكاتــەوە؛ بۆیــە دەبینــن كە 
شــوناس الیەنــی جیــاكاری مــن لە 
ئەویتــر  و ئێمــە لە ئەوانــی دیكەیە، 
واتــە دەتوانیــن بڵێیــن كــە شــوناس 
بریتییــە لە كۆمەڵێــك تایبەتمەندیی 
بنەڕەتیی كۆمەاڵیەتی  و كولتووری 
 و دەروونــی  و مێژوویــی هاوشــێوەی 
ئــەوان  كــە  گرووپێــك  ئەندامانــی 
لــە كاتوســاتێكی تایبەتــدا لــە تــاك  
دەكاتــەوە.  جیــا  تــر  گرووپــی  و 
پرســی  گرنگیــی  لەبەرئەوەیــە 
شــوناس هەمیشــە الی گــرووپ  و 
نەتــەوە ژێردەســتەكان، كــە بــەردەوام 
تایبەتمەندیــی  بــوون  و  لــە  حاشــا 
دەبێــت  بەهێزتــر  كــراوە،  جیاوازیــان 
 و هەمیشــە پرســی شــوناس دەبێتــە 

بۆوێنــە:  مان ونەمانیــان،  پرســی 
داگیركەرانــی كوردســتان هەمیشــە 
هەوڵیــان داوە وێڕای حاشــاکردن لە 
بوونــی شوناســی نەتەوەیــی گەلــی 
کەڵکوەرگرتــن  تەنانــەت  و  کــورد 
لە وشــەی »گەل« بــۆ ئەم نەتەوە، 
شوناســی نەتەوەیی كورد بشــەوێنن، 
تەنانــەت  و  پێبکــەن  ســووکایەتی 
لەنێــوی ببــەن؛ بۆیــە بــە زمانێكــی 
پێناســەیەكی  دەتوانیــن  ســاكارتر 
بكەیــن:  شــوناس  بــۆ  گشــتگیرتر 

»شــوناس بــۆ نەتــەوە بریتییــە لــەو 
تایبەتمەندییە هەمیشەیی  و گرنگ  
و بەرچاوانــەی كــە ئــەو نەتەوەیەی 

پێ  دەناسرێتەوە«. 
و  چــاك   بــە  تایبەتمەندییــە  ئــەو 
خراپیەوە بووەتە بەشــێك لە شوناسی 
نەتەوەیی بۆیە نەتەوە دەبێ  بەو جۆرە 
خۆی ببینێ   و خۆی پێناسە بكات، 
نەتەوەكانی دەوروبەریشــی دەبێ  ئەو 
تایبەتمەندییانــەی  بــەو  نەتەوەیــە 
خۆیەوە ببینن  و بیناسن  و بیناسێنن، 

نەك چۆنیان بوێت بیشێوێنن.
هەروەهــا پێوەندیــی نێــوان نەتــەوە  و 
بەســتراوە  و  پەیوەندییەكــی  حیــزب 
دانەبــڕاوە لــە یەكتــری، بــۆ نموونە، 
لــە  داكۆكــی  نەتەوەیــی  حیزبــی 
دەكات.  مافەكانــی  نەتەوەكــەی  و 
بــە مانایەكی تر ئــەوە تایبەتمەندی  

و شوناســی نەتەوەییــە كــە دەبێتــە 
زەرورەتــی دامەزراندنــی حیــزب بــۆ 
ســەروەریی  راگرتنــی  پاراســتن  و 
نەتەوەیی، لە چوارچێوەی سیاسەتی 

تاكتیك  و ستراتیژیی خۆیدا.
جەوهەرییــە  پرســیارە  ئــەو  لێــرەدا 
بەرجەســتە دەبێتەوە کە حیزبەكان لە 
قۆناغــی رزگاریخوازیــی نەتەوەیی  
هــەر  لــە  قۆناغــە،  ئــەو  دوای  و 
كۆمەڵگایەكدا چ رۆڵ  و ئەركێكیان 

هەیە یان دەبێ  هەیانبێت؟
پرســیارە  بــەم  واڵمدانــەوە  بــۆ 

شــێوەیەكی  بــە  بڵێیــن  دەتوانیــن 
بــۆ  حیــزب  دامەزراندنــی  گشــتی 
بەدیهێنانــی ئامانجێكی دیاریکراوە 
لــە  کۆمەڵــگا  تاکەکانــی  کــە 
دەکاتــەوە؛  کــۆ  خــۆی  دەوری 
حیزبــی  ئامانجــی  نموونــە  بــۆ 
دەســتی  لەســەر  کــە  دێموکــرات 
گەورەپیــاوی گەلەکەمــان پێشــەوا 
قــازی محەممــەد و هاوبیرانــی، بۆ 
بەدیهێنانــی ئامانجێكــی دیاریکراو 
ئــازادی  و  ڕزگاری  و  دامــەزرا، 
بەدەســتهێنانی مافە نەتەوەییەكانی 
كــورد بــوو کــە کاریگەرییەکانــی 
ئــەم حیزبــە بــۆ پارچەکانــی تــری 
و  بوویــەوە  شــۆڕ  کوردســتانیش 

دەبینیــن کــە لــە دواجــار دیــاردەی 
گەیشــتە  »حیــزب«  مۆدێڕنــی 
باشووری کوردستان و پاش هەوڵ و 
خەباتی زۆر و بێوچان لە باشووری 
كوردستان، گەلی کورد بە بەشێک 
لــەو مافە بنەڕەتییانەی گەیشــتووە 
و لــە باقــی پارچەکانــدا  خەبــات 
بەشــێوەی جیاجیــا درێــژەی هەیە  و 
لــە حاڵەتــی بەردەوامیدان بە خەبات 
 و تێكۆشان بۆ بەدیهێنانی رزگاریی 

نەتەوەیین.

لــە  حیــزب  ئەركــی  بێگومــان 
قۆناغــی رزگاریخوازیــی نەتەوەیی 
ئەركــی داكۆكیكردنــە لــە خواســت 
جەخــت  نەتەوەییــەكان  و  ویســتە  و 
كردنەوەیەتی لە بەدیهێنانی خواست  
و مافــە نەتەوەییــەکان؛ لــە هەمــان 
بــە  ســەبارەت  پێوســتە  کاتیشــدا  
پرســە گرنگ  و هەستیارە نەتەوەیی 
بــۆ  بگەڕێتــەوە  نیشــتمانییەكان  و 
ماکــەی ســەرهەڵدانی خــۆی واتــە 
نەتەوەكــەی  و  و ڕای  گەلەکــەی 
كۆدەنگیــی جەمــاوەری  و نەتەوەیی 
بــۆ  بهێنێــت،  بەدەســت  لەســەریان 
كــە  كۆمەڵگەیــەی  لــە و  ئــەوەی 
خەباتــی تێدا دەكات  و ئەو نەتەوەی 
كــە خەباتــی بــۆ دەكات دانەبڕێت  و 

دوور نەكەوێتەوە.
دوای قۆناغــی رزگاری نەتەوەییش 

حیزب پێویستە كار لەسەر پرسەكانی 
چوارچێــوەی  لــە  و  بــکات  رۆژ  
ســتراتیژیی  حیــزب  و  سیاســەتی 
نەتەوەییــدا هــەوڵ بــۆ بەدیهێنانــی 
خواســت  و ئاواتەكانــی گــەل بدات؛ 
دیــارە مــەرج نییە کــە هەموو كات 
خواســت  و  بــە  گۆڕانكارییــەكان 
ویســتی حیزبێك یان چەنــد حیزبێك 
بچێتــە پێــش و جــاری واش هەیــە 
کــە ئاڵوگــۆڕەکان و هەلومەرجــی 
کــە  دەبــێ  بەجۆرێــک  داســەپاو 
پێویســت  وەک  ناتوانــێ  حیــزب 

دابڕێژێــت  خــۆی  بەرنامەکانــی 
لــەو  نابــێ  حاڵەشــەوە  بــەو  بــەاڵم 
خاڵــە جەوهەرییــە دوور بکەوێتــەوە 
دامەزراندنەکــەی  ئەساســی  کــە 
هەوڵــدان بۆ پاراســتنی بەرژەوەندییە 
بــااڵ نەتەوەییەکانییەتــی بۆیــە لەم 
حاڵەتانەدا پێویستە حیزبەكان رێز لە 
فرەحیزبــی و پلۆرالیــزم  و بیــروڕای 
ئازاد  و پێچەوانەی خۆشــیان بگرن؛ 
بــە واتایەكــی تــر رێــز لــە خەباتــی 
رابــردووی نەتەوەیی بگرن  و دروشــم  
ســاڵەیان  چەندیــن  بەرنامــەی  و 
كــە لەپێناویــدا تێكۆشــاون لــە بیــر 
نەکــەن و لــە پڕەنســیپە ئەخاقــی 
نەبنــە  النــەدەن  و  نەتەوەییــەكان   و 

لەمپەڕ لەبەردەم كۆمەڵگا  و لەگەڵ 
هــەڵ  رۆژدا  گەشەســەندنەكانی 
بكــەن و دانەبڕێــن؛ ئەمــە بۆخــۆی 
بێــت  دەتوانــێ خاڵێکــی گرینــگ 
بۆ گەشەســەندنی زیاتری شوناسی 
نەتەوەییــش چوونکــە گــەل فێــری 
یەکترقەبووڵکــردن  فەرهەنگــی 
و  فرەڕەنگــی  بــۆ  ڕێزدانــان  و 

فرەچەشنییەکان دەکات.
لــە پانتایــی ئێســتەی ڕۆژهەاڵتی 
هــەر  لــە  بــەدوور  کوردســتاندا، 

دەمارگرژییــەک،  چەشــنە 
دەتوانیــن بڵێیــن تاقــە حیزبێک کە 
خاوەنــی ئــەو تایبەتمەندییانــە بێــت 
کــە لــە ســەرەوە بــاس کــرا و هەوڵ 
دەدات  نەتەوەیــی  ڕزگاری  بــۆ 
هەڵگــری  ســتراتێژیش  وەکــوو  و 
پەیامــی پێکەوەژیــان و پاراســتنی 
کەرامەتــی  و  تــاک  مافەکانــی 
ئینســانیی مرۆڤەکانە، ئەوە حیزبی 
ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
میراتگــری پەیڤەکانــی کۆمــاری 
کوردســتان و لــە هەمــان کاتیشــدا 
هەڵگری گوتاری بەهێزی ڕاسانی 
هەمــان  لەســەر  کــە  ڕۆژهەاڵتــە 
ڕێچکــە و بــە وەرگرتنــی ئەزموون 
لــە ڕابــردوو هــەوڵ بــۆ پاراســتنی 
شوناســی نەتەوەیی گەلی کورد لە 

کوردستانی ئێران دەدات.

دامەزراندنــی حیزبــی دێموكرات لە 
لــە ٢٥ی  رۆژهەاڵتــی كوردســتان 
گەالوێژی ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوی، 
گۆڕانێكی ریشەیی و هەمەالیەنەی 
قــووڵ بــوو لــە خەباتــی نەتەوەیــی 
رزگاریخــوازی كــورد لــە مێــژووی 
ئــەم  كوردســتاندا،  هاوچەرخــی 
گۆڕانە ڕیشــەییەش نەتەنیا لەســەر 
كوردســتان  رۆژهەاڵتــی  ئاســتی 
بەڵكــوو  دانــا،  كاریگەریــی  رۆڵ و 
كاریگــەری ئەرێنی  و راســتەوخۆی 
رزگاریخــوازی  خەباتــی  ســەر  لــە 

تــری  بەشــەكانی  لــە  نەتەوەیــی 
كوردســتانیش، لە باشوور، باكوور  و 

رۆژئاوا هەبوو.
بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن دامەزراندنی 
حیزبــی دێموكــرات قۆناغێكی نوێ  
رزگاریخوازیــی  خەباتــی  لــە  بــوو 
نەتەوەیــی لە مێــژووی هاوچەرخی 
هــۆی  بــە  چوونكــە  كــورددا، 
كۆمەڵێــك گۆڕانكاریــی سیاســی، 
فەرهەنگیــی  كۆمەاڵیەتــی و 
هەمەچەشــن هاتنــە پێشــەوە  و بوون 
بــە خســڵەت  و ســیمای دیــاری ئەو 
قۆناغەی خەباتی سیاسیی نەتەوەیی 
لەوانــەش:  دێموكــرات،  حیزبــی 
قۆســتنەوەی هەلومەرجی سیاسیی 

نێوخۆیی ئێران  و چوونەپێش لەگەڵ 
ناوچەكــە  و  گۆرانكارییەكانــی 
دامەزرانــدن  و راگەیاندنی كۆماری 
میللی دێموكراتیكی كوردســتان لە 

مەهاباد.
لەگــەڵ ئەوەشــدا حیزبی دێموکرات 
هەرێمــی  و  دەســكەوتە  وێــڕای 
نێودەوڵەتییەكانــی، لەســەر ئاســتی 
خەباتــی نەتەوەیــی لــە كوردســتاندا 
و  گــەورە   دەســكەوتی  كۆمەڵێــك 
بەنرخــی بــەدی هێنــا، لــە خوێنــدن 

بــە زمانــی كــوردی  و گرنگیــدان 
و  كــوردی  ئەدەبــی  زمــان  و  بــە 
چــاپ  و پەخشــكردنی رۆژنامــەی 
كوردســتانەوە بگرە تا دەگاتە چاپی 
كتێبــی قوتابخانــەكان  و پێكهێنانی 
كوردســتان  و  نیشــتمانی  ســوپای 
ژنــان،  الوان،  رۆڵــی  دەرخســتنی 
خوێندكاران  و ئاشناكردنیان بە پرسە 

سیاسی و نەتەوەییەكانی ئەوكات.
کردەوەگەلــە  و  کار  ئــەم  کــۆی 
و  زیندووبوونــەوە  لــە  خۆیــان 
گەشەکردنی هۆشــیاریی نەتەوەیی 
كــورددا بینییــەوە، كە بــوو بە هۆی 
دەرخســتنەوەی شوناســی نەتەوەیــی 
كورد لەو قۆناغەدا، لە بوارە سیاسی، 

كولتوری و كۆمەاڵیەتییەکان.
دێموكــرات  حیزبــی  گشــتی  بــە 
لــە  بــە درێژایــی تەمەنــی خــۆی 

لەســەر  كاریگــەری  ڕووەوە  چەنــد 
بەرزكردنــەوەی شوناســی نەتەوەیــی 
كورد بەتایبەت لە رۆژهەاڵت داناوە 
کە دەکرێ بەم شــێوەیە باســی لێوە 

بکەین:
لــە پێشــدا نابێ ئــەوە لەبیــر بکەین 
بۆخــۆی  دێموكــرات  حیزبــی  کــە 
لەســەر بنەمــا  و بیرێكــی نەتەوەیی 
هەمــان  لــە  و  دامــەزرا   كــوردی 
بنەمــا  پڕەنســیپ  و  کاتیشــدا 
نەتەوەییەكانی كۆمەڵەی ژیانەوەی 
كورد )ژ.ك(ی وەال نەنا  و لەسەری 

بــەردەوام بــوو؛ کــە هــەر ئەمــەش 
بــووە هــۆکاری ســەرکەوتنی لــەم 
ئــەو  هەبوونــی  بــە  واتــە  بــوارەدا. 
پاشــخانە فکرییە نەتەوەییە، حیزبی 
لــە مەســەلەی  دێموکــرات توانــی 
داكۆكیكردن لە مافــە نەتەوەییەكان  
و بەرزڕاگرتنــی هەســتی كوردبوون  
و دانان  و گرتنەبەری ئاراستەیەكی 
سیاســیی فۆرمەلەكــراو، دروشــمی 
ئێــران  و  بــۆ  »دێموكراســی 
كوردســتان«ی  بــۆ  خودموختــاری 
وێــڕای  کــە  درووشــمێک  دانــا. 
گرینگیــدان بــە الیەنــی نەتەوەیــی، 
بەدوور لــە دەمارگرژی نەتەوەیی و 
بــە دوور لە خەون و خەیاڵ، لەســەر 

عــەرزی واقیــع بنیات نرابوو و پاش 
چەندین ساڵ لە نەمانی کۆماریش 
هەر درووشــمی ستراتێژیکی حیزب 
بــوو. داكۆكیكــردن لــە فەرهەنــگ 
 و زمــان  و ئەدەبیــات  و كەلەپــووری 
كــوردی  و ئاشــناكردنی كۆمەاڵنی 
راهێنــان  و  بــۆ  پێیــان  خەڵــك 
پەروەردەكردنیــان لــە بەرزكردنــەوەی 
هۆشــیاریی نەتەوەییان  و پاراســتنی 
نەتەوەیــی  ســەروەرییەكانی 
خۆیــان، كــە خــۆی لــە پاراســتن  و 
بەرزكردنــەوەی شوناســی نەتەوەیــی 

كوردیدا دەبینێتەوە.
سیاســی و  خەباتــی  هەروەهــا 
دێموكــرات  حیزبــی  چەكداریــی 
رابردوویــدا  و  قۆناغەكانــی  لــە 
زۆری  جەماوەرێكــی  كۆبوونــەوەی 
جیاجیاكانــی  ناوچــە  ســەرجەم 
رۆژهەاڵتی كوردســتان لە دەوری  و 
ئامادەییان بۆ پاراستن  و بەردەوامیدان 
لــە  خۆبەختكــردن  و  قوربانیــدان    و 
بــە  كوردســتان  رزگاریــی  پێنــاو 
درێژایی سااڵنی رابردووی خەباتی 
ئــەو  گەواهیــدەری  حیزبــە،  ئــەم 
راســتییەن، كــە حیزبــی دێموكرات، 
حیزبێكی جەماوەری  و كوردستانیی 
راســتەقینەیە بــۆ بەردەوامیــدان بــە 
سیاســی  و  تێكۆشــانی  و  خەبــات  
بەدیهێنانــی خواســتی نەتەوەیــی  و 

داكۆكیكردن لێی. 
ئــەم ڕەهەنــدە بەتایبەتــی لــە پــاش 
ڕاگەیاندنــی شــێوازی نوێی خەبات 
لە ڕۆژهەاڵت ناســراو بە ڕاسان کە 
لە نەورۆزی ٩٥ی هەتاوییەوە هاتە 
ئاراوە، جارێکی تر خۆی بەرجەستە 
کــردەوە و هاتنی بەردەوامی الوانی 
خەبــات  ڕیزەکانــی  بــۆ  دەروەســت 

شاهێدی ئەم ڕاستییەن.
لێرەدا پێویستە ئاماژە بەوەش بکرێ 
70ی  ســاڵەکانی  نێــوان  لــە  کــە 
هەتــاوی تاکوو دەســپێکی ڕاســان، 
بەمەبەســتی پاراستنی بەرژەوەندییە 
باشــووری  لــە  نەتەوەییــەکان 
دێموکــرات  حیزبــی  کوردســتان 
بــۆ ماوەیــەک وازی لــە خەباتــی 
چەکداری بەشــێوەی ڕابــردوو هێنا 
کە ئەگەرچی لەباری تەشکیاتی 
و ڕێکخســتنەوە زەربەیــەک بوو لە 
پەیکــەری ئەم حیزبە بەاڵم لەڕووی 
ســتراتێژی و پێگــەی مێژووییــەوە 
بۆخۆی بوو بە هەوێنی ســەلماندنی 
حیزبــی  کــە  ڕاســتییەی  ئــەو 
بەرزكردنــەوەی  لەســەر  دێموکــرات 
شوناسی نەتەوەیی كورد کاریگەری 
ڕاســتەوخۆی هەیــە و ئەمەشــی بە 

کردەوە سەلماندووە.
بەکورتی:

زیاتــر لە حــەوت دەیە لە دامەزرانی 
تێدەپــەڕێ،  دێموکــرات  حیزبــی 
ســەختەرێی  نزمییەکانــی  و  بــەرز 
خەباتــی ئــەو حیزبــە و تێکۆشــانی 
بێوچانی و خوێنبەخشییە ڕەواکانی 
بــۆ گەیشــتن بــە ویســتە ڕەواکان، 
دیســانەوە ئەو حیزبە شۆڕشــگێڕەی 
لــە پێنــاو رەســالەتە دیرۆکییەکانی 
دامەزرانــی خۆی، ســوورتر کردووە 
و ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ، بێوچــان 

خەریکی تێکۆشانە. 
لە گەڵ هەموو کەند و لەمپەڕەکانی 
سەر رێگای خەباتیشی توانیویەتی 
ئەو ڕواڵەت و ســیما خەڵکپەسندەی 
حیــزب تا بە هەنووکــەش بپارێزێ؛ 
بەچەشنێک کە ئێستاشی لەگەڵدا 
بێ خەڵکی کوردســتان بە سامانی 
سیاســی - کۆمەاڵیەتــی خۆیانــی 
دەزانــن و دەســەاڵتی تارانیــش لــە 
هەڵوێســتیدا  و  ئیــرادە  بەرانبــەر 

دەستەوەستانە!

شەماڵ تەرغیبی

خەباتی سیاسی و چەكداریی حیزبی دێموكرات لە قۆناغەكانی رابردوویدا  و 
كۆبوونەوەی جەماوەرێكی زۆری سەرجەم ناوچە جیاجیاكانی رۆژهەاڵتی كوردستان لە 
دەوری  و ئامادەییان بۆ پاراستن  و بەردەوامیدان  و قوربانیدان  و خۆبەختكردن لە پێناو 
رزگاریی كوردستان بە درێژایی سااڵنی رابردووی خەباتی ئەم حیزبە، گەواهیدەری ئەو 

راستییەن، كە حیزبی دێموكرات، حیزبێكی جەماوەری  و كوردستانیی راستەقینەیە

شــوناس بۆ نەتەوە بریتییە لەو تایبەتمەندییە هەمیشــەیی  و گرنگ  و بەرچاوانەی كە 
ئەو نەتەوەیەی پێ  دەناسرێتەوە؛ ئەو تایبەتمەندییە بە چاك  و خراپیەوە بووەتە بەشێك 
لە شوناسی نەتەوەیی بۆیە نەتەوە دەبێ  بەو جۆرە خۆی ببینێ   و خۆی پێناسە بكات

دامەزراندنی حیزبی دێموكرات قۆناغێكی نوێ  بوو لە خەباتی رزگاریخوازیی 
نەتەوەیی لە مێژووی هاوچەرخی كورددا، چوونكە بە هۆی كۆمەڵێك گۆڕانكاریی 
سیاسی، كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیی هەمەچەشن هاتنە پێشەوە  و بوون بە خسڵەت  و 

سیمای دیاری ئەو قۆناغەی خەباتی سیاسیی نەتەوەیی حیزبی دێموكرات
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كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
گرنگتریــن  لــه   یه كێكــه   ئێــران، 
و  ئێــران  و  كوردســتان  حیزبه كانــی 
ناوچه  ، كه  له  نێو ڕووداوه  سیاســییه  
چاره نووسســازه كانی  و  گرنــگ 
كوردســتان  هاوچه رخــی  مێــژووی 
و ئێرانــدا، ڕۆڵــی دیــاری هه بووه  و 
وه ك حیزبێكــی جه ماوه ری، مۆدێڕن 
 - میللــی  بزاڤــی  پێشــه نگی  و 
دێموكراتیــك لــه  ئێــران و كوردســتان 
ده ركه وتــووه ؛ هه ر بۆیه  هه ڵوێســت و 
سیاســه ته كانی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردستان سه باره ت به  كێشه  سیاسی 
و نه ته وایه تییه كانی نێو كۆمه ڵگای 
ئێران و كوردستان بایه خی تایبه ت و 

گرنگی خۆی هه یه . 
پاش دوورخستنه وه ی ڕه زاشا له الیه ن 
واڵتانــی ڕێككه وتــوو »متفقیــن« 
و  ئه رتــه ش  هه ڵوه شــانه وه ی  و 
دابه شــبوونی واڵتــی ئێــران له  الیه ن 
شــه ڕی  ســه ركه تووی  زلهێزه كانــی 
جیهانــی دووهــه م، لــه  خه رمانانــی 
هه تاویــدا،  ١٣٢0ی  ســاڵی 
ڕووناكبیــران و چاالكانی سیاســیی 
لــه   موكریــان  ناوچــه ی  لــه   كــورد 
بۆشایی ئه رته ش و داموده زگاكانی 
كه ڵكیــان  ناوه نــدی  حكوومه تــی 
دامه زراندنــی  بــۆ  وه رگــرت 
و  سیاســیی  ڕێكخراوێكــی 
نه ته وایه تــی بــه  نــاوی »كۆمه ڵه ی 

ژێكاف«. 
لــه   ژێــكاف«  »كۆمه ڵــه ی 

و  شوناســخوازی  بنه مــای  ســه ر 
ڕه وای  مافــی  به ده ســتهێنانی 
دیاریكردنــی چاره نووســی نه ته وه یی 

كورد دامه زرا.
بــۆ  ئه ندامانی«ژێــكاف« 
خۆگونجانــدن له گــه ڵ دۆخــی پاش 
كۆتایی شــه ڕی دووهه می جیهانی 
و خه باتــی ئاشــكرا، بڕیاریان دا كه  

حیزبێكی مودێڕن دامه زرێنن. 
هــه ر بۆیــه   لــه  ٢٥ی گه الوێــژی 
»حیزبــی  هه تاویــدا  ١٣٢٤ی 
دێموكراتی كوردســتان« یان له  سه ر 
كۆمه ڵــه ی  ته شــكیاتی  بناغــه ی 
ژێكاف له  شاری مه هاباد دامه زراند 
و لــه  ٢ی خه زه ڵــوه ری هه مان ســاڵ 
بــه  به شــداریی تێكــڕای ئه ندامانی 
ده یــان  و  ژێــكاف  كۆمه ڵــه ی 
ناســراوی كوردســتان،  كه ســایه تیی 
حیزبــی  كۆنگــره ی  یه كه میــن 
دێموكراتــی كوردســتان پێكهــات و 
مەرامنامه ی حیزبــی دێموكرات له  

٨ مادده دا باو كرایه وه . 
هه ڵبژاردنــی  پــاش  هه روه هــا 
ناوه نــدی،  كۆمیتــه ی  ئه ندامانــی 
پێشــه وا  وه ك  محه ممــه د  قــازی 
دێموكراتــی  حیزبــی  ســه رۆكی  و 

كوردستان هه ڵبژیرد را. 
دێموكراتــی  حیزبــی  دامه زرانــی 
بناخــه ی  ســه ر  لــه   كوردســتان 
»كۆمه ڵــه ی  ته شــكیاتی 
ئه ویشــدا  دوای  بــه   و  ژێــكاف« 
كورســتان  كۆمــاری  دامه زرانــی 
چه ندیــن  تێكۆشــانی  به رهه مــی 
ســاڵه ی ئه ندامانــی دامه زرێنــه ری 
حیزبــی  پاشــان  و  »ژێــكاف« 
دێموكــرات و به شــداریی كۆمه اڵنی 

خه ڵكی كوردستان بووه . 

كوردســتان  كۆمــاری  بۆیــه   هــه ر 
ده رفه تێــك  خوڵقاندنــی  به رهه مــی 
بوو كه  پێشــتر له  هزر و ئه ندێشــه ی 
ژێكافــدا  كۆمه ڵــه ی  ئه ندامانــی 
دواتــر  و  ده كــرا  بــۆ  ئامــاده كاری 
دێموكراتــی  حیزبــی  الیــه ن  لــه  
كوردســتانه وه  به ستێنســازی بۆ كرا. 
١٣٢٤ی  ڕێبه ندانــی  ٢ی  لــه   
هه تــاوی لــه  گۆڕه پانی چوارچرای 
بــه  ئاماده بوونــی  شــاری مه هابــاد 
و  محه ممــه د  قــازی  پێشــه وا 
حیزبــی  ڕێبــه ری  ئه ندامانــی 
خه ڵكــی  كوردســتان،  دێموكراتــی 
میوانانــی  و  مه هابــاد  شــاری 
شاره كانی دیكه ی كوردستانی ئێران 
هــه ر لــه  ماكۆوه  تا شــاری ســه قز و 
هێندیك كه ســایه تی له  پارێزگاكانی 
كرماشــان و ســنه ، میوانانــی هــه ر 
چوارپارچه ی كوردستان و به تایبه ت 
بارزانییــه كان به  ســه رۆكایه تی مه ال 
مســته فا بارزانــی نه مر، ســه رۆكی 
خوێندنــه وه ی  بــه   عه شــیره كان، 
و  ره قیــب«  »ئــه ی  ســروودی 
ره نگــی  ســێ  ئــااڵی  هه ڵكرانــی 
پێنــاو  لــه   خه بــات  »كوردســتان« 
دێموكراســی و مافــی نه ته وایه تیی 
نه تــه وه ی كــورد لــه  ســه ر ده ســتی 
حیزبی دێموكراتی كوردســتان، پێی 

نایه  قوناغێكی دیكه وه . 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
ئه زموونــی  خاوه نــی  كــه   ئێــران 
مانگــه ی   ١١ حكوومه تــداری 
پــاش  بــوو،  كوردســتان  كۆمــاری 
رووخانــی كۆمــاری كوردســتان لــه  
الیه ن حه مه  ڕه زا شــای په هله وییه وه  
و له  سێداره دانی سه ركۆمار، پێشه وا 
قازی محه ممه د و وه زیری جه نگ، 

محه ممــه د حوســین خانــی ســیفی 
قــازی و نوینــه ری شــاری مه هاباد 
له  مه جلیسی شوورای میللی ئێران 
و برای ســه ركۆمار، ســه دری قازی 
لــه  چوارچــرای شــاری مه هابــاد، 
گیرانــی ئه ندامانــی رێبه ری حیزب 
لــه  گه ڵ ســه دان ئه ندامــی دیكه ی 
حیــزب و ئاواره بوونــی ده یان كه ســی 
بــۆ  حیــزب  ئه ندامانــی  لــه   دیكــه  
حیزبــی  كوردســتان،  باشــووری 
دێموكراتــی كوردســتان بــه  تــه واوی 
الواز بــوو و پێكهاته ی ته شــكیاتی 

تیكچووبوو. 
دێموكراتــی  حیزبــی  بۆیــه   هــه ر 
هێندیــك  رێبــه ری  بــه   كوردســتان 
بــه   بــۆ مــاوه ی نزیــك  كادری الو 
لــه   به شــێك  بــه   ببــوو  ده یــه   یــه ك 
ته شــكیاتی حیزبی تــووده ی ئێران. 
لــه و ماوه یه دا كۆمیته یــه ك به  ناوی 
كۆمیته ی »كاك« له  نێوان حیزبی 
حیزبــی  و  كوردســتان  دێموكراتــی 

تووده  دامه زرابوو. 
بریتیــی  كاك  كۆمیتــەی   كاری 
حیزبــی  ئه ندامانــی  له ویكــه   بــوو 
دێموكراتــی كوردســتان لــه  ده ره وه ی 
كوردســتانی رۆژهه اڵت ئوتوماتیك 
ده بنــه  ئه ندامــی حیزبی تــووده  و به  
ئه ندامانــی  هــه ركات  پێچه وانــه وه  
حیزبــی تــووده  هاتنــه  كوردســتانی 
ده بنــه   ئۆتۆماتیــك  رۆژهــه اڵت 
دێموكراتــی  حیزبــی  ئه ندامــی 
كوردســتان. پــاش كودیتــای ٢٨ی 
هه تــاوی،  ١٣٣٢ی  گه الوێژیــی 
ڕێكخراوه كانــی  و  حیــزب  هه مــوو 
ئۆپۆزیســیۆنی چــه پ و دێموكرات 
زیندانــه كان  و  كرابــوون  ســه ركوت 
و  ئازادیخــوازەکان  ڕۆڵــه   لــه  

ئێــران  گه النــی  شۆڕشــگێڕانی 
ئاخنێدرابوون. 

رۆژهه اڵتیــش،  كوردســتانی  لــه  
ســنووری  بــێ  ڕه شــی  ده ســه اڵتی 
ســاواك و ژانــدارم، ژیانی ئاســاییان 
به  خه ڵكی كورد له  شار و گونده كان 

تاڵ كردبوو. 
دێموكراتــی  حیزبــی  ته شــكیاتی 
كوردســتان   له  سه رده می ده سه اڵتی 
دوكتــور محه ممــه دی موســه دیق له  
ســاڵی ١٣٣٢ی هه تاویدا بووژایەوه  
لــه   توانــی  دێموكــرات  حیزبــی  و 
شــوورای  مه جلیســی  هه ڵبژاردنــی 
میللــی خولی ١٤ بەشــداری بکات 
کــە لــه  شــاری مه هابــاد كاندیدای 
حیزب واتە سارم خانی سادق وه زیری 
ســه ركه وتنی مســۆگه ر کــرد به اڵم 
ئیــزن بــه  كاندیــدای هه ڵبژێــردراوی 
حیزبی دێموكراتی كوردســتان نه درا 
بچێته  مه جلیسی شوورای میللی و 
بــه  جێگای نوێنه ری هه ڵبژیردراوی 
خه ڵكــی مه هاباد مه الیه ك به  ناوی 
جه مــاڵ ئیمامــی لــه  تارانــه وه  لــه  
الیــه ن رێژیمــی حه مــه ڕه زا شــا وه ك 
نوێنــه ری مه هابــاد لــه  مه جلیســی 
كــرا.  دیــاری  میللــی  شــوورای 
جوتیارانــی  كۆمیتــه ی  هه روه هــا 
حیزبی دێموكرات توانیی راپه ڕینی 
جوتیارانــی ناوچــه ی موكریــان بــه  
ده ره به گایه تیــی  سیســتمی  دژی 
رێبه ری بكات  و حیزبی دێموكرات 
لــه   ســه ركه وتنانه   ئــه و  توانــی 
كارنامه ی تێكۆشــانی خۆیدا تۆمار 
بــكات؛ به اڵم پــاش كودیتای ٢٨ی 
تیكــه اڵوی  هــۆی  بــه   گه الوێــژ، 
دێموكراتــی  حیزبــی  ته شــكیاتی 
كوردســتان لــه  گــه ڵ ته شــكیاتی 

رۆژی ٩ی جــوالی، رێکخســتنی 
دێموکراتــی  حیزبــی  دەرەوەی 
کوردســتانی ئێــران کۆبونەوەیەکی 
برۆکســێل  شــاری  لــە  جەمــاوەری 
و  ویــن  شــەهیدانی  یــادی  بــۆ 
تێرۆریزمــی  پرۆتێســتۆکردنی 
حیزبــی  بــرد،  بەرێــوە  دەوڵەتــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە 
ئــەو  ڕاگەیاندنــی فەرمــی خــۆی 
چاالکییــەی بــە ڕاســانی تاراوگــە 
ناو برد. لێرە پرســیار ئەوەیە ڕاسانی 

تاراوگە چییە؟
خەباتــی رۆژهەاڵتــی  مــاوەی  لــە 
ســی  لــە  بەتایبــەت  کوردســتان 
لــە  کــەس  زۆر  ڕابــردوودا  ســاڵی 
خەڵکی کوردستان و شۆڕشگێرانی 
کــورد بەناچــار ژیانــی تاراوگەیان 
هەڵبــژاردووە، ژیان لــە جوغرافیای 
ڕوونــە  کوردســتان  دەرەوەی 
بــەاڵم  هەیــە  خــۆی  تایبەتمەنــدی 
رۆڵــی کەســانی تاراوگەنشــین لــە 

شۆڕشی کوردستاندا چییە؟
بــۆ تاوتوێکردنی ئەو باســە ســەرەتا 
لــە  کــورت  ئاوڕێکــی  پێویســتە 
ڕاســان  پێــش  خەباتــی  شــێوازی 
بدەینــەوە، لە قۆناغی پێش راســاندا 
خەباتــی  نێوخۆیــی  ئاســتی  لــە 
چەکــداری و مەدەنــی وەک دوو 
شــێوازی خەبــات لەالیــەن حیزبــی 
لــە  دەچــوو،  بەڕێــوە  دێموکراتــەوە 
حیزبــی  دیپلۆماســیش  ئاســتی 
دیپلۆماســی  شــێوازی  دێموکــرات 

حیزبی تووده  و گیرانی رێكخراوه ی 
تــووده ،  حیزبــی  ئه فســه رانی 
دێموكــرات  حیزبــی  ته شــكیاتی 
لــه  كوردســتانی رۆژهــه اڵت كه وته  
به شــێكی  و  ســاواك  بــه ر هێرشــی 
به رچــاو لــه  ئه ندامانی لێوه شــاوه ی 
حیزبــی دێموكراتی كوردســتان، یان 
تووشــی زیندان بوون، یان په ڕیوه ی 

باشووری كوردستان بوون. 
ڕێژیمــی  دیكــه وه   الیه كــی  لــه  
حه مه ڕه زاشــای په هلــه وی به  هۆی 
نــه وت،  فرۆشــیی  زۆری  پوڵــی 
خۆبه زلزانیــن  نه خوشــیی  تووشــی 
ببــوو و بــه  ته واوه تیــی خــۆی لــێ 

گۆڕابوو. 
بــه  هــۆی پوڵــی زۆر و زه وه نــدی 
و  تازه تریــن  توانــی  شــا  نــه وت، 
و  بكڕێــت  چه كوچــۆڵ  باشــترین 
ئه رته شــێكی به هێــزی دامه زرانــد. 
هــه ر بۆیــه  ڕێژیمــی حه مه ڕه زاشــا 
ببوو به  ژاندارمی كه نداو و ئیدعای 
ده كرد كه  ئێــران دوڕگه ی ئارامییه  
لــه  ناوچــه ی ئاڵــوزی ڕۆژهه اڵتی 

ناڤیندا. 
لــه  وه هــا بارودۆخێكــدا بــه  هیمه ت 
مودیریەتــی  و  رێبــه ری  و 
عەبدولڕەحمــان قاســملوو و چه ندین 
دیكــه ی  تێكۆشــه ری  كادری 
حیــزب لــه  كۆنفرانســیی یه كه مــی 
كوردســتاندا  دێموكراتــی  حیزبــی 
كــه  لــه  ســاڵی ١٣٣٤ی هه تــاوی 
گیــرا پێوه نــدی ته شــكیاتی نێــوان 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
ئێــران و حیزبــی تــووده  بــه  ته واوی 
پچڕا و حیزبی دێموكرات پێی نایه  

قوناغێكی نوێی خه باته وه .

٧٤ ساڵ خه بات 
له  پێناوی مافی نه ته وایه تیی، ئازادی، دادپه روه ریی كۆمه اڵیه  تی

ناسر ساڵحی ئەسڵ

ئاگری ئیسماعیل نژاد

      به شی یەکەم

ڕاسانی تاراوگە هەنگاوێک بەرەو ڕەهەندی نوێ

کاســیکی وەک شــێوازی خــۆی 
لــە شــێوازی  بــەکار دەهێنــا.  چ 
لــە  و چ  دیپلۆماســی کاســیک 
کوردانــی  نێوخۆییــدا،  خەباتــی 
دانیشتوی تاراوگە کە یەکێک لە 
کۆڵەکەکانی خەباتی کوردستانی 
رۆژهەاڵتــن رۆڵێکــی دیاریکراویان 
بــۆ دەستنیشــان نەدەکــرا.  هەڵبەت 
ئــەوە هەمــووی باســەکە نییــە؛ لــە 
ڕووی کردەوەشدا کوردانی تاراوگە 
لەگــەڵ چەند قەیران ڕووبەروو بوون 

:
یەکەم: زۆرینەی کوردانی تاراوگە 
قایــل بــه رۆژهەاڵت تــەوەری نین و 
دیــاردە  دوو  کــردووە  وای  ئــەوەش 
ســەرهەڵبدات ئا: بەشــێکی زۆر لە 
هێــز و توانایی کــوردی رۆژهەاڵت 

تەرخان بکرێت بۆ پارچەکانی تر.
 بــێ: بە پێــی دۆخ و تایبەتمەندی 

هەنــگاو  رۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
بەڵکــوو  هەڵنەهێندرێتــەوە 
هەمــوو  دۆخــی  لــە  تێکەڵەیــەک 
بــۆ  بنەمــا  بکرێتــە  پارچــەکان 
هەنــگاوی کــوردی رۆژهــەاڵت لە 
تاراوگــەدا؛ کــە ئــەم تایبەتمەندییە 
دەبێتــە هۆی ئــەوەی هەڵەی گەورە 
بێت و لە گەاڵڵەکاندا کات و شوێن 

و تەنانەت شێواز بزر بێت.
کــوردی  رووناکبیــری  دووهــەم: 
بەشــەی  ئــەو  بەتایبــەت  تاراوگــە 
لــە پێــش ســەردەمی سۆشــیالمیدیا 
روویــان کردۆتــە دەرەوە، ســەربەخۆ 
کوردســتانی  رووناکبیــری  لــە 

رۆژهەاڵت سەر هەڵبدات.
چ  تاراوگــە  کــوردی  ســێهەم: 
ئاســتی  لــە  چ  و  نێوخۆیانــدا  لــە 
تاراوگــە و نیشــتمان پێوەندییەکــی 
پێکهاتەمەنــدی سیاســییان پێکــەوە 

نەبێــت، بەڵکــوو ڕەوەنــدی کورد لە 
هــەر واڵتێــک لەژێــر کارتێکەری 
فەرهەنگــی واڵتەکــەی کــە تێیدا 
خــۆی  شــێوازی  بــە  نیشــتەجێیە 
بڕوانێتە پرسی کورد و رێگاچارەی 
تایبەت بە خۆشی بۆ دیاری بکات 
و هــاوکات کەمتریــن پەیوەندیشــی 
و  رۆژهــەاڵت  کــوردی  لەگــەڵ 
هەبێــت،  تاراوگــە  بەشــەکانی تری 
هەردووکیــان  ڕەنگــە  هەرچەنــد 
تەنانــەت لە یەک حیزبیشــدا ئەندام 

بن.
لە ڕاســانی تاراوگــەدا کە دەکرێت 
وەک  جــووالی  ٩ی  کۆبونــەوەی 
دەســتپێکی ئەو ڕاســانە دەسنیشــان 
بکەین سەرەتا دەبێت سێ خاڵمان بۆ 

گرینگ بێت:
یەکــەم: رۆژهەاڵت تــەوەری بکەین 
نێــو کوردانــی  بــاوی  بــە فکــری 

رۆژهەاڵتی تاراوگە
دووهەم: جوغرافیای تاراوگەنشینی 
بەسەر چەند هەرێمدا دابەش بکەین 
هەتــا بتوانیــن لــە هــەر هەرێمێکــدا 
کوردانــی  رێکخســتنی  رایەڵــەی 

رۆژهەاڵتی تاراوگە دامەزرێنین.
ســمینار،  رێــگای  بــە  ســێهەم: 
گۆڤــاری  تەنانــەت  و  کۆبونــەوە  
تاراوگــە  کوردانــی  ســەربەخۆی 
کەلێنی رووناکبیری و تەشکیاتی 
نێــوان تاراوگــە و نیشــتمان کــەم و 

دواتر پڕ بکەینەوە.
لــە قۆناغــی دووهەمــدا دەبێــت بــە 
پێــی پرۆژەی ڕاســان ئامانجەکانی 
راســانی تاراوگە وەک یەکێک لە 
کۆڵەکەکانی راسان دیاری بکرێت 
کــە دەکرێــت ئــەو ئامانجانە وەک 
دەستنیشــان  بەراییــەکان  ئامانجــە 

بکەین:

تاراوگــە  کوردانــی  یەکــەم: 
دەتوانــن لــە دیپلۆماســی گشــتی و 
رۆڵێکــی  دیجیتاڵــدا  دیپلۆماســی 
بەرچاویــان هەبێــت، بۆیــە پێویســتە 
ســەرەڕای  دێموکــرات  حیزبــی 
کاســیک  دیپلۆماســی  شــێوازی 
ئاوڕێکی جیددی و گەاڵلەداڕێژراو 
لە دیپلۆماســی گشــتی و دیجیتاڵ 
شــێوە  ئــەو  قورســایی  و  بداتــەوە 
دیپلۆماســییەش بخاتە ســەر شــانی 

کوردانی تاراوگە
کۆمــاری  ئێســتادا  لــە  دووهــەم: 
وەک  نــەرم  شــەڕی  ئیســامی 
ســەرکووتی  بــۆ  شــێوازێک 
کــوردی رۆژهــەاڵت بــەکار دێنێ، 
کوردانی تاراوگە دەتوانن قورسایی 
شــەڕی  لەگــەڵ  رووبەرووبونــەوە 
نەرمــی کۆماری ئیســامی بخەنە 
ســەر شــانی خۆیــان و بــەو شــێوەیە 
شــەڕی  لەگــەڵ  بەرەوڕووبونــەوە 
نەرمی رێژیــم بکرێتە ئارمانجێکی 

ڕاسانی تاراوگە
ســێهەم: راســانی تاراوگــە دەتوانێ 
هەنگاوێــک بۆ پتەوکردنی بەشــی 

ماڵی ڕاسان بێت.
ڕاسانی تاراوگە لە قۆناغی بەراییدا 
دەتوانــێ ئــەو ئامانجانــەی ســەرەوە 
وەک ئامانجــی خۆی دەستنیشــان 
بکات و ئەوەش بەو مانایە دێت کە 
ڕاســانی تاراوگە دەبێتە بەشێک لە 
ڕاســان، هەتا کوردی تاراوگەش بە 
پێــی تایبەتمەنــدی ژیانیــان بتوانــن 
لــە پڕۆســەی ئازادی کوردســتانی 
و  گرینــگ  رۆڵــی  رۆژهەاڵتــدا 

بەرچاو بگێڕن.



ژمارە ٧٥٥،  ١٥ی گەالوێژی ٦١٣٩٨

ئاسۆ مێنبەری

سەرەتا
کۆمەڵــگای  چوارچێــوەی  لــە  دیــارە 
قــورس  ئێجــگار  ڕۆڵێکــی  مەدەنیــدا، 
بارهێنانــی  و  پــەروەردە  بــە  ســەبارەت 
تاکەکانی ئەندام لە کۆمەڵگادا دەکەوێتە 
ســەر شــانی ڕێکخــراوەکان، چونکــە لــە 
ڕاستیدا ئەرکی سەرەکیی ڕێکخراو تەنیا 
پــەروەردەی تــاک لــە نێو کۆمەڵــدا نییە 
بەڵکــوو هاوتەریب لەگەڵ ئەو پەروەردەیە، 
بارهێنانــی تاکێکی لەخۆبوردوو، وشــیار، 
ئامانجدار و بەتوانا بۆ ڕێکخراوەکەیە، بە 
مەبەســتی باشــتر بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا 
و کۆکردنــەوەی ئەزمــوون بــۆ ڕووبــەڕوو 
بوونەوە لەگەڵ کێشــە و ئاریشــەکانی نێو 

کۆمەڵگا لەو تاکانەدا.
دەتوانێــت  ڕێکخراوێــک  پێیــە،  بــەم 
ســەرکەوتنێکی باشــتر بە دەســت بێنێت و 
شــوێندانەرتر بێت کە لە پەروەردەی هێزی 
مرۆیــی خۆیدا لــە هیچ خزمەتگوزاری و 
فێرکارییــەک درێغی نەکردبێت و هەموو 
هەوڵ و توانای مرۆیی و هزریی خۆی بۆ 
ئەم مەبەستە بەکار هێنابێت؛ بەواتایەکی 
تــر و لــە یــەک ڕســتەدا، ڕێکخراوێــک 
دەتوانێــت ســەرکەوتوو بێــت کــە ڕۆحــی 
گرینگایەتــی کار و تیکۆشــانی لــە نێــو 
ئەندامانیــدا جێگیر کردبێت تاکوو الیەنی 
بەرانبەریــش بە بێ هیــچ چاوەڕوانییەک 
خزمــەت بــە ڕێکخــراو و ئامانجەکانــی 

بکات.
حیزبی دێموکرات چۆن دەڕوانێتە پرسی 

ژنان؟
لــە بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخۆیــی حیزبی 
بــاس  ئێرانــدا،  دێموکراتــی کوردســتانی 
لــەوە کــراوە کــە سیاســەتی ئــەو حیزبــە 
کــە  دامــەزراوە  بنەمایــەک  ســەر  لــە 
کەرامەتی مرۆڤ بە گرینگترین بەهای 
حیزبــی  ڕوانگــەی  لــە  دەزانێــت؛  ژیــان 
دێموکراتــەوە، کەرامەت دوو ســەرچاوەی 
سەرەکیی هەیە، لە الیەکەوە دابینکردنی 
لــە  و  مــرۆڤ  ماددیــی  پێداویســتیی 
الیەکــی تریشــەوە پێکهێنانــی فەزایەکی 
سیاســیی ئــازاد بــۆ ئەوەی هــەر تاکێک 
بتوانێ خاوەنی کەســایەتی و ناســنامەی 
ئێتنیکــی، ئایینی و نەتەوەیی خۆی بێت 
و هەروەهــا کۆتایــی بە ســتەمی جنســی 
بهێندرێــت، هــەر بۆیە لــەم بەرنامەیەدا بە 
ڕاشــکاوی، دان بــە ســتەمی بەکۆمــەڵ 
و لەمێژینــەی کۆمەڵگا و دەســەاڵتەکان 
لەهەمبــەر ژناندا نــراوە تاکوو ژنان بتوانن 
لــە چەوســاندنەوەی کولتــووری، ئایینی، 
ئابــووری  و  کۆمەاڵیەتــی  سیاســی، 
توێژێکــی  وەکــوو  و  بێــت  ڕزگاریــان 
بەرچــاوی کۆمەڵــگا کە ڕۆڵ و ئەرکی 
سەرەکی و گرینگیشیان لە سەر شانە، لە 

کەرامەتی مرۆیی بێبەش نەبن. 

حیزبی دێموکرات لە ماوەی چەندین دەیە 
خەبات و تێکۆشــانی سیاســی و نیزامیی 
خۆیــدا نیشــانی داوە کــە بــە تەواوەتــی 
هەاڵواردنێکــی  چەشــنە  هەمــوو  دژی 
ڕەگــەزی، کۆمەاڵیەتــی، دینی و هتدە؛ 
هــەر بۆیــە هاوتەریــب لەگــەڵ خەباتێکی 
یەکســانیی  لەپێنــاو  ڕزگاریخوازانــە، 
هەاڵواردنــە  البردنــی  و  کۆمەاڵیەتــی 
و  سیاســی  ئابــووری،  کۆمەاڵیەتــی، 
کــردووە،  خەباتــی  کولتوورییەکانیشــدا 
بەچەشــنێک کە ئێستاش ئەو چەشنە لە 
خەبات کردن، سەرباشــقەیەک بۆ خوێنی 
تازەی نێو دەمارەکانی شۆڕش بە ئەژمار 

دێت.
بــاس کــردن لــە کەرامەتــی مرۆیــی لــە 
بەرنامــەی حیزبــی دێموکراتدا و هەروەها 
ڕەنگدانــەوەی ئــەو پرســە لــە خەباتی ئەم 
ڕێکخراوەیەدا، ســەلمێنەری ڕاستەقینەی 
بــڕوای ئــەو حیزبە بــە هێــزی توێژەکانی 
کۆمەڵــگا و ڕێزگرن لە کەســایەتیی ئەو 
توێژانــە و یــەک لــەوان توێــژی ژنــان لە 

پرسە نەتەوەییەکانە.
حیزبی دێموکــرات، وەکوو ڕێکخراوێکی 
و  زێڕیــن  ڕابــردووی  و  مێــژوو  خــاوەن 
لــە  هەڵقــوالو  حیزبێکــی  پرشــنگدار، 
هەســت و نەســت و تواناکانــی خەڵکــی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە هــەر بۆیــە بــۆ 
گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی خــۆی ـ لــە 
پێناو دەستەبەرکردنی مافی نەتەوایەتیی 
گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانداـ 
هەمەالیەنــەی  پشــتیوانیی  بــە  پشــتی 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بەستووە.

ســەرەتای  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 

زۆرەوە  بایەخێکــی  بــە  دامەزرانییــەوە، 
ڕوانیویەتــە پرســی ژنــان، هــەر بۆیــە بــە 
ڕێژەیەکــی بەرچــاو دەرفــەت و مەیدانــی 
خۆپێگەیانــدن و تێکۆشــانی پێداون تاکوو 
بتوانــن بــە کەڵکوەرگرتــن لــە دەرفــەت و 
ئێمکانــات، لە بــوارە جیاجیاکانــدا خۆیان 

ببیننەوە.
دژایەتیــی بنەڕەتیــی حیزبــی دێموکــرات 
لەگــەڵ جۆرەکانی هــەاڵواردن، بەتایبەت 
کــە  کــردووە  وای  جنســی  هەاڵواردنــی 
جیــا لە خودی ژنــان، توێژەکانی دیکەی 
کۆمەڵگاش هەســت بە بایەخــی پەروەردە 
و پێگەیشــتنی ژنان لە بوارە جیاوازەکاندا 
لــە  درووســت  دەرکێکــی  بــە  و  بکــەن 
دادپــەروەری،  و  یەکســانی  پرســەکانی 
هەوڵی سەقامگیرکردنی ئەو دوو چەمکە 
لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆیان 

بدەن.
ژنــان لە ســێ بڕگــەی مێژوویــی حیزبی 

دێموکراتدا
لــە ڕاســتیدا ڕۆڵ و پێگــەی ژنــان لــە 
ســێ  لــە  دەکــرێ  دێموکراتــدا  حیزبــی 
بڕگــەی مێژووییــدا باســی لێــوە بکرێت، 
چونکــە لــە هەرکام لــەو قۆناغانەدا ژنان 
بە چەشــنێک ڕۆڵیان گێڕاوە و توانیویانە 
لە خەباتــی نەتەوایەتیی ڕزگاریخوازانەدا 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  بــن.  بەشــدار 
هەربڕگەیەکدا بە چەشنێک کە شیاوی 
ئەو بڕگەیە بێت و لەگەڵ کات و شوێنی 
خەباتەکــەدا گونجــاو بێــت، دەرفەتــی بۆ 
ژنان خوڵقاندووە و بواری بۆ ڕەخســاندوون 
تاکــوو بتوانــن شــوێندانەر بــن و ڕۆڵێکی 

کارا بگێڕن.
١٣٢٤ی  ســاڵی  لــە  یەکــەم:  بڕگــەی 
١٣٧٢ی  ســاڵی  هەتــا  هەتاوییــەوە 

هەتاوی
ئەم بڕگەیە لە ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوییەوە 
و بە دامەزرانی حیزبی دێموکرات لە ٢٥ی 
گەالوێــژی ئەم ســاڵەدا دەســتی پێکردووە 
و هەتــا ســاڵی 7٢ و پــاش شــەهیدبوونی 
دوکتــور ســادقی شــەرەفکەندی درێژەی 

هەبووە. 
٢٤ی  لــە  خەباتــدا،  لــە  قۆناغــە  لــەم 
حیزبــی  ســاڵدا،  هەمــان  ڕەشــەممەی 
دێموکرات بە دامەزراندنی یەکیەتییەک 
ژنانــی  »یەکیەتــی  نــاوی  ژێــر  لــە 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران« هەوڵی 
و  کاروبــار  کردنــی  ڕێکخراوەیــی  بــە 
چاالکییەکانــی ژنانــی کوردســتانی دا. 
لەم قۆناغە لە خەباتدا کە جیا لە خەباتی 

سیاســی، خەباتــی چەکداری ســەرەتا بە 
و  پەهلــەوی  خوێنمــژی  ڕێژیمــی  دژی 
دواتریــش بــە دژی ڕێژیمــی ئاخوندیــی 
ئێــران لە ئارادا بــوو، ژنان جیا لە خەباتی 
سیاســی، تێکەڵ بــە خەباتی چەکداریش 
دەبن و بگرە هەندێ جاریش ئەرکگەلێکی 

زۆر قورستریان لە سەر شان دەبێت. 
قورســەی  و  هەســتیار  قۆناغــە  لــەم 
لــە  پاڵپشــتی  لــە  جیــا  ژنــان  خەباتــدا، 
پیــاوان لــە شــەڕێکی بەزۆرداســەپاو لــە 
الیــەن دەســەاڵتەکانەوە، وەکــوو دایــک، 
وەکــوو هاوســەر، وەکوو خوشــک، وەکوو 
پێشــمەرگەیەکی گیانفیــدا لــە لووتکەی 
لەخۆبوردووییــدا بــوون . ئــەوان زۆر جــار 
وەکــوو کادری دەرمانــی و بــە یارمەتــی 
گەیانــدن بە هێــزی نیزامی و چەکدار لە 
مەیدانی شەڕدا، پاڵپشتی خەباتی ڕەوای 

هێــزە چەکدارەکــەی حیزبــی دێموکــرات 
بــوون؛ ژنــان لــەم قۆناغەی خەباتــدا و لە 
ســەنگەری بەرخوداندا قارەمانانە پشــت و 
پەنای پێشــمەرگەکانی کوردستان بوون و 
بــە هەموو شــێوازێک و بە هەموو تواناوە 
بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ هەاڵواردنەکان 
و ســتەمە ڕەگــەزی و نەتەوایەتییــەکان، 
بەداخــەوە  کــە  دا  بێوچانیــان  هەوڵــی 
هەندێکیشــیان گیانی خۆیــان لەم پێناوەدا 
بەختی بارەگای ئازادیی گەل و نیشــتمان 

کرد.
خەباتــدا  هەســتیارەی  قۆناغــە  لــەم 
نەریتــە  نوقمــی  کۆمەڵــگا  هێشــتا  کــە 
ژنــان  و  بــوو  خــۆی  چەقبەســتووەکانی 
وەکــوو کۆیلــە مامەڵەیان لەگــەڵ دەکرا، 
حیزبــی دێموکــرات بــە ئاگایی بەخشــین 
بە ژنان و ســازماندانیان لە ڕێکخراوێکی 
پەروەردەیەکــی  بــە  دا  هەوڵــی  ژنانــەدا، 
مــرۆڤ  هەســتی  بنەڕەتــی  و  درووســت 
بوونیــان پێ ببەخشــیتەوە تاکــوو چیدیکە 
نەکەونە داوی نەریتە کۆنەپەرستانەکانی 
کۆمەڵــگا و بتوانــن بڕیــاردەری ژیانــی 
خۆیان بن. هەر بۆیە لەم بڕگەیەدا حیزبی 
وەکــوو ڕســاڵەتی مێژوویــی  دێموکــرات 
خــۆی، ئەرکێکــی زۆر پیــرۆز و زۆر بــە 

جێی لەهەمبەر ژناندا بەڕێوە برد.
بڕگەی دووهەم: 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  بڕگــە  دووهەمیــن 
ســاڵەکانی ٧٢ هەتــا ٧٥ی هەتــاوی، 
لــەم ماوەیەدا خەباتی چەکــداری بەدژی 
ســتەم و زۆرداری تــا ڕادەیــەک بــەردەوام 
بــوو بەاڵم پــاش تۆپبــاران کردنی بنکە و 
بارەگاکانی حیزب لە الیەن ڕێژیمی پەت 

و ســێدارەوە و هەروەهــا بــە هۆکارگەلــی 
ڕێبەرایەتیــی  ســتراتێژیک،  و  سیاســی 
حیزبــی دێموکــرات خەباتــی چەکداریــی 
کــەس  زۆر  کــە  قۆناغێــک  ڕاگــرت. 
وەکــوو خاڵێکی الواز لــە مێژووی حیزبدا 
باســی لــێ دەکــەن و بــە خاڵی وەســتانی 
حیــزب دەیناســن؛ بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ٢0 
ســاڵ بێدەنگیــی حیزبــی دێموکــرات لــە 
بــواری خەباتــی چەکدارییــەوە بــە مانای 
ڕاوەســتان و مەندیــی حیــزب لــە خەبــات 
نەبــوو، بەڵکــوو ئەم ماوەیە باشــترین کات 
بــۆ پەروەردەکردنی کەســانێکی لێهاتوو و 
تێکۆشــەر وەکــوو ســەرمایەی مرۆیی بۆ 
داهاتــووی حیزب بــوو. لە ماوەی ئەو ٢0 
ساڵەشــدا، ژنان لە ژێر سێبەری بەرنامە و 
پەروەردەی حیزبدا، شــان بە شــانی پیاوان، 
چ لــە نێــو کەمپەکانــی حیزبــدا و وەکوو 

ژنانی نێو جەرگەی شــۆڕش کە تووشــی 
ئازارگەلێکی گــەورە و ئاوارەیی، دووری 
لــە خــزم و کــەس و زێــدی خۆیــان بــوون، 
چ وەک ئەندامانــی نهێنیــی حیــزب لــە 
نیوخــۆی ڕۆژهەاڵتــدا و لــە چوارچێوەی 
شانەی حیزبیدا ئەرکی نیشتمانیی خۆیان 

بە باشترین شێوە بەڕێوە برد.
ژنانــی نێو شــۆڕش، بوون بــە دایکانێکی 
لەخۆبوردوو کە مندااڵنێکی ڕێکوپێک، 
بــڕوا، خوێنــدەوار و شــانازی  بیــر و  بــە 
خوڵقێنیــان پــەروەردە کــرد کــە بــەردەوام 
خۆیان بە ڕێبواری ڕێبازی پڕ سەروەریی 
دەزانــن.  گــەل  و  حیــزب  شــەهیدانی 
ژنانــی نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتیــش بــوون بــە 
دایکانێــک کــە وانــەی شۆڕشــگێرییان 
بــە  بــوون  و  فێــری منداڵەکانیــان کــرد 
دایکی پێشمەرگە ئازا و چاونەترسەکانی 
لــە خەبــات، هــەر وەک  ئــەم ســەردەمە 
شــەرەفکەندی  ســادقی  دوکتــور  چــۆن 
ئاموۆژگاریــی کــردن کــە: بــا دایکانی 
کوردســتان ڕۆڵەکانیان لە باوەشــی گەرم 
و پڕ لە خۆشەویســتی خۆیاندا بە هەســتی 
گەرمی نیشــتمانپەروەری و ئازادیخوازی 
پــەروەردە بکــەن و چیرۆکــی شــەهید د. 
قاســملوو و شــەهیدانی دیکــەی ڕێــگای 

ڕزگارییان بە گوێدا بخوێنن.
بــەم پێیــە ٢0 ســاڵ راگرتنــی خەباتــی 
چەکــداری جیــا لەوە کــە نەیتوانی هێز و 
پۆتانســیەلی حیزبی دێموکرات دابەزێنێ 
کــە بــە پێچەوانــە، بوو بە وێســتگەیەک 
بــۆ وەگەڕخســتنەوەی هێــزی جووڵــە لــە 
نێــو دەمارەکانــی شۆڕشــێکی نوێــدا، کە 
ژنــان لــەم قۆناغەشــدا بە ســەرکەوتوویی 

پاڵپشــت و پشــتیوانی خەباتــی  تــەواوەوە 
ڕزگاریخوازانەی نەتەوەکەیان بوون.

ڕاســانی  لــە  ژنــان  ســێهەم:  بڕگــەی 
ڕۆژهەاڵتدا

بڕگــە و وێســتگەی ســێهەمی ژیــان و 
خەباتــی ژنان لــە حیزبــی دێموکراتدا، بە 
دەســپێکی قۆناغــی نوێی خەبات ناســراو 
پێناســە  ڕۆژهــەاڵت«   »ڕاســانی  بــە 
دەکرێــت. ئــەم بڕگەیــە ئەکــرێ وەکــوو 
الپەڕەیەکــی زێڕیــن لە مێــژووی زیاتر لە 
7 دەیــە تێکۆشــانی حیزبــی دێموکراتــدا 
نــاوی لــێ ببردرێــت. بڕگەیــەک کە بە 
کــردەوە، خەباتێکــی نوێی بە دژی ســتەم 

دەست پێکرد.
لــەم قۆناغــە  دیــارە حیزبــی دێموکــرات 
لــە خەباتیشــدا، وەکــوو ڕابــردووی خۆی 
دەرفەتێکی باشی بۆ ژنان خوڵقاند تاکوو 

بتوانن شــوێندانەری و کاریگەریی خۆیان 
لــە پرســەکاندا بســەلمێنن. لــەم بڕگەیەدا 
»ڕاســان« بە پێناســەی دووبارەی خەبات 
لە ژێر ناوی »خەباتی شــار و شــاخ »دا، 
هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگای 
کوردستانی خستەوە نێو هاوکێشە سیاسی 
و نەتەوەییەکانەوە بە چەشــنێک کە هەر 
تاکێک پێویستیی پەیوەست بوونی خۆی 

بەم خەباتە نوێیە هەست پێ بکات. 
خەباتــی  نوێــی  قۆناغــی  لــە  ژنــان 
ڕۆژهەاڵتدا، باشــتر و وشیارانەتر توانییان 
ڕۆڵ و پێگەی خۆیان هەســت پێ بکەن، 
هــەر بۆیــە وەک کاراکتەرێکــی کارا، 
بــوون و ڕۆڵــی خۆیــان بــە شــێوازگەلی 

جیاواز کردەیی کردەوە.
شــێوەیەکی  بــە  ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی 
مەنتێقی و ڕاستبینانە ئەرکی تاکەکانی 
دیــاری کرد، کەوایــە هێڵێکی بەتاڵی بە 
ســەر بیرۆکەی دواکەوتوو و نادرووســتی 
کۆمەڵگادا کێشا کە ژنان تەنیا ئەبێ لە 

چوارچێوەی ماڵدا ببەسترێنەوە.
ڕاســان دەرکەیەکــی بەرینــی بــە ڕووی 
پێئەســپاردن.  ئەرکــی  و  کــردەوە  ژنانــدا 
لــەم قۆنــاغ و بڕگەیــەدا، ژنــان لــە دوو 
مەتەریــزی جیاواز بەاڵم لە یەک ڕێبازدا 
و هاوتەریــب، خۆیــان لــە خەباتــدا دیتەوە، 
هەندێکیــان بــە پێــی پێناســەیەک کە لە 
ڕاساندا هاتووە، بوونە پێشمەرگەی ئازا و 
چاونەترسی شار کە لە نێو دڵی دوژمندا 
ئەرکــی نەتەوایەتییــان لە ئەســتۆ گرت و 
هەندێکیشــیان بــە شــکاندنی تابۆکانــی 
کۆمەڵــگا و دڕاندنی پۆششــی »زەعیفە 
بــوون«، ســنوورەکانیان تێپەڕاند و تێکەڵ 
بە هێزی خاکیپۆشــانی پارێزەری شــەرەف 

و کەرامەتەوە بوون.
کۆبەند

ئەوەیکــە لــەم ســێ بڕگەیــەدا بە گشــتی 
و  هــەوڵ  لــە  جیــا  کــرا،  لــێ  باســی 
تێکۆشــانی خودی ژنان بۆ پێگەیشــتن و 
بەڕێوەبردنی ئەرکی نەتەوەیی، پیشاندەری 
گرینگیدانــی حیزبی دێموکرات بە هێزی 
ژنــان لە خەباتدایــە؛ حیزبی دێموکرات بە 
نیشاندانی ڕێوشوێنی درووست و مۆدێڕن 
لە هەر قۆناغێکی خەباتی خۆیدا، ژنانی 
بــە بەشــێکی حاشــاهەڵنەگر و گرینــگ 
لەو خەباتە پێناســە کردووە، بە شێوەیەک 
کــە لــە هــەر قۆناغێکــدا بەپێــی کات و 
شــوێن و دەرفــەت، مەیدانی پێداون تاکوو 
هەنگاوێکــی بــاش و پۆزەتیــڤ لــە پێناو 

نیشتمان و نەتەوەکەیاندا هەڵبگرن.
بۆیــە دەتوانین بڵێین حیزبی دێموکرات لە 
هەمــوو کاتێکدا، پــەروەردە و پێگەیاندنی 
ســەرەکیی  ئەرکــی  وەکــوو  تاکەکانــی 
خــۆی دانــاوە تاکــوو کەســانێکی وشــیار 
و خــاوەن ئیــرادە بــۆ داهاتــووی ئــەم گەل 
و نیشــتمانە پەروەردە بکات و ســەرکەوتن 
داهاتــوو  نەوەکانــی  بــۆ  سەربەســتی  و 

مسۆگەر بکات.
  

ژنان لە حیزبی دێموکراتدا

حیزبی دێموکرات بە نیشاندانی ڕێوشوێنی درووست و مۆدێڕن لە هەر 
قۆناغێکی خەباتی خۆیدا، ژنانی بە بەشێکی حاشاهەڵنەگر و گرینگ لەو خەباتە 

پێناسە کردووە، بە شێوەیەک کە لە هەر قۆناغێکدا بەپێی کات و شوێن و 
دەرفەت، مەیدانی پێداون تاکوو هەنگاوێکی باش و پۆزەتیڤ لە پێناو نیشتمان 

و نەتەوەکەیاندا هەڵبگرن



٧ ژمارە ٧٥٥، ٦ی ئاگۆستی ٢٠١٩

محەممەد سلێمانی

و  ئامریــکا  لــە  تــاران  هەڕەشــەکانی 
واڵتانــی ڕۆژئاوایــی و ناوچەکــە، ئــەو 
واڵتــە بەرەو لووتکەی داڕمانی سیاســی 
و ئابــووری زیاتــر دەبــات و ئەگــەر بێــت 
و ڕێژیمــی ئاخونــدی لەســەر سیاســەتی 
پێشــووی خــۆی بــەردەوام بێــت، پێناچێت 
دروێنــەی بەرهەمــی باشــی حوکمڕانــی 
خۆیــان بکــەن و تەمەنی دەســەاڵتەکەیان 
درێژتر ببێتەوە. ڕێژیمی ئێران لە مێژووی 
سیاســی و فەرمانڕەوایــی خۆیــدا بەســەر 
گەالنــی ئێرانــدا هەرگیــز وەک ئەمــڕۆ 
لــە ژێــر گوشــاری گــەورە و بەرفراوانــی 
و  ئابــووری  و  سیاســی  هەمەجــۆرەی 
بازرگانــی نێونەتەوەییــدا نەبووە. بێگومان 
ڕێژیمێکــی لەو چەشــنە زۆر بــەدژاوری 
دەتوانێــت لەگــەڵ ئــەو بارودۆخــەدا کــە 

خۆی خوڵقاندوویەتی، زیاتر هەڵکات. 
خــۆی  دژایەتــی  بریتانیــا  ســەرئەنجام   
لەگــەڵ حکوومەتــی ئاخونــدی بەکــردار 
دەســت پێکرد و »بۆریس جۆنســۆن« کە 
بــە ســیمایەکی دژبــەری ڕێژیمــی ئێران 
و هاوپەیمانێكــی نزیکــی ســەرکۆماری 
ئامریکا ناســراوە، بە سەرۆکوەزیرانی ئەو 
واڵتــە هەڵبژێــردرا. بۆریــس جۆنســۆن لە 
لووتکــەی قەیرانــی نێوان لەندەن و تاراندا 
ئــەو پۆســتەی وەرگرتــووە و بێگومان ئەو 
دەرفەتەی لە بەردەســتدایە کە بەســوودی 
کار  جیهانــدا  ئاســتی  لــە  واڵتەکــەی 
بــکات و بــۆ پاراســتن و کۆنتڕۆڵکردنی 
ئاسایشــی ناوچــە و گــەرووی هۆرمــۆز 
هێزێكــی تایبەتــی دەریایــی لــە واڵتانــی 
ئاڵمان و فەڕانســە و دانمارک و بریتانیا 
پێــك بێنێت. سیاســەتی نوێــی لەندەن لەو 
کاتــەوە دەســتی پێکــردووە کــە ڕێژیمــی 
ئێــران، بریتانیــای بــە ماکــەی فیتنــە و 
ئاژاوەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت ناو برد و 
هێرشــی زۆر توندی کردە ســەر ئەو واڵتە 
و دەستی بەسەر کەشتییەکی نەوتکێشی 

ئەو واڵتەدا گرت.  
لێرەدا پێویســتە ئاماژە بە دوو هەڵویســتی 
حەســەن ڕۆحانی بکرێت کــە بەتەواوەتی 
شــێواوی و دووڕوویــی ڕێژیــم لەهەمبــەر 
بریتانیا دەردەخات، ماوەیەك بەر لە ئێستە 
لێدوانــی  توندتریــن  ئێــران  ســەرکۆماری 
بــەدژی سیاســەتی بریتانیــا لــە میدیای 
فەرمیــی ڕێژیمــی تارانــدا بــاو کــردەوە 
وەك  لەندەنــی  حکوومەتــی  دژایەتــی  و 
هاوپەیمانــی ئامریکا ڕاگەیاند و لۆمەی 

ئەو واڵتەی کرد. 
بــە  بــوو  جۆنســۆن  ئەوەیکــە  پــاش 
ســەرۆکوەزیرانی نوێ و سەرەڕای ئەوەش 
ئۆپۆزیســیۆنی  ســەر  بــۆ  هێرشــی  کــە 
دۆســتایەتی  کــە  کــرد  واڵتەکــەی 
و  هەڵبــژاردووە  ئێرانیــان  »مەالکانــی« 
ئامریکاییەکانیــان  دۆســتە  لــە  پشــتیان 
کردووە. ئەو قسەیە دەسەاڵتدارانی ئێرانی 
بەتەواوی نیگەران کرد و ڕۆحانی ناچار 
ڕابــردووی  لێدوانەکانــی  و  قســە  کــرد، 
خــۆی بــە ناردنــی پەیامــی پیرۆزبایــی 
تازەهەڵبژێــردراوی  ســەرۆکوەزیرانی  بــۆ 
بریتانیــا وەربگرێتــەوە و بەفەرمــی داوای 
ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان بکات.  

ســەرکۆماری  پیرۆزبایــی  پەیامــی   
ڕێژیمــی ئێــران لــە کاتێكدایە، کــە ئێران 
و بریتانیــا بارگرژییەکانیــان هەتا لێواری 
ئــەو  و  چــووە  ســەربازی  پێكهەڵپرژانــی 
ســەرۆکوەزیرانی  وەك  کــە  کەســەی 
مرۆڤێکــی  بــە  هەڵبژێــردراوە،  بریتانیــا 
نەیــاری ڕێژیمی ئێران و نزیك لە ترامپ 
حکوومەتــی  دژی  زۆریــش  و  ناســراوە 
ئاخوندییــە و  لۆمــەی تونــدی دژبەرانی 
لــە نێو پارلەمانی بریتانیــای کردووە کە 
پەرەیــان بــە پەیوەندیــی خۆیــان لەگــەڵ 
مەترســیدارترین ڕێژیمــی ناوچەکــە کــە 
حکوومەتــی تارانــە داوە. جۆنســۆن زۆر 
بەخێرایی دژی سیاســەتی سەرەڕۆیانەی 
تاران هاتووەتە دەنگ و بە ڕێگای هێزی 

حکوومەتــی  دەدات،  هــەوڵ  دەریاییــدا 
ئاخوندی کونترۆڵ بکرێت و لە گەرووی 
هۆرمۆزدا دووری بخەنەوە یان بەتەواوەتی 
تــاران  دەســەاڵتی  بکــەن.  بێدەســەاڵتی 
ناتوانێت هەڵویستی لەندەن و واڵتانی تری 
ئورووپــا لــە بەرژەوەندی خۆیدا بگۆڕێ و 
پەیوەندییە سیاسی و مێژووییەکانی تاران 
لەگــەڵ بریتانیــادا بگەیەنێتــەوە ئاســتی 
و  شــەڕئەنگێزی  سیاســەتی  ڕابــردوو. 
ئاژاوەگێڕانــەی حکوومەتــی ئیســامیی 
ئێــران جۆرێك بووە، کە بەشــێکی بەرچاو 
لــە دۆســتە ناوچەیــی و ڕۆژئاواییــەکان 
قۆناغــی  بکەوێتــە  و  بکاتــەوە  دڵســارد 

تەریککەوتنەوەوە.  

بڕیاربەدەســتە  و  ئاخونــدی  حکوومەتــی 
سیاســی و ســەربازییەکانی  ئــەو واڵتــە 
»ئالزایمــری«  تووشــی  بەتەواوەتــی 
و  سیاســی  لێکدانــەوەی  و  بیرکردنــەوە 
و  هاتــوون  دیپلۆماســییەکان  پەیوەندییــە 
هــەر ڕۆژە و سیاســەت و هەڵویســتێکیان 
هەیــە. حکوومەتــی ئێــران بەتەمایــە ئەوە 
بســەلمێنێت کە تاران خاوەنداری گەرووی 
هۆرمــۆزە و کەس بۆی نییە لەوێدا بەبێ 
ئیزنــی ئــەوان هاتووچــۆ بــکات و ئەگەر 
تۆزێك لە ڕووداوەکان ورد بینەوە، دەبینین 
کە تاران بە کردار ئێســتا دەســتی بەســەر 
گــەرووی هۆرمــۆزدا گرتــووە و قســە و 
لێدوانی کۆشــکی ســپی و لەندەن شــتێك 
نین کە تێیدا ســنوورێك بــۆ فراوانخوازی 
تاران دابنێت و دەست لە سیاسەتی خۆیان 

ســەبارەت بــە کــۆی ئاڵۆزییــە سیاســی و 
جیهــان  ئەمنییەتییەکانــی  و  ئابــووری 
هەڵبگرێــت. پێكهێنانــی هێزی هاوبەشــی 
دەریایی هاوپەیمان بۆ پاراستنی کەشتییە 
نەوتکێشــەکانیان لە گــەرووی هۆرمۆزدا 
ئەو ڕاســتییەی سەلماند کە ئەو ناوچەیە 
بــە چ قەیــران و ئاڵۆزییەکــی سیاســی و 

سەربازیدا تێپەڕ دەبێت.  
لەهەمبــەر  ئامریــکا  خــاوی  هەڵویســتی 

ڕێژیمی ئێراندا، ئەو واڵتەی بە ئاستێك لە 
هەڕەشــە گەیاندووە، کە تەنانەت حیساب 
بــۆ هیچ كام لە دژبەرەکانی نەکات و بە 
زمانــی زبــر و تونــد لەهەمبەر سیاســەتی 
ئامریــکا و هاوپەیمانەکانیــدا هەڵویســتی 

تاران ڕابگەیەندرێت. 
خــۆی  بەکــردەوە  ئێــران  حکوومەتــی 
ناوچــە  ئــەو  خاوەنــداری  کردووەتــە 
ســتراتیژییەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت کە 
زۆر واڵتــی زلهێــزی جیهــان بــە هەمــوو 
هێزیانــەوە خەمــی پێوە دەخــۆن و بە هۆی 
قوواڵیــی  نەبوونــی  و  نــەرم  سیاســەتی 
لەهەمبــەر  بیرکردنەوەیــان  ســتراتیژی 
نەیانتوانیــوە  بەداخــەوە  بارودۆخەکــەدا، 

هەرێمــی ســنووربەزاندنی ڕێژیمــی ئێــران 
لەســەر  مەترســی  و  بکەنــەوە  بەرتەســك 
ئاســتی ئەو ناوچــەدا نەهێڵنــەوە. بەدوای 
و  بریتانیــا  تــازەی  ملمانێــی  و  کێشــە 
تــاران، لەنــدەن دەســتی داوەتــە هەوڵێکــی 
جیددی بە مەبەستی پێكهێنانی هێزێکی 
تایبەتی دەریایی کە لەو ڕێگایەوە بتوانن 
نەوتکێشــەکانیان  کەشــتییە  ئاسایشــی 
حکوومەتــی  بــۆ  ســنوورێك  و  بپارێــزن 

ئاخوندی ئێران دابنرێ. 
زۆر جــاری دیکــەش ئــەوە گوتــراوە، کــە 
لــە ڕێــگای دیالۆگــدا  تــاران  پێناچێــت 
بــە ڕفتــار و سیاســەتەکانیدا و هەروەهــا 
بــە ئاســتی پەیوەنــدی و ئاڵۆزییەکانیــدا 
بچێتــەوە؛ هەتــا ئــەو کاتــەی خۆیــان بــە 
حەقدار بزانن و ئامریکا و هاوپەیمانەکانیان 

بــە داگیرکــەر و هێرشــبەر، زۆر دژوارە 
ئاشتی و ئاسایشی جیهان مسۆگەر بێت. 
 ئاکامــی ڕوانینــی  خــاو و فەریکــەی 
ئامریــکا  سیاســییەکانی  لــە  بەشــێك 
ڕەفتــاری  و  سیاســەت  بــە  ســەبارەت 
حکوومەتــی ئیســامیی ئێــران، بێگومان 
بــە  لــە بیرکردنــەوەی ئۆبامــا ســەبارەت 
دەگــرێ  ســەرچاوە  تارانــەوە  ڕێژیمــی 
دەرەکیــی  بەچەشــنێک کــە سیاســەتی 

لــە  ئاســتێك  بــە  ئیــدارەی »ترامپـ«ـــی 
ئاســتەنگی زۆر گــەورە گەیانــدووە، کــە 
الیەنگرانی وەشــاندنی گورزی ســەربازی 
لە ڕێژیمی ئێران، نەتوانن کۆدەنگییەکی 
شــیاو بەدەســت بێنن و هێرشــی ســەربازی 
بــۆ  جێبەجێکردنــەوە  بــواری  نەکەوێتــە 
ڕووخاندنــی حکوومەتــی ئاخونــدی یــان 

الوازکردنی ئەو واڵتە.  
ڕێژیمــی تــاران ســوودگەلێكی باشــی لە 
سیاســەتی نە شــەڕ و نە ئاشــتی لەگەڵ 
واشنگتۆن و واڵتانی ڕۆژئاوایی وەرگرتووە 
و سیاســەتی نەرمــی دژبەرەکانیــان وەك 
لــە  و  قۆســتۆتەوە  چــاك  دەرفەتێکــی 
پەنای خۆشــاردنەوەی سیاسەتی کرداری 

ئامریکا و هاوپەیمانەکانیدا، حکوومەتی 
ئێــران ڕۆژ نییــە گێچــەڵ بــە کۆشــکی 
دۆســتە  پەالمــاری  و  نەفرۆشــێت  ســپی 
نزیك و هاوبەشە سیاسی و ئابوورییەکانی 

نەدات. 
کاتێك باس دێتە سەر بەرجام، بەئاشکرایی  
کاربەدەســتانی وزەی ناوکیــی ڕێژیمــی 
ئێــران دەڵێــن: ئەو ماوەیــە توانیومانە نزیك 
بە ٢٤ تۆن ئۆرانیۆم بەرهەم بێنن، کەوابوو 
ڕێژیمــی ئێــران زۆر ژیرانــە ســوودی لــە 
دەرفەتــەکان بینیــوە و  بەدڵنیاییەوە تاران 
هەتا ئەمڕۆش هەســت بە مەترســیی زۆر 
نــاکات و هــەر بۆیــەش لەســەر  جیــدی 
تاکتیکــی هێرشــبردنە ســەر بەرژەوەندییە 
سیاسی و ئابووری و بازرگانییەکانی ئەو 
واڵتانــە کــە خۆیــان لە ڕیــزی ئامریکادا 

ڕێک خستووە بەردەوامە و گوێ بە هیچ 
کەس و الیەنێك نادات.  

بەهێــزی  واڵتێكــی  وەك  بریتانیــا 
دێرینــی  مێژوویەکــی  کــە  ئورووپایــی 
ســەرچاوەی  دەسبەســەرداگرتنی  لــە 
ئابــووری و بازرگانــی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاســتدا هەیــە و کۆنترۆڵی بەشــێکی 
ئــەو نــاوەی لــە دەســتدا بــووە، بــە هــۆی 
تێكچوونی هاوکێشە سیاسی و سەربازییە 

ناوچەییــەکان ڕێژیمی ئێــران هەوڵی داوە 
زیاتر خۆی لەســەر ئاســتی ناوچەییدا بە 
مافــدار و حەقــداری ئــەو ناوچــە ئاڵــۆزە 
بزانێ و بەمەبەستی پاراستنی دەسکەوتە 
سیاســی و ئابوورییەکانی، بە شــێوەیەكی 
بەرنامەداڕێــژاو و کۆنترۆڵــی گــەرووی 
هۆرمــۆز و ئــەو ناوچە وشــکانەش بکات 
کە دەبنە هۆی سەقامگیری و ئاسایشی 

واڵتەکەیان. 
حکوومەتــی ئێران ســوودی لە سیاســەتی 
وەرگرتــووە  ئامریــکا  هێــوری  و  نــەرم 
واڵتێکــی  دژی  بــە  قســە  کاتێــك  و 
مەترســیداری وەك ئێران نەکەوێتە خانەی 
و  الیــەك  هیــچ  ناکرێــت  کردارییــەوە، 
تەنانەت کۆمەڵگای نێونەتەوەییش هەست 

بە ئارامی بکەن. 
حکوومەتــی ئێــران زۆر بێباکانــە هێــرش 
دەکاتــە ســەر کەشــتییە نەوتکێشــەکانی 
هەوڵــی  ڕێگایــەوە  لــەو  و  بریتانیــا 
بەچۆكداهێنــان و دوورخســتنەوەی لەنــدەن 

لە واشنگتۆن دەدات. 
دیــارە ئــەو کارەی ڕێژیمــی تــاران زۆرتر 
وەك کایەکــردن بــە ئاگرە و ئەگەر خۆیان 
لەســەر ئەو بیرکردنەوە و قووڵترکردنەوەی 
بێگومــان  بــن،  بــەردەوام  ناکۆکییــەکان 
لــە کورتخایەنــدا ســوودێكی ئەوتــۆ بــۆ 
دەسەاڵتەکەیان نابێت و سیاسەتی نەرمی 
ئــەو واڵتانــەش بــەدژی ئێــران گۆڕانــی 
لــە  بــە دوای خۆیــدا دێنێــت.  کــرداری 
مــاوەی قووڵتربوونــەوەی ناکۆکییەکانی 
ئامریــکا و ڕێژیمــی ئێــران دەرکەوتــووە، 
کــە ڕێژیمی تاران بە ڕێگای سیاســەتی 
خــاو و هەڵویســتی هێــوردا حیســاب بــۆ 
هیــچ کام لــە دژبەرەکانی خــۆی ناکا و 

هــەروەك ئەوەیــە نە بای بێــت و نە بۆران. 
لێکدانــەوەی  وردی  بــە  تۆزێــك  ئەگــەر 
هەڵویست و لێدوانی بڕیاربەدەستە سیاسی 
و ســەربازییەکانی ئامریــکا بکەیــن، ئەو 
ڕاستییەمان بۆ دەردەکەوێت کە کۆشکی 
ســپی لــە هەمبــەر ڕێژیمی ئێراندا، قســە 
نەکــردوون،  بەکــردار  لێدوانەکانــی  و 
هــەر بۆیــەش تــاران زیاتــر هاتۆتە بــەرەوە 
و خەریکــە هەڕەشــەکان  زیاتــر دەکات. 
حکوومەتــی ئاخونــدی ئەگەر بە جیددی 
هەست بە مەترسی لەسەر دەسەاڵتەکەیان 
ڕێگایــەك  کات  ئــەو  ڕەنگــە   بکــەن، 
بگرنەبەر کە تێیدا گەرەنتی تەمەندرێژی 
دەسەاڵتەکەیان بکات. گوشار و کرداری 
ســەربازی نەبێت، ڕێژیمی ئێران دەســت لە 
سیاســەت و رفتــاری خــۆی هەڵناگرێت. 

کاتێك لەگەڵ بریتانیادا پەیوەندییەکانیان 
مەترســیدار،  قۆناغێکــی  ناوەتــە  پێــی 
ئاســاییکردنەوەی  داوای  بەخێرایــی 
مێژووییــەکان  و  سیاســی  پەیوەندییــە 
لەگەڵ لەندەن دەکەن، چونکە قســەکانی 
جۆنســۆن، تارانــی تووشــی سیاســەتێکی 
نــاڕوون و بزرکردنی دەســت و پێ کردووە 
لــە  چــاك  کاری  داوای  بەخێرایــی  و 
سەرۆکوەزیرانی بریتانیا دەکەن.  لێدوانی 

و  بریتانیــا  و  ئامریــکا  کاربەدەســتانی 
لــەو  زیاتــر  ناوچەییەکانیــان  هاوپەیمانــە 
چوارچێوەیــەدا خــۆی بینیوەتــەوە کــە لــە 
ژێر گوشاری ئابووریدا حکوومەتی تاران 
ناچــار بە ملکەچکردن بکــەن، دەرکەوت 
نەتوانێــت  ڕەنگــە  بیرۆکەیــە  ئــەو  کــە 
گوشــاری جیــددی لەســەر حکوومەتــی 
ئێران دروست بکات، چونکە زۆر ڕێگا و 
کاناڵــی تر هەن کە تــاران بتوانێت ژیانی 

ئابووریی خۆی زیاتر بگەشێنێتەوە.  
هــەر لــە خۆیــەوە نییــە کە ســەرکۆماری 
بــە  ڕۆحانــی  حەســەن  ئێــران،  ڕێژیمــی 
ڕاشــكاوی بێتــە زمــان و ئــەو مــەرج بــۆ 
لەگــەڵ  چــۆن  کــە  دابنێــت،  ئامریــکا 
ســەبارەت  بکــەن،  گفتوگــۆ  ئامریــکادا 
ناکۆکییەکانیــان  و  کێشــە  کــۆی  بــە 
ئێــران مەرجــی هەیــە  دەڵێــت:  ڕۆحانــی 
بــۆ ئامریــکا کــە دانوســتاندنیان لەگــەڵ 
بکــەن، کۆشــکی ســپی دەبێــت گەمــارۆ 
هەڵبگرێــت  ئێــران  لەســەر  ئابوورییــەکان 
و ڕێــز بــۆ ڕێککەوتننامــەی بەرجامیــش 
گەڵیانــدا  لــە  ئامــادەن  ئەوجــا  دابنێــت، 
ئێــران زۆر  گفتوگــۆ بکــەن.  ڕێژیمــی 
ژیرانە لە ماوەی قەیرانی ئەو دوو واڵتەدا 
ســوودی لە هەڵویســتی خاوی واشنگتۆن 
زلهێزێکــی  بۆیــەش وەك  هــەر  بینیــوە و 
جیهانــدا  ئاســتی  لــە  ناوچــە  گــەورەی 
خــۆی دەرخســتووە و زۆر بێباکانە هەوڵی 
کۆنترۆڵکردنی گەرووی هۆرمۆز دەدات. 
ئەگەر ئامریکا و بریتانیا وەك دوو هاوپەیمان 
و هاوبەشی گرینگی ناوچەکە، ڕەچاوی 
بارودۆخی سیاسی و ئەمنی ناوچەکەیان 
بکردایــە و لــە بەرانبــەر ئێراندا بــەو جۆرە 
ڕفتاریــان نەکردایــە، ڕێژیمــی ئێــران بەو 
شــێوەیە بێمنــەت و زاڵ دەرنەدەکــەوت و 
بەرژەوەندییەکانــی ئــەو واڵتانەی لەگەڵ 
مەترسی بەرەوڕوو نەدەکردووە.  سیاسەتی 
هێوری ئێستەی ئامریکا بەدژی ڕێژیمی 
لەگــەڵ  ئەوتــۆی  جیاوازییەکــی  ئێــران، 
ئــەو سیاســەتەی ئۆبامــادا نییــە و بگــرە 
هەریــەك لــەو دوو ئیدارەیە لەســەر شــێواز 
و میکانیزمــی تایبەتــی خۆیــان بە دژی 
لــەو  یــەك   هــەر  و  دەکــەن  کار  ئێــران 
ئامریــکا  سیاســییەی  ســتراتیژییە  دوو 
بــووە.  ئێــران  حكوومەتــی  ســوودی  بــە 
ئۆبامــا دەرفەتــی زۆری بــۆ بەرژەوەنــدی 
چــووە  لەگەڵیانــدا  و  ڕەخســاند  ڕێژیــم 
ڕێککەوتنێکــی ئەتۆمییــەوە. ترامپ بە 
ڕێگای سیاســەتی نیوە هەڕەشــە و هێوردا 
دەرفەتــی زۆر باشــی بــۆ ڕێژیمــی ئێــران 
ڕەخســاندووە، کە هەوڵــی کۆنترۆڵکردنی 
بەشــێکی گرینــگ و ســتراتیژی لەســەر 
ئاســتی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 
بــدات و دژایەتــی سیاســەتی ڕۆژئــاوا و 
ئامریــکا بــکا و گوێ بە مەترســییەکان 
نــەدات. سیاســەتی هێــوری ئامریــکا لــە 
پێــك  دەرفەتــەی  ئــەو  ئێرانــدا،  هەمبــەر 
هینــاوە کــە ڕێژیمــی تــاران مــەرج بــۆ 
ئامریکا دابنێ کە بە چ جۆرێك ئامادەن 

لە گەڵیان دانوستان بکەن.  
زیاتــر  دێــت  هەتــا  ئێــران  حكوومەتــی 
ناوچەکــەدا  بەســەر  خــۆی  هێژموونــی 
فەرز دەکا و بە زمانی هێرش و هەڕەشــە 
لەگــەڵ ئامریــکا و واڵتانــی ناوچەکە و 
ڕۆژئــاوا دەدوێ. چونکــە بیرکردنــەوەی 
ناچێتــە  ئامریــکا  کــە  ئەوەیــە  تــاران 
شــەڕێکی دیکــەی ماڵوێرانکــەر لەگەڵ 
واڵتێکــی تری ناوچەکــەدا. ئەگەر هەتا 
دوێنێ کۆشــکی ســپی بەتەنیــا دژایەتی 
لــە  تارانــی  فراوانخوازیــی  سیاســەتی 
بــە  ئاســتی جیهــان و ناوچــەدا دەکــرد، 
دوای تێکچوونــی هاوکێشــە سیاســی و 
دیپلۆماســییەکانی تــاران لەگەڵ بەشــێك 
لــە واڵتانــی ڕۆژئاواییــدا، هەلومەرجــی 
ئامریــکادا  بەرژەوەنــدی  لــە  سیاســی 
گۆڕانی بەسەردا هاتووە و ئێستا زۆربەی 
هاوبــەش و هاوپەیمانەکانــی ئامریــکا لە 
زۆر بــواردا بەمەبەســتی دژایەتــی تــاران 
پشــتیوانی  واڵتــە  ئــەو  الوازکردنــی  و 

سیاسەتی ترامپ دەکەن. 

ئاکامی ڕوانینی  خاو و فەریکەی بەشێك لە سیاسییەکانی ئامریکا سەبارەت بە 
سیاسەت و ڕەفتاری حکوومەتی ئیسالمیی ئێران، بێگومان لە بیرکردنەوەی ئۆباما 
سەبارەت بە ڕێژیمی تارانەوە سەرچاوە دەگرێ بەچەشنێک کە سیاسەتی دەرەکیی 
ئیدارەی "ترامپـ"ـی بە ئاستێك لە ئاستەنگی زۆر گەورە گەیاندووە، کە الیەنگرانی 

وەشاندنی گورزی سەربازی لە ڕێژیمی ئێران، نەتوانن کۆدەنگییەکی شیاو 
بەدەست بێنن و هێرشی سەربازی نەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە

حکوومەتی ئاخوندی ئەگەر بە جیددی هەست بە مەترسی لەسەر 
دەسەاڵتەکەیان بکەن، ڕەنگە  ئەو کات ڕێگایەك بگرنەبەر کە تێیدا گەرەنتی 

تەمەندرێژی دەسەاڵتەکەیان بکات. گوشار و کرداری سەربازی نەبێت، 
ڕێژیمی ئێران دەست لە سیاسەت و رفتاری خۆی هەڵناگرێت. کاتێك لەگەڵ 
بریتانیادا پەیوەندییەکانیان پێی ناوەتە قۆناغێکی مەترسیدار، بەخێرایی داوای 

ئاساییکردنەوەی پەیوەندییە سیاسی و مێژووییەکان لەگەڵ لەندەن دەکەن

ڕێژیمی ئاخوندی 
تا چەندەی تر دەتوانێت لەگەڵ ئەو هەمووە گوشارەدا بژیت؟



ژمارە ٧٥٥،  ١٥ی گەالوێژی ٨١٣٩٨

قسەکانی حەسەن ڕووحانی لەبارەی کڕینی چەکوچۆڵەوە 
بەرنامەبۆداڕێژراوە یا دیسانەوە خەون و خەیاڵە؟

موختار نەقشبەندی

نەوید کەرەمی

ڕووحانــی  حەســەن  پێــش،  ڕۆژ  چەنــد 
ڕایگەیانــد کــە بەپێــی ڕێککەوتننامەی 
مــاوەی  داهاتــوو،  ســاڵی  بەرجــام، 
کڕینــی  قەدەغەکردنــی  ســاڵەی  پێنــج 
کۆتایــی  ئێــران  ڕێژیمــی  چەکوچۆڵــی 
هەمــوو  دەتوانێــت  ڕێژیمــە  ئــەم  و  دێــت 
جــۆرە چەکێــک بکڕێــت. ڕووحانــی ئەم 
قســانە لــە دۆخێکــدا دەکات کە بە هاتنە 
دەرەوەی ئامریــکا لــە ڕێککەوتننامــەی 
بەرجــام بەهــۆکاری پشــتیوانی ڕێژیمــی 
ئــەم  هەڕەشــەی  و  تیرۆریــزم  لــە  ئێــران 
بەرژەوەندییەکانــی  ســەر  بــۆ  ڕێژیمــە 
ئامریــکا، بەشــێوەیەکی کردەیــی بەرجــام 
تاکایەنــە  بووەتــە ڕێککەوتننامەیەکــی 
و هیــچ قازانجێکــی ئابــووری و سیاســی 
بــۆ ڕێژیمــی ئێران نییــە و تەنانەت ئەگەر 
ئورووپاییــش جێبەجــێ  بەڵێنــی واڵتانــی 
بکرێــت تەنیــا کەمێــک لــە گوشــارەکان 
و  دەســکەوت  هیــچ  و  دەبێتــەوە  کــەم 
ئیمتیازێکــی بــۆ ڕێژیمــی ئێران بــە دواوە 
نابێــت. لەوانەیە ئــەم لێدوانانەی ڕووحانی 
زیاتر ئالییەکی سیاســی ڕوو لە ناوخۆی 
واڵت بــۆ کەمکردنــەوەی توڕەییەکانــی 
بــە  دڵخۆشــییەکانیان  و  بناژۆخــوازان 
بەرجــام و دەوڵەتەکــەی خــۆی بێــت. لــەم 
بابەتەدا تیشــك دەخەینە ســەر لێکدانەوەی 
ئەم بابەتە، کە ئایا لە ڕووی سیاســییەوە 
ڕێژیمــی ئێــران دەتوانێــت ســاڵی داهاتــوو 
کاریگــەری  بکڕێــت؟  چەکوچــۆڵ 
لەســەر  چەکوچــۆڵ  کڕینــی  ئەگــەری 
بــاری ئابــووری و هێــزی نیزامــی ئێــران 

چۆن دەبێت؟
بــازاڕی کڕیــن و فرۆشــتنی چەکوچۆڵ 
لــە جیهانــدا بازاڕێکی گرینگە و ســااڵنە 
بەدەیان میلیارد دۆالر لە داهاتی واڵتانی 
جیهــان بــۆ کڕینی چەکوچۆڵــی نیزامی 
لەبەرچاوگرتنــی  بــە  و  دەکرێــت  دابیــن 
بەردەوامــی کێشمەکێشــمە جیهانییەکان، 
بــازاڕی چەکوچــۆڵ هــەروا زیاتــر گەرم 
دەبێت. بەپێی ڕاپۆرتی دامەزراوەی ئاشتی 
ستۆکهۆڵم ناسراو بە »سیپری« لە ساڵی 
٢00٩وە هەتاکــوو ئێســتا، هەناردەکردنی 

درێــژەی سیاســەتی کۆلۆنیالیســتی  لــە 
بەســەر  زاڵ  دەســەاڵتی  ناوەندگــەرای  و 
شــێوەگەلی  بــە  و  بــەردەوام  ئێرانــدا، 
جۆراوجــۆر خەڵکانــی دانیشــتووی ناوچە 
ســنوورییەکانی ئێــران، کــە بــە زۆرینە لە 
بــەر  نەتــەوە غەیرەفارســەکانن، دەکەونــە 
هێرش، بێڕێزی و پەالماری سیستماتیکی 
ئــەو  دامودەزگاکانــی  و  کاربەدەســتان 
هەندێــک  پێوەندییــەدا  ڕێژیمەوە.لــەو 
لــەو گوشــار و هێرشــە سیســتماتیکانەی 
ســەربازی،  بوارەکانــی  لــە  کــە  ڕێژیــم 
ئەمنــی، ئایینــی، ژینگەیــی، ئابــووری، 
شارستانییەت و  هتد، کە بەردەوام بۆسەر 
ئــەو ناوچانــە لەئــارادان و ژیانی خەڵکیان 
ئەستەم و ناهەموار کردووە و کەتوارێکی 
ناســالمیان بــۆ دانیشــتوانی ئــەو ناوچانــە 
پێــک هێنــاوە، لــەم بابەتــەدا دەیانخەینــە 

بەرچاو و لەقاویان دەدەین. 
ئــەو  بەپێــی  ســەربازی:  هەڕەشــەری 
ســەرەتای  لــە  هــەر  کــە  ڕاســتییەی 
ئــەو ناوچــە غەیــرە  ئینقابــەوە زۆربــەی 
فارســانەی وەک کوردستان، بەلوچستان، 
ناوچــە عەرەبنشــینەکانی ئێران، ئازەری و 
گیلەکەکان پرۆژە و بەرنامەی سیاســییان 
هەبووە و هەندێکیشــیان وەک کوردەکان، 
خوازیــاری  بەلووچــەکان  و  عەرەبــەکان 
سیاســی  ســەروەری  و  خۆبەڕیوەبــەری 

چەکوچــۆڵ بــۆ ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
بەهۆی قەیرانەکان و شــەڕ لە ناوچەکەدا 
پەرەســەندنی  و  بەردەوامــی  تایبــەت  بــە 
زیاتــری شــەڕی ســاردی نێــوان ڕێژیمــی 
ئێــران و واڵتانــی عەرەبــی زیاتــر بــووە. 
واڵتانــی عەرەبــی نزیــک لــە کەنــداو بە 
زۆری  بەشــێکی  عەرەبســتان  تایبەتــی 
لــە  نێوخۆییەکانیــان  ناپەتییــە  بەرهەمــە 
بواری نیزامیدا بەکار دەهێنن بەشێوەیەک 
کــە عەرەبســتان بەهەبوونــی بــڕی 7٨٢ 
ناپەتییــە  بەرهەمــە  لــە  دۆالر  میلیــارد 
نێوخۆییەکانی،70 میلیارد دۆالر بودجەی 
نیزامی هەیە، کە بەبەراورد کردن لەگەڵ 
بودجــەی ٤7 میلیــارد دۆالری بریتانیــا، 
نێوخۆییەکانــی  ناپەتییــە  بەرهەمــە  کــە 
ســێ قات زیاتر لە دەوڵەتی عەرەبستانە و 
ئەندامی شــۆرای ئەمنییەتی ڕێکخراوی 
نەتەوە یەکگرتووەکانە، بودجەی دەوڵەتی 
عەرەبســتان بــۆ بــواری نیزامــی زیــاد لــە 

ئاستی خۆیەتی. 
سیاســەتەکانیی  بەهــۆی  ئێــران  بــەاڵم 
ڕابــردووەوە  ســاڵی  چــل  لــە  ڕێژیمــەوە 
دژایەتــی کردنــی  و  دوژمنــی  بەهــۆی 
کڕینــی  دەرفەتــی  ڕۆژاوا،  ئاشــکرای 
واڵتانــی  لــە  پێشــکەوتووی  چەكــی 
ڕۆژاوایــی پێنــەداوە و تەنانــەت لــە ژێــر 
بەتایبــەت  ڕۆژاوا  دەوڵەتانــی  گوشــاری 

ســنووردارکردنی  لەگــەڵ  ئامریــکا، 
کڕینی چەکوچۆڵ لە واڵتانی ڕووســییە 
و چینیــش ڕووبەڕوو بووەتــەوە، بۆ نموونە 
سیســتمی  فرۆشــتنی  دوای  ڕووســیە 
دیفاعــی هەوایــی ئێس ٣00 بــە ڕێژیمی 
ئێــران، دوای تێپەڕینــی چەند ســاڵێک و 
بــە درەنگــەوە ڕادەســتی ڕێژیمــی ئێرانــی 
کرد. لە چەند دەیەی ڕابردووەوە ڕووســیە 
چەکگەلێکی بە ڕێژیمی ئێران فرۆشتووە 
کە لە ڕووی تێکنۆلۆژییەوە یەک نەسڵ 
لــە دوای چەکە فرۆشــراوەکانی واڵتانی 
فرۆشــتنەکان  یاخــود  بــووە  ڕۆژاواییــەوە 
تەنانــەت  بــووە.  بەشــێوەیەکی ســنووردار 
دروســتکردنی  تێکنۆلۆژیانــەی  ئــەو 
چەکۆچۆڵــی نیزامی کــە ڕێژیمی ئێران 
لــە شــیرکەت و  لــە ڕێــگای جیــاوازەوە 
واڵتانــی جیهانی بــە نرخێکی  زۆر گران  
کڕیویەتی، تێکنۆلۆژیای ســەردەم نین و 
زۆرترینیــان  مێژووەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ 
ساڵەکانی ١٩70 هەتا ١٩٨0ی شۆڕەوی. 
چوارچێــوەی  لــە  یاســاییەوە  لــەڕووی 
ڕێککەوتنی بەرجام ڕێژیمی ئێران ســاڵی 
فرۆشــتنی  و  کڕیــن  دەتوانێــت  داهاتــوو 
چەکوچۆڵــی نیزامی ئەنجام بدات، بەاڵم 
مەحــاڵ دەردەکەوێــت کە هیــچ واڵتێک 
ئامــادە بێت چەکوچۆڵ بە ڕێژیمی ئێران 
بفرۆشــێت. هەر ئێســتاش لــە چوارچێوەی 

بەرجامــدا کڕینــی نەوتــی ئێــران و زۆر 
بابەتــی دیکــە یاســایی و ئــازادە، بــەاڵم 
هەموو واڵتەکان لە ترســی گەمارۆکانی 
ئامریــکا، بەشــێوەیەکی کردەیــی ئێرانیان 
تەحریــم کردووە، تەنانەت چینیش کە لەو 
ڕووەوە لە دژی گەمارۆکانی ئامریکایە، 
لــە کــردەوەدا هەنگاو بە هەنــگاو کڕینی 

نەوتی ئێرانی کەم کردووەتەوە. 
ئێســتە چــۆن دەکرێــت، واڵتانــی جیهــان 
ئامریــکادا   ژێــر گوشــارەکانی  لــە  کــە 
و  کڕیــن  جــۆرە  هیــچ  نیــن  ئامــادە 
ئێــران  لەگــەڵ  ئابوورییــان  فرۆشــتنێکی 
ئەویــش  نیزامــی  هەبێــت، چەکوچۆڵــی 
لــە جــۆری پێشــکەوتووەکەی بە ڕێژیمی 
ئێــران بفرۆشــن؟! بێگومــان تەنیا گوشــار 
و دژایەتــی ئامریــکا تەنیا هــۆکار نییە، 
ئیســرائیلیش بە توندی لەگەڵ فرۆشتنی 
هەرجۆرە چەکێکی پێشكەوتوو بە ڕێژیمی 
ئێــران دژایەتی دەکات و واڵتانی عەرەبی 
هــەوڵ  عەرەبســتان  لەوانــە  ناوچەکــەش 
دەدات کە لە ڕێگەی گرێبەستی ئابووری 
و تەنانــەت کڕینــی چەکوچۆڵی نیزامی 
لە ڕووســیە و چین ڕێگری لە فرۆشــتنی 
چەکوچۆڵــی نیزامــی بــە ڕێژیمــی ئێران 
بــکات، هــەر بۆیــە مەحــاڵ دەردکەوێــت 
کە ڕووســیە و چین مامەڵە گەورەکانیان 
لەگەڵ عەرەبستان بکەنە قوربانی مامەڵە 

ئێــران.  ڕێژیمــی  لەگــەڵ  بچووکــەکان 
چونکــە ڕێژیمــی ئێران بە هــۆی داڕمان 
و کێشــە جیدییەکانی ئابوورییەوە توانای 
پێداویســتیی  و  چەکوچــۆڵ  کڕینــی 
لەالیەکــی  نییــە.  قورســی  نیزامــی 
ڕێژیمــی  پاســدارانی  ســپای  دیکەشــەوە 
ئێــران بەهۆی کارە تیرۆریســتییەکانییەوە 
خراوەتــە  ئامریــکاوە  دەوڵەتــی  لەالیــەن 
نێــو لیســتی گروپــە تیرۆریســتییەکان و 
فرۆشــتنی چەکوچۆڵی نیزامی بە ئێران، 
ئەو مەترســییە بۆ فرۆشــیارەکان دروســت 
دەکات کــە ئــەم چەکوچۆاڵنــە لەالیــەن 
ســپای پاســدارانەوە بــە دژی هێزەکانــی 
ئامریکایــی بەکاربهێنرێت و ئەم بابەتەش 
لــەالی ئامریــکا بە واتــای هاوکاریکردن 
لەگــەڵ تیرۆریــزم دێــت و بــە دڵنیاییــەوە 
واڵت و شیرکەتی فرۆشیاری چەکوچۆڵ 
و  ئامریــکا  گەمارۆکانــی  لەگــەڵ 
ڕێوشوێنە یاساییەکان ڕووبەڕوو دەبێتەوە.

بەپێچەوانــەی بانگەشــەکانی ڕێژیــم لــە 
بەهێز نیشــاندانی هێــزی نیزامی ڕێژیمی 
ئێران، بەشێکی گرینگ لە چەکوچۆڵی 
هێــزە نیزامییەکانیــان بــە تایبــەت هێــزی 
هەوایــی کــۆن  و پرتــووکاوە کــە دووبارە 
چاککردنــەوە و بەڕۆژکردنیــان بــە دەیــان 
میلیارد دۆالر خەرج و تێچوو هەڵدەگرێت. 
ئێستا با وادابنێین واڵتانی ڕووسیە و چین 
ئامــادەن چەکوچۆڵــی نیزامــی  بە ئێران 
بفرۆشــن، بەاڵم ڕێژیمی ئێران بە کام پارە 
دەیهەوێت ئەم چەکانە بکڕێت؟ لە ئێستادا 
ڕێژیمــی ئێــران بــۆ دابینکردنــی بودجە و 
خەرجییەکانی دەوڵەت ڕووبەڕووی کێشە 
بووەتــەوە و بەردەوامی گەمارۆ و داڕمانە 
ئاســتی  هەڵکشــانی  و  ئابوورییــەکان 
هەاڵوسان دەبێتە هۆی دابەزینی داهات و 
ماڵیات لە ساڵی داهاتوودا، ساڵی داهاتوو 
ڕێژیمــی ئێران لەگەڵ کێشــەی ئابووری 
چەنــد قــات زیاتر لــە ئەمســاڵ ڕووبەڕوو 
دەبێتــەوە و دەرفەتــی کڕینی چەکوچۆڵ 
قورســەکان  نیزامییــە  پێداویســتییە  و 
کردەیــی نابێــت. هەروەهــا ڕێژیمــی ئێران 
لەالیەنــی ئابورییــەوە توانــای درێژەدانــی 
عەرەبســتان  لەگــەڵ  ســارد  شــەڕی  بــە 
نەمــاوە و پەرەســەندنی بەربەرەکانێیــەکان 
و شــەڕی ســارد، زیاتــر زیان بــە ڕێژیمی 

ئێــران دەگەیەنێــت هەتــا بە عەرەبســتان و 
هاوپەیمانەکانــی. بەپێــی ئاماری بانکی 
داهاتــی  ٢0١٨دا  ســاڵی  لــە  جیهانــی 
بەرهەمــی `ناپەتی نێوخۆیی عەرەبســتان 
داهاتــی  و  بــووە  دۆالر  میلیــارد   7٨٢
 ٤٥٤ نزیکــەی  بــە  ئێرانیــش  ڕێژیمــی 

میلیارد دۆالر بووە. 
دامــەزراوە  باقــی  و  جیهانــی  بانکــی 
ئــەوە  پێشــبینی  دیکــە  جیهانییەکانــی 
دەکــەن، کــە ســاڵی داهاتــوو ئابووریــی 
عەرەبســتان دیســانەوە هەڵکشــان تۆمــار 
بکات، بەاڵم کارناسان لەسەر ئەو باوەڕەن 
کــە داڕمانــی ئابووریــی ڕێژیمــی ئێــران 

هەروا بەردەوام بێت. 
ئەمــە ڕاســتە کــە شــەڕی ســاردی نێوان 
بووەتــە  عەرەبســتان  و  ئێــران  ڕێژیمــی 
هۆی ئەوەیکە گوشــارێکی زۆر بۆ ســەر 
بــکات،  دروســت  عەرەبســتان  ئابووریــی 
بەاڵم ئابووریی عەرەبســتان ســاڵ بە ساڵ 
هەرچەنــدە بــە ڕێژەیەکــی کەمــە بــەاڵم 
بــەردەوام لــە بەرزبوونەوە و پێشــکەوتندایە 
و کڕینــی چەکوچــۆڵ لەالیــەن ڕێژیمی 
ئێرانەوە و پەرەســەندنی شــەڕی ســارد، بە 
شــێوەیەکی کردەیــی دەبێتە هــۆی خێراتر 

لەنێوچوونی ئابووریی ڕێژیمی ئێران. 
لــە بارودۆخێکــدا کــە خەڵکــی ئێــران بۆ 
دابینکردنی نانی پێویســتی منداڵەکانیان 
لەگــەڵ کێشــەی جیــددی بــەرەوڕوون و 
زیاتــر  بیــکاران  ڕێــژەی  ڕۆژبەڕۆژیــش 
دەبێــت، بەداخــەوە ڕێبەرانی ڕێژیمی ئێران 
هەروا لە بیری هەناردەکردنی ئیدئۆلۆژی 
تیرۆریســتانەیان  و یارمەتیدانــی گروپــە 
تیرۆریســتییەکان و پەرەدانــی زیاتــر بــە 
ئاڵۆزییەکانی ناوچە و دوژمنایەتی کردن 
لەگەڵ دەوڵەتی ئامریکادان و قســەکانی 
ئەم دواییەی حەســەن ڕووحانی دیســانەوە 
دەیســەلمێنێت کە لە ڕێژیمی ئێراندا هیچ 
جیاوازییــەک لە نێوان الیەنەکاندا نییە و 
لە کــرداردا ئامانجــی هەموویان یەکێکە 
و ژیانــی خەڵکی لە وەبەرایەتییاندا نییە، 
ئەزموونی چل ســاڵی ڕابردوو ئەوە نیشان 
دەدات کە هیچ هیوایەک بۆ چاکبوونی 
ئەم ڕێژیمە نییە و تەنیا ڕێگای ڕزگاری 
خەڵکانی ئێران لەم دۆخە لەناوچوونی ئەم 

ڕێژیمەیە.

هێرشە سیستماتیکەکانی ڕێژیم بۆ سەر ناوچە غەیرە فارسەکان
و  بــوون  هەرێمەکەیــان  بــۆ 
هەنووکــەش هــەر خەباتی بۆ 
ڕێژیــم  ئەگەرچــی  دەکــەن. 
پاش چەندین شــەڕ و هێرشی 
ئــەو  توانیویەتــی  ســەربازی 
و  بــکات  داگیــر  ناوچانــە 
یاسای خۆی بەسەر خەڵکی 
بســەپێنێت،  ناوچانــەدا  ئــەو 
بــەاڵم هیچــکات نەیتوانیــوە 
خــەون و خولیــای ڕەوای ئەو 
و  ئازادیخــوازان  و  خەڵکانــە 
مافویســتانی نەتــەوە غەیــرە 
ببــات،  لەنێــو  فارســەکان 
لــە  بــەردەوام  بۆیــە  هــەر 
ڕێــگای زەبــری ســەربازی و 

ملیتاریزەکردنــی ئــەو ناوچانــەوە درێژەی 
بــە داگیرکارییەکانــی خۆی لەو ناوچانە 

داوە. 
هەڵکەوتــەی  ئەمنییەتــی:  تێڕوانینــی 
جۆگرافیایــی نەتــەوە غەیرە فارســەکانی 
ئێــران و هاوســنوورییان لەگــەڵ واڵتانــی 
پاکســتان،  )ئەفغانســتان،  دراوســێ 
 )... و  عێــراق  تورکیــە،  ئازەربایجــان، 
بووەتــە بیانوویەک بۆ ئەوەیکە کۆماری 
ئیســامی ئێــران هیچــکات متمانــە بــە 
و  نــەکات  نەتەوانــە  ئــەو  تاکەکانــی 
ئەمنییەتییــەوە  چاوێکــی  بــە  هەمیشــە 

بڕوانێتە ئەو شوێنانە. 
لــە ڕاســتیدا چ لــە ڕووی بازرگانــی و 
سیاسیشــەوە  تەنانــەت  و  ژینگەیــی  چ 

ناوچــە غەیرە فارســەکان شــاڕەگی ئێران 
بەئەژمــار دێــن و لە ئەگەری بەهێزبوون و 
هەڵگەڕانەوەیــان لــە ناوەنــد، بە یەکجاری 
دەڕووخێــت،  تێــک  ناوەنــدی  دەســەاڵتی 
هــەر ئــەو ڕاســتییەیە کە دەســەاڵتدارانی 
ئــەو ڕێژیمــە بــەردەوام بــە چاندنی تۆوی 
دووبەرەکی و شــەڕ لە نێوان ئەو نەتەوانە، 
پــەرەدان بــە فەقر و هــەژاری لەو ناوچانە 
و بەتااڵنبردنی خاک و ســەرمایەکانیان، 
هەوڵی ئەوە دەدەن کە ئەمنییەت و ژیانی 

ئەو ناوچانە لە نێو بەرن.  
فەرهەنگــی: بنیاتنرانــی سیاســەتەکانی 
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ئێران لەسەر 
بنەمــای یــەک زمــان و یــەک نەتــەوە 
لــە ئێرانــدا، بووەتــە هــۆکاری ســەرەکی 

ئینکاری نەتەوە و زمانە غەیرە فارسەکان 
سیســتماتیکی  هەوڵــی  و  واڵتــە  لــەو 
کاربەدەســتان بــۆ تواندنەوەی ئەو نەتەوانە 
بنبڕکردنــی زمانەکانــی  و  لەنێوبــردن  و 
بــە  کــە  ســۆنگەوەیە  لــەو  هــەر  دیکــە، 
درێژایی ٤0 ساڵی رابردوو هەموو هەوڵی 
خۆیان خستووەتە گەڕ کە پێش بە خوێندن 
و خوێندنــەوە بــە زمانــە غەیرەفارســەکان 
کاناڵەکانیشــدا  لــە  بــەردەوام  و  بگــرن 
دەســتیان داوەتە بێڕێزی و ســوکایەتی بە 
زمانەکانــی کــوردی، ئــازەری، بەلوچ و 
عــەرەب و خەڵکانــی ئــەو نەتەوانەیــان بە 

دواکەوتوو و بێفەرهەنگ پیشان داوە. 
شارســتانییەت:  و  ئابــووری  ژینگەیــی، 
داگیرکردن و خۆسەپاندنی ڕێژیم بە زەبری 

تیرۆریســتی  ســپای 
پاســداران بەسەر ناوچە 
و  فارســەکان  غەیــرە 
زمــان  قەدەغەکردنــی 
نەریــت  و  داب  و 
ئــەو  فەرهەنگــی  و 
دروســت  نەتەوانــە، 
کردنی دەیــان قەیرانی 
سیاســی، ژینگەیــی و 
ئابووری لــەو ناوچانە، 
هەمووی بۆ سیاسەتی 
کۆمــاری  دژەگەلــی 
ئیسامی و بایەخدان بە 
ناوەند و بێبایەخکردن و 
سوککردن و پشتگوێ 
خســتنی ســنوورەکان دەگەڕێتــەوە. هــەر 
بــە پێــی ئــەو سیاســەتەیە کــە خەڵکــی 
بومەلەرزەلێــدراوی کرماشــان و ســەرپێڵی 
زەهاو، الفاولێدراوانی شــیراز، لوڕســتان و 
خۆڕەمشــار پاش چەندین مانگ تێپەڕین 
بەســەر ئــەو کارەســاتانە هەنووکــەش هەر 

بێسەرپەنا و ماڵوێرانن. 
ســەرزەوینی  و  ژێرزەوینــی  ســەرمایەی 
ئــەو  شــیرین(ی  ئــاوی  و  )کانــزاکان 
ناوچانــە لە باتــی ئەوەیکــە ببێتە مایەی 
بەختــەوەری بــۆ خەڵــک و گەشەســەندن 
بــۆ ئەو ناوچانە، لە الیەن دەســەاڵتدارانی 
ڕۆژ  و  دەبردرێــن  بەتــااڵن  ناوەندگــەراوە 
لەدوای ڕۆژ ئەو ناوچانە وێران و وشــکتر 
بــە  بیانــووی گەشــەدان  بــە  یــان  دەبــن، 

کەرتی وەرزێڕی و کشتوکاڵ لە ڕێڕەوی 
بەنــداوەکان  بەســتنی  بــە  چۆمەکانــدا 
بــۆ  ئاوەکانیــان  گواســتنەوەی  پاشــان  و 
شــارە فارسنشــینەکان، دەرهێنانــی کانــزا 
بەپیتەکانی ئەو ناوچانە و گواســتنەوەیان 
و بێبەش کردنی ئەو شوێنانە لە هەرجۆرە 
بێــکاری  بــە  پــەرەدان  بێرێــک،  و  خێــر 
خەڵــک  ناچارکردنــی  و  شــارانە  لــەو 
بــە بەجێهێشــتنی زێدەکەیــان و تەنانــەت 
فرۆشــتن و هەڕاجکردنــی ماڵ و حاڵیان، 
الوازکردنــی  پێنــاو  لــە  هەمــووی  هــەر 
کاولکردنــی  غەیرەفارســەکان،  نەتــەوە 
ئــەو هەرێمانــە و تواندنەوە و جینۆســایدی 
زمانــی و کلتــووری وان و بــە پێچەوانەوە 

بەهێزکردنی ناوەند و زمانی فارسیدایە.
ڕێژیمــە  ئــەو  ســاڵەی   ٤0 ئەزموونــی 
دەریخســتووە کە تا ئەو کاتەی خەڵکانی 
ســەر بە نەتەوەکانی ئێران لە بەرانبەر ئەو 
پیانانــەی ڕێژیمدا بێدەنگــی هەڵبژێرن و 
بەشێک بن لە سیاسەتە کاولکارانەکانی 
ڕێژیــم، ئــەو ڕێژیمــە نــەک هــەر هیــچ 
ئاڵوگۆڕێــک لەخۆیــدا پێــک نایەنێــت، 
بگــرە ڕۆژلــەدوای ڕۆژ پیــان و بەرنامــە 
نەتــەوە  لەنێوبردنــی  بــۆ  گاوەکانیشــی 
غەیــرە فارســەکان چڕتر دەکاتــەوە؛ بەاڵم 
ئــەو کاتەی کــە نەتەوە غەیرەفارســەکان 
بە یەکگرتوویی بەرەوڕووی ئەو سیســتمە 
کلۆنیالیســتی و تۆتالیتێــرە ببنەوە هەموو 

شتێک گۆڕانی بەسەردا دێت.



٩ ژمارە ٧٥٥، ٦ی ئاگۆستی ٢٠١٩

خەباتی فرەڕەهەند

کۆنگرەی میللیی »رەواداری« و »دیگەرپەزیری«   

میرزانیار یادگار

کۆسار ئەحمەدی 

سەرەتا:
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
 ،٢0١٦ مارســی  ١٩ی  ڕێکەوتــی  لــە 
کاک  نــەورۆزی  پەیامــی  دوابــەدوای 
»مســتەفا هیجری« سکرتێری گشتیی 
خەباتــی  نوێــی  شــێوازێکی  حیــزب، 
جوواڵنــەوەی  و  حیــزب  مێــژووی  لــە 
رۆژهەاڵتــی  لــە  ڕزگاریخوازیــی 
کوردســتاندا بە کۆدی »ڕاســان« دەست 
پێکرد. ئێستا دوای تێپەڕبوونی سێ ساڵ 
بەســەر دەســتپێکی ئــەم شــێوازە نوێیــەی 
خەباتــدا و هــاوکات پشــتیوانی بەرچاوی 
خەڵکی کوردســتان لەم خەباتە، پێویســتە 
لەڕاســتای  هەســتیار  پرســیارگەلێکی 
زیاتــر ناســاندنی ئەم شــێوازەی تێکۆشــان 
بورووژێنیــن تاکوو بتوانین پاڵپشــتییەکی 
زیاتری خەبات بکەین و هاوکات هەنگاو 
و  جوواڵنــەوە  بەهێزترکردنــی  بــۆ  بنێیــن 

چارەسەری کەموکوڕییەکان.
چەمكێکــی جێــی ســەرنج و تێڕامان کە 
دەســتپێکی »ڕاســان«ەوە  ســەرەتای  لــە 
فۆکۆســی بەردەوامــی ڕێبــەری حیزبــی 
ڕاگەیاندنــی  هەروەهــا  و  دێموکــرات 
نووســراو و بینــراوی حیزبــی دێموکراتــی 
بــە  فرەڕەهەنــدە،  خەباتــی  بــووە  لەســەر 
جۆرێــک کــە ڕاســان وەکوو شــێوازێکی 
فرەڕەهەنــدی خەبات باســی لێوەدەکرێت و 
پێناسە دەکرێت بۆیە دەتوانین بەم پرسیارە 
مەبەســت  باســەکەمانەوە،  نێــو  بچینــە 
لــە خەباتــی فرەڕەهەنــد چییــە؟ و دوای 
وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە دەکرێ بپرسین 

ئەم باسە و بەڕێوەچوونی ئەم بەناو کۆنگرە 
و کۆنفڕانس و کۆڕبەندانە دەرفەتی هەراو 
دەخــوازێ و پێویســتە هەمــوو ڕەهەنــد و 
الیەنە جۆراوجۆرەکان، بەپێی هەلومەرجی 
و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  بەســەر  زاڵ 
ئێرانــدا بخرێنــە بەربــاس و بەشــێوەیەکی 
زانســتییانە شــەنوکەو بکڕێــن. هــاوکات 
ئامانــج و دەرئەنجامەکانــی ئــەم کارانــە 

شی بکرێنەوە. 
لــە هەمــان کاتیشــدا دەبــێ بزووتنــەوەی 
نەتەوەخوازیــی کــورد بۆ سیاسەتداڕشــتن 
لــە فــەزای واقعیــی  و دوورنەکەوتنــەوە 
ڕۆژهــەاڵت، ئــەو مەترســییانە بــە هەنــد 
وەرگرێ و ســیلەی چاوێکی لەو ڕەوتانە 
بێــت کــە خەریکن ئایدۆلۆژیــا و بۆچوون 
و بنەمــا فکرییەکانــی خۆیــان پــەرە پــێ 
دەدەن و جــێ بــە فیکــرە ناسیۆنالیســت و 

ئازادیخوازەکان لێژ دەکەن.
پــاش  ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری 
ڕووداوەکانــی ئــەم دوو ســێ ســاڵە کــە 
بەســەری هاتــووە و لــە هەمــوو الیەکــەوە 
نێودەوڵەتییەکــەی(  الیەنــە  )هەڵبــەت 
ئــەو  دەســتی  کورتکردنــەوەی  هەوڵــی 
بــەاڵم  داوە،  ناوچەکــە  لــە  ڕێژیمەیــان 
هێژمۆنــی و دەستڕۆیشــتوویی کۆماری 
ئیســامیی ئێــران لەچــاو ئــەو هەواڵنەی 
و  بەردەوامــە  هــەر  تاڕادەیــەک  دراوە 
دەرەوەی ســنوورەکانی کردووەتە مەیدانی 
تەڕاتێــن و ڕمبازێنــی هێزەکانــی خــۆی 

بەرانبەر بە نەیارانی. 
لــە ئاســتی نێودەوڵەتیــدا و لــە ســەرووی 
هەمووانــەوە زلهێزێکــی وەکــوو ئەمریــکا 
بەگوێــرەی  نەیتوانیــوە  ئێســتاش  تاکــوو 
دایڕشــتووە  پانانــەی  و  سیاســەت  ئــەو 
چــۆک بــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران 
دابــدات. ڕێژیمــی ئێرانیــش هەروا نیشــان 
دەدات کــە پشــوودرێژە و جــارێ دەتوانــێ 
ســەری هەناســە هــەاڵوێ و بەرگەی ئەو 
گەمارۆ و گوشارانە بگرێ کە بەسەریدا 

سەپێندراوە.

گرینگــی خەباتی فرەڕەهەند چییە؟ و لە 
کۆتاییشــدا تیشــک بخەینە ســەر ئەوەی 
کە ئایا هاوئاســتی ڕەهەندە جیاوازەکانی 
بپرســین  هــاوکات  و  پێویســتە؟  خەبــات 
لــە ئەگــەری نەبوونــی هەلــی لەبــار بــۆ 
هاوئاســتی ڕەهەنــدە جیاوازەکانی خەبات 
ئایا ئەمە بە واتای کێشە دێت یاخود نا ؟

خەباتی فرەڕەهەند چییە؟
خەباتــی فرەڕەهەند بریتییە لەو شــێوازەی 
خەبــات کە لــە چوارچێــوە و ڕەهەندێکی 
بەرتەسکدا نامێنێتەوە بەڵکوو هەوڵ دەدات 
هەل بڕەخســێنێت تاکوو لە بوار و ڕەهەندە 
جیاوازەکانــدا تــا ئــەو جێگەیــەی بــۆی 
دەلوێــت و توانایــی هەیە، بوونی هەبێت و 
بتوانێــت ئەم بوارە جیاوازانــە بەکاربهێنێت 
بۆ بەدەســتهێنانی دەستکەوتی تاکتیکی 
و ســتراتیژی و بەمــەش هەرچــی زیاتــر 
خەبــات  داخوازییەکانــی  و  ئامانــج  لــە 
ئــەو  پێناســەیە  ئــەم  ببێتــەوە.  نزیــک 
بەدەســتپێکی  کــە  دەردەخــات  ڕاســتییە 
»ڕاســان«، جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازیی 
دەدات  هــەوڵ  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
بــوار و ســنوورەکانی خەباتی کاســیک 
تێپەڕێنێــت و لــە ئاســت و بوارگەلێکــی 
نوێــوە هەنــگاو بــۆ بەدیهێنانــی ئامانــج و 
داخوازییەکانی بێنێت. لێرەدا پرســیارێک 
دروســت دەبێت: ئاخۆ ئەو ڕەهەندانە چین 

یاخود دەتوانن چ بوارگەلێک بن؟ 
ڕەهەندێکی دیار و بەرچاوی جوواڵنەوەی 
هــۆی  بــە  کــە  کــورد  ڕزگاریخــوازی 
و  مێژوویــی  سیاســی،  هەڵکەوتــەی 
جوگرافــی دۆزەکەیەوە بەردەوام شــێوازی 
بــاوی خەبــات بــووە و هێژمۆنــی لەســەر 
هەیــە  جوواڵنــەوە  مێــژووی  زۆرینــەی 
چەکــداری  و  ســەربازی  ڕەهەنــدی 

جوواڵنەوەیە، هەرچەندە دوژمنانی کورد و 
داگیرکارانی کوردستان بەردەوام هەوڵیان 
داوە زاڵ بوونــی ئــەم ڕەهەنــدە بــۆ ئــەوە 
بگەڕێننەوە کە میللەتی کورد شەڕخوازە 
ســۆنگەیەوە  لــەم  زۆرجاریــش  هــاوکات 
جوواڵنەوەیان بە دەســتکردی کۆلۆنیالیزم 
و هێــزە هەرێمــی و جیهانییــەکان زانیــوە 
لــە هەوڵــی  و ئەوەنــدی بۆیــان کرابێــت 
بــرەودان بــەم تێڕوانینەیان بوون لە ئاســتی 
ئــەوە ڕاســتییەکی  بــەاڵم  نێونەتەوەییــدا، 
نەتەوەیەکــی  هیــچ  حاشــاهەڵنەگرە کــە 
بندەست ئەگەر هەلی مامەڵەی ئینسانی 
و هاوواڵتــی پلــە یەکــی بــۆ ڕەخســابێت 
و النیکەمــی مافەکانــی دابیــن کرابێــت 
و بــواری مەدەنیــش بــۆ خەباتی سیاســی 
تەواوەتــی  بەدەســتهێنانی  لەڕاســتای 
کەمتریــن  و  ڕەخســێنرابێت  مافەکانــی 
داواکاری بە مەترسی بۆسەر یەکپارچەیی 
جوگرافیــای بــەزۆر ســەپێنراو نەزانرابێت، 
خەباتــی  بــۆ  پەنــای  کاتێــک  هیــچ 
چەکــداری نەبــردووە؛ واتــە بەدەنگهاتنی 
چەکەکان بۆ گەیاندنی پەیامی نەتەوەی 
بندەســت بووە بەو گوێیانەی کە لە ئاست 
زمانــی دیالۆگ و ئاخاوتنی مەدەنیانەدا 
کــپ بــوون. کەواتە بــە لەبەرچاوگرتنی 
بــاوی  تێڕوانینــی  ئــەو ڕاســتییەی کــە 
داگیرکارانی کوردســتان بۆ جوواڵنەوەی 
شوناســخوازی کورد تا ئێستاش بەداخەوە 
نەرێنییــە و دۆزی کــورد  تێڕوانینێکــی 
هێشــتاش  داگیرکارانــدا  عەقڵیەتــی  لــە 
وەکوو هەڕەشەیەک بۆسەر یەکپارچەیی 
چــاوی  بەزۆرســەپێنراو  جوگرافیــای 
لێدەکرێــت نــەک خەباتــی نەتەوەیەکــی 
بندەســت بۆ پاراستنی شوناس و هەبوونی 
خۆی بۆیە تا ئێستاش ڕەهەندی سەربازی 

جوواڵنەوە ڕەهەندێکی باو و بەرچاوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
کــە میراتگــری قوتابخانــەی ڕێبەرێکی 
خــاوەن ئەندێشــە و هــزری ســەردەمیانەی 
وەک دوکتــور قاســملووە و تێۆریســیەنی 
بــە نێونەتەوەییکردنی دۆزی کوردیش ئەم 
ڕێبەرە کاریزماتیکەیە، کەواتە سروشتییە 
دیپلۆماســی نێونەتەوەیــی و هەوڵــدان بــۆ 
ڕاکێشانی زیاتری سەرنجی ڕای گشتیی 
جیهانــی بــۆ دۆزی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتاندا ببێتــە ڕەهەندێکــی دیکەی 
ئــەم خەباتە نوێیــەی حیزبــی دێموکرات. 
ئــەو  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  هەڵبــەت 
تایبەتمەندییــە ســەردەمییەی کــە ڕەوتی 
بەجیهانیبوون و پێشــکەوتنی تێکنۆلۆژی 
و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان هەلێکی لەبار 
و گونجاویــان ڕەخســاندووە بــۆ ناســاندنی 
زیاتری دۆزی کورد و هەروەها ڕاکێشانی 
ســەرنجی جیهانــی بــۆ دۆزەکــە، بەمەش 
ئەگەری ڕەخســاندنی هەل و دەستکەوتی 
دیپلۆماسی و بەدەستهێنانی هاودەنگی لە 
نێــو دنیــای دەرەوە لــە ئاســتی جەماوەری 
و نوخبــەی سیاســی ئەو واڵتانــەدا چۆتە 

سەرێ.
نوێــی  شــێوازێکی  وەک  »ڕاســان« 
خەبــات بۆ وەاڵمدانــەوەی ئەم ئاڵوگۆڕانە 
و هەروەهــا بەردەســتبوونی هــەل و ئەگەرە 

نوێیەکانی سەردەم هاتۆتە کایەوە.
ڕەهەندە جیاوازەکانی دیکەی »ڕاســان« 
شــێوازە  و  پــەروەردە  میدیــا،  لــە  خــۆی 
دەبینێتــەوە  ڕێکخســتندا  نوێیەکانــی 
کــە لێــرەدا بــە کورتــی تیشــک دەخەمە 
ســەریان و فۆکۆســی بنەڕەتیشــم لەســەر 
بەلەبەرچاوگرتنــی  میدیاییــە  ڕەهەنــدی 
ئەو ڕاستییەی کە تێکنۆلۆژیای سەردەم 

هەلێکی لەباری میدیای بۆ نەتەوەیەکی 
بندەســتی وەک کــورد ڕەخســاندووە کــە 
بتوانێت هەنگاوی کردەیی بۆ ڕاکێشــانی 
ســەرنجی نێونەتەوەیــی بــەالی دۆزەکەیدا 
بنێــت، هــاوکات میدیــا پێویســتە ببێتــە 
سەنگەرێکیش بۆ بەرپەرچدانەوەی شەڕی 
نەرمــی داگیرکارانی کوردســتان کە ئەم 
بابەتــە دەرکەوتەیەکی نوێی ســەردەمە و 
دەبێــت هەســتیارانە لەگەڵیدا بجوڵێینەوە و 
هەرئەوەشــە کــە وادەکات گرینگییەکــی 
زۆر بــە ڕەهەنــدی ڕاگەیانــدن و میدیایی 
خەبــات بدرێــت چونکــە بەهێزبوونــی ئــەم 
ڕەهەنــدە زامنــی بەهێزبوونــی ڕەهەنــد و 

بوارەکانی تریشە. 
پەروەردە ڕەهەندێکی گرینگی تێکۆشــان 
پێــک دەهێنێــت و تاکەکانــی بەشــدار و 
بزووتنەوەیــەک  جەســتەی  پێکهێنــەری 
پێویســتە بە پەروەردەیەکی ســەردەمیانەی 
نێــو  گۆڕانکارییەکانــی  بــە  وەاڵمــدەر 
کۆمەڵگــەش  دەرەوەی  و  کۆمەڵگــە 

پەروەردە بکرێن. 
هــەر جوواڵنەوەیــەک کــە ڕێکخســتنی 
سەرلێشــێوان  تووشــی  بێگومــان  نەبێــت، 
هێــزی  و  توانایــی  ناتوانێــت  و  دەبێــت 
بەدیهێنانــی  بــۆ  بزووتنــەوە  مرۆیــی 
ئامانجــە ڕەواکانــی ڕێــک بخــات بۆیــە 
بەلەبەرچاوگرتنی هەل و مەترســییەکانی 
وەک  ڕێکخســتن  پێویســتە  ســەردەم، 
ڕەهەندێکــی بنەڕەتــی و هەســتیار ڕۆڵ 
بگێڕێــت لە ڕاســتای ڕاکێشــانی زیاتری 
هێزی مرۆیی و هاوکات داهێنانی شــێوە 
بــۆ  مەدەنــی  خەباتــی  جۆراوجۆرەکانــی 

بەتەنگهێنانی دوژمن.
 گرینگی فرەڕەهەندبوون چییە؟   

بەهێزبوونــی هــەر خەباتێــک خــۆی لــە 

توانایــی ئــەو خەباتــە بــۆ فرەڕەهەندبــوون 
لــە  ســەرکەوتن  چونکــە  دەبینێتــەوە 
بەدیهێنانــی فرەڕەهەندبوونــدا دەبێتە هۆی 
ئەوەیکە تۆ بتوانیت لە زیاد لە کاناڵێکەوە 
هەوڵ بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانت بدەیت 
و هــاوکات لــە زیاتر لە سەنگەرێکیشــەوە 
ڕووبــەڕووی دوژمــن ببیــەوە کــە ئەمەش 
توانای تۆ بۆ فشــار خســتنە سەر دوژمن 
زیــاد دەکات و لــە بەدیهێنانــی ئامانــج و 

داخوازییەکانت نزیکترت دەکاتەوە.
ڕەهەنــدە  هاوئاهەنگــی  پێویســتی 

جیاوازەکان
هەنــگاوی  واتــای  بــە  هاوئاهەنگــی 
هاوبەشــی ڕەهەنــدە جیاوازەکانــی خەبات 
بۆ بەدیهێنانی ویست و ئامانجی هاوبەش 
دێــت، واتــە ڕەهەنــدە جیــاوازەکان دەبێــت 
و  هەبێــت  نێوانیانــدا  لــە  لێکتێگەیشــتن 
وەاڵمــدەری داخوازییــەکان و لــە ئاســتی 

چاوەڕوانییەکانیشدا بن. 
دیــارە دەبێــت ئــەو ڕاســتییەش لەبەرچــاو 
بگرین کــە زۆرجار خەباتــی نەتەوەیەکی 
بندەســت لەگەڵ ســنوورداربوونی توانایی 
دەبێتــەوە  بــەرەوڕوو  مــاددی  و  مرۆیــی 
کــە ئەمــەش نابێــت وەک کێشــەیەکی 
بــێ چارەســەر چــاوی لێبکرێــت بەڵکــوو 
هاوئاهەنگــی نێوان ڕەهەنــدە جیاوازەکانی 
نێوانیــان  لێکتێگەیشــتنی  و  خەبــات 
دەتوانێــت کــەم توانایی لە ڕەهەندێکدا جا 
بــە هــەر هۆکارێک بێت بــە بەتوانای لە 
ڕەهەندێکــی دیکــەدا قەرەبوو بکاتەوە؛ بە 
واتایەکــی دیکــە ڕەهەنــدە جیاوازەکانــی 
خەبــات دەبێــت ڕۆڵــی یەکتــر تەواوکردن 
بــەرەو  بــۆ یەکــدی بگێــڕن و هەمــووان 
بەدیهێنانی ویستی هاوبەش هەنگاو بنێن.  

 ئــەو شــتانەی لــە ســەرەوە باســم کــرد، 
تیژتێپــەڕ  و  خشــکەیی  بەشــێوەیەکی 
لــە دژی  بــوون  نێودەوڵەتییــەکان  هەوڵــە 
کۆماری ئیســامی. ئەوجار ئەگەر ئاوڕ 
لە نێوخۆی ئێران بدەینەوە، ڕووداوەکان بە 

جۆرێکی دیکەن. 
و  گەمــارۆ  ســەرەتای  هەڵبــەت 
گوشــارەکانی ئامریکا، لە نێوخۆی ئێران 
داوێنــی  بشــێوی  و  ئاڵــۆزی  هێندێــک 
ئێرانــی گرتــەوە، بــەاڵم بەهــۆی نەبوونی 
بەهێــز  )ئەلتەرناتیڤـ(ـــی  جێگرەوەیــەک 
ســەرەڕۆییەکانی  دژی  لــە  درێژمــاوە  و 
کۆماری ئیسامی، ڕەوتی ناڕەزاتییەکان 

دامرکایەوە و درێژەی نەکێشا. 
بەهۆی نەبوونی ئۆپۆزسیۆنێکی بەهێزی 
سەرتاســەری و دەروەســت و ڕێبەرایەتــی  
نەکردنــی ئــەو ئاڵــۆزی و ناڕەزایەتییانە، 

ڕەوشەکە هێور بووە.
 ئەگــەر لــە فــەزای نێوخــۆی 
ئێرانیــش ئەوجــار ڕۆژهەاڵتــی 
و  بکەینــەوە  تــاق  کوردســتان 
تیشــک بخەینــە ســەری، زۆر 
دەبێتــەوە.  ڕوون  بــۆ  شــتمان 
کۆمــاری ئیســامی زۆربــاش 
هــەر  ئەگــەری  لــە  دەزانــێ 
ئاڵۆزییەکــدا  و  گۆڕانــکاری 
کــە پتــر لــە هەمــوو شــوێن و 
نەتەوەیەکی دیکە سەرئێشــەی 
و  کــورد  دەکات،  ســاز  بــۆ 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پشکی 
شــێریان وەبەر دەکەوێ. ماوەی 
بەنــاو  کۆنگرەیەکیــان  پێشــوو 
»کۆنگرەی ناودارانی« کورد 

لــە ســنە بەڕێوەبــرد تــا بــە جۆرێــک لــە 
جــۆرەکان پیاوچاکی و نیازپاکیی خۆیان 
نیشــان بــدەن، بــەاڵم دوو شــت لــەو بەنــاو 

کۆنگرەیەدا زۆر گرینگ بوون: 
١ـ پیناســەکردنی کــورد لــە چوارچێوەی 
هێژمۆنــی و ئیدئۆلۆژییەکانــی خۆیانــدا 
وەکو پرسێکی فەرهەنگی نەک سیاسی 
لە چوارچێوەی ئێراندا. )یەکێک لە هەوڵە 
بنچینەییەکانی واڵتە کۆلۆنیالیســتەکان 
)داگیرکەرەکان( بۆ بەالڕێدابردنی پرسی 

سیاسیی بەرحەق و نەتەوەییانەی کورد و 
حاشاکردن لەو ڕەوتە(. 

٢ـ کەڵکوەرگرتــن لــە هێندێــک ســیما و 
کەســایەتیی خۆشــناوی نێــو کۆمەاڵنی 
خەڵــک و هێندێــک دەرفــەت خوڵقانــدن 
ئــەو  لەنێــو  )هەڵبــەت  خۆنواندنیــان  بــۆ 
دڵســۆز  کەســانی  کەسایەتییانەشــدا 
ئەودیــوی  کــە  تێدابــوو  بەمشــووری  و 
وەپشــتگوێ  دەســەاڵتیان  هەوڵەکانــی 
دابــوو و نەیانتوانــی خۆیــان لــە بازنــەی 
بنەڕەتییەکانــدا  کێشــە  چارەســەرکردنی 
بــە  کۆنگرەیــان  ئــەو  و  بکــەن  پێناســە 
پتــری  ئاوڕلێدانــەوەی  بــۆ  دەرفەتێــک 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە پرســی 

کورد دەزانی(.
کــورد  تەریککردنــەوەی  و  هــەاڵواردن 
وەکــوو نەتەوە لەســەر ئاســتی کوردســتان 

ئــەو  دابەشــکردنی  و  بەرتەســککردن  و 
پرســە بــۆ ســەر ئاســتی پارێــزگای ســنە 
نــەک چوار پارێزگاکەی دیکە )ورمێ، 
ئیام، کرماشــان، لوڕســتان، بەشــێک لە 
خۆراســان و هەمــەدان(، دەرخــەری ئــەو 
هەوڵــە نەزۆکانەیــە کــە ڕێژیمــی ئێــران 
لەمێــژە هیــوای پێیەتــی و بــە کــردەوەش 
وەکــوو »فەرهەنــگ« کاری بۆ کردووە 
و خزاندوویەتــە نێو خەڵکی کوردیشــەوە و 
بەم کارە خەریکە شەڕەکە لە کۆڵ خۆی 

دەکاتــەوە و وەکــوو بیرۆکــەش پەرەی پێ 
دەدات. 

نــاوداران«  »کۆنگــرەی  دوابــەدوای 
مەهابادیــش  شــاری  لــە  ســنە،  لــە 
و  ڕەواداری  میللیــی  »کۆنگــرەی 
نێوەڕۆکێکــی  بــە  دیگەرپەزیــری« 
زەقکردنــەوەی  بەڕێوەچــوو.  دیکــەوە 
بــە  »اخوان المســلمین«  بیرۆکــەی 
دەعــوەت  »جەماعەتــی  ڕێبەرایەتیــی 
و  مەنگــوڕی  ئیساح«)ســولەیمان  و 
کەســانی  لــە  خەدیــو  ســەالحەددینی 
شــوێنکەوتوو و متمانەپێکراوی ئەو ڕەوتە 
جیاوازیــی  هێندێــک  بــە  مەهابــاد،  لــە 
بیرکردنــەوە و ڕەخنەگریــی بێئەماوئــەوال 
لە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران( 
وێکهەڵکردنــی  و  حەوانــەوە  هەروەهــا  و 
نەتەوەکان لە چوارچێوەی ئەو بیرۆکەیەدا 

و لەباربــردن و بەرتەســککردنەوەی بیــری 
دێمۆگرافیــای  تێکدانــی  و  نەتەوەییانــە 
چراســەوزی  و  کوردنشــینەکان  شــارە 
دەســەاڵت، ئەو هەلەی بۆ ڕەخســاندن کە 

ئەسپی خۆیان غار بدەن.
 بەداخــەوە لەبــەر بۆشــایی کاری حیزبی 
دێموکــرات لــە مــاوەی دە پــازدە ســاڵی 
نەتەوەخوازیــی  بزووتنــەوەی  ڕابــردوودا، 
کورد زۆر شــتی لەدەست داوە و دەرفەتی 
بــۆ ئیســامییەکان و الیەنەکانــی دیکــە 

پشــتیوانی  کــوردی  )ڕیفۆرمخوازانــی 
دەســەاڵت( خۆش کرد کە بەو دەرفەتەی 
بۆیــان ڕەخســاوە، وا بنوێنــن کــە »کەس 

دەسکیان لەدوو ناکات«. 
کۆمەاڵیەتییەکــەی  ســەرمایە  تەنیــا 
حیزبــی دێموکــرات، خۆشەویســتییەکەی 
پاراســتووە  خەڵکــدا  کۆمەاڵنــی  لەنێــو 
دیاریکــراو  ســەردەمێکی  تــا  ئــەوەش  و 
دەنــا  بێــت،  کارەکان  پاســاوی  دەتوانــێ 
زۆر  تێکۆشــانەکەی  و  کار  مەیدانــی 
الواز بووە. کەوابوو بە هێندگرتنی کاری 
پەروەردەیی و سیســتماتیک لەنێو حیزبی 
دێموکراتدا )پەرەپێدان و کەڵکوەرگرتن لە 
وزەی تازەپێگەیشــتوو و نەتەوەخوازانــەی 
نێــو ڕیزەکانــی شــۆڕش  تاکــوو بکــەران، 
بانگەشــەکەران و شــوێنکەوتووانی بیری 
چیــدی  ڕیفۆرمخوازی)ئیســاح تەڵەبی( 
نەبنــە کەوا ســووری 
بەر لەشکر و سیمای 
ڕاســتەقینەیان وەدیار 
بکەوێت و ڕاستەڕێی 
ویســت  وەدیهێنانــی 
داوخوازییــە  و 
ن  نمــا کا ییە ە و تە نە
نەبــەن(  الڕێــدا  بــە 
دەتوانێ شــەپۆلێکی 
بخــات  بەهێــز وەڕێ 
تا ئەو بۆشــاییانە پڕ 
بکاتــەوە و بــەر بــەو 
بگرێ.   مەترســییانە 
حیزبــی  ئەگــەر 
دێموکــرات نەتوانــێ 
سەرنجی ئەو تەیفانە 
بــۆالی خۆی ڕابکێشــێ و بەهێزتر خۆی 
ئــەو  دۆڕاوی  بەبــێ  شــک  دەربخــات، 

مەیدانە دەبێت.  
کۆنگرەیــە  ئــەو  نێوەڕۆکــی  و  کاکڵ 

بەگشتی بەم شێوەیە بوو:  
کۆمــاری  نیازپاکیــی  و  دڵســۆزی  ١ـ 
ئیســامیی ئێــران بەرانبــەر بە نەتــەوەکان 
بەگشــتی و کــورد بەتایبەتــی لــە بابــەت 
چارەسەرکردنی کێشەکان بەشێوەی دیکە 
)پەرەپێدانی بیرۆکەی »اخوان المسلمین« 

بە شــوێنکەوتوویی جەماعەتی »دەعوەت 
و ئیســاح«(، چونکــە ئــەوان بــۆ ســەر 
ئاسایشــی واڵتەکــەی مەترســی نازانــێ 
و تەنیــا شــتێک کــە ئــەوان ئــاوڕی لــێ 
ئــەو  و  نەتەوەییەکانــە  کێشــە  نادەنــەوە، 
بیرۆکەیــەش دەتوانێ لە چوارچێوەی ئەو 
دەســەاڵتەدا زیاتــر پــەرە بە خــۆی بدات و 
ڕەوایــی بــەو دەســەاڵتە و ئامانجەکانــی 

ببەخشێ. 
٢ـ کەمڕەنگکردنەوە و بێبایەخ نیشاندانی 
کاری حیزبــە کــوردی و نەتەوەییــەکان و 
پاشــقولدانیان لەسەر ئاســتی سەرتاسەریدا 
و گرێدانیــان بە بیرۆکــەی جوداییخوازی 

و تێرۆریستیدا.
٣ـ پــاش گوشــار و گەمــارۆکان ڕێژیمی 
ئێــران بەتەمایە بــە بەڕێوەبردنی ئەو بەناو 
کۆنگرانــە خەڵکێکــی زۆر بــەو شــتانەوە 
خەریــک بــکات و بیــر لــە ناڕەزایەتــی 
و وەدنگهاتــن نەکەنــەوە و پرســەکان لــەو 

چوارچێوانەدا پێناسە بکەن. 
٤ـ دابەزاندن و هێنانەخواری هەموو پرســە 
ڕەوا و ســەرەکییەکانمان تا ئاســتێک کە 
بــە بەڕێوەچوونــی کۆنفڕانــس و کۆڕبەند 
و کــۆڕی لــەم شــێوەیە کــە لەبنەڕەتــدا 
هیچی لێ شــین نابێتەوە و بە چەشنێک 
سەرپۆشــدانانی هەموو ئەو داوا بەرحەقانە 
کــە ســەردەمانێکە بەدوایانــدا عەوداڵیــن، 
خەنیمان بکەن و لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکدا 
وا بنوێنن کە دەســەاڵتی کۆلۆنیالیست و 
ســەرەڕۆی کۆمــاری ئیســامی خەریکە 

ئاوڕمان لێ دەداتەوە. 
٥ـ بەرجەســتەکردنی چەمکــی »ئــەوی 
و  تێگەیشــتن  بــە    »)other(تــر
مەعریفــەی دەســەاڵت، نــەک کاکڵــی 
ســەرەکیی بابەتەکــە لــە نێــوان دوو یــان 
چەنــد نەتــەوەی جیــاوازدا بــە پێشــینەی 
جیــاوازی زمانی، فەرهەنگی، سیاســی، 
وێژمانی)دیســکۆرس(  کۆمەاڵیەتــی، 
وەردانــەوەی  و  کۆڵینــەوە  و  هتــد  و... 
هەموو ئەو پرســانە لە بەســتێنێکی کراوە 

و شیاودا.



ژمارە ٧٥٥،  ١٥ی گەالوێژی ١٠١٣٩٨

ئامانج
ئامانــج لە نووســینی ئــەم جــۆرە بابەتانە 
ڕوونکردنــەوەی خەڵک و ڕیســواکردنی 
بــە  کــە  ئێرانــە،  ئیســامی  کۆمــاری 
سیاســەتی شــەڕی نەرم، کۆمەڵگا بەرەو 
و  هەمــوو چیــن  تووشــبوونی  و  نەمــان 
توێژەکانــی بــەرەو زیانــی کۆمەاڵیەتــی 
بەداخــەوە  کــە  دەبــات،  قەرەبوونەکــراوە 
زۆربــەی خەڵکەکەش هێشــتا بەو ئاســتە 
لــە هۆشــیاری نەگەیشــتوونە کــە بزانــن 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و دەســت و 
پێوەندییەکانی تا چ ڕادەیەک هەوڵ بۆ 
بەالڕێداچوونی خەڵک و دوورکردنەوەیان 
لــە سیاســەت و مەســەلە نەتەوەییەکان و 
گشــتییەکانیان  و  تاکەکەســی  مافــە 

دەدەن.
پێشەکی

بێگومان پێویســتی بەرەوپێشــچوونی هەر 
کۆمەڵگایەک لە ڕەهەندە جیاجیاکانەوە، 
هەســت کــردن بــە ئەمنییــەت لــە الیــەن 
تاکەکانــی کۆمەڵگایــە و لەم بوارەشــدا 
ئەمنییەت و هەست کردن بە ئەمنییەتی 
ژنــان،  وەکــوو  زیانپێگەییــوەکان  توێــژە 

گرینگی زۆرتری هەیە.
ئەمنییــەت هــەر لە کۆنــەوە یەکێک لە 
نیگەرانییەکانــی  و  تــرس  گرینگتریــن 
مــرۆڤ بــووە و هەروەهــا لە پێداویســتی 
و پاڵنــەرە ســەرەکییەکانی مــرۆڤ دێتە 
ئەژمار. بە ســەرهەڵدانی شارستانییەت و 
ژیانی مرۆڤایەتی بە شێوەی بەکۆمەڵ، 
باســی ئەمنییــەت بەتایبەتی ئەمنییەتی 
بابەتێکــی  و  شــکڵ  کۆمەاڵیەتــی، 
گرینــگ و پێویســتی جێــی باســی بــە 
خۆیــەوە گرتــووە. بــە جۆرێــک کــە بــە 
لەناوچوونــی، ئاســوودەیی مــرۆڤ لەنێو 
دەچێت و پەشێوی، دڵەڕاوکێ و نائارامی 
جێگای دەگرێتەوە، لەناوچوونی زۆربەی 
پێویســتییەکانی مــرۆڤ لــە بارمتــەی 
ئەمنییەتدایــە، هەروەهــا هەرەپێویســت و 
ســەرەکییە بۆ بەهرەمەند بوون لە ئازادی 
ئەندێشە، ئازایەتی، یەکسانی و برایەتی. 
بــە شــێوەیەک کــە »ئابراهــام مازلــو« 
لــە زنجیــرە پلەبەندییــە پێویســتییەکاندا، 
دوای  بــە  ئەمنییــەت  بــە  هەســتکردن 
پێداویستییەکانی ژیان )ئاو و خۆراک و 
...( لە دووهەمین پلە وەکوو گرینگترین 
و سەرەکیترین پێداویستییەکان دادەنێت و 
 .Weleslley١٩٩0(( پێناسە دەکات
»جان لونگ«یش لە شــێوەی پێویستییە 
مرۆییەکاندا زنجیرە پلەبەندی و پێوەندی 
نێــوان پێویســتییەکان لــە چوارچێوەیەک 
کــە بریتییە لــە پێداویســتییەکانی ژیان، 
ســەروەری  بەســتراوەیی،  ئەمنییــەت، 
ئەزمونگەرێتــی  متمانەبەخۆبــوون،  و 
لێکۆڵینــەوە  جوانییــەکان  ناســینی  و 
دەکات و ئەمنییــەت وەکــوو پێویســتییە 
ســەرەکییەکان لــە پلــەی دووهەمــی ئەم 

دابەشکردنەدا دادەنێت
 .)٢00٣.Carmona at all(

پێناسەی ئەمنییەت:
ئەمنییــەت لــەو چەمکــە ئاڵۆزانەیــە کە 
ناگرێتــەوە،  لەخــۆ  ســادە  پێناســەیەکی 
پێــش لەوەیکــە بابەتێکــی شــیاوی بــاس 
و  هەســتپێکراو  دیاردەیەکــی  بێــت، 
هەســتیارانەیە: یانی دەبــێ ئەم متمانەیە 
لــە هزری کۆمەاڵنی خەڵکدا، درووســت 
بکرێــت بــۆ درێژەپێــدان بــە ژیانــی بــە 
بــێ تــرس و نیگەرانــی. ئەمنییــەت لــە 
پێناســەی وشەییدا بریتییە لە پارێزگاری 
لە بەرانبەر هەســت بــە هێمنی، ڕزگاری 
لــە دوودڵــی، لە ئاسایشــدا بــوون، بە بێ 
تــرس و خــۆف ژیــان کــردن. بە گشــتی 
چەمکــی ئەمنییــەت بــە پارێــزراوی لــە 
دەســتدرێژی، داگیرکردنــی زۆرەملێ بە 
بــێ ڕەزامەنــدی تــاک، نەبوونــی تــرس 
و خــۆف لــە چــاو مــاف و ئــازادی ڕەوا 
و بــە مەترســی نەکەوتنــی ئــەم مــاف و 
ئازادییانــە و پارێزراوبــوون لــە هەڕەشــە و 
مەترســی مــردن، نەخۆشــی، هــەژاری و 
ڕووداوی چاوەڕواننەکــراو و بەگشــتی، 

ئەمنییەتی ژنان لە شوێنی کار و کۆمەڵگا 
ئــەو فاکتەرانەی کە ئاســوودەیی مرۆڤ 

لە نێو دەبات، پێناسەی دەکات.
لێکۆڵینــەوەکان  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
دەتوانین ئەمنییەت لە ئاستە جیاوازەکانی 
وەکوو ئەمنییەتی گشتی، کۆمەاڵیەتی، 
کــرداری، شــاری، جەســتەیی و شــوێنی 
کار نــاو ببەیــن. ئەمنییــەت ڕێخۆشــکەر 
ئابــووری،  پەرەپێدانــی  بەســتێنی  و 

کۆمەاڵیەتی و ژینگەییە.
کۆمەڵــە  ئەمنییــەت  ڕاســتیدا  لــە 
دەبێتــە  کــە  بارودۆخێکــە  و  هەلومــەرج 
هــۆی ســەقامگیری و ئاســوودەیی هــزر 

لــە  خۆفیــش  و  تــرس  و  لــە کۆمەڵــگا 
ڕوانگەی تێکڕای خەڵکەوە لە نێو دەبات 
)Bayat.٢00٨:٢(: ڕێکخراوی نەتەوە 
یەکگرتــووەکان بــەم جۆرەیــە ئەمنییــەت 
پێناســە دەکات: ئــەوەی کــە واڵتــەکان 
بە هیچ شــێوەیەک هەســت بە مەترســی 
هێرشــی دەرەکــی، زەختــی سیاســی یــان 

ئابــووری نەکــەن و بتوانــن بــە ئــازادی 
پــەرە بــە گەشــە و تواکانــی خۆیــان بدەن 

  .)٢0١١:٦.Adamei et al(
پێناسەی ئازاری جنسی:

هــەر جــۆرە کردەوەیەکــی ناخۆش لەســەر 
بنەمــای ڕەگــەزی ئاخاوتنــی یــان غەیرە 
ئاخاوتنــی بــە ئازاری جنســی نــاوی لێ 
دەبردرێــت. لــە ڕاســتیدا ئــازاری جنســی 
جۆرێــک لە ملهۆڕیی یان ناچارکردن بە 
کردەوەیەکی جنسی یان جۆرێک بەڵێندان 

لــە ئەگــەری ئەنجامدانــی کردەوەیەکــی 
جنســییە کــە بۆ تاک ناخۆشــە. وشــەی 
ئازاری جنسی لە ساڵی ١٩7٣ی زایینی 
لــە ڕاپۆرتێکــدا بە بەرپرســی دامەزراوەی 
تێکنۆلــۆژی ماساچوســت ســەبارەت بــە 
مەســەلە جۆراوجۆرەکانی ئازاری جنسی 
ئــەم  زۆرە  ئەگــەری  کــرا.  پێشــکەش 
دامــەزراوە یەکەمین دامەزراوە و شــوێنی 
کار بێــت کــە ڕاپۆرتی ئەم مەســەلەیەی 

پێ دراوەتەوە و یاســا و دەســتوری کاری 
تایبەتــی تێیــدا پەرەی گرتووە، ئێســتە لە 
زۆرێــک لــە یاســاکانی نوێــی جیهــان، 

ئازاری جنسی نایاساییە.
ڕێکخــراوی  گەشــەی  ســندووقی 
ژنــان:  بــۆ  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە 
)UNIFEM( بەرابەری پێناســەی ئەم 
ڕێکخراوەیــە ئــازاری مــرۆڤ )کارمەنــد 
ڕەگــەزەوە  بەهــۆی  کار(  خوازیــاری 
نایاســاییە. ئازار دەتوانێ ئازاری جنسی، 
نزیکی نادڵخواز یان دەســتدرێژی جنســی 
بێــت. نزیکــی یا هەســت کردنــی تاک، 

داخوازی ملکەچبوونی جنسی و ئاکاری 
ئاخاوتــن یــان جەســتەیی کۆمەڵێک لەو 
کردەوانەیــە کە پێکهێنــەری کۆی ئازارە 
ئەشــکەنجەی  و   ئــازار  جنســییەکانە. 
جنســی لــە کاتێکــدا کە ئــەم ئــاکارە بە 
پاڵەکــی  شــێوەی  بــە  یــان  ڕاشــکاوی 
لەســەر مژوولــی تــاک کاریگــەری یــان 

کاردانــەوەی دەبێــت، یــان بــە ڕەفتــاری 
تێکەڵ بە هەڕەشــەو گوڕەشەی دەژمنانە 
یــان ســووکانە شــوێنی کار دەخاتــە ژێــر 

کاریگەری خۆیەوە، ڕوو دەدات.
شارســتانییەت  مافــی  یاســای  بەپێــی   
١٩٦٤ی ئامریــکا، ئــازاری جنســی بــە 
هەاڵواردنــی  لــە  جۆرێــک  دەســتپێکی 
ڕەگەزی پێناسە دەکرێ. لە ساڵی ١٩٩٨ 
یاســایەک لــە ئامریــکا پەســەند کرا کە 
ئەگەر ئازاری جنســی لە شــوێنی کاردا 

ڕووبدات بەرپرسایەتی دەکەوێتە ئەستۆی 
خاوەن کارەکانەوە )کومیســیۆنی دەرفەتە 
 .) The EEOC کارییە بەرابەرەکان
  لــە ڕاســتیدا ئــازاری جنســی هــەر ئەو 
توندوتیژییەیــە کــە بە شــێوەی جۆراوجۆر 
دژی ژنــان بــەکار دەبردرێت. لەم بابەتەدا 
و  خراپتریــن  زەبروزەنــگ  و  دەســتدرێژی 
توندوتیژانەتریــن ئــازاری جنســییە، بەاڵم 
پانتایــی ئــەم ئــازارە یەکجــار بەربــاوە و 

کــرداری زۆر لەخۆ دەگرێتەوە. ئەمڕۆکە 
لە تەواوی دنیا پێناسەیەکی کەم تا زۆر 

و یەکسان لە ئازاری جنسی کراوە.
و حاکمیەتــی  ژێردەســەاڵت  ئێرانــی  لــە 
و  کار  خــاوەن  ئیســامی،  کۆمــاری 
هاوکارانــی  زۆری  هــەرە  زۆربــەی 
ژنانــی کارمەنــد، بــە التــاوی جنســی، 
پێشــنیاری ناخــۆش و نەگونجــاو، ئازاری 
ئــازاردەر،  چاولێکردنگەلــی  زارەکــی، 
بارودۆخــی  لــە  کەڵکاژۆوەرگرتــن 
نزیکــی  بــە  هەســتکردن  و  خێزانــداری 
هێندێــک لــە هــاوکارە پیــاوەکان کــە لە 

لێکۆڵینەوەکانــدا دەردەکەوێــت زۆربەیــان 
حکوومەتییەکانــی  دامــەزراوە  بــە  ســەر 
کۆمــاری ئیســامین، وەک ئیتاعاتی، 

سپای پاسداران و بەسیجی.
بارودۆخــی ئەمنییەتی ژنانی ئێرانی 

لە شوێنی کاردا: 
مــرۆڤ و ئــەو شــوێنەی کــە ژیانی تێدا 

بەسەر دەبات، دووشتی لێک جیانەکراوەن. 
ئەم کەش و ژینگەیە پانتایی ڕاپەڕاندنی 
کــردەوە کۆمەاڵیەتییەکانــە و زۆرێــک 
کۆمەاڵیەتییــەکان  هەڵســوکەوتە  لــە 
تێیــدا ڕوودەدات. بــۆ بەردەوامی و مانەوە 
چاالکانــەی  بەشــداری  و  هەڵســوکەوت 
خەڵک لەم کەشەدا، هەبوونی ئەمنییەت 
یەکێــک لە بنەڕەتیترین پێویســتییەکانە. 
لەم ســەردەمەدا بەشداری ژنان لە هەوڵدان 
کۆمەاڵیەتــی  ئابــووری،  تەقــەالی  و 

بارودۆخــی  بەهــۆی  هەروەهــا   ... و 
نیســبەت  بــە  ئاگابوونــی ژنــان  ژیــان و 
ژنانــی  حەشــیمەتی  مافەکانیانــەوە، 
کارمەند لە دووبەشــی گشتی و تایبەتی 
لەخۆدەگرێــت.  بەرەوزیادبــوون  ڕەوتێکــی 
کەوابوو یەکێک لە مەسەلە جیددییەکان 
دێتــە  ژنــان  مژوولــی  بیاڤــی  لــە  کــە 
بــە ئەمنییــەت  بەربــاس، هەســت کــردن 
لــە شــوێنی کاردایــە کــە لــە ئەگــەری 

خەوشدارکردنی، کێشــەگەلێکی جیددی ئاسۆ ساعدی 
ژنانــی  بــۆ  قەرەبوونەکــراو  خەســاری  و 
فەرمانگەکان درووست دەبێت. لێکۆڵینەوە 
جۆراوجــۆرەکان نیشــانی داوە کــە ژنــان 
بەشێکی زۆر لە تاوانەکان تەجروبە دەکەن 
کە لەوانە دەتوانین ئاماژە بە دەستدرێژی 
و  جنســی  ئــازاری  ئەزمونــی  بکەیــن. 
توندوتیــژی لــە بنەماڵــە کــە ئیســناکۆ 
)١٩٨٥( بــە تەنگپێهەڵچنینــی تایبەتــی 
نــاوی لێ دەبات، بەشــێک لە ئەزموونی 
ژیانــی ژنانــە کــە دەرخــەری خوارتــری، 
کونترۆڵــی  لــە  جۆرێــک  و  ســەرکوت 

کۆمەاڵیەتییــە. تــرس لە ئازاری جنســی 
بۆ سەر ژنان ئەوەندە جیدییە کە دەتوانێت 
وێناکردنی ئەوان سەبارەت بە شوێن، کات 
و پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکان بگۆڕێت. 
بــەردەوام  جنســییەکان  ئــازارە  لــە  تــرس 
ئــەم مەســەلەیە وەبیــر ژنــان دێنێتــەوە کە 
پیــاوان بەســەر فــەزا گشــتییەکاندا زاڵن. 

دەبێتــە  جنســی  ئــازاری  و  توندوتیــژی 
کۆســپ لــە بــەردەم گەشــەکردنی ژنان، 
بە شــێوەیەک کە جووڵەی کۆمەاڵیەتی 
ئەوان لە شــوێنە گشتییەکاندا بەرتەسک 
دەکاتــەوە. بەداخــەوە ئەم ئازارە لە شــوێنە 
گشــتییەکاندا باوتــرە، بە شــێوەیەک کە 
هەڕەشــەی بەردەوامــی ئەم جــۆرە تاوانانە 
لــە شــوێنی کار راســتییەکانی جیاوازی 
ژنــان،  بــۆ  مەکانیــی  و  کۆمەاڵیەتــی 
پێکهێناوە و بووەتە هۆی هەست کردن بە 

نائەمنی و کێشــەگەلی ڕۆحی، دەروونی 
و بنەماڵەیی.

 ژنــان لــە بەرانبەر ڕووداوە جنســییەکاندا 
ژنــان  بێدەنگــی  دەبینــن،  زۆر  زیانــی 
لەبەرانبەر ئازاری جنســی، بەهۆی شــەرم 
کردن، ترس لە لۆمە و نەبوونی پشتیوانی 
ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتییەکانە. ئەم دیاردە 
زۆرتــر گشــتی و دەرخــەری بارودۆخێکــە 
کــە پێوەنــدی توانایــی و نەتوانیــن دێنێتە 

نمایش. ئەوەیکە پیاوان لە شــوێنە گشتی 
و تایبەتییەکانــدا ژنــان دەکەنــە ئامانجی 
هەڕەشــە، بەشــێکی الوازی و ترســە کــە 
دەبێتــە هۆی کارتێکــەری بگۆڕگەلێک 

وەک، ڕەگەز، هێز و کۆنترۆڵ.
ژنانــی  ئەمنییەتــی  کــە  تاوانانــە  ئــەو 
دەخاتــە  کاردا  شــوێنی  لــە  کارمەنــد 
بــۆ  زیانبــار  ئاســەواری  و  مەترســییەوە 
ژنــان  زۆرجــار  و  دێڵــێ  بەجــێ  ژنــان 
بەرچەســپی  لێدانــی  لــە  تــرس  بەهــۆی 
نابەجــێ، لەدەســتدانی کار، ئابڕووچــوون 
و گۆشــەگیری، لــە بەرانبەر ئــەم تاوانانە 
بێدەنگی هەڵدەبژێرن و لە باشترین حاڵەتدا 
هەوڵ ئەدەن شوێنی کاری خۆیان بگۆڕن 
تەســلیمی  حاڵەتیشــدا  خراپتریــن  لــە  و 

خواستی تاوانکار دەبن.
تــرس هۆکارێکــە بــۆ بێبەشــی ژنــان و 
نەڕۆیشــتن بۆ شــوێنە گشــتییەکانی شار 
و چاوەدێریش فاکتەرێکە بۆ دابینکردنی 
هەست بە ئەمنییەت. گرینگی چاوەدێری 
لەوەدایــە کــە ئــەو گرووپانــەی کــە زیاتر 
مەترســییان لەســەرە وەک ژنــان بەهــۆی 
نەبوونی ئەمنییەت، هەلی کۆمەاڵیەتی، 
ئابــووری و کولتــووری لە دەســت ئەدەن و 
لەم بارودۆخەدا ژنان لە چاالکی ئابووری 
و کۆمەاڵیەتــی دوور دەکەونەوە و بێبەش 
دەبــن. لە وەها بارودۆخێکدا شــک لەوەدا 
نییــە کــە ژنانــی فەقیرحاڵ زۆرتــر دەبنە 
قوربانــی جــورم و جینایەتێــک کــە لــە 
نەبوونــی ئەمنییەتــدا ڕوو دەدا. گەرچــی 
لەمــەڕ کەمی و زیادی ئازاری جنســی، 
لــە دنیــادا ئامارێکــی ورد لــە بەردەســتدا 
لێکۆڵینەوەیەکــی  لــە  بــەاڵم  نییــە، 
ئەنجومەنــی ســێنفی ڕۆژئــاوا کە ســاڵی 
کــە  ژنــان  داوە ٥٤%ی  نیشــانی   ١٣٨٣
لەســەر کار دامەزراون قوربانی ســەرنجی 
پیاوانن کە بریتییە لە کەڵکاژۆوەرگرتنی 

جەستەیی و التاوی زارەکی و.... 
دوا وتە:

هەست کردن بە ئەمنییەت وەک یەکێک 
لــە گرینگتریــن پێویســتییەکانی ڕۆحــی 
و دەروونــی لــە ژیانــی هــەر مرۆڤێــک 
دەژمێردرێت، ئەم هەســتە کاتێک دەگاتە 
ئاکام کە شوێنی ژیان و کار، جێگایەکی 
ئەمن و بەدوور لە هەر جۆرە هەڕەشەیەک 
بێــت. پێویســتی ئاســوودەیی و هەســت بە 
ئەمنییــەت بۆ ژنــان دووبەرابــەر بکاتەوە. 
بایەخی ڕۆڵی ژن وەکوو دایک، هاوسەر 
و جار وایشــە وەکوو سەرپەرەستی بنەماڵە 
پارێزراوبــوون لــە هەر ئازار و دەســتدرێژی 
کــە ژن و چوارچێــوەی ژنــان لــە بــواری 
جەســتەیی و ڕۆحی دەخاتە ژێر هەڕەشــە 
و مەترســی، دەگوازێتــەوە بــۆ وەچەکانی 
لەگــەڵ  کاتێــک  بەداخــەوە  داهاتــوو. 
زۆربــەی ژنانــی ئێرانــی و ڕۆژهەاڵتــی 
باســی کار و هەبوونــی داهــات دەکرێت، 
هەموو گلەیی لە ناســامەتی و نەبوونی 
ئەمنییــەت لــە شــوێنی کار و تەنانــەت 
دەکــەن.  کۆاڵنەکانــی  بــازاڕو  شــەقام، 
هەبوونــە ژنانێــک کــە لە بەر پاراســتنی 
کار  لــە  دەســتیان  خۆیــان  کەرامەتــی 
کێشــاوە و سووچی ماڵ و ئاشپەزخانەیان 
بۆخۆیــان هەڵبــژاردووە. لەالیەکــەوە ژنــان 
ئیتــر باوەڕیــان بە دامودەزگا یاســاییەکان 
ئەگەریــش  دەزانــن  چونکــە  نەمــاوە، 
بێــواڵم  بدەنــەوە،  تاوانانــە  ئــەم  ڕاپۆرتــی 
دەمێنێتەوە. گەرچی بەدواداچوونی تاوانە 
جنســییەکان دژی ژنــان بــە ڕادەیەکــی 
خۆیانــەوە  داخــوازی  بــە  پێوەنــدی  زۆر 
و  یاســا  بێدەنگــی  لەالیەکــەوە  هەیــە، 
بەڕێوەبەرانــی ئینتزامــی دژی ئــەم تاوانە 
دامرکاوانــە شــوێنی بۆ ژنان پڕمەترســی 
کــردووە. ئەوەیکە ئــەم بابەتە دەیخاتە بەر 
ســەرنجی ئێمــە، ئەمەیــە کــە لــە ڕەوتــی 
ئــازاری جنســیدا ســێ ســووچی تیۆریی 
»فلســون« یانــی تاوانــکار بــە پاڵنــەری 
چاوەدێــری،  گونجاونەبوونــی  مەبەســتی 
بەشــداریی کردووە. قوربانییەکان بەهۆی 
لەبــار  مەبەســتێکی  ژێرچەپۆکەبوونیــان 
بــۆ داخوازییەکانــی تاوانــکار، بەرپرســان 
و  چاوەدێــری  نەبوونــی  مودیرەکانــن.  و 
پێداچوونــەوە بــە ســکااڵی قوربانییــەکان 

ئەم تاوانانەی ئاسان کردووەتەوە.

بە سەرهەڵدانی شارستانییەت و ژیانی مرۆڤایەتی بە شێوەی بەکۆمەڵ، باسی 
ئەمنییەت بەتایبەتی ئەمنییەتی کۆمەاڵیەتی، شکڵ و بابەتێکی گرینگ و پێویستی 

جێی باسی بە خۆیەوە گرتووە. بە جۆرێک کە بە لەناوچوونی، ئاسوودەیی 
مرۆڤ لەنێو دەچێت و پەشێوی، دڵەڕاوکێ و نائارامی جێگای دەگرێتەوە

ئەمنییەت لە پێناسەی وشەییدا بریتییە لە پارێزگاری لە بەرانبەر هەست بە 
هێمنی، ڕزگاری لە دوودڵی، لە ئاسایشدا بوون، بە بێ ترس و خۆف ژیان 

کردن. بە گشتی چەمکی ئەمنییەت بە پارێزراوی لە دەستدرێژی، داگیرکردنی 
زۆرەملێ بە بێ ڕەزامەندی تاک، نەبوونی ترس و خۆف لە چاو ماف و ئازادی 
ڕەوا و بە مەترسی نەکەوتنی ئەم ماف و ئازادییانە و پارێزراوبوون لە هەڕەشە و 
مەترسی مردن، نەخۆشی، هەژاری و ڕووداوی چاوەڕواننەکراو و بەگشتی، ئەو 

فاکتەرانەی کە ئاسوودەیی مرۆڤ لە نێو دەبات، پێناسەی دەکات



١١ ژمارە ٧٥٥، ٦ی ئاگۆستی ٢٠١٩

هونەرمەندێک لە ڕەنگاڵەی هونەرەکان

زیرەک قوتابخانەیەکی نەمر بۆ مۆسیقای کوردی

هــەر  جیاوازەکانــی  ســەردەمە  لــە 
کۆمەڵگایەکــدا هونەرمەنــدان ڕۆڵێکــی 
کارا و کاریگەرییەکــی بەرچاویــان لــەو 
کۆمەڵگایەدا هەبووە و ئێستاشی لەگەڵدا 
بێت سەرەڕای ئەوەیکە هونەر چەمکێکی 
فرەڕەهەنــد و پڕلقوپۆیــە، بــەاڵم هــاوکات 
چەمکێکی گشــتگیرە و هونەرمەندان لە 
کۆمەڵــگادا خــاوەن جەماوەری تایبەت بە 
خۆیانــن و تەنانــەت ئەگــەر بــە گوێدانی 
گۆرانییەکان یان بینینی دراماکان و ... 
بێــت، دەتوانیــن بڵێیــن کە هونــەر لە نێوان 
هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگادا 
بەهێــزی هەیــە و دەتوانێــت  پێگەیەکــی 
کاریگەریــی خــۆی بە بــواری پۆزەتیڤ 

یان نێگەتیڤدا هەبێت.
سەرەڕای ئەوەیکە زۆرجار دەوترێت هونەر 
سنوورەکان دەبەزێنێت، بەاڵم لە کۆمەڵگا 
جیهانییــەکان، ڕێکخــراوە نێونەتەوییەکان 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  بەتایبــەت  و 
یەکگرتووەکانــدا ســااڵنە هونــەری نەتەوە 
جیــاوازە خــاوەن دەوڵــەت و بێدەوڵەتەکانی 
جیهان، بە فســتیڤاڵگەلێکی جۆراوجۆرەوە 
هەڵدەســەنگێندرێت و جیــاوازی هونــەری 

هەر نەتەوەیەک لەوێڕا دەسەلمێندرێت.
وێــڕای ئەوەیکــە نەتەوەی کــورد خاوەنی 
دەســەاڵتێکی  و  ســەربەخۆ  کیانێکــی 
خۆبەڕێوەبەریــی یەکگرتوو نییە و بەســەر 
چــوار واڵتــدا دابــەش کراوە کــە لە باری 
کــورد  هەیــە،  جیاوازییــان  دابونەریتــدا 
ئەوەیکــە چاوەڕوانــی  بەپێــی  نەیتوانیــوە 
لێدەکرێــت یــان بەپێــی ئاســتی نەتەوەیــی 
کەلتــوور،  هونــەر،  بــە  پــەرە  خــۆی 
فەرهەنــگ و دابونەریتــی خــۆی بــدات، 
بــەاڵم هونــەر و کەلتــووری ئــەم نەتەوەیە 
بە هۆی خزمەت و ماندووبوون و هەروەها 
هونەرمەندانــی  تێکۆشــانی  و  ئــەرک 
کوردســتان، لە کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا 
تــا ڕادەیــەک خاوەنــی پێگــەی خۆیەتی 
و ناســراوە لــەم وتــارەدا تیشــک دەخرێتــە 
و  نەتەوەیــی  کەســایەتییەکی  ســەر 

حەســەن زیــرەک لــە دایکبــووی ســاڵی 
لــە  پــڕ  ژیانــی  هەتاوییــە،  ١٣00ی 
مەینــەت و نەهامەتیــی ئــەم هونەرمەندە 
بەمردنــی  و  منداڵــی  ســەردەمی  لــە 
عەبدوڵــای باوکی دەســت پــێ دەکات، 
پــاش مردنــی باوکی زیــرەک، ئامینەی 
و  دەکاتــەوە  مێــرد  ســەرلەنوێ  دایکــی 
ئەوجــا لەبــەر زەبــر و زەنگــی زڕبــاوک، 
زیرەکــی تەمــەن دوازدەســاڵ عــەوداڵ و 
ئاوارەی شــار و دێیان دەبێ، لەم ماوەیەدا 
بژیویــی ژیانــی زیرەکــی دەنگخــۆش بە 
کرێــکاری پەیــدا دەبێت، دەنگی زیرەکی 
الو تەنیــا ســەرنجی خەڵکــی ئاســاییی 
قاوەخانــەکان و مــەزرا و کێڵگــە و شــار 
و گوندەکانی کوردســتانی ڕانەکێشــاوە، 
بەڵکــوو ئــەم قاســپەیە جێــگای تەماح و 
ســەرنجی شــا و ســاواکیش دەبێت و هەر 
ئەمەش دەبێتە ســەرچاوەی چارەڕەشــی و 
عەوداڵیــی زیرەک. زیــرەک لە بەغداد، 
تــاران، تەورێــز، باشــوور و ڕۆژهەاڵتــی 
کوردستان لە بەشی کوردیی ڕادیۆکاندا 
کاری کــردووە و گۆرانــی گوتــووە.  ئەو 
هونەرمەندێکــی جیهانییــە. ســەرەتا کــە 
لەمــەڕ ڕەشــوڕووتی و نەبوونــی ســەری 
خــۆی هەڵدەگرێ ڕوو دەکاتە باشــووری 
کوردســتان، ئەوجــا لــە ڕادیــۆی بەغداد 
دادەمەزرێ و زیرەکی قاوەخانەکان دەبێتە 
ناســراوی باشوور تا ڕۆژهەاڵت و بەغداد 
تــا تــاران و تەورێــز، پــاش گەڕانــەوەی 
بــۆ ڕۆژهــەاڵت و ئێران، ســاواک و شــا 
هیوایەتیان ئەوەیە کە زیرەک لە ڕێگەی 
دەنگەکەیەوە بۆ سیخوڕی جێگای خۆی 
لــە نــاو کوردانــی باشــووردا بکاتەوە هەر 
بۆیــە بەمەبەســتی ڕاکێشــانی زیــرەک 
بــە الی خۆیانــەوە لــە ڕادیۆکانی ســنە، 

گەلەکەمــان،  نــاوداری  هونەرمەندێکــی 
عەبــاس  کۆچکــردوو  مامۆســتای 
کەمەندی، کە بە مامۆستای ڕەنگاڵەی 
هونــەرەکان و مامۆســتای حــەوت هونــەر 
ناسراوە، کە لە درێژەی ئەم بابەتەدا زۆرتر 

مامۆستای حەوت هونەر دەناسێنین.
عەبــاس کەمەندی، گــەورە هونەرمەندی 
بەناوبانگــی کــورد، لــە ســاڵی ١٣٣١ی 
هەتاوی، لە گەڕەکی قەتارچیانی شاری 
کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی  »ســنە«ی 
لەدایک بووە و هەر لە تەمەنی منداڵی و 
لە تەمەن ١٦ ساڵیدا خۆی بە هۆنینەوەی 
شێعر و چیرۆکنووسییەوە سەرقاڵ کردووە 
و بە وتەی خۆی، الســایی هیچ کەس و 
هونەرمەندێکــی پێش خۆی و ســەردەمی 
 ١٨ تەمەنــی  لــە  نەکردووەتــەوە،  خــۆی 
ســاڵیدا و لــە ســاڵی ١٣٤٩ی هەتاویــدا 
لــە کێبڕکێــی چیرۆکنووســی لــە ڕادیۆ 
بەشــداریی  »ســنە«دا  شــاری  دەنگــی 

کردووە و پلەی یەکەمی هێناوەتەوە. 
مێرمنداڵیــدا  و  منداڵــی  تەمەنــی  لــە 

هۆگریی ئەدەبی کوردی بووە و هەر لەو 
تەمەنەیشــدا ئــاوارەی حــەز و خولیاکانی 
بــووە و پــەرەی بــە هونەرەکــەی داوە و لە 
تەمەنی ١٩ ســاڵی و لە ســاڵی ١٣٥0ی 
ئاوازدانەریــی  بەرپرســیارەتیی  هەتاویــدا 
پــێ  هونــەری  و  فەرهەنــگ  خانــەی 
لــە تەمەنــی ٢٣ ســاڵی و  ســپێردراوە و 
ژیانــی  هەتاویــدا  ١٣٥٤ی  ســاڵی  لــە 
هاوبەشی پێک هێناوە. مامۆستا عەباس 
کەمەندی، جیا لە هونەری گۆرانیبێژی، 
شــێعر،  هۆنینــەوەی  بوارەکانــی  لــە 
چیرۆکنووســی، ئاوازدانەری و مۆســیقا، 
هەروەهــا  و  نیگارکێشــی  دەرهێنــەری، 
دەســتێکی  ڕۆماننووســی،  و  نووســین 
بــە  بــەم هوکارەشــەوە  و  بــااڵی هەبــووە 
ناوبانگــی  هونــەر  حــەوت  مامۆســتای 
دەرکــردووە و ناســراوە. عەباس کەمەندی 
چــوار ئاڵبۆمی مۆســیقای بــە ناوەکانی 
 _ پڕشــنگ   _ هەورامــان  گەالوێــژ_ 
کیــژی الدێ و زیاتــر لــە ١٥0 گۆرانــی 
شــێعری  کــە  لــەوەی  جیــا  خوێنــدووە، 

شــاعێرانی پێش خۆی و ســەردەمی خۆی 
هەورامییەکانــی  شــاعێرە  بەتایبــەت  و 
خوێندووەتەوە کە زۆربەی گۆرانییەکانی 
عاشــقانە بــوون، زیاتــر لــە ٦0 بەرهەمی، 
خــۆی هەمــوو کارەکانــی ئەنجــام داوە و 
باوی کردوونەتەوە، هەروەها لە نووسینی 
شێعریشــدا کەســێکی بەتوانــا و لێهاتــوو 
بووە و بڕێک لە گۆرانییەکانی شــێعری 

خۆیەتی. 
ئــەو هونەرمەنــدە جیــا لــەو کارانــەی کە 
ئاماژەیان پێ کراوە، لێکۆڵینەوەی لەسەر 
ژیانــی کەســایەتییە ناودارەکانــی کــورد 
کــردووە و ژیاننامەیانــی کــۆ کردووەتــە 
و چەنــد دانەیەکیانی وەکوو ســنجەرخان، 
حوســێن  پاڵــەوان  کــەل،  ســەیدعەتا 
گوڵــزاری کرماشــانی و لەگــەڵ چەنــد 
نووســینێکی تــری وەکــوو بەتااڵنبردنــی 
ئاســەوارەکانی زێویــە، میری نەورۆزی و 
... بــە دێکۆمێنتاری دەرهێناوە، هەروەها 
فیلمنامەکانــی »ئەســپ، ســەوەتەیەک 
ئاڵــف، فڕیــن لــە قەفەســدا، میراتی مام 

ڕەحیــم، ئەندامی نوێی ئۆپێک، شــەڕی 
ڕۆمادییە، کۆاڵنی ســوور، کاروانســەرا، 
و  شــەیتان  و  قەڵــەم  یەکــەم،  پارێــزەری 
پاڵــەوان پەمــەی نووســیوە و بە ســازدانی 
چەندیــن فیلم بە شــێوەی زەنجیــرە دراما، 

سینەمای کوردی ڕازاندووەتەوە. 
خاوەنــی  هونــەر،  حــەوت  مامۆســتای 
گەلێــک بەهرەی نووســراوە و پەڕتووکە، 
کــە بریتین لــە: دیوانی شــێعری کوردی 
و فارســی، کۆکردنەوەی شێعری دیوانی 
و  کەونارایــی  وەرزشــی  شــەفێع،  میــرزا 
پاڵەوانــی کــورد، هەورامــان، ژیاننامــەی 
کوردســتانی،  عەلی ئەســغەر  ســەید 
دەرکەوتــە  ڕەمــزی  کردنــەوەی 
شــێعرە  کۆکردنــەوەی  فەرهەنگییــەکان، 
هیجاییەکانــی پێــش ســەردەمی ئیســام، 
فۆلکلــۆری  و  ئەدەبیــات  نووســینی 
کوردســتان، کــە ٦ هــەزار الپەڕەیــە و لە 
کتێبخانەیەکی شــاری تارانــدا پارێزراوە، 
نووسینی ٤ ڕۆمان، نووسینی دوو کتێبی 
شــێعر بە زمانەکانی کوردی و فارســی، 

کرماشــان، تــاران و تەورێــز دادەمەزرێ و 
مــاڵ و منداڵــی بــۆ پێــک دێنن و وەک 
خــۆی دەڵــێ ئــەو چەند ســاڵەی کــە لەم 
ڕادیۆیانەدا کار دەکات و میدیای زەندی 
هاوســەری دەبــێ، خۆشــترین ســاتەکانی 
مــاوەی  لــە  زیــرەک  زیرەکــن.  ژیانــی 
تەنهــا دوو ســاڵ کارکــردن لــە ڕادیــۆی 
تارانــدا ١٥00 گۆرانــی تۆمــار دەکات. 
مێلــۆدی   ٢000 خاوەنــی  بەگشــتی  و 
و نێزیــک بــە ٤000 گۆرانییــە، ئــەو لــە 
کاتی گۆرانیگوتندا شێعری بۆ هاتووە و 
وتوویەتی، گۆرانییەکانی زیرەک وێڕای 
ئەوەی تەژی لە وەســفی ئەشــق و دڵداری 
و جوانیــن، دە هێنــدەش باســی سروشــتی 
کوردســتان و مێــژوو و ئــەدەب و کلتــوور 
سیاســەت  و  کوردســتان  فۆلکلــۆری  و 
دەکەن. شای ئێران بە زیندانیکردن و ئازار 
و ئەشکەنجە ناچاری دەکات بەویدا هەڵ 
بڵێتــەوە، بــەاڵم ئــەم ناچارکــردن و نابەدڵ 
گۆرانیی گوتنە نابێتە مۆری شاپەرەستی 
نێوچاوانــی  بــە  کوردپەروەرنەبــوون  و 

زیرەکەوە. 
چەند گۆرانیی زیرەک: 

کاتێک ڕێژیمی شــا بەتەمای دابڕاندنی 
کرماشــان لــە کوردســتانە، زیــرەک بــە 
کرماشــاندا هەڵدەڵێتەوە و بە تۆمارکردنی 
گۆرانیــی »کرماشــان شــاری شــیرینم، 
شــاری جوانــی کوردنشــینم« یەکقۆڵــی 
شۆڕشێک دەکات و هەستی کوردایەتی 
نێــوان  لــە  کرماشــان  بەکوردبوونــی  و 
و  لووتکــە  دەگەیێنێتــە  کرماشــانیاندا 
ئــەو  هەڵدەوەشــێنێتەوە.  شــا  پیانەکــەی 
»نــەورۆز«ی  شــێعری  گوتنــەوەی  بــە 
پیرەمێــرد، بۆنــەی نــەورۆز دەگەڕێنەتەوە 
خــۆی  ڕاســتەقینەی  مێــژووی  باوەشــی 
و بــۆ هەتاهەتایــە نــەورۆزی کــوردەواری 
نەتــەوەی  مێــژووی  بــە  دەداتــەوە  گــرێ 
کــوردی بێدەوڵەت و بندەســتەوە هەرچەند 
کە بەزۆری شــێعرەکەیان پێ دەستکاری 
و  کوردانــە  گڕوتینــە  بــەاڵم  کــردووە 
مێژوویییەکەی زۆر بەهێزتر و بەرچاوترە.
باش دەبێ ئەگەر ئاوڕێکیش لە گۆرانیی 

دێ«ی  ســاز  دەنگــی  ســەرەی  »لــەو 
حەسەن زیرەک بدەینەوە:

شــەقاوا،  باخــی  دەچوومــە  »ســااڵن 
ئەوساڵ پیربووم لە دووریت جەرگم بڕاوە«
»ئەوســاڵ بەهارمــان لــێ بوو بە زســتان، 
گۆاڵڵــەی ســوورم بوو بــە خوێنی یاران« 
بارانــە،  بەبــێ  بەهارمــان  »ئەوســاڵ 
یارانــە«،  خوێنــی  ســوورم  گۆاڵڵــەی 
ســەیران،  دەچوومــە  بەهــارێ  »ســااڵن 
ئەوساڵ بەهارم لێ بوو بە زستان، لە هەر 
چــوارالوە شــایییە و بەڕیــزە، خەنەبەندانــە 
ئازیــزە«، »ســااڵن دەچوومــە  و شــینی 
ئــەو ســاڵ وشــک  شــاخی کوردســتان، 
بــوو، لێــم باغ و بێســتان«، کام گۆاڵڵەی 
یــار؟ شــینی کام  ســوور؟ خوێنــی کام 
ئازیــز؟ کەم کارەســاتی جەرگبڕ زیرەک 
پیــر دەکات؟ زیــرەک زۆر بــە زیرەکی و 
لــە ژێــر چەمکــی ئاشــقانە و دەســتبازی 
پێشــەواقازی  بــۆ  شــینی  ئەشــقبازیدا  و 
محەممەد و برا و کوڕەمامەکەی گێڕاوە 
کــە لە بەهاری ســاڵی ١٣٢٦ی هەتاویدا 

لە مەیدانی چوارچرای مەهاباد لە الیەن 
ڕێژیمــی شــاوە لــە ســێدارە دەدرێــن و ئەو 

بەهارە دەکاتە زستان. 
پیــاوی  نابێتــە  زیــرەک  ئــەوەی  پــاش 
ســاواک و ســەر بۆ فەرمانەکانی شا بۆ 
سیخوڕیکردن و بوون بە ئامێری براکوژی 
باوکردنــەوەی  پــاش  و  دانانەوێنــێ 
کوردســتان«،  »چریکــەی  بەرهەمــی 
زەنــگ  شــەوی  و  ڕەش  ڕۆژی  دیســان 
دەبێتەوە، لە ڕادیۆ کرماشــان دەر دەکرێ، 
هاوســەرگیریی لەگــەڵ میدیــای زەنــدی 
هەڵدەوەشــێننەوە و لــە ســاکار و ئــارەزوو 
دادەبــڕێ، لــە ڕادیۆ تــاران و بە فەرمانی 
ڕێــگای  ســیراجەدینی  عیزەدینــی  شــێخ 
پــێ نــادەن بچێتە ژوورەوە و شــوکروڵای 
بابان دەڵێ؛ »هەزار و پێنســەت گۆرانیی 
زیرەکمــان هەیــە، چیتــر پێویســتمان بــەو 
نییــە«، زیــرەک دەڵــێ: »بمــرم و بچمــە 
ژێــرگڵ، مرۆڤــی کــورد نەبینــم«، بەاڵم 
نــەک هــەر کوردێــک ئــەو کوردانــەی 
هونــەر  تمــەن   ٣00 مانگــی  بــۆ  کــە 
دەتوێننــەوە، هونەرمەندی کــورد دەربەدەر 
دەکــەن، هونەرپەروەر دەســڕنەوە. لە ڕادیۆ 
بەغدادیــش ڕێــگای پێ  نادرێت، پاشــان 
ڕوو دەکاتــە گونــدی کانی مەال ئەحمەد 
و بــە کردنــەوەی چاخانەیــەک لەو دێیە، 
دەبێتــە هــۆی ئاوەدانــی و گەشــەکردن و 
قەرەباڵغیــی ناوچەکــە. ســاواک لێــرەش 
لێی ناگەڕێ و دیسان چەقۆکێش و الت 
دەنێرێتە ســەری و چەند جار بەمەبەســتی 
کوشــتن لێدان و کوتانی زیرەک دەکەن، 
دواجــار زیــرەک ئەوێــش بــە جــێ دێڵێت؛ 
»جێــم نییــە تیــا بســرەوم خاکــم بەســەر 
دەیتوانــی  زیــرەک  خــۆم...«.  بێانــە 
لەســەر داخوازیی شا و ساواک گۆرانیی 
فارســی بڵێت و بۆ هەمیشە لەو بێمیهری 
و لێــدان و گیــران و ئازار و ئەشــکەنجەیە 
ڕزگاری ببــێ، بەاڵم قەبووڵــی نەکردووە 
تــا دواجــار نەخــۆش دەکەوێــت کــە پــاش 

چەنــد ســاڵ نااڵنــدن بــەدەم نەخۆشــی و 
ژەهراویبوونــەوە لــە ڕۆژی ٥ی مانگــی 
پووشــپەڕی ١٣٥١ی هەتاویــدا دەمــرێ. 
- ئــەم ژەهرخۆرکرانــەی زیرەک لە الیەن 
ســاواکەوە قەت دانی پێدا نانرێت، بەڵکوو 
لــە الیەن پەرەســتارێکی نەخۆشــخانەکەوە 
و بەنهێنــی خێزانەکەی لــە ژەهراویبوونی 
زیرەک ئــاگادار دەکرێنەوە- پاش مردنی 
زیــرەک تاقمێکــی پزیشــکیی ئامریــکا 
سەردانی بنەماڵەکەی دەکەن و داخوازیی 
کڕینــی گــەرووی زیرەک بە مەبەســتی 
لێکۆڵینــەوەی  و  تاقیــکاری  ئەنجامــی 
ئەویــان  حەنجــەرەی  لەســەر  پزیشــکی 
ئاراســتە دەکــەن، کــە ڕابەخانــی خێزانی 
لە ڕووی هەســت و ســۆزییەوە بۆ زیرەک 
بێئــاگا  بەداخــەوە  و  بەرهەڵســت  دەبێتــە 
لــەوەی کە ئــەم کارە دەبووە هۆی ئەوەی 
کە ئێســتا حەنجەرەی زیرەک لە کتێبی 
گینێســدا تۆمار کرابوو و دەیان و ســەدان 
نازنــاو و نێوبانگــی دیکە. پێشــگری لەم 
کارە دەکات- حەنجەرەی زیرەک بەراورد 
بــە حەنجــەرەی کەســانی دیکــە، وەک 
لەگــەڵ  ئانشــتاین  مێشــکی  بــەراوردی 
مێشــکی کەســانی دیکەیــە. ســەرەڕای 
ئەوەیکە زیرەک وەســیەت دەکات لەســەر 
شــاخی ناڵەشــکێنەی بــۆکان بینێــژن، لە 
گۆڕســتانی گشــتی دەینێــژن کــە چەند 
جار لە خەوی برا و خوشــک و ڕابەخانی 
ئەوکاتــی  ئایینیــی  مــەالی  و  خێزانــی 
بۆکان، داوای گواســتنەوەی تەرمەکەی 
بــۆ ناڵەشــکێنە دەکات کە ئەم کارە پاش 
نزیکەی چل ڕۆژ دوای مردنی جێبەجێ 
دەکرێــت و گۆڕەکەی دەگوازنەوە بۆ ئەو 

چیایە.
»زیرەک زۆرت کرد خزمەتی هونەر

ژینت لە پێناو هونەر بردە سەر
با وەکوو لە ژین نەحەسایەوە

پەژارەت زۆر دی زۆر چەوسایەوە
ڕۆژگارت ساتێ بەبێ خەم نەبوو

نووســینی فیلمنامەی ٣0 فیلمی درێژ و 
کــورت و هەروەهــا زیاتر لــە ١00 تابلۆی 
هونەرمەنــدە  ەو  کێشــاوەتەوە.  نیــگاری 
و  ئــەرک  هەمــوو  ســەرەڕای  کــوردە، 
ماندووبوونێکــی لــە پێنــاو خزمەتکردن بە 
فەرهەنگ، دابونەریت، کەلتوور و ئەدەب 
و هونەری کوردی و پاراستننی شوناس و 
کۆڵەکەی سەرەکیی ناسنامەی نەتەوەیی 
کــورد، هــاوکات هەوڵــی بــۆ پەرپێــدان و 
گەشــەکردنی هونەریش لــە نێو نەوەکانی 
دا هاتوو و پاش خۆی داوە و لەم ڕاســتایە 
و لــە ئێستاشــدا یەکێــک لــە کچەکانی 
خــۆی بــە نــاوی »چنــوور«، ڕێچکەی 
هونەریی گرتووەتە پێش و ڕێگای باوکی 
)مامۆســتا عەباس کەمەندی( درێژە پێ 
داوە و زیاتــر لــە دە ســاڵە لــە بوارەکانــی 
دووباژ و نیگارکێشیدا چاالکی هونەری 

دەکات. 
دیمانەیەکــی  لــە  کەمەنــدی،  چنــوور 
و  هونــەر  و  ژیــان  لەســەر  میدیاییــدا 
عەبــاس  مامۆســتا  خزمەتەکانــی 
کەمەندی، ســاڵی ڕابردوو ڕایگەیاندبوو، 
کە باوکی ژیاننامەی خۆی نووسیوەتەوە 
و دەیانهەوێــت بــە هەردوو زمانی فارســی 
هەروەهــا  بکەنــەوە،  بــاوی  کــوردی  و 
ئــەو هونەرمەنــدە  چەندیــن بەرهەمێکــی 
وەکــوو: چەنــد فیلمنامەیــەک، درامــا و 
گۆرانی بێ مۆســیقای هەیە کە هێشــتا 
باو نەکراونەتەوە و لە ئێســتادا خەریکی 
کۆکردنەوەیانن و بە زووترین کات باویان 
درێــژەی  لــە  چنــوور  خاتــوو  دەکەنــەوە، 
باسەکەیدا داوای لە نووسەران و بەتایبەت 
وەرگێڕەکانــی کوردی کردووە کە وەکوو 
وەفایەک بە خزمەت و ماندووبوونەکانی 
مامۆســتای حەوت هونەر، ئەو کتێبانەی 
کــە  کەمەنــدی،  عەبــاس  مامۆســتا 
بــاو  و  نووســراون  فارســی  زمانــی  بــە 
کراونەتــەوە، وەریان بگێڕنەوە ســەر زمانی 

کوردی و جارێکی تر باو بکرێنەوە.

کیژان ڕۆژهەاڵت
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هێمایــەک لە پێشــێلکردنی 
دوو  لــە  مــرۆڤ  مافــی 

حەوتووی ڕابردوودا:

دەسبەسەرکردن: 
پووشــپەڕ،  ٢٩ی  شــەممە،  ڕۆژی 
پــاش  رێژیــم  ئیتاعاتییەکانــی  هێــزە 
بانگهێشــتکردنی هاوواڵتییــەک بە ناوی 
»عەبدوڵــا وەیســی«، تەمــەن ٤٤ ســاڵ، 
خەڵکــی گونــدی »گوڵچێــر«ی شــاری 

مەریوان، ناوبراویان دەسبەسەر کرد. 
دوو  گەالوێــژ،  ٥ی  شــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتیی خەڵکی باشــووری کوردستان، 
لە شــاخی کێلەشــین، لە ســنووری شــاری 
پاســدارانەوە  ســپای  الیــەن  لــە  شــنۆدا، 
دەسبەســەر و ڕەوانەی ئیدارەی ئیتاعاتی 
کوردپــا،  هەواڵنێــری  کــران.  شــارە  ئــەو 
شوناســی ئــەو دوو هاوواڵتییــە کــوردەی 
بــە ناوەکانی »خالیــد حەمید و محەممەد 

عەزیز«، ڕاگەیاندووە.
هێــزە  گەالوێــژ،  ٥ی  شــەممە،  ڕۆژی 
ئیتاعاتییــەکان بــە هێــرش کردنــە ســەر 
ماڵی چاالکێکی مەدەنیی کورد بە ناوی 
»پەروین ئەدوایی«، ناوبراویان دەسبەســەر 

کرد.
گەالوێــژ،  ٥ی  شــەممە،  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
گونــدی  خەڵکــی  ئەبــروون«،  »عومــەر 
»دربکــە«ی شــاری پیرانشــار، لــە الیەن 

ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە 
شار و ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی 
مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.

ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە 
ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی گەالوێژی ساڵی  ٩٨ هەتاوی لە شار و 
ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی 

دەستبەسەرکردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران، کرێکاران، 
خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

دەسبەســەر  ئیتاعاتییەکانــەوە،  هێــزە 
بــە  کــورد  الوی  دوو  هەروەهــا،  کــرا. 
ناوەکانــی »شــاهۆ ئەخترکاوان و حەمدی 
بــۆ  بانگهێشــت  پــاش  ئەختــرکاوان«، 
مەریــوان،  شــاری  ئیتاعاتــی  ئیــدارەی 

دەسبەسەر کران. 
گەالوێــژ،  ١0ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »سەید ڕەزا 
ئەحمەدی«، کوڕی سەید عەلی، خەڵکی 
گونــدی »ترکەشـ«ـــی ســەر بــە شــاری 
پیرانشــار، لە الیەن هێزە ئیتاعاتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.   
ڕاگواســتنی هاوواڵتییــان بۆ 

زیندان: 
دوو  گەالوێــژ،  ٥ی  شــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی »فەتاح 
عەلــی کــورد«، خەڵکــی« نەرزیــوێ« 
و »یوونــس شــەریفی« خەڵکــی گونــدی 
بــۆ  شــنۆ،  شــاری  »قەزنئــاوێ«ی 
زیندانییەکەیــان،  مــاوەی  تێپەڕاندنــی 

ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کران. 
گەالوێــژ،  ٥ی  شــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکی کــورد بە ناوی »ئیبراهیم 
مەردانــی«، خەڵکی شــاری بۆکان، پاش 
تەواوبوونــی قۆناغــی لێپرســینەوەکەی لە 
گرتنگــەی ئیتاعاتی ورمێ، بۆ زیندانی 

شاری بۆکان ڕاگوێزرا.  
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »مەجید 
بــۆ  شــنۆ،  شــاری  خەڵکــی  دەریایــی«، 

زیندانییەکــەی،  مــاوەی  تێپەڕاندنــی 
ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کرا.  

الوێکــی  ڕابــردوودا،  ڕۆژی  چەنــد  لــە 
شــنۆیی بــە نــاوی »ئاســۆ گەرمێنــی« 
کــە لە الیەن دادگای ئینقابی ورمێیەوە، 
بە ســاڵێک زیندانی تەعزیــری مەحکووم 

کرابوو، ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کرا.
کردنــی  مەحکــووم 
هاوواڵتییــان بــە زینــدان و 
لێدانــی  و  نەختــی  ســزای 

قامچی: 
٢ی  کەیفەریــی  دادگای  ١0١ی  لقــی 
ســەرۆکایەتیی  بــە  کــەاڵت،  شــاری 
دوو  فــەرد«،  موختــاری  »حوســێن 
هاوواڵتیی کوردی بە ناوەکانی »مێهدی 
گەنج بەخــش«، خەڵکــی شــاری کــەاڵت 
و »کامبیــز کازمــی«، خەڵکــی شــاری 
ڕوودباری گیان، بە چوار ســاڵ زیندان و 

سزای نەختی مەحکووم کرد. 
گەالوێــژ،  ٦ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی   
حوکمی لێدانی ١00 قامچی لە »پەیمان 
لــە  کــورد،  گۆرانیبێــژی  میــرزازادە«، 
لــە  ورمــێ،  شــاری  ناوەندیــی  زیندانــی 
لقــی چــواری دادگای تاوانەکانــی ئــەو 
شــارەدا بەڕێوەچــوو؛ ناوبــراو ســەبارەت بــە 
لــە  ئــەو حوکمــەوە، مانــی  بەڕێوەبردنــی 
خــواردن گرتــووە. پێشــتر لــە الیــەن لقــی 
١١0ی دادگای ئینقابی گشتیی شاری 
ورمــێ، ناوبــراو بــە تۆمەتــی »خواردنــی 
بــە  بێڕێزیکــردن  هەروەهــا  و  مەشــرووب 
پیرۆزییــەکان«، ئــەو حوکمەی بە ســەردا 

سەپابوو.
چارەنووســی  ناڕوونــی 

هاوواڵتییان:  
چارەنووسی هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی 
»عەبدوڵــا وەیســی«، تەمــەن ٤٤ ســاڵ، 
خەڵکــی گونــدی »گوڵچێــر«ی شــاری 
مەریــوان، کــە ڕۆژی ٢٩ی پووشــپەڕی 
ئەمســاڵ لە الیەن هێــزە ئیتاعاتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرابوو، ناڕوونە.
برینداربوونــی  و  کــوژران 

کۆڵبەران: 
پووشــپەڕ،  ٣١ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »هــادی 
حەیــدەری«، خەڵکی گوندی »زیران« و 
دانیشــتووی شــاری جوانــڕۆ، لــە ئاکامی 
تەقەی هێــزە نیزامییەکانی حکوومەت لە 
سنووری شاری نەوسووددا، بریندار بوو. 

ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە، ٥ی گەالوێــژ، 
کاســبکارێکی کــوردی خەڵکــی شــاری 
شــنۆ، بــە نــاوی »نەســیر مەعرووفــی«، 
گونــدی  خەڵکــی  ســاڵ،   ٢7 تەمــەن 
بــە  شــنۆ،  شــاری  ڕەشـ«ـــی  »کانــی 
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەت، 
لە بەرزاییەکانی کێلەشیندا بریندار کرا. 
گەالوێــژ،  ٨ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »عەلــی 
لــە  هەورامــان،  خەڵکــی  بەهرامــی«، 

بەرزاییەکانی تەتە بەربووەوە.  
ڕۆژی سێشەممە، ٨ی گەالوێژ، کاتژمێر 
کــورد  کۆڵبــەری  دوو  دوانیــوەڕۆ،  ٢ی 
چووکەڵــی  »محەممــەد  ناوەکانــی  بــە 
خەڵکــی  حوســێنزادە«،  محەممــەد  و 
شــاری پیرانشــار، بە تەقەی ڕاستەوخۆی 
هێزەکانــی ســپای پاســداران پێکــران. ئــەم 
دوو کۆڵبــەرە کوردە لە الی ڕان، پشــت و 

دەستیان بریندار بوون.

هێزەکانــی  تەقــەی 
ماشــینی  لــە  حکوومەتــی 

کاسبکاران: 
گەالوێــژ،  ٣ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
ماشینی کاســبکارێکی کوردی خەڵکی 
گونــدی »ســەبەدلوو«ی ســەر بە شــاری 
دەســڕێژی گوللـــەی  بــەر  بانــە، کەوتــە 

ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکان.  
شــەممە،  شــەوی  ٨ی  کاتژمێــر 
هێــزە  مەئموورانــی  گەالوێــژ،  ٥ی 
ئینتزامییــەکان، لە گوندی »حەســار«ی 
شــاری بۆکان، لە کاتی ڕاوەدوونانی سێ 
کاســبکاری کــورد، تەقەیان لە ماشــینی 
ئەو کاســبکارانە کرد. ڕاپۆرتی گەیشتوو 
بــە ئاژانســی کوردپــا بــاس لــەوە دەکات 
کــە هێــزە ئینتزامییــەکان، بــە گومانــی 
هەڵگرتنی شتومەکی قاچاخ، دەستیان بە 
تەقەکردن لە ماشینی ئەو سێ کاسبکارە 

کوردە کردووە.
ئێعدام لە کوردستان: 

١ی  سێشــەممە،  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
گەالوێــژ، دوو ژن بــە ناوەکانــی »نــازدار 
بــە  ڕەنجبــەر«،  وەتەن خــا« و »ئاراســتە 
تۆمەتی »کوشتن«، لە زیندانی ناوەندیی 

شاری ورمێدا، لە سێدارە دران.
دەســتدانی  لــە  گیــان 

کرێکاران: 
گەالوێــژ،  ٣ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 

کرێکارێکــی کــوردی خەڵکــی گونــدی 
»وەڵەژێــر« ســەر بە شــاری مەریــوان، بە 
نــاوی »بێهنام تارین«، کــوڕی عەبدوڵا 
لــە کاتــی کارکردنــدا تووشــی ڕووداوی 
کار بوو و بەو هۆیەوە گیانی لەدەست دا. 
ڕۆژی شــەممە، ٦ی گەالوێــژ، الوێکــی 
خــدری«،  »دانیــال  نــاوی  بــە  کــورد 
خەڵکی شــاری ســنە، لە کاتی کارکردن 
لــە دوکانەکــەی باوکیدا، بــە تەقینەوەی 

کۆمپرێسۆر، گیانی لەدەست دا.
گەالوێــژ،  ٨ی  سێشــەممە،  ڕۆژی   
کرێکارێکــی تەمــەن ٣٢ ســاڵ، خەڵکــی 
کارەباگرتوویــی  بەهــۆی  ســنە،  شــاری 

گیانی لەدەست دا. 
بەرپرســی  مەنســووری«،  »کامــران 
شــاری  شــارەداریی  ئاگرکوژێنــەوەی 
گیانلەدەســتدانی  لــە  باســی  دیوانــدەرە، 
کرێکارێکــی تەمــەن ٥0 ســاڵ کــرد کــە 
بەهۆی کەوتنە نێو چااڵو، گیانی لەدەست 
داوە. کامران مەنســووری« ڕایگەیاندووە: 
»ئــەو کرێــکارە کــوردە خەڵکــی گوندی 
ڕەشــیدئاوای شــاری دیواندەرە بووە کە لە 
کاتــی کارکردنــدا کەوتووەتە نێو چااڵو و 

گیانی لەدەست داوە«. 

خۆکوژی ژنــان و پیاوان لە 
کوردستان: 

کچێکــی  دووشــەممە،  ڕۆژی  ئێــوارەی 
»ســروە  نــاوی  بــە  ســاڵ   ١٨ تەمــەن 
ئیبراهیمی«، خەڵکی شــاری سەردەشــت، 
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. لە الیەکی 

دیکــەوە، الوێکــی تەمــەن ٢٤ ســاڵ، بــە 
ناوی »ســیاوەش عەزیــزی«، کۆتایی بە 

ژیانی خۆی هێنا. 
گەالوێــژ،  ١١ی  هەینــی،  ڕۆژی   
شــاری  خەڵکــی  کــوردی  کرێکارێکــی 
ســەقز بــە نــاوی »عەبــاس فتووحــی«، 
کــوڕی عەبدولقادر، بەهــۆی بێکارییەوە، 
خۆی کوشــت. لــە چەند ڕۆژی ڕابروودا، 
ژن و پیاوێکی الو لە شــارەکانی ســەقز و 
شــنۆ، بــە هــۆکاری جۆراوجــۆر کۆتاییان 
بــە ژیانــی خۆیان هێنا. شوناســی ئەو دوو 
هاوواڵتییــە کــوردە بە ناوەکانــی »ئیلهام 
و  ســەقز  شــاری  خەڵکــی  ئەمیــری« 
»محەممــەد ڕەزا باشــەڕافەت« خەڵکــی 

شاری شنۆ، ڕاگەیاندراوە.

کوردســتانی  لــە  ســەرجەم 
دوو  لــە  ڕۆژهــەاڵت، 
بــە  ڕابــردوودا،  حەتــووی 
پێــی ئامــاری تۆمارکراو لە 
ناوەنــدی ئاماری ئاژانســی 
هەواڵدەریــی کوردپــا، ٤٨ 
حاڵەتــی پێشــێلکاری مافی 
مرۆڤ و هەروەها ٩ حاڵەتی 

خۆکوژی تۆمار کراوە.
ئــەم ئامارانــە لــە ناوەنــدی 
ئامــاری ئاژانســی کوردپاوە 
پێدەجــێ  و  وەرگیــراون 
کە ئامــاری ڕاســتەقینە زۆر 

لەوەش زیاتر بن.


