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پەیامی لێپرسراوی 
گشتیی حیزب 

بۆ سێمیناری دوکتور 
قاسملوو لە پاریس

کــە دەتهــەوێ کەســێک بــە کۆیلەیــی 
بگری و بە چەوسانەوەی، بەهرەی کار و 
ژیانی بۆ خۆت وەربگری، هێز بەکار بێنە 
و تەســلیمی ئیــرادەی خۆتــی بکــە. ئەمە 
یاسای سەدەکانی پێشوو بوو و لە سەدەی 
ئێستاشــدا بــۆ کۆیلەکردنــی مرۆڤــەکان 
هەرچەنــد هێزیــش بــەکار دەبــردرێ بەاڵم 
زۆرتــر لە پارە کەڵــک وەردەگیرێ و پارە 
و دارایی دەکرێ بە ئامرازی کۆیلەکردن 
یــان بــە واتایەکــی دیکــە چەوســانەوەی 

مرۆڤەکان.
بــەاڵم گــەر دەتهــەوێ کەســێک وا لــێ 
بکــەی کــە بــە حــەز و ویســتی خــۆی 
کۆیلەتــی هەڵبژێــرێ و هەتــا کۆتایــی 
ژیانــی بەوپەڕی ڕەزایەتەوە کۆیلەتیت بۆ 
بکا، مێشــکی داگیــر بکە! ئەمە ڕەمزی 
کەســێک  کــە  بەردەوامــە  کۆیلەتیــی 
بــە دڵــی خــۆی و بە بــێ هیــچ ناڕەزایی 
دەربڕینێــک ملکەچــی ئیرادەی کەســی 
بــە  شــانازی  زۆرجاریــش  و  دەبــێ  دی 
کۆیلەبوونی خۆیەوە دەکا و سنگی وەپێش 

دەدا کە من ئاغایەکی وەهام هەیە!
یەکــەم، کۆیلەتیــی  کۆیلەتیــی جــۆری 
بەناچــاری و زۆرەملێیــە و هــەر کــە هێزە 
کۆیلــەش  بــوو،  الواز  داپڵۆســێنەرەکە 
ڕادەپــەڕێ یــان نــان و پارەکــە کــەم بــوو، 
دۆخەکــە  یــان  دەردەبــڕێ،  ناڕەزایــی 
دژ  بکــرێ  وەدی  تێــدا  دەرەتانێکــی 
هەوڵــی  و  ڕادەپــەڕێ  زنجیرەکانــی  بــە 
بــەاڵم  دەدا؛  ســتەمکارەکە  لەنێوبردنــی 
کۆیلەتیــی جۆری دووهەم کۆیلەتییەکی 
قووڵتــرە و بــە مێشــکی خــۆی بــڕوای بە 
کۆیلەبوونــی هێنــاوە و هیــچ ڕەهەندێکی 
دیکە جگە لە ئاغا و کۆیلەتی نابینێ و 
بــە دڵــی خۆی زنجیرەکانــی کۆیلەتی لە 

ئەستۆی خۆی توند دەکا.
کۆیلەتییەکــی جــۆری ســێهەم هەیــە کە 
لەوانــەش توندتــرە و ئەویــش داگیرکردنی 
شوناس و گۆڕینی زمانە. زمان ئامرازی 
بیرکردنــەوە و مێکانیزمی وەگەڕخســتنی 
مێشک و چاوی بینین و گوێی بیستن و 
هەستی درکپێکردنی جیهانە کە مێشک 
و  دەناســێ  دەوروبــەر  جیهانــی  لەوانــەوە 

پێناسەی بوونی خۆی دەکا.
زمــان تەنیــا بریتــی نییە لــە چەند دەنگ 
و پیــت و یاســای پێکەوەلکانــی پیــت و 
ڕیزکردنــی وشــەکان، بەڵکــوو گرێچنــی 
مێشــک و هــزر و ڕوانینــە و هــەر بۆیــە 
لــە زمانــە جیاوازەکاندا جیهان بەجۆرێکی 
دیکــە دەبینــرێ. کەلتــووری جوغرافیای 
لەگــەڵ کەلتــووری  ئینگلیــزی  زمانــی 
فەرانسەیی دونیایەک جیاوازییان هەیە و 
کە بە فارســی دەدوێی، هەســتی دیکەت 
هەیــە و کــە بە کــوردی دەئاخفی، جیهان 

لە زاری پارێزەرانی 
واڵتەوە

پێناسەی بوون بایکۆت بەرزترین دەنگە!

لە فەرانسە بۆ ڕێزگرتن لە دوکتور قاسملوو، سێمینارێک بەڕێوە چوو
١٧ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هۆڵەکانــی  لــە  یەکێــک  لــە  فێڤرییــە، 
مەجلیســی سێنای فەرانسە، سێمینارێک 
لــە ڕێبــەری مــەزن  بەبۆنــەی ڕێزگرتــن 
و  قاســملوو  دوکتــور  کــورد  نــاوداری  و 
هاوڕێیانی بە دەسپێشــخەریی ئەنستیتۆی 
کورد بەڕێوە چوو. ئەو ســێمینارە لە چوار 
کــە  یەکــەم  پانێلــی  پێکهاتبــوو؛  پانێــل 
لەالیــەن خانمــی »جۆیــس بلــوو« بەڕێــوە 
چــوو کــە بۆ ئەندامان و خزم و دۆســتانی 
نزیکــی دوکتور قاســملوو تەرخــان کرابوو 
لەوانــەش  مینا قاســملوو کچــی دوکتور 
قاســملوو، عەبدوڵــا عیزەتپــوور ئامۆزای 
دوکتور قاســملوو کە پەیامەکەی لەالیەن 
کاک خســرەو عەبدوڵاهــی خوێندرایەوە، 

ئەمســاڵ  ڕەشــەمەی  دووی  ڕێکەوتــی 
شــانۆگەری  لــە  دیکــە  خولێکــی 
شــۆرای  مەجلیســی  بەناوهەڵبژاردنــی 
دەچــێ؛  بەڕێــوە  ئێرانــدا  لــە  ئیســامی 
لــە  هەڵبژاردنــەکان  ئەمجــارەی  خولــی 
کــە  هەیــە  جیــاوازی  ڕەهەنــدەوە  چەنــد 
ئــەم جیاوازییانــە وای کــردووە کۆمــاری 
ئیســامی لە نێو بەرداشــی مان و نەماندا 

بمێنێتەوە.
و  ئابــووری  سیاســی،  بارودۆخــی 
کۆمەاڵیەتــی لــە ئێرانــدا تا دێــت ئاڵۆزتر 
قەیراناویتردەبێتــەوە؛  و  پڕکێشــەتر  و 
نەکــراون  چارەســەر  نەتەنیــا  قەیرانــەکان 
دەهێنرێنــەوە  بەرهــەم  بــەردەوام  بەڵکــوو 
ئەمــەش  دەکەنــەوە.  بەڕۆژتــر  خۆیــان  و 
وای کــردووە کــە سیســتمی سیاســی لــە 
بــۆ  نەتوانــێ ڕێگایــەک  نەتەنیــا  ئێــران 
چارەسەرکردنیان ببینێتەوە بەڵکوو بۆخۆی 
ببێتە یەکێک لە بەرهەمهێنەرانی قەیران.
کۆمــاری  نێونەتەوەییــدا  ئاســتی  لــە 
ئیسامی لەژێر گوشارێکی کەموێنەدایە 
کە بەرچاوترین دەرهاویشــتەکانی گوشارە 
سیاسی، دیپلۆماتیک و ئابوورییەکانە بۆ 
ســەر رێژیم و دواجاریش بۆســەر خەڵکانی 
نیشــتەجێ لە ئێران؛ لە ئاســتی ناوچەییدا 
لــە مــاوەی ٤١ ســاڵی  ئەوەیکــە ڕێژیــم 
ڕابــردوودا ســەرمایەی بــۆ دانــاوە تاکــوو 
بتوانێ شۆڕشــی ئیسامی هەناردە بکات 
لەگــەڵ شکســتی مانایــی و جەوهــەری 
بــەرەوڕوو بووەتــەوە و الی گەالنــی ناوچە 
پووشــاڵییەکەی  و  خەیاڵــی  شــکۆ  هــەم 
کــە  نەمــاوە  ڕەوایــی  هــەم  و  شــکاوە 
ویســتوویەتی لەژێــر نــاوی داکۆکــی لــە 
ســتەملێکراوان و ئاییــن پێــی بــگات؛ لــە 
ئاســتی نێوخۆییشــدا خەڵــک متمانەیــان 
بە ڕێژیمی کۆلۆنی کۆماری ئیســامی 
نەمــاوە و لــە هــەر دەرفەتێــک کــە بۆیان 
ناڕەزایەتییــان  و  ئێعتــراز  دەنگــی  بلــوێ 

دەردەبڕن.
کۆی ئەم پرسانەش وای کردووە کە ڕێژیم 

دوکتــور حەســەن شــەتەوی خوشــکەزای 
دوکتــور قاســملوو و هەروەهــا فیلمێک لە 

مێهدی خانبابا تێهرانی باو کرایەوە.
لــە پانێلــی دووهەمــدا ســەرەتا فیلمێــک 
ڕابــردووی  ســااڵنی  بارودۆخــی  لەســەر 
پیشــان  دێموکــرات  حیزبــی  خەباتــی 
درا، ئــەم پانێلــە کــە بــۆ حیــزب و الیەنــە 
سیاسییەکانی کوردستان و هەروەها چەند 
کەســایەتیی کورد تەرخان کرابوو لەالیەن 

سێناتۆر »ڕیمی فێرۆ« بەڕێوە چوو.
پانێلەکە بە خوێندەوەی پەیامی لێپرسراوی 
گشــتیی  حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران، کاک مستەفا هیجری کە لەالیەن 
کاک حەسەن شەرەفی، جێگری یەکەمی 
لێپرسراوی گشتی  پێشکەش کرا، دەستی 

پێکرد. بەشدارانی دیکەی پانێلەکە بریتی 
بــوون لە ئەحمەد ئەســکەندەری بەرپرســی 
شــێخ  مامۆســتا  دەفتــەری  ئەوکاتــی 
عیزەدیــن حوســێنی، عەبدوڵــا موهتەدی 
زەحمەتکێشــانی  کۆمەڵــەی  ســکرتێری 
تــەک  مەســعود  ئێــران،  کوردســتانی 
حیزبــی  پێشــووی  گشــتیی  ســکرتێری 
تورکیــە،  کوردســتانی  سۆسیالیســتی 
عەزیر ماملێ نوێنەری پێشــووتری حیزب 
لە فەرانســە و مەال محەممــەد جوانڕۆیی 
یەکێک لە فەرماندەکانی پێشووی هێزی 
ســەرکردایەتیی  ئەندامــی  و  پێشــمەرگە 
حیزبــی شــیوعی کوردســتان و هەروەهــا 
خاتوو »فاتۆش« هاوسەری هونەرمەندی 
گــەورەی کــورد ئیلمــاز گونــای. پانێلــی 

ســێهەم کــە بــۆ کەســایتییە ئێرانییــەکان 
دیــاری کرابوو، لەالیــەن دوکتور »حەمید 
بۆزئەرســەالن« مامۆســتای زانکۆ بەڕێوە 
چــوو و بریتــی بــوون لــە هیدایــەت مەتین 
جیبهــەی  دامەزرێنــەری  دەفتــەری، 
میللــی دێموکراتیکی ئێــران، ڕەزا دقەتی 
فۆتۆگرافیســت و عەبدولکەریــم الهیجــی 

پارێزەر و  چاالکی مافی مرۆڤ.
دوکتــور  لەالیــەن  کــە  چــوارەم  پانێلــی 
کەنداڵ نەزان بەڕێوە چوو بۆ کەســایەتییە 
بیانییەکان تەرخان کرابوو کە بریتی بوون 
لــە »ژێرار شــالیان« نووســەر و شــارەزای 
ژێئۆپۆلۆتیک، »ئالێن شانێل« بەرپرسی 
نێونەتەوەیــی  ســکرتاریەتی  پێشــووی 
پارتــی سۆسیالیســتی فەرانســە، »ئالێــن 

»مۆنــد«،  ڕۆژنامەنووســی  فرۆشــۆن« 
پێشــووی  وەزیــری  کووشــنێ«  »بێرنــار 
کاروبــاری دەرەوەی فەرانســە، »مــارک 
»کارۆڵ  ڕۆژنامەنــووس،  کرۆڤێتــز« 
پرۆنهۆبێــر« نووســەری کتێبی بیوگرافی 
ڕانــداڵ«  »جاناتــان  قاســملوو،  دوکتــور 
»فلۆرانــس  دوکتــور  و  ڕۆژنامەنــووس 
وێبێــر« بەرپرســی پێشــووی ڕێکخــراوی 
یارمەتییــە  واتــە  »ئامــی«،  پزیشــکیی 

پزیشکییەکانی نێونەتەوەیی.
ئــەم  پەراوێــزی  لــە  کــە  باســە  شــایانی 
کۆنفڕانسەدا جێگری یەکەمی لێپرسراوی 
گشــتیی حیــزب چاوپێکەوتنــی لەگــەڵ 
چەندیــن کەســایەتیی بیانــی و هەروەهــا 

درێژە لە الپەڕەی ٣کورد و ئێرانی ئەنجام دا.

ڕۆژی ٢ی ڕەشەمە، ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی لە هەموو 
ئاخێوەرانی زمانی کوردی پیرۆز بێ. 

بەو هیوایەی کە بە هەوڵ و شەونخوونیی هەموو الیەک و بەتایبەت 
دڵسۆزان و ئەویندارانی بواری زمانەوانی، کۆمەڵگای کوردستان 

نەوەی نوێ بە زمانی پاراوی دایکییان بار بێنێ تا خەونی چەپەڵی 
داگیرکەران 

بۆ فەوتاندنی ئەم زمانە لە گۆڕ بنێین.
دەستەی بەڕێوەبەریی ڕۆژنامەی کوردستان

لە ئاســتی هەرەبەرزی دەسەاڵت هەست بە 
مەترســی بــکات؛ بەتایبــەت کاتێک کە 
شــەقام بێ گوێدان بە گووللە و ســەرکوت 
دادەگژێتــە ســەر پیرۆزییەکانــی ڕێژیــم و 

تووشی چەلێنجی مانایی دەکات.
لەســەر ئــەم ئەساسەشــە کــە دەبینین وەلی 
فەقیهــی ڕێژیم لەوپــەڕی ڕووهەڵمالراویدا 
ڕوو لــە خەڵــک دەڵی: »ئەگەر خۆشــتان 
لــە منیــش نایــەت لەبــەر »ئێــران« بێن و 
دەنــگ بــدەن«. یــان لــە ڕێگــەی ئاخوندە 
کــە  دەکــەن  هــاوار  گوێلەمســتەکانییەوە 
بەشــداری کــردن لــە »هەڵبژاردنــەکان« 
ئەرکێکی ئایینییە! بەاڵم دیسانیش دەبینن 
کــە خەڵکانی وەزاڵەهاتــوو نەتەنیا بڕوا بە 
وادە و بەڵێنییــە بێبنەماکانیــان و لــەوەش 
زیاتر، هەڕەشــە و چاوســوورکردنەوەکانیان 
ناکــەن بەڵکــوو بــەردەوام وەبیــری یەکتــر 
دێننەوە کە بەشــداریکردن لەم شانۆگەرییە 
بەواتــای ڕەوایی بەخشــین بە دەســەاڵتێکە 

کە دەیانکوژێت، تااڵنیان دەکات و ئاستی 
ڕادەی  هێناوەتــە  ژیانیانــی  خۆشــبژیوی 
واڵتانــی دواکەوتــوو؛ بۆیــە ڕاشــکاوانە و 
بــێ هیچ ترســێک لــە شــارەکاندا بەنێر و 
پوســتێری بەنــاو بەربژێــرەکان دەدڕێنــن و 
دەیانســووتێنن. چوونکــە بــاش دەزانــن کە 
ئــەوەی لــە ئێرانــدا بەڕێــوە دەچــێ نــەک 
هەڵبــژاردن بەڵکوو هەوڵێکە بۆ وەرگرتنی 

دەنگ.
ئێســتەش کــە ڕێژیــم درکی بەو ڕاســتییە 
کــردووە کــە ناتوانــێ چیدیکە بە شــەڕی 
لەبەرامبەریەکتردانانــی  و  زەڕەنگــەری 
پاوانخــواز  و  ئیســاحخواز  بەنــاو  بــەرەی 
کاو لەســەر خەڵــک بنێــت)!( لە هەوڵی 
هەمــوو  بــە  دەســەاڵت  یەکدەســتکردنی 
چوارچێوەیــەدا  لــەو  و  جمگەکانیەتــی 
کــە خەنــەی بــەرەی ئیســاحخواز چیدی 
پڕۆســەی  لــە  ئەوانــی  نەمــاوە،  ڕەنگــی 
»ڕەدی ســەاڵحییەت« وەالناوە و پاســدارە 

گوێلەمســت و متمانەپێکراوەکانــی ســەر 
بــە جەمارانــی تەئیــد کردووە تــا هاوتەراز 
لەگــەڵ دەوڵەتــی فەرمــی و نافەرمــی، 
هەوڵــی زیاتر بدەن بــۆ بەئەنجام گەیاندنی 

سیاسەتەکانی ویایەتی فەقیه.
هــەروەک چــاوەڕوان  لــە کوردستانیشــدا 
ئــەم  لەگــەڵ  ئاگایانــە  خەڵــک  دەکــرا، 
هاوشــێوەی  و  دەجووڵێنــەوە  کەشــەدا 
خولەکانــی ڕابــردوو و زیاتــر لــە جارانیش 
بژاردەی »بایکۆت«یان هەڵگرتووە تاکوو 
هاودەنــگ لەگەڵ حیزبەکانی کوردســتان 
»نا«یەکــی  هــاوکاری،  ناوەنــدی  و 
ڕێژیــم  بــە  جــاران  لــە  قایمتــر  و  قــورس 
داگیرکەر بدەنەوە. ئەمجارە فێڵی ســواوی 
کەڵکاوەژوووەرگرتن لە هەستی مەزهەبی، 
زاراوەیی و عەشــیرەتی ناتوانێ بەوشــێوەی 
کــە ڕێژیــم ئەندازیاری بۆ کردووە خەڵک 
پەلکێشــی سەر ســندووقەکانی شــوورەیی 
لــە  دەرهاویشتەکانیشــی  یەکــەم  بــکات؛ 

وەدرۆخســتنەوەی  و  ڕاوەدوونــان  ڕەوتــی 
و  بەنێــر  ســووتاندنی  و  بەربژێــرەکان 

پووستێرەکانیان بەدیار دەکەوێ.
ئەوەیکــە ڕوونە ڕێژیم لە بەرداشــی مان و 
نەمانــدا گیــری کــردووە و بــۆ بەردەوامی 
لــە ژیانــی نەگبەتبــاری خۆی پێویســتی 
بــە خوێنــی نــوێ هەیــە؛ هــەروەک چۆن 
بەفەرمــی  ٩٤دا  ســاڵی  لــە  خامنەیــی 
ڕایگەیانــد کــە خوێنی تازە بۆ جەســتەی 
دەنگدانــەوە  ســندووقەکانی  لــە  نیــزام 
بــەدی دێــت؛ کەواتــە ئەرکــی ئەخاقــی 
تاکێکــی  هــەر  شۆرشــگیڕانەی  و 
دەروەســتە کــە بــە بەشــداری نەکــردن لــە 
شانۆگەرییەک کە خوێن و ژیان بە ڕێژیم 
دەبەخشــێ، هــەوڵ بۆ زووتــر لەنێوچوون و 
ڕووخانی دەســەاڵتێک بدەن کە ٤١ ســاڵە 
خوێنیــان دەمــژێ و کەڵکــی ئامرازییــان 

لێوەردەگرێ.



  ژمارە ٧٦٨ ، ٣٠ی ڕێبەندان ٢١٣٩٨

ێبەندان ـــی ناوەنـــدی هـــاوکاری بەبۆنـــەی ٢٢ی ڕ پەیام ناوەنـــدی هاوکاری لەســـەر 
بایکۆتـــی هەڵبژاردنـــەکان 

جەختـــی کردەوە

چەنـــد هەیئەتـــی پێوەندییەکانـــی 
حیزبـــی دێموکـــرات لە ســـاڵڕۆژی 

دامەزراندنـــی کۆمەڵەدا 
بەشـــدارییان کرد

ســـێمینارێک بەنیســـبەت بەتااڵنبردنـــی شۆڕشـــی گەالنـــی ئێـــران 
لـــە چیاکانـــی کوردســـتان بەڕێـــوە چوو

٢٥ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی 
ڕێبەنــدان چەنــد هەیئەتــی پێوەندییەکانی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ســاڵیادی  ٥٠ـــەمین  لــە  بەشــدارییان 
دامەزرانــی کۆمەڵــەدا کرد و بــەو بۆنەوە 
پێشــکەش  پیرۆزباییــان  برووســکەی 
لــەو  کــرد.   کۆمەڵــە  ڕێبەرایەتــی  بــە 
پەیوەندییەدا، هەیئەتێک بە سەرپەرەستیی 
بەرپرســی  ڕەحمانــی«  ئیســماعیل   «
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  پێوەندییەکانــی 
شــاری سلێمانیە بەشدارییان لە ڕێوڕەسمی 
٥٠ـــەمین ساڵیادی دامەزرانی کۆمەڵەی 
شۆڕشــگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی 
ئێرانــدا کــرد و پەیامــی پیرۆزباییــان بــەو 

ڕۆژانــی هەینــی و شــەممە، ڕێکەوتــی 
١٨ و ١٩ ڕێبەنــدان، بەشــی ئامووزشــی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  سیاســیی  ـ 
کوردســتان  چیاکانــی  لــە  کوردســتان، 
ســێمینارێکی لەژێر ناونیشانی »شۆڕش 
و شۆڕشــگێڕی« )انقاب و انقابگری( 
بەڕێــوە بــرد. ئەو ســێمینارە لــە بەرەبەری 
شۆڕشــی  ســاڵەی   ٤١ بەتااڵنبرانــی 
گەالنــی ئێــران بــۆ ئازادی بەڕێــوە چوو. 
ئــەم کــۆڕە سیاســییەی پێشــمەرگە لــە 
بنکەکانــی هێزەکانــی جێگیــر لــە چیــا 
سەرکەشەکانی کوردستان بەڕێوە چوو.

بەڕێوەبەرانی ئەو سێمینارە پێکهاتبوون لە 
»ڕێبــاز پەروازە«، کادری ئامووزشــیی 
هێــزی ١١٥، »ناســر فەتحــی« کادری 
»فــاروق  و   ١٢٢ هێــزی  ئامووزشــیی 

سۆهرابی«، پێشمەرگەی هێزی ١٢٢.
لە تەوەری یەکەمی ســێمینارەکەدا، باس 
لە »چەمک و چەشــنەکانی شۆڕش« 
کــرا کــە »ڕێباز پــەروازە« ئەو بابەتەی 
شــێوەیەکی  بــە  ناوبــراو  کــردەوە.  شــی 
گشــتی باســی لە تێرمۆنۆلۆژیی وشەی 
ئینقــاب کــرد. لــە درێــژەی باســەکەیدا 
باسی لە شۆڕش و زەمینەی ڕووداوەکان 
کــرد و هەموو ئەو گۆڕانکارییانەی کە 
لــە حەوزە سیاســی، ئابــووری، کولتوور، 
هــزری، زانســتی، پەیوەنــدی، زانیــاری، 
داهێنان و تەکنەلۆژیادا دێنە ئاراوە و بیر 
و بۆچوونە گشتگیرەکانی شرۆڤە کرد.

بــە  ســوئێد،  واڵتــی  لــە  ســێمینارێک 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  دەستپێشــخەریی 
بەنیســبەت  کوردســتان  حیزبەکانــی 
بایکۆتی هەڵبژاردنەکان لە ئێراندا بەڕێوە 
چوو و جەختیان لەسەر بەشداری نەکردنی 
هەڵبژاردنەکانــی  شــانۆی  لــە  خەڵــک 

ڕێژیمدا کرد.
ڕێبەنــدان،  ٢٧ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
ســێمینارێکی سیاســی بە دەستپێشخەریی 
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  »ناوەنــدی 
کوردســتان« لە شــاری »ســتۆکهۆڵم«، 
و  ڕوونکردنــەوە  بەمەبەســتی 
وشــیارکردنەوەی خەڵک لــە هەڵبژاردنی 
شــۆرای  مەجلیســی  یازدەیەمــی  دەوری 

ئیسامیی ئێران بەڕێوەچوو.
بەشــداریی  بــە  کــە  ســێمینارەدا  لــەو   
نوێنەرانی هەر چوار حیزب و کۆمەڵێک 
میــوان بەرێوەچــوو، الیەنــەکان جەختیــان 
لەســەر ناڕەوایــی دەنگدان لە سیســتەمی 
ڕێژیمــی ئێرانــدا کــردەوە کــە ڕێژیــم بــە 
بــێ ئەوەیکــە بــڕوای بــە هەڵبــژاردن بێت 
و گرینگــی بە مافــی هاوواڵتییان بدات، 
وەک ئامرازێک بۆ وەرگرتنی ڕەوایەتیی 
خــۆی هــەوڵ دەدات بــە فێــڵ و تەنانــەت 
هەڵبژاردنانــە  لــەو  خەڵــک  هەڕەشــە، 

بەشداری بکەن.
لــەو ســێمینارەدا بــاس لــەوە کــراوە کــە 
ڕێژیــم لــەو ڕێگایەوە دەیهــەوێ بە جیهان 
بســەلمێنێ کــە هەڵبژاردن لە سیســتەمی 
و  هەیــە  بوونــی  ئیســامیدا  کۆمــاری 

خەڵک ئازادە چ شتێک هەڵبژیڕێ.
لــەو پانێلــەدا هــەر یــەک لــە نوێنەرانــی 
چــوار حیزبی ناوەندی هاوکاری، هەرکام 
لــە ســۆنگەیەکەوە ڕوانینــی خۆیــان بــۆ 
بەشــداری نەکردنــی خەڵــک لــە بەنــاو 
هەڵبژاردنەکانــی ڕێژیم دووپات کردەوە و 
داوایان لە خەڵکی کوردستان کرد کە لە 
وەهــا هەڵبژاردنێکدا، کە قازانجەکەی بۆ 

ڕێژیمە، بەشداری نەکەن.
»چیــا عەلیــار« بــە نوێنەرایەتی لەالیەن 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە 

بەشداری ئەو سیمینارە بوو.
ناوبــراو لــە قســەکانیدا وێــڕای ئاماژە بە 
لــە  هەڵبــژاردن  بوونــی  نادێموکراتیــک 
ئێرانــدا،  سیســتەمی داخــراوی ڕێژیمــی 
باســی لــەوە کرد کە ڕێژیمــی ئێران هیچ 
دەرەتانێکــی نەهێشــتووەتەوە کــە خەڵــک 

لــەو ڕێگایــەوە ویســت و داخوازەکانیــان 
مسۆگەر بکەن.

نوێنەرانــی  وتــی: هــاوکات  »عەلیــار« 
فیلتێــرە  هەمــوو  لــە  ئەگــەر  مەجلیــس 
بــەاڵم  بــن،  تێپــەڕ  ئەمنیەتییەکانیــش 
سەاڵحییەت و دەسەاڵتی ئەوتۆیان نیە کە 
یاســاگەلێک پەســند بکــەن لــە قازانجی 
خەڵکــدا بێــت چونکە شــۆرای نیگابان و 
شۆرای کولتووری و کۆڕی دیاریکردنی 

بەرژەوەندییەکانی نیزام رەدی دەکەنەوە.
وتــی  قســەکانیدا  درێــژەی  لــە  ناوبــراو، 
کــە ڕێفۆرمخــوازەکان بــەردەوام ســوپاپی 
مانــەوەی ڕێژیم بــوون و لەکاتی قەیرانی 
فریــای  بــە  دەرەکیــدا   و  نێوخۆیــی 
لــە  ئەمجــارە  بــەاڵم  کەوتــوون،  ڕێژیــم 
خۆپێشــاندانەکاندا دیتمــان کــە خەڵــک 
دروشــمیان بــە دژی تەواویەتــی ڕێژیمــی 
کۆماری ئیسامیی ئێران دەدا و هاواریان 
دەکرد )اصاح طلب، اصولگرا دیگر تمام 
اســت ماجــرا(، ئــەوەش وای لــە ڕێژیمــی 
نەتوانێــت،  چیتــر  کــە  کــرد  ئاخونــدی 
خەڵک بە ڕیفۆرمخوازەکان فریو بدات.

ناوبــراو لە بەشــێکی دیکەی قســەکانیدا 
ئاماژەی بە سیاسەتی دروست و ئوسوولیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
کــرد کــە لــە ســەرەتای هاتنەســەرکاری 
ئــەو ڕێژیمەوە بە لێکدانەوەیەکی دروســت 
و ئوســوولی بایکۆتــی هەڵبژاردنەکانــی 
ڕێژیمــی کــردووە و )نا(ی بــە کۆماری 
ئیســامی لــە تەواویەتــی خۆیــدا وتــووە، 
کە جێگای خۆشــحاڵیە ئەمڕۆ بەشــێک 
تەنانــەت  و  ئێرانــی  ئۆپۆزیســیۆنی  لــە 
ئــەو  ســەر  هاتوونەتــە  ڕیفۆرمخوازیــش، 
بڕوایــە کــە حیزبــی دێموکــرات و گەلی 

کورد هەیانبووە.
ســێمینارەدا  ئــەو  دووهەمــی  بەشــی  لــە 
بەشــدارانی کۆڕەکە، تێبینی و پرسیاریان 
ئاراســتەی نوێنــەری حیزبــەکان کرد کە 

واڵمیان درایەوە.
جارێکــی  ســێمینارەکەدا  کۆتایــی  لــە 
ناوەنــدی  لــە  بەشــدار  نوێنەرانــی  دیکــە 
هــاوکاری، پێداگرییــان لەســەر بایکۆتی 
بەنــاو هەڵبژاردنەکانی ڕێژیمی کۆماری 
کــە  کــرد  داوایــان  و  ئێــران  ئیســامیی 
)نــا( بــەو دەســەاڵت و نیزامــە بڵێــن کــە 
بووەتــە مایــەی قەیــران و بەاڵ بــۆ ژیانی 

هاوواڵتییانی خۆی.

هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
گەالنی ئازادیخوازی ئێران!

خەڵکی خەباتگێڕ و مافخوازی کورد!
دەنگــی   ١٣٥٧ ڕێبەندانــی  شۆڕشــی 
گەالنــی  پەنگخــواردووی  ناڕەزایەتیــی 
ئێران لە بەرانبەر دیکتاتۆریی پاشــایەتیی 
بنەماڵــەی پەهلەوی و درێژەی پرۆســەی 
و  دێموکراســی  و  ئــازادی  بــۆ  خەبــات 

ڕزگاربوون لە چنگی دیکتاتۆری بوو.
لە ماوەی زیاتر لە ســەد ســاڵی ڕابردوودا 
و بــە باوبوونــەوەی بەهــا مرۆییەکانــی 
وەک ئازادی، دادپەروەری و دێموکراسی 
بــە هەمــوو جیهانــدا، گەالنــی ئێــران بــە 
وەڕێخستنی چەندین بزووتنەوە و شۆڕشی 
گــەورە، خەبــات و قوربانیدانێکــی کــەم 
وێنەیــان بــۆ جێگیرکردنــی ئــەو چەمکە 
مرۆییانە و ڕزگاربوون لە چنگ ڕێژیمە 
دیکتاتۆرەکان و دەسەاڵتدارە سەرەڕۆکانی 
زاڵ بەســەر چارەنووســیاندا بەڕێوە بردووە، 
بەاڵم مخابن تێکڕای ئەو هەموو هەوڵ و 
خەبــات و قوربانیدانــە تا ئێســتا نەیتوانیوە 
ئامانجــە بەرزەکانــی شۆڕشــی گەالنــی 
چەندیــن  و   ٥٧ ڕێبەندانــی  لــە  ئێــران 
بزووتنــەوە و ڕاپەڕینــی دیکە لەو واڵتەدا 
دەســتەبەر بکات و ئازادی و دێموکراسی 
و دادپــەروەری و مافە ڕەواکانی دیکەی 
نەتەوەکانــی ئێــران لەالیــەن کۆمەڵێــک 
هەڵگــری  ســەرەڕۆی  دەســەاڵتداری 
و  کۆنەپەرەســتی  و  شــۆڤینیزم  بیــری 
دیکتاتۆرییــەوە زەوت کــراون و بەرهەمی 
خوێن و خەباتی هەزاران مرۆڤی تێکۆشەر 
پیانــە  قوربانیــی  بووەتــە  ئازادیخــواز  و 
هــەردوو  دەســەاڵتدارانی  نگریســەکانی 
ڕێژیمی پاشایەتی و کۆماری ئیسامی. 
شۆڕشــی ســاڵی ٥٧ی گەالنی ئێران کە 
لووتکــەی ســەرکەوتنی ٢٢ی ڕێبەندانە، 
تەقینەوەی گڕکانی ناڕەزایەتیی گەالنی 
ماف پێشــیلکراوی ئێــران لە بەرانبەر زوڵم 
و دیکتاتۆریــی بنەماڵــەی پەهلەوی بوو، 

هــەر بۆیە ئامانجی ئــەو خەڵکە ڕاپەڕیوە 
لە شــۆڕش و ڕاپەڕین نەیدەتوانی شتێک 
بەدەر لە بەدیهێنانی ئازادی و دێموکراسی 
و دادپەروەری بێت. بەاڵم مخابن لە نیوەی 
ڕێــگای شۆڕشــدا خومەینی و هاوبیرانی 
بــە پیانێکــی ورد و ئامانجــدار کەڵکــی 
ڕێبەرایەتییەکــی  نەبوونــی  لــە  خراپیــان 
دێموکراتیکــی تۆکمــە و ئاڵترناتیڤێکــی 
بەهێــزی هەڵگــری ئامانــج و بەهاکانــی 
شۆڕش وەرگرت و هێژمۆنی و دەسەاڵتی 
ڕەشــی خۆیان بەســەر شۆڕشــێکدا سەپاند 
کــە بەرهەمــی ماندووبــوون و بەرامــەی 
ڕەنــج و خەباتــی خەڵک و هەموو چین و 
توێــژە ئازاردیتووەکانی کۆمەڵگای ئێران 
بوو. کەســایەتیی خومەینی وەکوو ڕێبەر 
و دامەزرێنەری ئەو ڕێژیمە و تااڵنکەری 
بەهــاکان و ئامانجە بەرزەکانی شۆڕشــی 
١٣٥٧، ئاوێنــەی بااڵنوێنــی ئیدئۆلۆژی 
سیســتمی  دژەمرۆییەکانــی  ئامانجــە  و 
ویایەتــی فەقیهـــ و هێمــای ڕق لــە دڵی 
و کۆنەپەرەســتیی هەڵگرانــی ئــەو بیــر و 
بــاوەڕە شــوومە بوو کە بــۆ گەالنی ئێران 
کوێــرەوەری  و  مــەرگ  پەیامهێنــەری 
و  پێشــکەوتن  کاروانــی  لــە  بەجێمــان  و 
شارســتانییەتی ســەردەم بوو. هەر بۆیە لە 
ماوەی زیاتر لە چوار دەیە دەســەاڵتداریی 
ئەو ڕیژیمــەدا حافزەی مێژوویی گەالنی 
کــورد  نەتــەوەی  و  بەگشــتی  ئێــران 
بەتایبەتــی بە کۆمەڵێک بیرەوەریی تاڵی 
وەک هێرشی دڕندانە بۆ سەر کوردستان، 
ئەهــواز، بەلووچســتان، تورکەمەنســەحرا، 
هێرش بۆ سەر باڵوێزخانەکان، تیرۆریزمی 
واڵت،  دەرەوەی  و  نێوخــۆ  لــە  دەوڵەتــی 
زیندانییانــی  و  خەڵــک  کۆمەڵکوژیــی 
سیاسی، کوشتاری جیابیران، کاولکاری 
و ئاژاوەگێــڕی لــە واڵتانــی دەوروبــەردا، 
و  دزیــن  ســاڵە،  شــەڕی کاولکــەری ٨ 
تااڵنکردنی ســامانە گشتییەکانی واڵت، 
گەندەڵیــی بەربــاو، هــەژاری، بێــکاری، 

پاکتــاوی فەرهەنگــی و ئاسیمیاســیۆن، 
کۆمەڵــگای  لــە  تەریککەوتنــەوە 
داپڵۆســین  و  ســەرکوت  نێودەوڵەتیــدا، 
و  ســتەم  سیســتماتیک،  هەاڵواردنــی  و 
چەوســانەوەی نەتەوایەتــی و ڕەگــەزی و 
چینایەتــی، ســووکایەتی بە کەســایەتی 
و کەرامەتــی ژن، پــەرەدان بە کولتووری 
و  ئابــووری  گەمــارۆی  مەرگخــوازی، 
کاولکردنــی  داهاتــی،  بــێ  و  گرانــی 
ژینگــە و دەیــان خەســاری کۆمەاڵیەتــی 
تاقەتپڕووکێــن  سیاســیی  خەفەقانــی  و 
لــە  مشــتێک  تەنیــا  ئەوانــە  ئاخنــراوە. 
ڕێژیمــە  ئــەو  دیارییەکانــی  خەرمانــی 
ئازادیکــوژە بــۆ گەالنــی ئێران بەگشــتی 
لــە  بــووە.  بەتایبەتــی  کــورد  گەلــی  و 
ماوەی ئەو ســااڵنەدا خەڵکی کوردســتان 
هەمیشــە لــە ڕیــزی پێشــەوەی خەبات بۆ 
دابینبوونی ئازادی و دادپەروەری و مافە 
قەاڵیەکــی  وەکــوو  نەتەوایەتییەکانیــان 
تەوژمــی  بــە  دژ  لەگیراننەهاتــوو 
ســەرکوت و دیکتاتــۆری و داگیرکاریی 
دەسەاڵتدارانی تاران ڕاوەستاون و زۆرترین 
بــۆ  خەبــات  ســەنگەری  لــە  قوربانییــان 
بەچۆکداهێنانــی ڕێژیمــدا پێشــکەش بــە 
بارەگای ئازادی و ســەروەریی نیشــتمانی 
کردووە. لە چەند ساڵی ڕابردوودا درێژەی 
سیاسەتەکانی ڕێژیم بە جۆرێک تەنگی 
بــە هەمــوو چیــن و توێژەکانــی دیکــەی 
کۆمەڵگەی ئێرانیش هەڵچنیوە کە ئیدی 
دەتوانیــن بڵێیــن خەبــات بــۆ ڕووخاندنــی 
ڕێژیم و وەالنانی یەکجاریی ئیدئۆلۆژییە 
ســەدە نێوەڕاســتییەکەی بووەتە داخوازیی 
گەالنی دیکەی ئێرانیش و دروشــمەکانی 
خۆپیشــاندەرانی خەزەڵــوەری خوێنــاوی و 
بەفرانباری ئەمساڵ دەربڕی ئەو ڕاستییەن 
کە ڕێژیم لەنێو بیر و باوەڕەکانی خەڵکدا 
ڕووخــاوە و هیــچ ڕەوایــی و ئاســۆیەکی 
و  چــل  ناکرێــت.  بــەدی  بــۆ  مانــەوەی 
یەک ســاڵ پاش ئەو شۆڕشە، پێداگریی 

خەڵک لەسەر ئامانجە بە تااڵنبراوەکانی 
شــۆڕش ئەوەمــان پــێ دەڵێت کە شــۆڕش 
بــە الڕێــدا بــراوە و نەیتوانیــوە ئامانجــی 
ڕاســتەقینەی خۆی بپێکێت و لە ڕاستیدا 
خەبــات بــۆ بەدیهێنانی ئــەو ئامانجانە بە 
گوڕوتێنێکی زیاترەوە بەردەوامە. ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
لــە بەرەبــەری ٢٢ی ڕێبەندان، ٤١ـــەمین 
شۆڕشــی  ســەرکەوتنی  ســاڵوەگەڕی 
دیکتاتۆریــی  بەســەر  ئێــران  گەالنــی 
و  دروشــم  دیکــە  جارێکــی  پەهلەویــدا، 
دێموکراتیکەکانــی  و  ڕەوا  ئامانجــە 
واتــە  شۆڕشــە  ئــەو  ناخــی  هەڵقــواڵوی 
و  دادپــەروەری  دێموکراســی،  ئــازادی، 
مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی ئێــران 
وە بیــر هەمــوان دێنێتەوە و جەخت لەســەر 
ئــەو ڕاســتییە دەکاتــەوە کــە تــا کاتــی  
تێکۆشــان  ئامانجانــە  ئــەو  دابینبوونــی 
گەالنــی  پســانەوەی  بــێ  خەباتــی  و 
ئێــران بەگشــتی و بزووتنــەوە و خەڵکــی 
بــۆ بەدیهێنانیــان  کوردســتان بەتایبەتــی 
بەردەوام دەبێت و شانبەشانی هێزە سیاسی 
و پێشــکەوتنخوازەکانی سەرانسەری ئێران 
بــۆ بەدیهێنانــی ئــەو ئامانجــە بەرزانــە لە 

خەبات بەردەوام دەبێت.

سەرکەوێ خەباتی گەالنی ئێران دژ 
بە دیکتاتۆری و ستەم و کۆنەپەرەستی
سەرکەوێ خەباتی مافخوازانەی گەلی 
کورد لە پێناوی وەدیهێنانی ئامانجە 

سیاسی و نەتەوەییەکانی
بڕووخێت ڕێژیمی کۆنەپەرەستی 

کۆماری ئیسالمی
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
٢١ی ڕێبەندانی ١٣٩٨ی هەتاوی
١٠ی فێڤرییەی ٢٠٢٠ی زایینی

ماڵپـــەڕی تایبـــەت بـــە کار و چاالکییەکانـــی ڕێکخســـتنی حیزبـــی دێموکـــرات
 لـــە دەرەوەی واڵت دامـــەزرا

و  کار  بــە  تایبــەت  ماڵپەڕێکــی 
حیزبــی  ڕێکخســتنی  چاالکییەکانــی 
دێموکرات و بەشەکانی دیكه ی یەکەی 

کارگێڕی لە دەرەوەی واڵت دامەزرا.
ڕێکخســتن لــە دەرەوەی واڵت لــە ســێ 
هه رێمی سەرەکی پێک دێت کە بریتین 

لــە: هه رێمــی ســکاندیناڤی: کۆمیتــەی 
و  نۆروێــژ  دانمــارک،  ســوید،  واڵتانــی 

فیناند. 
هه رێمــی ئورووپــا: کۆمیتــەی واڵتانــی 
بریتانیــا،  ئیتالیــا،  ئۆتریــش،  ئاڵمــان، 

بلژیک، سویس، فەڕانسە و هۆڵەند.

هه رێمــی ئامریکا: کۆمیتــەی ئامریکا، 
ڕۆژهەاڵتــی کانــادا، ڕۆژئــاوای کانادا، 

ئۆسترالیا و نیوزیلەند. 
یەکــەی  لــە  كــه   دیکــە  دەزگاکانــی 
بەشــدارن  واڵت  دەرەوەی  کارگێڕیــی 
بریتین لە: دەزگای پێوەندیەکان، دەزگای 

ڕاگەیاندن و دەزگاکانی دارایی.
پێــڕه وی  به پێــی  كارگێــڕی  یه كــه ی 
نێوخــۆی حیزبی دێموکرات، ده ســته یه كی 
به ڕێوبه رییــه  بــۆ ڕاپه ڕاندنــی كاروبــاری 

حیزبی له  ده ره وه ی واڵت. 
لە ڕێگەی ئەم ماڵپەڕەوە دەتوانن هەواڵ و 

زانیــاری پێوەندیدار بە به شــه كانی یه كه ی 
كارگێــڕی بخوێننــەوە و هەروەهــا لەگەڵ 
هەرکام لەم بەشــانە پێوەندی بگرن.  هەر 
لــەم ماڵپــەڕە دەتوانــن داوای ئەندامەتــی 
خۆتــان بــۆ دەزگای ڕێکخســتنی حیزبی 
و  بنێــرن  واڵت  دەرەوەی  لــە  دێموکــرات 

ناوبراو لە درێژەی باســەکەیدا باســی لەوە 
کــرد کــە شــۆڕش و گۆڕانکارییەکانــی 
نێو شــۆڕش ئــەو گۆڕانــە جۆرایەتییانەیە 
کە لە ناکاو و کتوپڕ ڕوودەدەن. هەروەها 
جۆرەکانــی شۆڕشــی لــە ڕوانگــەی بیــر 
و بۆچوونــە توندئاژۆکانــاوە شــرۆڤە کرد 
و نموونــەی ئــەو شۆڕشــانەی هێنــاوە کە 
هەندێکیــان توندوتیژیــی ئامێزبــوون و لــە 
شۆڕشــانەی  ئــەو  نموونــەی  بەرامبــەردا 
هێناوە کە توندوتیژییان بەخۆوە نەبینیبوو.
تەوەرەکەیــدا  کۆتایــی  لــە  ناوبــراو 
بارودۆخــی  لــە  قوڵــی  ناڕەزایەتیــی 
هەنووکەیــی، بوونــی ئاڵترناتیڤ، بوونی 
وەکــوو  مرۆڤەکانــی  ئازادیــی  و  ڕێبــاز 
شــۆڕش  ســەر  هــۆکارە کاریگەرەکانــی 
باس کرد. تەوەری دووهەمی سێمینارەکە 
بــاس لە شــۆڕش لــە مێــژووی ئێراندا بوو 
بــە  ســۆهرابی«  لەالیــەن »فــاروق  کــە 
تێروتەسەلی باس کرا و چەمکی شۆڕش 
و تایبەتمەندییەکانــی شۆڕشــی لە ئێراندا 
خســتە بەر باس. ســۆهرابی لە دەستپێکی 
باسەکەیدا باسی لەوە کرد کە کولتووری 
ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت لە ئێراندا بە تەواوی 
جیــاواز بــووە بە بەراورد بە شۆڕشــەکانی 
دیکە و ئاڵوگۆڕی دەســتەاڵت لە ئێراندا، 
بــێ ئەخاقییەکــی سیاســیی پێــوە دیــار 
بــووە و پــڕ بــووە لــە خیانــەت و هیچکات 
تیۆری یان هزرێکی دیاریکراو نەبووە یان 

ئاڵتەرناتیڤێکی دیاریکراو نەبووە.

کــە  دا  بــەوە  ئامــاژەی  هەروەهــا   
بــری  لــە  هێــز  دەستاودەســتکردنی 
کەڵــک  توندوتیــژی  لــە  ئاشــتیخوازی 
وەرگیراوە و ئەو هێزەش نەخراوەتە خزمەتی 
خەڵکەوە. لە درێژەی باســەکەیاندا باسیان 
لە شۆڕشــی مەشــرووتەی ساڵی ١٩٠٧ی 
ئێــران کــرد و پێناســەیان کــرد، هەروەهــا 
وەاڵمــی ئەو پرســیارانەی دایەوە کە ئاخۆ 
ئەم شۆڕشە لە بنەڕەتدا شۆڕش بووە؟ کێ 
بوون الیەنگران و دژەبەرانی ئەم شۆڕشە؟

هەروەها ئاماژەیان بەوە دا کە لە شۆڕشی 
دەرگای  یەکەمجــار  بــۆ  مەشــرووتەدا 
بەڕووی سیســتەمێکی مۆدێڕندا کرایەوە، 
لــە  ئایینییەکانــی  فاکتــەرە مەزهەبــی- 
مێــژووی شۆڕشــەکانی ئێراندا هێنا ئاراوە 
و باســیان لەوە کرد کە ئایین و دەســەاڵت 
هەموو کات پشــتیوانی یەکتری بوون بۆ 

مانەوەی هێز و دەستەاڵتی خۆیان.
دواتر هاتنە ســەر باس لەو شۆڕشــەی کە 
شــا بــە شۆڕشــی ســپیی ناودێــر کــرد لــە 
ســاڵی ١٣٤١دا کــە لــە بنەڕەتدا شــۆڕش 
بــۆ  بــوو،  گۆڕانــکاری  بەڵکــوو  نەبــوو، 
نموونە چاکســازی لە دابەشــکاری زەوی 
و زاردا )اصاحــات ارضــی( بــووە. دواتــر 
و   ١٣٥٧ شۆڕشــی  باســی  هاتنەســەر 
ڕوونکردنەوەیەکــی تێروتەســەلیان دەرهەق 
بە شۆڕشــەکە و هەموو گۆڕانکارییەکان 
دەرەکییەکانــی  و  نێوخۆیــی  هــۆکارە  و 
شۆڕشــەکە و ئــەو دەرئەنجامانــەی کە لە 

شۆڕشەکە کەوتنەوە باس کرد.
لەســەر  خــۆی  خوێندنــەوەی  هەروەهــا 
ویســت و داخوازییەکانــی خەڵکــی کــرد 
و لــەو چوارچێوەیەشــدا جەختــی لەســەر 
خواســت و داخوازییەکانــی گەلــی کورد 
لــەو گۆڕانکارییــە مێژووییــەدا کــردەوە، 
هەروەهــا ڕۆڵــی کارای شــەهید دوکتــور 
قاسملووی بە بیری بەشداربووان هێنایەوە.
کۆتایــی  و  ســێیەم  تــەوەری  لــە 
بــە  فەتحــی«،  »ناســر  ســێمینارەکەدا، 
پێشکەشــکردنی باســێکی کۆمەڵناســانە 
بۆ ئێران و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، لە سێ 

بەشدا سمینارەکەی دەوڵەمەند کرد.
لــە پاژی یەکەمی باســەکەیدا باســی لە 
پێوەندیی نێوان گرووپە کۆمەاڵیەتییەکان 
و دەوڵەتی شۆڕشگێڕی )انقابی( کرد.

لــە پاژی دواتــردا داخوازیــی نەتەوەکانی 
شۆڕشــی  ســەرکەوتنی  دوای  ئێرانــی 
٥٧ خســتە بــەر بــاس. بەشــی کۆتایــی 
باسەکەشــی تەرخان کرد بۆ باســکردن لە 
پێوەندی نێوان ســەرهەڵدانەکانی ئێســتای 
کۆمەڵگــەی ئێــران و نیزامی نێودەوڵەتی 
لەســەر  کاریگەریــی  ڕاســتەوخۆ  کــە 

ناوەڕۆکی ئەو سەرهەڵدانانە هەیە.
دوابــەدوای پێشکەشــکردنی ســێمینارەکە 
و  پرســیار  بەشــداربووانەوە،  لەالیــەن 
بۆچوونەکانــی خۆیــان پێشــکەش کــرد و 

لەالیەن کۆڕگێڕانەوە وەاڵم درایەوە.

بۆنەوە پێشکەش بە ڕێبەرایەتی و سەرجەم 
ئەندامان و الیەنگرانی کۆمەڵە کرد.

بــە  دیکــە  هەیئەتــی  دوو  هــاوکات 
فەرۆخــی«  »کەمــاڵ  سەرپەرەســتی 
پێوەندییەکانــی  دەزگای  کادری 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
کادری  ســلێمانی«  »ئەحمــەد  و  ئێــران 
پێوەندییەکانــی ســلێمانیە بەشــدارییان لــە 
ڕێوڕەســمی ڕۆژی کۆمەڵــەـ ڕێکخراوی 
کوردســتانیی حیزبی کۆمۆنیســتی ئێران 
و کۆمەڵەی زەحمەتکێشــانی کوردســتان 
کــرد و بــەو بۆنــەوە پیرۆزبایــی یادی ٥٠ 
ساڵەی کۆمەڵەیان لە سەرجەم هاوڕێیانی 

کۆمەڵە کرد.

دواییــن زانیاریــه كان تایبــه ت بــه  په نابه ران 
بخوێننه وه .

ئادرەسی ماڵپەڕ:
/https://pdkimedia.com
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جۆری دی دەبینی.و
بــە  مێشــکی  کۆیلەبوونــی  گــەر 
هەرچەنــد  بــێ،  زاڵ  تاکێکــدا  ســەر 
و  داکوتــاوە  ڕەگ  کۆیلەبوونێکــی 
ئەگــەری وشــیاربوونەوەی کەمــە، بــەاڵم 
دۆخ،  و  زەمــان  گۆڕانــی  بــە  ڕەنگــە 
وشــیاریی بە مێشــکی ئەو تاکە کۆیلەیە 
دەســکردەکانی  زنجیــرە  بــە  دژ  و  بــگا 
مێشــکی ڕاپــەڕێ، بــەاڵم گــەر زمانــی 
ئامــرازی  بکــەی،  داگیــر  کەســێک 
وەئاگاهاتنەوەشــت لــێ ئەســتاندووە؛ بۆیە 
داگیرکراویــی  ئاســتی  لــە  کۆیلەتیــی 
زماندا، کۆیلەتییەکی ڕەگ ئەســتووتر و 
زۆر قووڵتــرە کــە کۆلۆنیاڵیزمــی تێکەڵ 
بــە شــۆڤێنیزم، دەیهــەوێ زمانــی نەتــەوە 
ژێردەســتەکان بســڕێتەوە و زمانــی خۆی 
ڕاســتیدا  لــە  مێشــکیانەوە.  نێــو  بخاتــە 
پێناســەی  دەیهــەوێ  زاڵ  شــۆڤێنیزمی 
بوونی نەتەوەکان بسڕێتەوە و پێناسەیەکی 
دەســکردیان بــە بــەردا بــکا، تاکــوو بــۆ 

هەتاهەتایە بەکۆیلەیان بکا.
زمانی کوردیمان دەپارێزین و گەشەی پێ 
دەدەین چوونکە زمانی دایکی پێناســەی 
بوونمانە و هەر بۆیە بە هەموو شێوازێک 

بەرگری لەو پێناسەیەمان دەکەین.

ده زگای پـــه روه رده  و لێكۆڵینـــه وه  پێنجه میـــن خولـــی ده وره كانـــی 
ئاســـتی ٢ به شـــی یه كه مـــی به ڕێـــوه  برد

ئاگاداری/
 هەڵمەتـــی تویتێـــری بەبۆنـــەی 
ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی دایکـــی 

بەڕێـــوە دەچێت

کوردســـتان شـــانۆگەریی هەڵبژاردنـــی بایکـــۆت کـــرد

هاونیشتمانانی بەڕێز!
لــە بەرەبــەری ٢١ فێڤرییــە، بەرانبــەر بــە 
٢ی ڕەشــەمە )ڕۆژی جیهانیــی زمانــی 
و  فەرهەنــگ  کۆمیتــەی  دایکــی(، 
زمانــی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی 
کوردســتانی ئێــران هەڵمەتێکــی تویتێــری 
بە مەبەســتی گرینگیدان بە پرسی زمانی 
دایکــی و زیاتــر ناســاندنی بــە بیــروڕای 
گشــتی و کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی وەکوو 
پرســەکانی  گرینگتریــن  لــە  یەکێــک 
مافەکانــی  و  شــوناس  بــە  پێوەندیــدار 
نەتەوەی کوردەوە بەڕێوە دەبات. داواکارین 
لــە کاتــی دیاریکــراو و بــە بەکارهێنانــی 
لــەو  هاشــتاگ و تویتــە دیاریکــراوەکان 

هەڵمەتەدا بەشدار بن.
کات: شــەوی پێنجشەممە لەسەر هەینی، 
١ لەسەر ٢ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی
بەرانبــەر بــە ٢٠ لەســەر ٢١ی فێڤرییــەی 

٢٠٢٠ی زایینی

ئەندامێکی دڵســۆزی حیزبی دێموکراتی 
چاالکــی  و  ئێــران  کوردســتانی 
ژینگەپارێــزی لــە شــاری مەریــوان بــۆ 
هەمیشــە دڵە نیشــتیمان پەروەرییەکەی لە 

لێدان کەوت.
ڕێكەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
هەتــاوی،  ١٣٩٨ی  رێبەندانــی  ٢١ی 
کــوڕی  ئەحمــەدی«  »خەبــات  کاک 
ئەحمــەدی«،  »مەنســوور  شــەهید 
شــارەدێی  ،خەڵکــی  ســاڵ  تەمــەن٣٩ 
»نێ«ـــی مەریــوان و ئەندامــی حیزبــی 
دێموکرات وئەندامی ئەنجومەنی سەوزی 
چیــای مەریــوان بــە هــۆی نەخۆشــی لە 
یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری تاران 
مااڵوایــی لــە ژیان کــرد. هاوڕێ خەبات 
ڕێبازی پڕ لە سەروەریی باوكی شەهیدی 
و هەمــوو شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی 
كوردســتانی بەوپەڕی دڵسۆزییەوە بەڕێوە 
دەبــرد، ناوبــراو كەســایەتییەكی جێــگای 
ناوچــەی  خەڵكــی  كۆمەاڵنــی  بــاوەڕی 
کاک  بــوو.  دەورووبــەری  و  مەریــوان 
خەبــات یەکێک لــە ئەندامانی چاالکی 
ئەنجوومەنــی ســەوزی چیــای مەریــوان 
هەمیشــە  خوێنگەرمــە  الوە  ئــەو  بــوو. 

درێژەی پەیڤ

کوردســتانی  نیشــتمانپەروەری  الوانــی 
ڕۆژهــەاڵت، بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی 
تەبلیغــی، بەناو هەڵبژاردنەکانی ڕێژیمی 

ئێرانیان مەحکووم کردووە.
»دەنگــدان دەمامکــی ســەرکوتە، نــا بۆ 

دەنگدان«.
دیکــە،  دروشــمی  چەندیــن  و  ئەمانــە 
درووشــمەکانی چاالکییەکانــی پۆلێــک 
لــە الوانــی قارەمانی دێموکراتن لە ســەر 

دیوارەکانی شار.
ڕێبوارانــی  و  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
ڕێگای شــەهید »مەحیەدین نەسیری«، 
لــە ناوچــەی »شــاروێران« و لــە گوندی 
باوکردنــەوەی  بــە  تەپــە«،  »گوێــک 
تراکت و پووســتێری تایبەت بۆ بایکۆتی 
مەجلیســی  هەڵبژاردنەکانــی  شــانۆی 
چاالکیــی  ئێــران،  ئیســامیی  شــۆرای 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو چاالکییــە لــە واڵمــی کەمپەینــی 
هەڵبژاردنەکانــی  شــانۆی  بایکۆتــی 
مەجلیســی شــۆرای ئیســامیی ڕێژیمی 
ئێران، کــە لەالیەن لیژنەی هاوئاهەنگیی 
ڕۆژهەاڵتــەوە  الوانــی  ڕێکخراوەکانــی 

ڕاگەیەندراوە؛ بەڕێوە چووە.
لــە ســەر تابلۆکانــی ســەر ڕێــگا، ســەر 

ماشــینەکان،  ســەر  لــە  و  دیــوارەکان 
درووشــمگەلێک وەک: »نا بۆ دەنگدان، 
دەنگــدان دەمامکــی ســەرکوتە، دەنگدان 
بــە  ڕەواییــدان  دەنگــدان  بوونــە،  کۆیلــە 

سەرکوتە« ڕەنگ دەداتەوە.
حیزبــی  ئەندامانــی  تــرەوە  لەالیەکــی 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بــە  مەریــوان،  و  پیرانشــار  شــارەکانی 
بەڕێوەبردنــی چاالکــی پەیامــی »نــا بۆ 
شــانۆکارانی  گەیانــدە  دەنگدانـ«ـــیان 

هەڵبژاردن.
ئەندامانــی حیــزب لە گونــدی کەڵەکین 
و دەوروبــەری پیرانشــار، جگــە لەوەی کە 
پۆســتێرە تەبلیغییەکانــی بەربژێرەکانیــان 
کاری  هەڵکەنــدووە،  دیــوارەکان  لــە 
تەبلیغاتیشــیان بــۆ بایکۆتکردنــی بەنــاو 

هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم بەڕێوە بردووە.
لــە شــاری مەهابــاد، الوانــی دێموکــرات 
لــە شــاروێران بــە باوکردنــەوەی تراکــت 
بایکۆتــی  بــە  تایبــەت  وێنــەی  و 
هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی ڕێژیمی ئێران 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
چاالکیــی  کــە  شــوێنانەی  ئــەو 
تەبلیغیــی تێــدا بەڕێــوە چــووه بریتییــن: 
»مزگەوتەکانــی عومەری فاروق، بوداق 

٢١ی  دووشــه مه   ڕۆژی  ســه رله به یانی 
ده زگای  ڕێوڕه ســمێكدا  لــه   ڕێبه نــدان 
بــه   كۆتایــی  لێكۆڵینــه وه   و  پــه روه رده  
ده وره یه كــی دیكــه  لــه  ده وره كانــی ئاســتی 
٢ به شــی یه كــه م هێنــا. رێوڕه ســمه كه  بــه  
ســروودی نه ته وایه تــی »ئــه ی ڕه قیــب« 
بــۆ  بێده نگــی  خوله كێــک  ڕاگرتنــی  و 
ڕێزگرتن له  شــه هیدانی كورد و كوردستان 
ده ســتی پێكرد.  دواتر »لوقمان مێهفه ر« 
ناوه نــدی  ئیجرایــی  هه یئه تــی  ئه ندامــی 
چه نــد  دێموکــرات  حیزبــی  سیاســیی 
به شــداربووانی  بــه   پێشــكه ش  وته یه كــی 

ده وره كه  كرد. 
مێهفــه ر لــه  ده ســپێكی قســه كانیدا وێرای 
ده ورەی  به شــداربووانی  لــه   پیرۆزبایــی 
ئاســتی ٢ به شی یه كه م باسێكی سه باره ت 
حیزبــی  بــۆ  پــه روه رده   گرینگیــی  بــه  
دێموكــرات كــرد. ناوبراو باســی لــه وه  كرد 
كــه  حیزبــی دێموكــرات هه ر له ســه ره تای 
دامه زراندنییه وه  و له  ســه رده می كۆماری 
داوه   پــه روه رده   بــه   گرینگــی  كوردســتان 
لــه  ئــه و ســه رده مه دا بــه  ناردنــی پۆلێک 
لــه   باكــۆ  بــۆ  حیــزب  ئه ندامانــی  لــه  
ئازه ربایجانــی یه كیه تیی ســۆڤیه ت هه وڵی 
داوه  كه  كۆمه ڵێک كادری تێگه یشــتوو و 
پێگه یشتوو په روه رده  بكا كه  بتوانن خزمه ت 
بــه  كۆمــاری كوردســتان و خه ڵكــی كورد 

بكــه ن و هه روه ها باســیان لــه  به ڕێوه بردنی 
ده وره كانــی كادری كــرد كــه  لــه  دەیــه ی 
٣٠ بــه  هیمه تــی دوكتور قاســملوو به ڕێوه  
چــوون. ناوبــراو هه روه ها باســیان له وه  كرد 
كه  دوای ســه ركه وتنی شۆڕشــی گه النی 
ئێران و ده ستپێكردنی تێكۆشانی ئاشكرای 
حیــزب، حیزبــی دێموكرات به  ده یان خولی 
كادری له  ئاسته  جیاجیاكاندا به ڕێوه بردووه  
و ئه مــه ی بــه  نیشــانه ی گرینگی پێدانی 
حیزبی دێموكرات به  پرسی په روه رده  زانی. 
»لوقمان مێهفه ر« له  درێژه ی قســه كانیدا 
و  كێیــه   كادر  كــه   كــرد  ئــه وه   ئامــاژه ی 
ئه ركه كانــی چیــن و وتــی كــه  كادر ده بێ 
خاوه نــی كۆمه ڵێــک تایبه تمه نــدی بــه رز 
كۆمه اڵیه تــی،  سیاســی،  به رچــاوی  و 
ئینســانی بــێ تــا بتوانێــت ته یــار بێــت به  
زانســت و زانیاری بۆ ئه وه ی توانای شــی 
كردنه وه ی سیاسه ت و بڕیاراتی حیزبه كه ی 
به  شــێوه یه كی ڕێک وپێک و دروســت له  
نێــو كۆمه اڵنــی خه ڵــک هه بــێ و چه نــد 
تایبه تمه ندییه كی كادری ده ستنیشــان كرد 
كــه  بریتــی بوون لــه  : كادر ده بێ باوه ڕ به  
خۆبوونی هه بێ ، پێڕه ویكردن له  بریاره كان 
و بڕیــاردان، دادپه روه ربوون، به رزكردنه وه ی 
ئاســتی زانیــاری، كادر نوخبەی حیزب و 
كۆمه ڵگا بێ ، ڕێزگرتن له  خه ڵک، كادر 
سه رمایه ی مه عنه وی و ماددی ڕێكخراو 

و چه نــد تایبه تمه ندییه كــی دیكــه ی كادر 
و هه روه هــا پێویســتی كادر بۆ ڕێكخراو و 
حیزب. »مێهفه ر« له  درێژه ی قسه كانیدا 
باســی لــه  تایبه تمه نــدی خه باتــی كــورد 
كــرد و وتــی کــە خه بات كــورد خه بات بۆ 
یه كســانی و ئازادیــی مــاف و حقووقــی 
ئینســانییه ، هه ربۆیه  كادری حیزبی ده بێ 
و  ئه ســڵه   ئــه و  بڕوانێتــه   به گرینگییــه وه  
هه رگیز فه رامۆشــی نــه كا، چوونكه  كادر 
سه رمه شــقی هه ڵســووكه وت و مامه ڵــه ی 

جێی په سه ندی كۆمه اڵنی خه ڵكه .
دا  قســه كانی  لــه   مێهفــه ر«  »لوقمــان 

و  ئێــران  دۆخــی  لــه   كورتــی  ئاوڕێكــی 
ناوچه كــه  و كــورد دایــه وه  و باســیان لــه وه  
كــرد كــه  ئاڵوگۆڕه كان به  شــێوه یه كی خێرا 
و زۆرجار پێشــبینی نه كراو ده ڕۆنه  پێشــێ 
و ده بــێ خوێندنه وه مــان بۆ ئه م ئاڵوگۆڕانه  
هه بــێ و ئاڵترناتیڤمــان بــۆ پێشــهاته كانی 
كــورد  بــه   ســه باره ت  هه بــێ.  داهاتــوو 
»مێهفــه ر« لــه و بڕوایــه دا بــوو كــه  ده بێ 
كورد له  هه ر چواربه شــی كوردســتان زیاتر 
گرینگی به  به هێزبوون و یه كگرتووی بده ن 
و ئــه و خاالنــه ی كــه  ناكۆكیمان له ســه ری 
هه یــه  كه متر زه ق بكرێنه وه  و زیاتر ڕۆحی 

کوردســتان:  ڕۆژهەاڵتــی  کاتــی  بــە 
کاتژمێر ١٠ی شەو

بە کاتی باشــووری کوردســتان: کاتژمێر 
٩:٣٠ی شەو

بــە کاتــی ئورووپــای ناوەنــدی: کاتژمێر 
٧:٣٠ی شەو

بــە  ســەبارەت  زانیــاری  وەرگرتنــی  بــۆ 
ئامادەکراوەکانــی  تویتــە  و  هاشــتاگ 
هەڵمەتەکــە ســەردانی کانــاڵ و پەیجــی 
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ســوڵتان، ئه سحابەی ســپی، شاریکه ندی، 
فه قیــران،  سەیدحەســەنی  وەفایــی، 
جامعــی شــیان، محەممــەد ڕەســوڵەڵا، 
قوتابخانەکانی ڕازی، دانیش، شــایه گان، 
ڕۆســتم زاده، سەفا و »ملک الشۆعرا« 

له شیانان.
لــە شــنۆ بــۆ بایکۆتــی هەڵبژاردنــەکان 
مام ته مــر،  گەڕەکەکانــی  لــە 
و   شــا رەکیی فه رهنگیان،   ســه لیم ئاباد 
 شــەکرا باد چاالکیــی تەبلیغیــی بەڕێــوە 

چوو.
ئەندامــان  بــۆکان  شــاری  لــە  هەروەهــا 
بــۆ  دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
بایکۆتــی هەڵبژاردنــەکان لــە »میــراوا،  
ئەبووبەکــری  جامیــع،  مزگەتەکانــی 
ســدیق، حاجی مســتەفا تووتی، حەزرەتی 
»نەجــاری«  قوتابخانــەی  محەممــەد، 
کۆاڵنەکانی ئاگرین، قەندیل و تەرەغە« 
تراکــت و پۆســتێری تایبەت بۆ بایکۆتی 

هەڵبژاردنەکان باو کراوەتەوە.
لە گوندی »نییەر« دوای ئەوەیکە بەنێر 
و پۆســتێرەکانی تایبەت بە بەربژێرەکانی 
ڕێژیــم دەبردرێتــە ئــەو گونــدە، لــە الیــەن 

خەڵکەوە ئاگری تێبەردەدرێت.
 ٥٥٥ و  هــەزار   ٢ کــە  کرماشــان  لــە 

گوندی هەیە لەو ڕێژەیە ١ هەزار و ٣٠٠ 
گونــد گازی بــۆ کێشــراوە، پارێــزگاری 
کرماشــان وتوویەتــی کــە هەتــا کۆتایی 
ســاڵی داهاتوو هەموو گونــدەکان گازیان 
ئــەو  بــۆ دەکێشــرێت، خەڵــک وتوویانــە 
بانگەشەیە بۆ ڕاکێشانی خەڵک بۆ سەر 

سندووقەکانی دەنگدانه.
ئه ندامان  و الیه نگرانی  حیزبی  دێموکراتی  
کوردســتانی  ئێران له  سه قز  و ده وروبه ری ، 
لــه  ده یــان گونــد  و به تایبه ت لــه  ناوچه ی  
هەروەهــا  و  شــارە  ئــەم  فه یزوڵابه گــی  
به رینــی   چاالکیــی   ســاحێو  شــاری  لــە 
ته بلیغاتییان بــۆ بایکۆتی هه ڵبژاردنەکان 

به ڕێوه  برد.
به شــێک لــه و گوندانــه ی  کــه  چاالکیی  
بریتــن  چــووه  به ڕێــوه   تێــدا  ته بلیغاتیــی  
چاخلــوو،  چۆمه ڵــوو،  »کوڵته پــه ،  لــه : 
عه لیــاوا،  تیــزاوا،  له گــزی ،  قه اڵکــۆن، 
یازیباخی ، ســوورج، قاره وا و مه رخوز«  و 

چه ندین گوندی  دیکه .
لــە  بەشــداری  خەڵــک  بــوکان  لــە 
پڕوپاگەنــدەی بەنــاو نوینــەران ناکــەن و 
ئەوانەی خۆیان بەربژێر کردووە بە مۆرەی 

ڕێژیم دەزانن.
چەواشــەکاری  ڕێژیــم  بەربژێرەکانــی 

بــۆ فریودانــی خەڵــک دەکــەن و ســروودە 
وەتــەن  »خوایــە  وەک  نەتەوییــەکان 
ئاواکەی« باو دەکەنەوە و بەڕێوەبەرانی 
ڕێوڕەسمەکانیان جامانە لەسەریان دەکەن.
ئــەو  فریــوی  چیدیکــە  خەڵــک  بــەاڵم 
شــانۆگەرییانە ناخــۆن، چونکە نە جامانە 
تایبــەت بەوانــە و نــە وەتــەن ئاوەدانکــردن 

کاری ئەوانە .
بــەزم  ڕێژیــم  بەربژێرەکانــی  هــاوکات 
بــەو  بــەاڵم  و هەڵپەرکــێ ســاز دەکــەن، 
حاڵەش لەالیەن خەڵکەوە هیچ واڵمێکیان 
لــە  کەســێک  چەنــد  تەنیــا  و  نییــه 

دەستوپێوەندییەکانی خۆیان بەشدارن.
اليەنگــران  ئەنــدام،  بــۆکان،  لــە  هــەر 
لــه  دێموکــرات  حيزبــی  هه وادارانــى  و 
قــازى،  باغــى  يەکشــوه،  شــەقامەکانی 
لــه  دوو  ســتادى  ســامان کــه  گەڕەکــى 
بەربژێرەکانی سپاى تێرۆريستى پاسدارانى 
لێيــه، زياتــر له هەزار تراکت و پۆســتێر و 
هەروەهــا وێنــەی ڕێبەری نــاوداری کورد 

دوکتور قاسملووى نەمر باو کراوەتەوە.
بەشێک له خەڵک و الوان وێنەى دوکتور 

قاسملوویان له سەر سينگى خۆيان داوه.
لــە مەهابــاد تێکۆشــەرانی دێموکــرات بە 
باوکردنەوەی تراکت و وێنەی و تایبەت 

بە بایکۆتی شــانۆی هەڵبژاردنەکان، ئەو 
شانۆگەرییەی ڕێژیمیان بایکۆت کرد.

لــه گوێکتەپەی مەهاباد ئەو شــوێنانەی 
چاالکیــی لێ کراوە  بریتین لە: »پشــت 
پایــگای بەســیج، ســیم خارداری پادگانی 
چــوارڕای  ئــاش،  مەنتەقــەی  ســپاە، 
مزگەوتــی جامیع، ســەر جادەی ئەســڵی، 

ڕێگای خاتوون باغ، ئازاد و بۆزە.
هــاوکات لە »خورخوڕە و کۆســەکەرێز« 
بــۆ بایکۆتــی هەڵبژاردنــەکان چاالکیــی 

تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
لە شــاری ســنە تێکۆشــەرانی دێموکرات 
وێــڕای ئەوەیکــە بــە شــێوەیەکی بەربــاو 
تراکــت و پوســتێری تایبــەت بە بایکۆتی 
هەڵبژاردنەکیــان بــاو کردووەتــەوە بنێری 

بەربژێرەکانیان ئاگر تێبەرداوە.
لــە  کەڵــکاژۆ  ڕێژیــم  بەربژێرەکانــی 
مندااڵنیش وەردەگرن و پڕۆپاگەندایان پێوە 
دەکەن. خەڵک لە شــارەکانی کوردستان 
بنێــری و وێنــەی تایبەت بــە بەربژێرەکان 

ئاگر دەدەن و دەیاندڕێنن.
خوێنــدکاران  گیــان  زانکــۆی  لــە 
تایبــەت  تراکتــی  باوکردنــەوەی  بــە 

هەڵبژاردنەکانیان بایکۆت کرد.

نگریســەکانی  سیاســەتە  بەرپەرچــی 
ڕێژیمــی ئێرانــی بــە نیســبەت تێکدانــی 
ژینگەی کوردســتان دەدایەوە و دڵسۆزانە 
بۆ پاراســتنی ژینگەی كوردســتان هەموو 
تواناكانی دەخســتە گــەڕ. تەرمی کاک 
»خەبات ئەحمەدی«، ئەندامی دڵسۆزی 
حیزبــی دێموکــرات و ئەندامــی چاالکی 
ئەنجومەنــی ســەوزی چیــای مەریوان لە 
شــارەدێی »نــێ« بــە خاکــی پیــرۆزی 

کوردستان ئەسپێردرا.
لە ڕێوڕەسمی ناشتنی کاک »خەباتـ«ـدا 
و  کردبــوو  بەشــدارییان  زۆر  خەڵکێکــی 
لەگــەڵ ڕێبازی ناوبــراودا پەیمانیان نوێ 
کــردەوە. لــەو ڕێوڕەســمەدا بەشــێک لــە 

هــاوكاری و برایه تــی لــه  نێــوان حیــزب و 
الیه نه كانــی هه رچــوار به شــی كوردســتان 
به هێزتــر بكــرێ. هه روه هــا ســه باره ت بــه  
كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت ناوبــراو چه ختی 
له سه ر ئه وه  كرده وه  ده بێ هاوكاری زیاترمان 
له گه ڵ ئۆپۆزیســیۆنی سه رانســه ری ئێران 
ئه ساســی دێموكراســی و  له ســه ر  هه بــێ 
نه قشــه   دیتنــه وه ی  و  هه ڵكــردن  پێكــه وه  
ڕووخانــی  دوای  بــۆ  گونجــاو  ڕێــگای 
كۆماری ئیســامی و دابینكردنی مافی 

هه موو نه ته وه  و پێكهاته كانی ئێران.
ســه باره ت بــه  ئه ركی كــورد له  ڕۆژهه اڵت 

و حیزبی دێموكراتیش له  ئێســتای خه بات 
ناوبــراو ڕایگه یانــد كــه  حیزبــی دێموكرات 
پێویســته  یه كگرتووتــر درێــژه  بــه  خه بــات 
بــۆ  بكه یــن  ئامــاده   خۆمــان  و  بده یــن 
داهاتــووی ئالوگۆڕه كان و خۆمان بۆ هه ر 

ئه گه ریه ك ئاماده  بكه ین.
مێهفــه ر«،  »لوقمــان  وته كانــی  دوای 
په یامــی ده زگای پــه روه رده  و لێكۆڵینــه وه  
له  الیه ن »عوبەید مورادی« پێرســۆنێلی 
ده زگای پــه روه رده  خوێندرایــه وه  و پاشــان 
ئاســتی  ده وره ی  به شــداربووانی  په یامــی 
٢ به شــی یه كــه م لــه  الیــه ن »محه ممــه د 
نه وباری« به شداربووی ده وره  خوێندرایه وه .
ڕێوڕه ســمه كه   كۆتایــی  بڕگــه ی 
به ســه ر  بــوو  خــه اڵت  پێشــكه ش كردنی 
نه فه راتــی یه كــه م تــا ســێهه م كــه  بریتــی 
بوون له : نەفەری یەکەم »ســامان ســه ید 
ئه حمــه دی«، نه فــه ری دووهه م »حیســام 
ســلێمانی« و  نه فــه ری ســێهه م »تاهیــره  
لوقمــان  الیــه ن  لــه   و    زاده »  ڕه حیمــی 
كــرا.  پێشــكه ش  خه اڵته كانیــان  مێهفــه ر 
خولی پێنجه می ده وره ی ئاستی ٢ به شی 
یه كه مــی سیاســی بــۆ پێشــمه رگه كان لــه  
ڕێكه وتی ٧ی به فرانباری ١٣٩٨ ده ستی 
پێكــرد و هەتا ڕێكه وتی ٢٠ی ڕێبه ندانی 
١٣٩٨ درێژه ی كێشا كه  له م ماوه یه دا ١٢ 

وانه  پێشكه ش به  به شداربوون كراوه .

ئەندامانــی ئەنجومەنــی ســەوزی چیــای 
مەریوانیش بەشــدار بــوون. هەر بەم بۆنەوە 
ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان پرسە 
و هاوخەمیی خۆیان ئاراستەی بنەماڵەی 

کۆچکردوو و خەڵکی نێ کرد.
ڕێبەنــدان  ٢٣ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
کاک  تەرمــی  گەڕاندنــەوەی  دوای 
خەبات بۆ شــارەدێی نێ، تەرمی ئەو الوە 

نیشتمانپەروەرە بە خاک ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە،خزم و کەسوکاری 
خوالێخۆشبوو دەکات و خۆی بە شەریکی 

خەمیان دەزانێت.

نیشـــتمان گوڵێکـــی بـــە ئەمەگـــی خـــۆی لە دەســـت دا



  ژمارە ٧٦٨ ، ٣٠ی ڕێبەندان ٤١٣٩٨

خوێنەرانی خۆشەویستی »کوردستان«، 
سەبارەت بە دوایین ڕووداوەکانی کوردستان و ئێران و هەروەها ساڵیادی شۆرشی 
گەالنی ئێران و بەتااڵنبردنی دەسکەوتەکانی شۆرش لەالیەن ئاخوندەکانی سەر 

بە ویالیەتی فەقیه، تەلەفزیۆنی تیشک، 
دیمانەیەکی لەگەڵ بەرێز »مستەفا هیجری«، لێپرسراوی گشتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران پێک هێنا کە بەهۆی گرینگی بابەتەکە، 

لێرەدا دەخرێتە بەرچاوی ئێوەی خۆشەویست:

بەتااڵنبردنــی  ســاڵیادی  لــە  بەرەبــەرە 
دەســکەوتەکانی شــۆڕش لــە ســاڵی ٥٧ 
حیزبــی  وەک  ئێــوە  دەبینــەوە.  نیزیــک 
بــۆ  هەیــە  پەیامێکتــان  چ  دێموکــرات 

خەڵک؛ بەتایبەت لە کوردستان؟
لــە حیزبــی دێموکراتــی  ئێمــە  پەیامــی 
زۆر  پیرۆزباییەکــی  ئێــران  کوردســتانی 
لــە دوای ٤١ ســاڵ خەبــات و  گەرمــە 
دژی  کــورد  خەڵکــی  بەربەرەکانێــی 
و  ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
پووچەڵکردنــەوەی پیانەکانــی کۆماری 
ئیســامی کــە بە هەمــوو توانای خۆیەوە 
فەرهەنــگ  و  کلتــوور  کــە  تێکۆشــاوە 
و  مێــژووی خەڵکــی کــورد بســڕێتەوە 
بەچۆکیانــدا  و  بــکات  ملکەچیــان  و 
بێنێ،بــەاڵم خەڵکــی کــورد ئامــادە بــووە 
قوربانی بدا، دەربەدەر بێ و زۆر کێشــە و 
نەهامەتــی دیکە کە لــە الیەن کۆماری 
ئیســامییەوە تووشــیان بووە قەبووڵ بکا، 
بەاڵم هەروا سەربەرز و زیندوو لە بەرانبەر 
ڕێژیمدا ڕاوەســتێ؛ ئەوە جێگای شانازی 
و ســەربەرزییە بــۆ گەلەکەمان و جێگای 

پیرۆزبایی پێ وتنە.

زیاتــر لــە ٤٠ ســاڵە کۆماری ئیســامی 
لەسەر حوکمە و دەسەاڵتی بە دەستەوەیە. 
ئاســەوارە نێگەتیڤەکانی ئەم دەســەاڵتەش 
بــۆ هەمــوو الیــەک دەرکەوتــووە و دیــار 
کۆمــاری  بۆچــی  بــەاڵم  بەرچــاوە.  و 
ئیسامی هێشتا هەر ماوە؟ بۆچی هێشتا 
هەر لە دەسەاڵتدایە؟ هۆکارەکانی چین؟
ڕێژیمــی  مانــەوەی  دەســەاڵت  لەســەر 
هــۆکاری  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
زۆری هەیــە؛ دیــارە مــن لێرە بــە کورتی 
بۆچوونــی  بــە  دەکــەم،  پــێ  ئیشــارەیان 
مــن گرینگترینیــان ئەوەیــە کــە تاکــوو 
ئێســتایش ئۆپۆزســیۆنێکی یەکگرتــوو و 
پێشــکەوتنخواز کــە هــەم ببێتــە جێــگای 
و  ئێــران  پشــتیوانی خەڵکــی  و  متمانــە 
هەروەهــا ببێتە جێگای متمانەی واڵتانی 

دیکەی دنیا، پێکنەهاتووە.
لــە ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری ڕێژیمی 
ڕێژیمــە  ئــەو  ئیســامییەوە  کۆمــاری 
هەمــوو هەوڵی خــۆی دا بۆ ئەوەیکە ئەو 
حیــزب و هێزانــەی کــە لــە ئێرانــدا بــوون 
و خەباتیــان کــردووە لێکیــان بترازێنــێ و 
پەرشــوباویان بکاتــەوە، چونکــوو ئــەوان 
خەڵــک  یەکگرتوویــی  دەیانزانــی  بــاش 
ئەگــەر  بــەاڵم  حیزبەکانەوەیــە،  بەهــۆی 
حیزبــەکان نەمــان یان الواز بــوون خەباتی 
کۆمــاری  دەبــێ.  زەحمەتتــر  خەڵکیــش 
پیانەیــدا  لــەو  بەداخــەوە  ئیســامی 
ســەرکەوتوو بــووە و تاکوو ئێســتایش ئەو 
یەکگرتووییە لە نێو ئۆپۆزسیۆنی ئێرانیدا 
پێکنەهاتــوو؛ مەســەلەیەکی دیکــە کــە 
دێتــە ئــاراوە و دەبــێ لەبەرچاومــان بێــت 
ئەویــش ئەوەیــە کــە ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامی بــۆ مانــەوەی خــۆی لــە هیچ 
جینایەتێــک دەســت ناگێڕێتــەوە. ئێمە لە 
چەند مانگی ڕابردوودا هەموومان شاهید 
بوویــن کــە ڕێژیمی کۆماری ئیســامی 
چــۆن وەختێک دەســەاڵتەکەی دەکەوێتە 
مەترسییەوە لەالیەن خەڵکەوە بە بێبەزەییانە 

دەیانکوژێ، زیندانیان دەکا،ئەشکەنجەیان 
دەکا و ئــەوە بێگۆمــان تەئســیری لەســەر 
دادەنێــت،  خەڵکەکــە  تێکۆشــانی  و  ورە 
و  گرینگــە  کــە  دیکــە  مەســەلەیەکی 
ئەویــش  پێبکــەم  ئیشــارەی  دەمەوێــت 
ئەوەیــە کــە واڵتانی ڕۆژاوایــی بەتایبەت 
ئێســتایش  تاکــوو  ئورووپایــی  واڵتانــی 
لەگــەڵ ئەوەیکــە ماهییەتــی کۆمــاری 
ئیســامییان ناســیوە بــەاڵم بۆ پاراســتنی 
قازانــج و بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان لــە 
ڕێژیمــی  ســەرکوتەکانی  و  جینایــەت 
چاوپۆشــی  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
دەکــەن و زۆرتــر لــە هەوڵدان بــۆ ئەوەیکە 
بەجۆرێک بەشێوەی ناڕاستەوخۆ ڕێژیمی 
کۆماری ئیســامی لەسەر کار بمێنێتەوە 
بــۆ ئەوەیکە بتوانن بــە بوونی ئەو ڕێژیمە 
ئابوورییەکانیــان   بەرژەوەندییــە  و  قازانــج 
بپارێــزن، بــەاڵم لــە ڕەوتی ئەو٤١ ســاڵەدا 
تەواوەتــی  بــە  وەزعییەتەکــە  دەبینیــن 
گۆڕاوە؛ دیارە هێشــتا نەگەیشــتووەتە ئەو 
ئاســتەی کە یەکا ببێتەوە بەاڵم ئەوەیکە 
ڕۆژاواییــەکان حاڵــی بوونــە لــە ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیسامی،بەشــێک لە خەڵکی 
نێوخۆی ئێران کە لە سەرەتادا هیوایان بە 
کۆماری ئیســامی بوو کــە ئەو ڕێژیمە 
ئــەو بەڵێنانەیــان بــە خەڵکــی داوە کــە لە 
ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری جێبەجێیــان 
دەکا و خەڵــک بــە ئــازادی و ژیانێکــی 
باشــتر بگەن،ئیــدی لــەم مــاوەدا هەمــوو 
دەبینیــن  بووەتەوە،بۆیــە  ڕوون  شــتێک 
ڕەوتی خەباتی خەڵک دژی ڕێژیم باشتر 
دەچێتە پێشێ و جار لەگەڵ جار خەڵکی 
زیاتر بەشــدار دەبن و ڕێژیمیش توندوتیژتر 

لەگەڵیان بەرخۆرد دەکا.

کۆمــاری ئیســامی بەتایبەت لــە چەند 
ساڵی ڕابردوودا، هەم لە ئاستی نێوخۆیی 
و هــەم لــە ئاســتی نێودەوڵەتــی و تەنانەت 
لــە ئاســتی ناوچەییشــدا کەوتووەتــە ژێــر 
لەالیەکــەوە  کەموێنــەوە.  گوشــارێکی 

گۆڕێیــە،  لــە  تەحریمــەکان  مەســەلەی 
لەالیەکی ترەوە لە نێو واڵتانی ناوچە ئەو 
هێژمۆنییــەی کــە هەیبــووە تێکڕووخاوە، 
لــەو الوە کــەم ڕۆژ هەیــە کــە خەڵکانــی 
ئێــران هــەر جارەو بــە بیانوویەک نەڕژێنە 
ســەر شــەقام و دژی تەواوییەتــی ڕێژیــم 
درووشــم نــەدەن؛ بەردەوامیــی ئــەم ڕەوتــە 
کۆمــاری ئیســامی بــەرەو چ ئاقارێک 
گوزینەیەکــی  ڕووخــان  ئایــا  دەبــات؟ 

موناسبە؟
لــە مێژوودا زۆر ڕێژیمی دیکەش هەبوون 
کــە وەک ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی 
خەڵکیــان ســەرکوت کــردووە، خەڵکیــان 
کوشــتووە، ســتەمیان لــە خەڵــک کردووە 
بــۆ ماوەیەکــی  توانیویانــە  تەنیــا  بــەاڵم 
کــورت تەمەنــی دەســەاڵتی خۆیــان درێژ 
کەنــەوە، ئەو جــۆرە حکوومەتانــە دەڕۆن، 
ئەوانــە ناتوانــن لــە بەرامبــەر تەوەژمــی 
خەڵکــدا خۆڕابگــرن؛ پرۆســەی ڕووخانی 
ڕێژیــم دەســتی پێکردووە،بەتایبەتــی بۆیە 
ئــەو شــتانەی بــاس دەکەم  کــە ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســامی لە ماوەی ئەوســاڵدا 
لــە نێوخــۆی واڵتــدا لەگــەڵ گەورەتریــن 
قەیــران واتــە قەیرانــی ڕەوایــی ڕووبــەڕوو 
بەرچــاوی  بــە  هەموومــان  ئێمــە  بــووە. 
خەڵکــی دونیاوە دیتمان کە ئەو خەڵکەی 
کــە زەمانێــک پشــتیوانیان لــە ڕێژیمــی  
چــۆن  دەکــرد  ئیســامی  کۆمــاری 
هاتنەســەر شــەقامەکان و دژی ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامی ئێران درووشــمیان دا 
،وێنەکانی ڕێبەری کۆماری ئیســامیان 
دراند و لەســەر دیوارەکان هێنایانە خوارێ 
و هێندێک ناوەندی ئایینییان ئاور تێبەردا 

،ئەمە لە دەرەوەی واڵتیش دەیبینین.
الیەنێکــی دەکــە وەک عــەرزم کــردی 
خەڵکــە کە لەگەڵ ئەوەی حیســابی ئەوە 
دەکــەن کــە ڕەنگــە بکوژرێــن، زیندانــی 
بکرێــن، ئەشــکەنجە بکرێــن، بــەاڵم بــەو 
حاڵــەش خەباتــی خۆیــان درێــژە دەدەن  و 
ڕێژیمی کۆماری ئیسامیش لە بەرامبەر 

هەمــوو ئــەو قەیرانانــەدا  کــە بۆخــۆی 
ڕێگاچارەیەکــی  هیــچ  خۆڵقاندوویەتــی 
نییە، لە بەرامبەر ئەو هەموو خواستە کە 
خەڵکــی ئێــران هەیانــە و بــۆ دابینبوونــی 
دێنە سەر شەقامەکان؛ ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامیش نەیتوانیوە هیچ  کێشەیەکی 
چوونکــە  نەکــردووە،  چارەســەر  ئەوانــی 
بوونەتــە  کەڵەکــە  ئەوەنــدە  وێرانییــەکان 
ســەر یەک کە ڕێژیمیش بەو عەقڵییەتە 
دواکەوتووانەیــە ناتوانــێ واڵمــدەری ئــەو 
قەیرانانــە بێــت کــە تووشــی بوونــە، بۆیە 
مــن پێموابێت پڕۆســەی ڕووخانــی ڕێژیم 
دەستی پێکردووە چونکە لە ڕووخانی هەر 
ڕێژیمێکــدا گرینگتریــن فاکتەر خەڵکی 
نێوخۆی واڵتە کە بگەن بە ئاستێک کە 
لــە ڕێژیمەکەیان بێ هیوا بن و ئێســتا لە 

ڕێژیم بێ هیوا بوونە. 
تەنانــەت دەبینیــن کــە گرووپێــک کە بە 
نــاوی ئیســاحتەڵەب ســەردەمانێکی زۆر 
هەوڵیان دا بۆ ئەوەی کە ڕێژیم بپارێزن و 
ڕێژیم هەندێ لە هەڵسوکەوتەکانی خۆی 
بگۆڕێ و بەشێک لەوان دووبارە بێنێتەوە 
نێــو دەزگای حکوومــەت بــەاڵم تەنانــەت 
ڕێژیــم جوابــی ئەوانیشــی نەدایەوە،ئێســتا 
ئیــدی  لەوانیــش   زۆر  بەشــێکی 
گەیشــتوونەتە ســەر ئــەو قەناعەتــەی کە 
ئــەو ڕێژیمە ئیســاح هەڵناگــرێ، کاتێ 
ڕێژیــم ئیســاح هەڵناگــرێ یانــی تەنیــا 
ڕێگایــەک کــە هەیــە ڕووخانەکەیەتــی  
کە بە بۆچوونی من پڕۆسەی ڕووخانەکە 
دەستی پێکردووە جا کەنگێ ئەو پڕۆسەیە 
بە ئاکام دەگا بە زۆر فاکتەری ناوخۆیی 
و دەرەکییەوە بەســتراوەتەوە کە رەنگە لەو 
کاتــەدا مەجالــی ئەوە نەبێت بچینە ســەر 

ئەو باسە.

لە چەند مانگی ڕابردوودا بە موشەخەسی 
لــە دوو واڵتــی عێــراق و لوبنان خەڵکانی 
نــاڕازی لــە سیســتمی حوکمڕانــی ئــەم 
و  شــەقامەکان  ســەر  ڕژانــە  واڵتانــە 

بــە  دژ  خۆپیشــاندانەکانیان  ڕەوتــی  لــە 
کۆمــاری ئیســامی درووشــمیان دا و بە 
ڕوونی باسیان لەوە کرد کە دەبێ تاران لە 
واڵتەکەیــان بچێتــە دەرێ! پێتان وایە کە 
ئەمە ئاراســتەکراو و سازماندراو بووە یان 
نا؟ ئەمە ئاکامی چەندین ساڵ تێچووی 
گیانی و ماددی رێژیمە بۆ پێشێلکردنی 

سەروەرییە سیاسییەکانی ئەم واڵتانە؟
ســەرەکی  بابەتــی  مــن  بۆچوونــی  بــە 
لــەو ڕووداوانــەدا کــە ئیشــارەتان پێکــرد 
تێگەیشتنی خەڵک لە ڕێژیمی کۆماری 
ئیسامی و ئاگابوونیان لە پیانەکانی ئەو 
ڕێژیمەیــە دژی ئــەوان؛ ئەگــەر  ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســامی لە ڕابــردوودا لەژێر 
لــە کۆمەڵــگای  دەمامکــی پشــتیوانی 
شــێعە لــە خۆرهەاڵتی نێوەڕاســتدا دەهات 
کاری بــۆ دەکــردن، بەرنامەی بۆ دادەنان 
وەک  خــۆی  دەیهەویســت  نــاوە  بــەو  و 
پشتیوانی شێعە لە ناوچەدا نیشان بدا کە 
پشــتیوانییان لێدەکا لە  بەرانبەر ســتەمی 
ســوننەکاندا، لــە دوای ئــەو چــل ســاڵە 
ئێستا ئەو خەڵکە تێگەیشتوون کە ئەوەی 
کۆمــاری ئیســامی بــە نــاوی یارمەتی 
بــۆ ئــەوان کردوویەتــی، تەنیــا پیانێــک 
بــووە بــۆ بەکارهێنانــی ئــەوان بــۆ ئامانج 
و ئیدۆلۆژییەکانــی خــۆی کــە ئەویــش 
لــە ئەساســدا بریتییــە لــە  هەناردەکردنی 
پێکهێنانــی  و  ئیســامی  شۆڕشــی 
ئیمپراتووریەتێکــی ئیســامی شــێعە لــە 
خــۆی؛  فەرمانڕەوایــی  لەژێــر  ناوچــەدا 
ئێستا ئیدی خەڵک وەختێک لەوە حاڵی 
بــووە یانــی ئەو دەمامکــەی کە ڕێژیمی 
ئیســامی لەسەر خۆی دانابوو بۆ ئەوەی 
نەناســنەوە  واقعییەکــەی  ڕواڵەتــی  کــە 
ئێستا کەوتووەتە دەرەوە هەر بۆیە خەڵک 
لــە دژی ڕادەپــەڕن و ئــەوەی کــە ئێســتا 
دیتمان لەو واڵتانەی کە ئیشارەتان پێکرد 
بە درووســتی نیشــانەی ئــەو ئاگاهییەی 

خەڵکە.
بێجگــە لەوە دیارە خەڵک لە بێکیفایەتی 

حکوومەتەکانیــان لەبــەر نەبوونی نەداری 
بەتایبەتــی  کــە  ســەخت  ژیانێکــی  و 
گەنجــەکان لــە دەســتی دەناڵێنــن و پێیان 
وایــە کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی 
ئێران یەکێک لەو هۆیانەیە کە پشتیوانی 
لــەو دەوڵەتــە بێکیفایەتانــەی کــردووە کە 
لەسەر دەسەاڵت بمێننەوە و پێوەندییەکانی 
بپارێــزن  ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
و دژی  شــەقام  ســەر  هاتوونەتــە  ئێســتا 
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی و دژی ئەو 
حکومەتانــەی کــە پێیــان وایــە ڕێژیمــی 
لــێ  پشــتیوانیان  ئیســامی  کۆمــاری 
ناڕەزایەتــی  و  دەکــەن  خەبــات  کــردوون 
خۆیان لەو مەسەلەیە دەردەبڕن؛ بەاڵم ئایا 
ئــەوە ئاراســتە کراوە،ڕێک خــراوە یان نا، 
ڕەنگە ئەوە بەشێک لە قەزیەکە بێت بەاڵم 
بابەتــی ســەرەکی نییــە لەو مەســەلەیەدا 
چونکــە وەختێــک کــە خەڵــک دەڕژێتە 
ســەر شــەقام بە دژی ڕێژیمــی کۆماری 
ئیســامی و بــە دژی حکوومەتەکانــی 
خۆیــان درووشــم دەدەن و ناڕازیــن و حــازر 
و  ســتەم  ژێربــاری  لــە  چیدیکــە  نیــن 
چەوســانەوەی ئــەو دووالیەنــەدا بمێننــەوە 
دوای ئەوەیــە کــە ڕەنگــە هێندێک الیەن 
هەبێــت کە ئاراســتەی بــکات و یارمەتی 
بــدات بــەاڵم ئەگەر خەڵــک ڕازی بێت و 
بەو شــکڵە نەیەتە سەر شەقام،ئۆمێدێکی 
بــە حکوومەتەکــەی خــۆی مابێــت کــە 
دەتوانێ چاکســازی بکا و  بچێتە پێشێ 
ئــەودەم ئیدی مەجالێک بۆ دەســتێوەردان 
الیەنــی  ســازماندانی  و  ئاراســتەکردن  و 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  نییە،بــەاڵم  دیکــە 
ئیســامی ئێران و سیســتمە هاوشێوەکانی 
ئــەو سیســتمە فکرییــە هــەر دەنگێکــی 
نــاڕازی کــە دژی ئەوان بــەرز ببێتەوە بە 
ئاراســتەکراو و پیانــی دوژمــن دادەنێــن؛ 
ئەوەڵــەن  کــە  ئامانجــەی  بــەو  ئەمــەش 

ئا: کوردستان

درێژە لە الپەڕەی ٥
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درێژەی الپەڕەی ٤

بــەو بەهانەیــەوە خەڵکــی زیاتر ســەرکوت 
بکــەن و دووهــەم بــۆ ئــەوەی کــە بڵێــن 
ئەوانــە خەڵک نین، ئەوانە بەکرێگیراوی 
دوژمنانی ئەو ڕێژیمانەن بۆیە ئەو شــتانە 

دێتە پێشێ.

دیــاری  ســیمای  وەک  ســلێمانی  قاســم 
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسامی 
کــوژرا کــە کاردانەوەی جۆربەجۆریشــی 
لــە ئاســتی جیهانیــدا لێکەوتــەوە؛ ئایا بە 
نەمانی ســلێمانی دەســتی تێرۆری ڕێژیم 

لە ئاستی ناوچەیی کورت بووەتەوە؟
ئەو سیاســەتانەی کــە ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی بەگشــتی لە نێوخۆی ئێراندا و 
لــە دەرەوە بەڕێــوەی دەبات، سیاســەتێکی 
بــواری  لــە  ئــەوان  کــە  ئیدیۆلۆژیکــە 
ئایینییــەوە بــە ئەرکــی خۆیانــی دەزانــن 
بەڕێــوەی ببــەن، بۆیــە دەبینیــن کــە لــە 
ماوەی ئەو٤١ ســاڵەدا ســەرەڕای ئەوەیکە 
تووشی ناکامی و شکست و گیروگرفتی 
زۆر گــەورە بــوون بــەاڵم ئەو سیاســەتەیان 
هــەر درێــژە داوە بۆیە ئێمــە ناتوانین بڵێین 
کــە بــە کوژرانــی مورەیەکیان کە قاســم 
ســولەیمانی بوو دەستی ڕێژیم لەو واڵتانە 
بووەتــەوە و دەســتێوەردان کــورت دەبێتــەوە 
یان سیاسەتی تێرۆری ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی ئێران ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێ! 
بــە هیــچ جۆرێــک وانییــە؛ چۆنکــە ئەو 
ڕێژیمە لە گشــتییەتی خۆیدا تێرۆریســت 
هەمــوو  دەیهــەوێ  و  تێرۆریســتپەروەرە  و 
ناوچــە لــە ژێــر دەســەاڵتی خۆیــدا بێــت. 
بۆیە هەرچەند مۆرەیەکی لەدەست بچێ، 
تەنانــەت ئەگــەر یەکێکــی وەکــوو قاســم 
بێــت، مۆرەیەکــی دیکــەی  ســولەیمانی 
هەیە بەاڵم دەبێ ئەو ڕاستییەش بڵێین کە 
قاسم سولەیمانی لە تەواوی ئەو ماوەیەی 
لــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی  کــە 
ئێراندا کاری کردووە لە سپای قودس کە 
کاروبارەکــەی پێوەندی بە دەرەوەی ئێرانە 
شــارەزاییەکی زۆری لە ناوچەکەدا پەیدا 
کردبوو،کەســایەتییەکانی ئــەو واڵتانەی 
بــاش دەناســی و زۆربــاش، لــە نــەزەری 
کۆمــاری ئیســامییەوە، سیاســەتەکانی 
ڕێژیمــی پەرە پێ دەدا،ڕەنگە جێگرەکەی 
کە تازە دیاریان کردووە ماوەیەک بکێشێ 
تاکوو ئەو شــارەزاییە بەدەســت بێنێ بەاڵم 

سیاسەتەکە هەر درێژەی دەبێ.

و  ســلێمانی  قاســم  دوای کوژرانــی  لــە 
خۆیــان »تۆڵــەی  بەقەولــی  ڕەوتــی  لــە 
ســەخت«ی کۆمــاری ئیســامی دژ بــە 
ئامریکاییەکان، فڕۆکەی موســافربەری 
لەالیــەن  و  ئامانــج  کرایــە  ئۆکڕاینــی 
ســپای پاســدارانەوە کــە بەداخــەوە هەموو 
کــورد  بەشــێکیان  کــە  موســافرەکانی 
بــوون، بوونــە قوربانــی. ئەوەیکە جێگەی 
تێڕامانــە ســەرانی ڕێژیــم تــا چەنــد ڕۆژ 
ئامــادە نەبــوون دان بــەم ڕاســتییەدا بنێــت 
زیاتــر  لــەوەش  دەکــرد!  لــێ  حاشــایان  و 
پــاش چەندیــن ڕۆژ عەلــی خامنەیــی بە 
ڕەســمی هاتە ســەر هێڵ و نەتەنیا ئامادە 
نەبــوو هاوخەمییــەک لەگــەڵ بنەماڵەی 
قوربانیــان بێنێتە زمــان بەپێچەوانەوە دفاع 
و داکۆکــی لــەم کــردارە تێرۆریســتییەی 

سپا کرد. خوێندنەوەی ئێوە چییە؟
بەڵــێ ئەو کردەوەیــەی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی کردەوەیەکــی زۆر دزێــو بــوو، 
کــە،  دەکــردەوە  بیــر  وای  ڕێژیــم  بــەاڵم 
تەبلیغاتــی  شــەڕی  لــەو ڕۆژانــەدا کــە 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  و  ئامریــکا  نێــوان 
ئیســامی زۆر توندووتیژ ببوو، دەرکەوت 
ئــەوە  دوای  و  دەتەقێنێتــەوە  تەیــارە  ئــەو 
هەمــوو  و  ئامریــکا  ئەســتۆی  دەیخاتــە 
دونیــا دژی ئامریــکا دێنێتە جۆش. بەاڵم 
وەکــوو زۆربــەی زۆری یــان دەتوانــم بڵێــم 
هەمــوو بەرنامەکانــی ڕێژیمی کۆماری 
ئیسامی کە موحاسباتی غەڵەتیان هەیە 
ئــەوەش غەڵــەت دەرچــوو چونکــە ئێســتا 
ســەردەمی تێکنیــک و زانســتە و ئەگەر 
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی باوەڕیان بەو 
تکنیک و عیلمە نییە و پشــت ئەستوورن 
بــە ئیدیولۆژیکەیان کە زۆر دواکەوتوویە 
هەر زۆر زوو ڕاگەیەندرا کە ئەوە ڕێژیمی 

کۆماری ئیسامی لێیداوە .
پشــکینین  گرووپەکانــی  وەختێــک 
ئامادەبــوون لــەو بــارەوە بێــن و لێکۆڵینەوە 
ڕێژیمــی  فڕۆکــە،  ئــەو  لەســەر  بکــەن 
حاڵــی  ئــەودەم  ئیســامی  کۆمــاری 
بــوو کــە چ هەڵەیەکــی کــردووە و بــە 
درەنگانــەوە ڕایگەیانــد کــە بەڵێ بە هەڵە 
مووشــەکێکی وان وێــی کەوتووە،ئێســتا 
ســەبارەت بــەو پرســیارەی کــە فەرمووتان 
ئایــا خامنەیــی خــۆی موبــەڕا دەبینــێ؟ 
نــاکا؟  و چــۆن سەرەخۆشــی لەخەڵــک 
دەبــێ بڵێێــن نابــێ لەبیرمــان بچێتەوە کە 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران بــۆ 
لــە  خــۆی  ئامانجەکانــی  بــە  گەیشــتن 
کوشــتنی خەڵــک و هیــچ جەنایەتێــک 
دەست ناپارێزێ! چونکە بۆ ئەوان ئەسڵی 
مەســەلەکە گەیشتن بە ئامانجەکانیانە و 
لە پێناو گەیشتن بەو ئامانجانەدا خەڵک 
وەک کەرەســتەیەک چــاوی لێدەکــرێ. 

هــەروەک لــە شــەڕی ئێــران و عێراقــدا 
دیتمــان تەنانــەت دوای ئەوەی کە ســپای 
عێراق لەو بەشــانەی کە داگیری کردبوو 
لە ئێران کشایەوە بەاڵم ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی ئێــران دەســتی هەڵنەگرت و بە 
میلیۆن ئینســان لەوێدا کــوژران و بریندار 
و نوقوســتان بــوون؛ یــان هەر لــە نێوخۆی 
ئێرانــدا دیتمان کە لــە یەک دوو مانگی 
ڕابردوودا کە لە خۆپیشاندانەکاندا، بەپێی 
ئامارێــک کە ســەرچاوە باوەڕپێکراوەکان 
کــەس   ١٥٠٠ لــە  زیاتــر  ڕایانگەیانــد، 

کوژران.
ئەوەیکــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی 
خەڵــک  ســەیری  کەرەســتە  وەکــوو 
دەکات و خەڵــک بێجگــە لــە کەرەســتە 
ئــەوان  بــۆ  دیکــەی  ئەرزشــێکی  هیــچ 
نییە،بــە دەیــان جار لــە ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی ئەزمــوون کــراوە؛ چاولێبکــەن 
بــۆ ئەو هەڵبژاردنەی کە لە بەردەســتدایە 
و ئەوانــی ڕابــردووش، خەڵــک لــە کاتی 
وەزیفــەی  بــواری  لــە  هەڵبژاردنەکانــدا 
تەنانــەت  و  نیشــتمانپەروەری  و  ئایینــی 
باوەڕیــان  ئــەوان  کــە  ناسیۆنالیســتی 
پــێ نییــە، خەڵــک هــان دەدەن بێنە ســەر 
ســندووقەکانی دەنگــدان! تەنیا بۆ ئەوەی 
کە بە دونیا بڵێن بەڵێ ئەوە ئێمە خەڵکمان 
لەگەڵە. بۆیە ئەو هەڵوێســتەی خامنەیی 
نابــێ هــەروا ســادە چــاو لێبکەیــن کە بۆ 
داوای لێبوردنــی لــە خەڵــک نەکــرد؛ بە 
بۆچوونــی ئــەو هەموو خەڵــک خەتابارە، 
لــەو  بێجگــە  تاوانبــارە  خەڵــک  هەمــوو 
گرووپــەی کــە لــە ویایەتدا لــە خزمەتی 

ئەو ڕێژیمەدان.

ئێستە زیاتر لە یەک مانگ لەم ڕووداوە 
کۆمــاری  ئێســتە  تــا  بــەاڵم  تێدەپــەڕێ 
»ســندووقە  نەبــووە  ئامــادە  ئیســامی 
ناوەنــدە  ڕادەســتی  فڕۆکەکــە  ڕەش«ی 
جیهانییــەکان یــان تەنانــەت کۆمپانیــای 
بووینــگ یان دەوڵەتــی ئۆکڕاین بداتەوە. 
ئەمــەش دژکــردەوەی توندی بەشــێک لە 
واڵتانــی جیهانی لێکەوتۆتەوە! پێتان وایە 
بۆچی ڕێژیم ئامادە نییە ئەم کارە بکات؟ 
ئایا شــتێکی نهێنی لەو ســندووقەدا هەیە 
کە ڕێژیم نایهەوێ بیروڕای گشــتی لێی 

ئاگادار بێ؟

بێگومــان ئــەو ســندووقە ڕەشــە کــە لــە 
تەیارەکەدا هەبووە و لە هەموو تەیارەکاندا 
هەیــە زۆرشــتی دیکــەی تێدایــە کــە تــا 
ئێســتە ڕوون نەبۆتەوە؛ ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی چونکــە بۆخۆی بــاش دەزانێ 
چــی کــردووە دەشــزانێ کــە ئەگــەر ئــەو 
ســندووقە ڕەشــە تەحویلــی ئۆکراین بدات 

یــان تەحویلــی واڵتێکــی دیکــەی بــدات 
کــە شــارەزان و دەتوانــن لێــی ورد ببنــەوە 
زۆر لــە نهێنییــەکان کــە تاکــوو ئێســتا 
ئاشــکرا نەبووە دەردەکــەوێ بۆیە دەبینین 
کە ڕێژیمی کۆماری ئیسامی جارێک 
دەڵــێ تەحویلــی دەدەیــن، دواتــر پەشــیمان 
دەبێتــەوە کــە ئەمانــە هەمووی نیشــانەی 
ترســی ڕێژیمی کۆماری ئیسامییە کە 
زیاتر لەوەیکە تاکوو ئێستا ڕیسوا بووە، بە 
تەحویلدانی ئەو ســندووقە و ئاشکرابوونی 
ئەو نهێنییە کە تاکوو ئێستا باسی لەسەر 
نەکــراوە زۆرتر لەوەی لەالی کۆمەڵگای 
درۆکانــی  و  بــێ  ڕیســوا  نێونەتەوەییــدا 

ئاشکرا بن.

دۆخــی خەباتــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردستان چۆن دەبینن؟ چەندە گەشبینن 
و  ئیســامی  کۆمــاری  نەمانــی  بــە 
گەیشــتنی کورد لەم پارچەی کوردستان 
بــە مافــە زەوتکراوەکانی؟ بە ســەرنجدان 
بەوەی کە لە ماوەی دووســاڵی ڕابردوودا 
ئێمــە وەکوو کــورد لە ڕۆژهەاڵت خاوەنی 
ســەنتەرێکین بە ناوی ناوەندی هاوکاری 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران. ئەساســەن 
چەنــدە  ئێســتا  تــا  هــاوکاری  ناوەنــدی 
لــە  توانیویەتــی  چەنــدە  و  پێشــکەوتووە 

ئامانجەکانی خۆی نیزیک ببێتەوە؟
من پێموابێ خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵت 
لە ئاســتێکی زۆر بەرزدایە و بە نیســبەت 
ســەرەتاکانی هاتنەســەرکاری کۆمــاری 
شــێوەی  و  شــکڵ  ئێــران،  ئیســامی 
خۆیــەوە  بــە  زیاتــری  زۆر  ئاگاهانــەی 
دیــوە؛ ئەویــش دەگەڕێتەوە بــۆ ئەوەی کە 
خەڵــک ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیان 
باشتر ناسیوە و لە الیەکی دیکەوە لە ژێر 
ســایەی عیلم و پێشــکەوتن الوانی کورد 
لە ڕۆژهەاڵت زۆرتر بە مافەکانی خۆیان 
ئاشــنا بــوون و باش دەزانن ئــەو مافانەی 
کــە هــی ئەوانە چــۆن لێیــان زەوت کراوە 
و گەیشــتوونەتە ســەر  ئــەو بــاوەڕەی کە 
بۆ بەدەستهێنانی ئەو مافە زەوتکراوانەیان 
دەبــێ خەبات بکەن. بێجگە لەوە ڕێژیمی 
کۆماری ئیسامی ئێران بە بێ خەبات و 
قوربانیــدان ئامادە نییــە هیچ مافێک بە 
هیچکام لە نەتەوەکان بە تایبەتی نەتەوەی 
کورد بدات. ئەوەیکە لە سەرەتاشدا عەرزم 
کردن ئەوەی کە خەڵکی کورد بە دەستی 
بەتــاڵ لــە بەرامبــەر ئــەو هەمــوو زوڵــم و 
زۆرەی کۆماری ئیســامی ئێراندا خۆی 
ڕاگرتــووە نیشــانەی ئــەو ئاگاهییەیــە و 
بوونی ئاستێکی زۆر بەرزە کە بە ڕاستی 
جێــگای شــانازییە و مــن پێموابــێ کــە 
ئــەو ئاگاهییــە و بەردەوامبــوون لە خەبات 
و بەدەســتهێنانی مافەکانیــان ئــەوان بــە 

ئامانجەکانی خۆیان دەگەیەنێ.
 لــە پێوەنــدی لەگەڵ ناوەنــدی هاوکاری 
مــن پێموابێت ئێمە ئۆپۆزســیونی کوردی 
ئێــران بە دامەزراندنی ناوەندی هاوکاری، 
دژی  خەبــات  لــە  نوێمــان  هەنگاوێکــی 
ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
ئەزمــوون کــردەوە؛ لە ڕابــردوودا بەداخەوە 
مێژووی ئێمەش وەکوو کورد پڕە لە شەڕی 
نێوخۆیی، یەکترشکاندن و یەکتربوغزاندن 
کە بەشــێوەی گشــتی دوژمنــان کەڵکی 
باشــیان لێوەرگرتــووە، بــەاڵم ئــەو ناوەنــدە 
توانیویەتــی کــە ئــەو واقعییەتــە نیشــان 
بــدات کــە ئەگــەر ئێمــە وەکــوو کــورد، 
و هەڵگــری  جیــاوازەکان  وەکــوو الیەنــە 
بیروبۆچوونــی جیــاواز جیاوازیمــان هەیــە 
لەگــەڵ یەکتر بەاڵم خاڵی هاوبەشیشــمان 
زۆرە ئێســتا ئێمــە لــە جیاتــی ئــەوەی کە 
خاڵــە جیاوازەکانمان بەرجەســتە بکەینەوە 
و هەر یەکەو بۆخۆی و بۆ حیزبی خۆی 
خەبات بکات و تێبکۆشــێ، بە سەرنجدان 
بــە خاڵە هاوبەشــەکانمان لەیەک نیزیک 
پێکهێنــاوە  هاوپەیمانیمــان  و  بووینەتــەوە 
دژی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ئێران. 
ئــەو ناوەنــدە دیــارە ئیدەئــال نییە بــەاڵم بە 
نیســبەتی ئەو هەنگاوە و ئەو ئەزموونەی 
مــن  بۆچوونــی  بــە  کردوویەتــی  کــە 
ســەرکەوتنێکی زۆر باشــە. مــن هیوادارم 
کە لە داهاتوودا بە هاوکاری زیاتر باشتر 
بەرنامــەی  هێندێــک  و  پێشــێ  بچینــە 
عەمەڵی ترمان هەبێ لە پێوەندی لەگەڵ 
خەبات دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسامی 
ڕواڵەتێکــی  نیشــاندانی  هەروەهــا  و 
یەکگرتــوو بە نیســبەتی کۆمەڵگایەکی 
کۆمەڵــگای  لــە  نێونەتەوەیی،چونکــە 
نێونەتەوەییــدا بەداخەوە ئەوەی کە زۆرجار 
پرشــووباوییانە،  دەکــرێ  کــورد  باســی 
دژایەتیــان لەگــەڵ یەکتــرە، بــەاڵم ئێمــە 
بــە ناوەنــدی هــاوکاری توانیومانــە ئــەوە 
نیشــان بدەیــن کە ئێســتا لــە ڕۆژهەاڵت، 
ئۆپۆزسیونی کورد یەکگرتووییە و یەک 

ئامانجی هەیە.

ئێــوە وەک حیزبــی دێموکــرات لە ماوەی 
چــوار ســاڵی ڕابــردوودا قۆناغێکی نوێ 
لە خەباتتان بەناوی »ڕاســان« ڕاگەیاند. 
ڕاســان ئێســتە لــە چ قۆناغێکدایــە؟ ئایا 
توانیویەتــی ئامانجەکانی خۆی بپێكێ؟ 
یان بە واتایەکی تر ئایا ڕاسان توانیویەتی 

خەباتی شارو شاخ لێک گرێ بدات؟
بەڵــی من لــەو باوەڕەدام کە ڕاســان زیاتر 
لــەوەی کــە مــن بۆخــۆم چاوەڕوانیم لێی 
هەبــوو چووەتــە پێشــێ؛ ئــەوە بــەو مانایە 
نییــە کــە کەموکــوڕی نییــە و تاکــوو 
ئێســتا توانیویەتــی هەمــوو ئامانجەکانی 

خــۆی بپێکــێ، چونکــە ڕاســان  وەک 
پڕۆسەیەکی نوێ لە خەباتی نەتەوایەتی 
دژی ئــەو زۆردارانــەی کە کوردســتانیان 
دابــەش کردووە بەتایبــەت لە ڕۆژهەاڵتی 
ڕابــردوودا  لــە  ئەگــەر  کوردســتان 
بیروبۆچوونەکــە ئەوە بــوو کە گرووپێک 
یــا  هەڵبژاردە،شۆڕشــگێڕ  خەڵکــی  لــە 
خۆنەویســت دێــن و خەڵــک لە ژێر ســتەم 
ڕزگار دەکــەن، راســان ئــەو پەیامــەی دا 
بــە خەڵــک کــە »ڕزگاری« ئەرکــی 
هەموو الیەکە کە بە گرووپێک جێبەجێ 
نابێــت؛ هەرکــەس لــە هــەر جێگایەکــدا 
لەهــەر کارو شــوغلێکی هەیــە دەبــێ بــە 
نیســبەت رزگاری خــۆی و نەتەوەکــەی 
هــەوڵ بــدا و خەباتــی بــۆ بــکات. هێزی 
پێشــمەرگە یــان هێــزی شــاخ پشــتیوان و 
یارمەتیدەری ئەوان دەبێت،ئەو پەیامە ئێمە 
لــە مــاوەی ئەو چوارســاڵی رابــردووەدا لە 
بۆنە جیاوازەکاندا لە نێو خەڵکدا داومانە، 
پشــتیوانی خەڵک لــە ناوەندی هاوکاری 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  لــە 
ئێــران و ئامــادە بــوون بــۆ پشــتیوانیکردن 
لــە حیزبەکانیــان. هەروەکــوو دیتمــان لــە 
جەریانــی مووشــەکبارانەکانی ڕێژیمــی 
کۆماری ئیســامی بۆ ســەر بــارەگاکان 
حیزبــەکان  داوای  لەســەر  خەڵکــە  ئــەو 
لەگــەڵ  و  گــرت  مانیــان  یەکگرتووانــە 
ئــەوەی کــە لەگــەڵ ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامی ئێــران تووشــی گێرەوکێشــەی 

زۆر بوونەتەوە.
 من پێموابێ راســان لە راســتای ئاگاهی 
بەخشــین بــە خەڵــک بــۆ هەســتکردن بە 
خەباتێکــی هەمەالیانە دەوری زۆری بووە 
بەاڵم وەک عەرزم کردن بێ کەموکوڕیش 
نییــە چونکــە ئێمــە وەک خەڵکی کورد 
لــە ژێــر ســتەمدا  لــە مەحروومییــەت و 
ڕایانگرتوویــن و حیزبەکانیش هەڵقواڵوی 
ئــەو خەڵکەن؛ ئەوانیــش بێ کەموکوڕی 
لــە  لــەوەی کــە هەمیشــە  بێجگــە  نیــن 
چاوســوورکردنەوەکانی  و  هەڕەشــە  ژێــر 
ڕێژیمی کۆماری ئیسامی ئێراندا بوون. 
مەســەلەیەکی دیکە لەمبارەوە ئەوەیە کە 
ڕێبەرایەتــی حیزبەکانــی  ئێســتا  تاکــوو 
ئۆپۆزسیۆنی کوردی ئێرانی پێیان لەسەر 
خاکی واڵتی خۆیان نییە، بە شــێوەیەک 
کــە لــە دوورە واڵتن. مــن پێموابێ ئەگەر 
هەمــووی ئەوانــە لێــک بدەینــەوە راســان 
دەورێکــی زۆر باشــی هەبــووە و توانــای 
ئــەوەی هەیــە لەوە زیاتریش خەباتی کورد 
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا بەرێتە پێشێ.

سپاس بۆ بەشداریتان لەم بەرنامە
سپاس بۆ ئێوەش.



  ژمارە ٧٦٨ ، ٣٠ی ڕێبەندان ٦١٣٩٨

پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات 
بۆ سێمیناری دوکتور قاسملوو لە پاریس

دەیــەی  کۆتایــی  ســااڵنی  لــە 
٦٠ی زایینــی، کاتێک دوکتور 
قاســملوو لــە ئورووپــاوە گەڕاوەیە 
لــە  حیزبیــی  هاوڕێیانــی  نێــو 
کوردســتانی باشــوور, بێجگــە لە 
چەند کەسێکی کەم لەو بەشەی 
حیزبــەوە  دەوری  بــە  کوردســتان 
نەمابــوون. ژمارەیەکــی بەرچــاو 
ئــەم  ڕێبەریــی  ئەندامانــی  لــە 
حیزبــە لە بزووتنەوەی چەکداریی 
ســاڵەکانی ١٩٦٧ – ١٩٦٨  و 
بەربەرەکانــێ لەگــەڵ هێزەکانــی 
ڕێژیمــی پاشــایەتی لــە نێوخۆی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت شــەهید 
دیکــەش  ژمارەیەکــی  ببــوون، 
لەژێــر زەختێکی زۆری سیاســی 
دیــوی  لــە  کــە  ئەمنییەتیــدا  و 
کوردســتانی عێــراق لــە ســەریان 
بــوو، لەگەڵ کۆمەڵێک گرفتی 
ڕێکخراوەیــی  و  تەشــکیاتی 
و  ئاســت  و  ببوونــەوە  بــەرەوڕوو 
ئیمکانی پەیوەندیی تەشــکیاتی 
ڕۆژهــەاڵت  دیــوی  لەگــەڵ 
ئاســتی  کەمتریــن  گەیشــتبووە 
خــۆی. گرفتێکــی دیکەش ئەوە 
بــوو کــە پێوەندییــەک بــە واتــا 
ئــەو  لەنێــو  تەشــکیاتیەکەی 

کەسانەدا نەمابوو.
دوکتــور  گەڕانــەوەی  بــەاڵم 
قاســملوو لە ئورووپا و هاوڕێیانی 
حیزبــی لــە باشــوور و  شــێوازی 
مودیرییەتــی، ســیمایەکی نوێــی 
بــە حیزبــی دێموکرات بەخشــی. 
و  توانایــی  خوێندنــەوە،  جــۆری 
و  ڕێکخســتن  لــە  شــارەزایی  
ئۆرگانیــزە کردنــدا، بــووە هــۆی 
پێشــدا  لــە  بتوانێــت  ئەوەیکــە 
کەســانەی  ئــەو  زۆری  بەشــی 
کــە بــە هــەر هۆیەک لــە حیزب 
ڕێــک  کەوتبوونــەوە،  دوور 
ئۆرگانیزاســیۆنێکی  و  بخاتــەوە 
ڕێــک و پێکتــر پێــک بێنێــت، 
ڕۆژنامەیــەک کــە باوکراوەی 
بیــر و فکری حیزبــی دێموکرات 
بــاو  بــوو ســەرلەنوێ چــاپ و 
بکاتــەوە  و پێوەندییەکانــی ئــەم 
حیزبــە بــە شــێوەیەکی ئەمڕۆیی 

گرێ بدات.
 گرینگتریــن هەنــگاوی دوکتور 
قاسملوو لەو سەردەمانە، نووسینی 
بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب 
بوو کە هەتا ئەو کات لە حیزبی 
لێــرەوە  بــوو.  نامــۆ  دێموکراتــدا 
بــوو کــە چۆنیەتیــی پێکهێنانی 
کۆبوونەوەکانی گرینگی حیزبی 
کۆنگــرە،  و  کۆنفڕانــس  وەک 
داڕشــتنی سیاسەتە گشتییەکان، 
تاکتیک و ستراتێژی و گەلێک 
بابەتــی پەیوەســت بــە کاروبــاری 
حیزبی بە شێوەیەکی سەردەمیانە 
گەاڵڵــە کــرا و لــە کۆنفڕانســی 

سێهەمی حیزبدا پەسند کرا.
کاتــی  تــا  کاتــەوە  لــەو   
دەســتی  بــە  شــەهیدکرانی 
تێرۆریســتەکانی  دیپلۆمــات 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە 
ڕێکەوتــی ١٣ جووالی ١٩٨٩ی 
زایینی، دوکتور قاســملوو هەموو 
توانــای خــۆی بــۆ بەهێزکردنــی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
بوارەکانــی  هەمــوو  لــە  ئێــران 

و  ڕێکخســتن  پێشــمەرگایەتی، 
ئابــووری بەکار هێنــا، بەتایبەت 
کە بناغەیەکی پتەوی سیاســی 
پێوەندییەکانــی  بــۆ  هــزری  و 
حیــزب لەگــەڵ واڵتانــی ناوچــە 
و ڕۆژاوایی داڕشــت. لەسەر ئەم 
بنەمایــە بــوو کــە پێناســەیەکی 
بــێ  ڕوانگەیەکــی  و  ڕوون 
گرێــی بــۆ بابەتی دۆســتایەتی، 
هاوپەیمانــی،  بەرژەوەنــدی، 
سەربەخۆیی سیاسی و پڕەنسیپی 
گرێدانــی پێوەنــدی بــە حیــزب و 

الیەن و واڵتان هێنایە ئاراوە.
دوکتــور قاســملوو لــە قۆناغــی 
شــەڕی ســارد و هاوکێشــەکانی 
دووجەمســەریدا  جیهانــی 
جیهانبینیــی تایبــەت بــە خــۆی 
و  بەرفراوانبینیــن  بــە  هەبــوو. 
هەڵسەنگاندنی ورد و هەمەالیەنە 
لــە دەقــی ملمانێــکان و ڕەوتــی 
تایبەتمەندییەکــی  ڕووداوەکان، 

ناوازەی ئەم ڕێبەرە بوو.
بووژانــەوەی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لەو قۆناغەدا 
و کەوتنەوە سەر پێی، لە ڕاستیدا 
و  لێهاتوویــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 
دوکتــور  تواناکانــی  و  زانســت 
قاســملوو لە بابەتــی مودیرییەت 
و ڕێکخســتن و ڕێبەریکردنــدا. 
وەک  چ  قاســملوو  دوکتــور 
بیرمەندێکی سیاســی، چ وەک 
کەســایەتییەکی ئاکادیمــی، چ 
کاراکتێرێکــی  و  ڕێبــەر  وەک 
نەتەوەیــی و چ وەک ســکرتێری 
حیزبــی دێموکــرات، بەهۆی ئەو 
تایبەتمەندییانــەوە کــە هەیبــوو، 
ڕێکخەرێکــی کارامــە و نــاوازە 

بوو.
کاتێــک  گۆشــەنیگاوە،  لــەم 
دەڕوانینــە کەســایەتیی دوکتــور 
کەســێکی  وەک  قاســملوو 
ڕێکخــەر، دەبێ ســەرنجی چەند 

خاڵی گرینگ بدەین.
لــە  نەتەنیــا  قاســملوو  دوکتــور 
خۆیــدا  حیزبەکــەی  ئاســتی 
بــە  مەیدانیــی  ڕێکخەرێکــی 
لــە  تەنانــەت  بــوو،  تــەواو مانــا 
و  بەرفراوانتــردا  بازنەیەکــی 
و  کوردســتانی  ئاســتی  لــە 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا ئەم الیەنە 

لە کەســایەتییەکەی بــە ڕوونی 
دەردەکەوێت.

پێــدا،  ئامــاژەم  وەک  هــەر 
وەک  قاســملوو  دوکتــور 
فکــری  ڕەوتــە  بیرمەندێــک، 
شــوێندانەرەکانی  تیۆرییــە  و 
جیهانی دەناســییەوە و ســەرنجی 
دەخســتە ســەر. لــە ملمانێکانی 
لــە  ئــەو ســەردەمەدا، یەکێــک 
کارە بەنرخەکانــی کــە زیاتــر بە 
هێنایــە  مەرزبەنــدی  مەبەســتی 
ســیمای  داڕشــتنی  ئــاراوە، 

دێموکرات بوو.
خاڵەکانــی  قاســملوو  دوکتــور 
وەک  دێموکراتــی  ســیمای 
پڕەنســیپەکانی ئەندامــی حیزبی 
بــە  مانــا  دەبــێ  کــە  داڕشــت 
بیرکردنــەوە و ڕەفتــار و کرداری 
تاکــەکان بــدات. ئەو پێــی وابوو 
کــە دێموكــرات لــە بەســتراوەیی 
بێزارە، دێموكرات ناسیوناڵیســتی 
بەرچاوتەنــگ نییــە، دێموكــرات 
بۆ وەالنانی ســتەمی نەتەوایەتی 
دێموكــرات  دەكات،  خەبــات 
بــاوەڕی بە ڕەســاڵەتی مێژوویی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
ئێــران هەیە. ئەگــەر لە دووتوێی 
و  وتووێــژ  و  گوتــار  و  دەق 
ببینــەوە،  ورد  بەیانییەکانــی 
بۆمــان دەردەکەوێت کە شــێوەی 
ڕێکخســتنی دوکتــور قاســملوو 
گوتارمێحــوەر بــوو، بــە مانــای 
دێموکراتیــک،  گوتارێکــی 
هــاوکات  و  شۆڕشــگێڕانە 
ئەنجامەکــەی  کــە  نوێخوازانــە 
تــاک  پەروەردەکردنــی  ببێتــە 
ئەنــدام  پێشــمەرگە،  کادر،  بــە 
حیزبەکــەی.  الیەنگرانــی  و 
ئــەم  بەرفراوانتــری  مانایەکــی 
پــەروەردە ئەوە بــوو کە هەوڵێکی 
تاکــوو  دەدا،  هەمەالیەنــەی 
کــورد  نەتەوەیــی  بزووتنــەوەی 
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لە 
بەســتێنی دێموکراســی نەترازێت 
دێموکراتیکــی  ســیمای  و 

بزووتنەوەکە پارێزراو بێت.
لە ئاستی کوردستانیدا، دوکتور 
قاســملوو پێــی وابوو کــە هەموو 
حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی 
کوردســتان بەرامبــەر بــە پرســی 

بەرپرســیارێتیی  نەتەوەیــی 
ئەســتۆیە،  لــە  هاوبەشــیان 
ڕوانگەیەکی ئەخاقی بە مانای 
دەروەســتبوون بــە پڕەنســیپەکانی 

خەباتێکی ڕەوا.
جیــا لە مەیدانــە گوتارییەکەی، 
دوکتــور  کرداریــی  مەیدانــی 
سیاســەتی  دەرخــەری  قاســملوو 
ســیمای  و  واقعبینانــە 
پراگماتیســتی دوکتور قاســملوو 
بــوو. لەو ڕووەوە کە بــەردەوام لە 
بیــری ســازدانی هاوپەیمانــی و 
یەکخســتنی هێــزە دژبەرەکانــی 
کۆماری ئیسامی بوو. دوکتور 
قاســملوو زۆر هەوڵــی دا لەنێــو 
ئۆپۆزیســیۆنی  ڕێکخراوەکانــی 
لــە  لــەو ســااڵنەدا  ئێرانــی کــە 
نێوخۆی ئێرانــدا بوون و جارێک 
سیاســەتی  بــەر  نەکەوتبوونــە 
ڕێژیــم،  ســەرکوتکارانەی 
هاوپەیمانــی و یەکگرتووییــەک 
مەبەســتە  ئــەو  بــۆ  پێکبێنێــت. 
لەگەڵ زۆرێــک لەوان پێوەندیی 
گــرت و ئامادەکاریــی ئەوەشــی 
کــرد کــە حیزبی دێموکــرات لە 
شــاری مەهاباد کۆیــان بکاتەوە 
و بــە پاتفۆرمێکــی دیاریکــراو 
بــۆ خەبــات لــە دژی ڕێژیمــی 
ڕێکیــان  ئیســامی  کۆمــاری 
بخات. بەاڵم ڕێژیم کە ئاگاداری 
هێرشــی  بــوو،  هەواڵنــە  ئــەو 
حیزبــی  مەهابــاد.  ســەر  کــردە 
دێموکراتیش بــۆ ئەوەی خەڵکی 
شــار نەکوژرێن بڕیاری دا هێزی 
پێشــمەرگە لــە شــار بکشــێتەوە، 
لــە ئاکامــدا هێزەکانــی ڕێژیــم 
مەهابادیان گرتەوە و بەم چەشنە 
کۆبوونەوەکــە ســەری نەگــرت. 
دواتریــش، تەنانەت ئەو کاتانەی 
کە بە سەفەر سەردانی ئورووپای 
دەکــرد، هەمــوو دەرفەتێکــی بۆ 
ئۆپۆزیســیۆنی  یەکڕیزکردنــی 
تــا  دەگواســتەوە.  ئێرانــی 
میللیــی  شــورای  ســەرئەنجام 
واڵت  دەرەوەی  لــە  مقاومــەت 
پێک هات، شورا لە کۆمەڵێک 
الیەن و کەسایەتی و ڕێکخراوی 
پێــک  ئێرانــی  ئۆپۆزیســیۆنی 
موجاهیدینــی  لەوانــە  هاتبــوو، 
خەڵــک و بەنــی ســەدر کــە لــە 

سەرکۆماری وەال نرابوو و خۆی 
هەروەهــا  پاریــس،  گەیاندبــووە 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئەندامێکــی کارای  کــە  ئێــران 
ئەو شــورایە بوو، بــەاڵم بەداخەوە 
بەهــۆی  هاوپەیمانییــەش  ئــەو 
کۆمەڵیــک گرفتــی نێوخۆیی، 
یەک لــەوان خۆ بەمێحوەر زانین 
و هەڵسوکەوتی نادیمۆکراتیکی 
ڕێکخــراوی موجاهیدیــن، دوای 
لەبەریــەک  ســاڵێک  چەنــد 
هەڵوەشــایەوە. دوکتــور قاســملوو 
بــەو ڕادەیــە لــە  خەبــات دژ بــە  
و  جیــددی  ئیســام،  کۆمــاری 
لێبــڕاو بوو، بەو ڕادەیەش باوەڕی 
بە چارەســەرکردنی ئاشــتییانەی 
لــەو  هەبــوو.  کــورد  پرســی 
پێوەندییەدا و لە ٢٠ی سەرماوەزی 
١٣٥٨ی هەتاوی، بە تێکۆشانی 
دوکتور قاســملوو و بە بەشداریی 
حیزبەکانــی  لــە  کۆمەڵێــک 
دژبــەری ڕێژیــم، هەیئەتێک بە 
نوێنەرایەتیــی  هەیئەتــی  نــاوی 
گەلــی کورد لــە مەهاباد پێک 
هــات. ئــەو هەیئەتــە نوێنەرانــی 
چەندین حیزبی کوردی و غەیرە 
بــە  و  دەگــرت  لەخــۆ  کوردیــی 
یەکــەوە لەگــەڵ ڕێژیــم کەوتنــە 
وتووێــژ. وتووێــژەکان بۆ  ماوەی 
چەنــد مانگێک بــەرەدوام بوون، 
لەو ماوەیەدا چەند جار هەیئەتی 
هەیئەتــی  لەگــەڵ  حکوومــەت 
نوێنەرایەتیــی گەلــی کــورد کە 
دوکتــور قاســملوو وتەبێژی بوو، 
بــەاڵم ڕێژیــم  بــوو.  دانیشــتنیان 
ڕیاکارانــە  زۆر  ماوەیــە  ئــەو 
دۆخــی ئاگربەســت و وتووێــژی 
بــە قازانجــی خــۆی گواســتەوە 
و هێــزی پــرش و بــاوی خــۆی 
ڕێکخســتەوە و پەالماری شاری 
ژێــر  ناوچەکانــی  و  مەهابــاد 
دەســەاڵتی هێــزە کوردییەکانــی 
دا. دوای سااڵنێک ڕێژیم کە لە 
جەوهــەری خۆیدا دژی ئەو بەها 
و چەمکانەیــە کــە بــاوڕی پێی 
بــوو، جارێکی دیکە، پرەنســیپی 
قاســملووی  د.  ئاشــتیخوازانەی 
گواســتەوە.  دەرفەتێــک  وەک 
پیانــی  وتووێــژ،  نــاوی  لەژێــر 
تێــرۆری فیزیکیی بۆ داڕشــت و 

وێــڕای عەبدوڵــا قــادری ئازەر،  
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندی و 
بەرپرسی دەفتەری نوێنەرایەتیی 
حیزب لە پاریس ، لە ١٣ جووالی 

١٩٨٩ی زایینی شەهید کران.
 لــە ڕاســتیدا دوکتور قاســملوو، 
پاشــخانێکی فکری و سیاســیی 
ئەوتــۆی لــە بەجــێ مــاوە کــە 
بــۆ ئێمــە لــە حیزبــی دێموکرات 
نەتەوەیــی-  بزووتنــەوەی  بــۆ  و 
ڕۆژهــەاڵت،  دێموکراتیکــی 

سەرمایە و ڕەمزێکی نەمرە.
وەبیری دێنمەوە، دوکتور قاسملوو 
ناونیشــانی  بــە  وتارێکــدا  لــە 
تێرۆریــزم لە ڕوانگــەی جیاوازەوە 
کــە بــۆ کۆنفڕانســی »تێــرۆر و 
ڕەوشــی مرۆڤانە« نووســیویەتی 
و لە ڕێکەوتی ١٦ی دێسامبری 
١٩٨٦، لێــرە )لــە پاریس( بەرێوە 
چوو، بۆچوونی خۆی ســەبارەت 
بــە تێرۆریــزم و بەرەنگاربوونەوەی 
ڕوانگــەی  لــە  ڕوو.  دەخاتــە 
د.قاســملووەوە، تێرۆریــزم ئەگــەر 
بە مانای هێرش بۆ ســەر ژیانی 
بێتــاوان  خەڵکــی  و  ئازادانــە 
بێــت، حیزبــی دێموکــرات بەپێی 
پرەنســیپی خۆی ڕەتــی دەکاتەوە 
بــە  دەوەســتێتەوە.  دژی  لــە  و 
قاســملوو،  دوکتــور  بۆچوونــی 
پێناســەی  و  هەڵســەنگاندن 
تێرۆریــزم  بــۆ  ڕۆژئاواییــەکان 
خەبــات  ئەمــەش  و  نەگونجــاوە 
لــە دژی ئــەم دیاردەیــە ئەســتەم 
دوکتــور  پێشــنیاری  دەکات. 
قاســملوو بــۆ ڕۆژئاواییەکان بەم 
شێوەیە بوو: »کاتی ئەوە هاتووە 
کــە ئەو جیاوازییانــە وەال بنێن و 
بەهاکانــی ژیانــی مــرۆڤ  لــە 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە هێند 
وەربگرن، چونکوو نابێ تەنیا بیر 
لە ئاسایش و بەرژەوەندیی خۆتان 
وەک ڕێکارێــک بکەنــەوە، ئەو 
پێــی وابــوو کــە دەبێ لــە ڕووی 
سیاسی و ئەخاقییەوە پشتیوانی 
لەو بزووتنەوانە بکەن کە پەنا بۆ 
تێرۆر نابەن و ئەمەش شــێوازێکە 

بۆ بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریزم.
 ئێســتاش کە ســی ساڵ بە سەر 
قاســملوودا  دوکتــور  تێــرۆری 
تێپەڕ دەبێت، تێرۆر پێناســەیەکی 
نەگۆڕ و بە کردەوە، سیاسەتێکی  
فەرمیــی کۆماری ئیســامییە. 
مانــا  بــە  تێــرۆر  ڕاســتیدا   لــە 
لــە  بەشــێکە  بەرباوەکــەی، 
عورفــی سیاســی و کۆڵەکــەی 

فیکریی ئەم ڕێژیمە.
ئەگــەر دوکتــور قاســملوو پێــی 
وابــوو دوژمنــی ژمــارە یەکــی 
دێموکراســییە،  تێرۆریــزم، 
هەمووتانــەوە،  بەرچــاوی  بــە 
کۆمــاری ئیســامیش ئەکتەر و 
پاڵپشتی ژمارە یەکی تێرۆریزمە 

لە جیهاندا.
تێرۆریزمــی کۆمــاری ئیســامی نەتەنیا 
نەتەوەکانــی  ناســنامەی  و  ئاســایش  
ئێــران و ژیانــی چــاالکان و خەباتکارانی 
کردووەتــە ڕێژیمــی  ئۆپۆزیســۆنی 

درێژە لە الپەڕەی ٨



٧ ژمارە ٧٦٨ ، ١٩ی فێڤرییەی ٢٠٢٠

لە ساڵی ١٩٩٩ـــەوە، ٢١ی فێڤرییەی هەموو ساڵێک لە الیەن ڕێکخراوی جیهانیی 
یونێســکۆوە بــە نــاوی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی ناودێــر کراوە و واڵتانی ئەندام 

لە یونێسکۆ ئەم ڕۆژەیان بە فەرمی ناسیوە.
بەپێــی پێناســە دەروونناســییەکان زمانــی دایکیــی منــداڵ، زمانێکــە کــە دایک لە 
کاتی دووگیانبووندا قسەی پێ دەکات و دەکرێ بوترێ کە یەکەمین ئاوازێکە کە 
منداڵ دەیبیستێ. کەوایە لە کاتی لەدایکبووندا، منداڵ بە بیستنی دەنگی دایک 

گریانەکەی ڕادەگرێت چونکە ئەو ئاوازە دەرک دەکات و لەگەڵی ئاشنایە.
منــداڵ بــە تێپەڕبوونــی کات و بیســتنی بەردەوام، زمانی دایکــی فێر دەبێت و هەوڵ 
دەدات قســەی پــێ بــکات. کــەم کــەم دەس بــە درووســتکردنی ڕســتە دەکات و لــە 
کاتێکــی کەمــدا فێــر دەبێت هەســتەکان و داخوازییەکانی بەم زمانــە بگوازێتەوە بۆ 

دەوروبەرییەکانی. 
لیكۆڵەران لە ســەر ئەو بڕوایەن کە فێربوونی زمانی دووهەم و ســێهەم بە ڕادەیەکی 
زۆر بەستراوەتەوە بە ڕادەی دەرکی منداڵ لە زمانی دایکی و توانای شڕۆڤەکردنی 
ئەم زمانە. بەم پێیە دەکرێ بوترێ کە زمانی دایکی، بنەڕەتی فێربوونی زمانەکانی 
دیکەیــە. نزیکــەی ٦ هــەزار زمــان لــە دنیادا هەن کــە ٩٦ لەســەدی خەڵکی جیهان 
لــە ٤ لەســەدی ئــەم زمانانە کەڵک وەردەگــرن. زمانی دایکی، زمانێکە کە مرۆڤ 
توانایی قسەکردنی پێ فێر دەبێ و تەنانەت الیەالیەکانی دایکیشی بەو زمانە لە بیر 
دەمێنێت، خەســارگەلێک کە بەر مێشــک دەکەوێت لە ئاخرین قۆناغیشــدا دیسانەوە 
ناتوانــێ ببێتــە هۆی لەبیرچوونــەوەی زمانی دایکی، هەر بۆیە، هەر مرۆڤێک دەبێ 
پێش بە لەنێوچوونی زمانی دایکی خۆی بگرێت چونکە ئەمە گەورەترین دیارییەکە 

کە بە لەدایکبوون بە مرۆڤ دەدرێت.
منداڵ لە ٥ ســاڵی ســەرەتای ژیانیدا، ٨٠ لەســەدی ئەو زانیارییانەی کە لە ماوەی 
ژیانیــدا دەبــێ فێریــان ببێــت، لــە بنەماڵــە وەردەگرێــت و لــە ٦_٧ ســااڵندا دەکەوێتە 
قۆناغێکــی نوێــوە. یــان لــە قوتابخانــەدا بــە زمانــی دایکــی دەخوێنێت کــە بە هۆی 
ئاشــنابوونی زمانەکــە ئاســانتر دەتوانێــت لەگــەڵ شــوێنی تــازە پێوەنــدی بگرێــت و 
ســەرکەوتوو بێت یان بە زمانی بێگانە دەخوێنێت کە زۆربەی کاتەکان بەهۆی ترس 
و دڵەڕاوکــێ و تێنەگەیشــتن لــە زمانی بێگانە و هەســتکردن بــە تەنیایی و نەبوونی 
پاڵپشــت، تووشــی خەســاری قەرەبوونەکــراو و دوورکەوتنــەوە لە خوێنــدن دەبێ کە لە 

داهاتوودا کۆمەڵگایەکی نەخوێندەوار پێکدەهێنرێت.
قوتابخانــە لــە شــکڵگرتنی کەســایەتی منداڵــدا کاریگەریــی زۆری هەیــە، چونکە 
دەبێتــە پــردی پێوەندیــی نێــوان بنەماڵــە و کۆمەڵگــەی گەورەتــر کــە زانیارییەکانی 
منداڵ کامڵتر و زانستیتر دەکاتەوە و بۆ ڕۆیشتنە نێو کۆمەڵگای گەورەتر ئامادەی 
دەکات. لــە هــەر کۆمەڵگایەکــدا کــە مرۆڤــەکان لــە خوێنــدن و پــەروەردە بە زمانی 
دایکی بێبەری بن، بەدڵنیاییەوە دەســەاڵتێکی زاڵم و ســەرەڕۆی سیاســی بە سەر ئەو 
کۆمەڵگایــەدا حوکــم دەکات. لــەو کۆمەڵگایــەدا نادادپەروەری ســەقامگیرە چونکە 
زمانێک بە ســەر زمانەکانی دیکەدا و کەســانێک بە ســەر کەســانی دیکەدا زاڵن. 
ئەمــە بــەو مانایەیــە کە لــەو کۆمەڵگایەدا، چەوســاندنەوەی مرۆڤە ژێردەســتەکان و 
نەمانیان لە الپەڕەی مێژوودا، لە پێشەوە بەرنامەی بۆ دارێژراوە کە نموونەی دیار و 

بەرچاوی ئەم کۆمەڵگایە، کۆمەڵگای ئێرانە.
لە کۆمەڵگای ئێراندا یەکێک لەو فاکتەرانەی کە زیاتر لە هەر شتێک هەڕەشەی 
لــە ســەرە فاکتــەری زمانــە نەتــەوە بندەســتەکانە، چونکــە هــەروا کە ئامــاژەی پێ 
کــرا، هــەر لــە ســەرەتای چوونــە نێــو قوتابخانــەوە و تەنانەت پێش لــەوەش لە ڕێگای 
میدیاکانی رێژیمەوە هەوڵ بۆ خەوشدارکردنی فەرهەنگ و زمانی نەتەوەکان دەدرێت 
و بە الواز و پەســت نیشــاندانی زمانەکان هەوڵ بۆ ســڕینەوە لە الیەن خودی نەتەوە 
ژێردەســتەکانەوە دەدرێــت. رێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــە دوورکردنــەوەی مندااڵن لە 
زمانی دایکی و قەدەغەکردنی خوێندن بەم زمانە، هەوڵی بیگانەکردنەوەی مندااڵن 
لەگــەڵ فەرهەنــگ، بیرمەنــدان، زمــان، مێــژوو و هەمــوو ڕابردووی خۆیــان دەدات و 
بەپێی پیانێک کە دایڕشــتووە مندااڵن دەکاتە نەســڵێک کە خۆیان بۆ کۆیلەبوون 
ئامــادە بکــەن. دوورکەوتنــەوە لــە زمانــی دایکــی و پێشــگرتن لە بە زانســتی بوونی 
زمانی دایکی، نەســڵێک بەرهەم دێنێت کە ســەرەڕای نەبوونی باوەڕبەخۆبوون، هیچ 

دەرفەتێکیان بۆ گەشەکردن وسەرکەوتن نامێنێ و مەحکووم بە نەمان و نەبوونن.
پاراســتنی زمانــی دایکــی و گرینگیــدان بــەم زمانــە لــەو ئەرکانەیــە کــە دەکەوێتە 
ئەستۆی تاک بە تاکی کۆمەڵگا و پێویستە کە هێز و کاتێکی زیاتری بۆ تەرخان 

بکرێت. 
چاالکیی زۆربەی ئەنجومەن و فێرگەکانی زمانی کوردی لە شارەکانی کوردستان 
جێی بایەخە بەاڵم لە ڕاســتیدا ئەرکی قورســتر دەکەوێتە ســەر زانایانی بواری زمان 
و هەروەهــا بنەماڵــەکان کــە لــەم نێوانــەدا ئەرکــی دایــکان وەکــوو کەســانێک کــە 
ســەرەتاییترین پێوەندییــە ســۆزداری، فیزیکی و دەروونییەکانیــان لەگەڵ منداڵ هەیە 

زۆر زیاترە.
ئایــا کاتــی ئــەوە نەهاتووە کە دایکان بۆ پارێــزگاری لەم زمانە هەنگاوێکی جیددی 

هەڵبگرن؟

نووسین: هێــــمۆ

وێــــــــــستگە

زمانـــی دایکی، 
دایکـــی زمانەکان

جوواڵنەوەی جەماوەری، 
شوێنگرەوەی بۆشایی ڕێکخراوەکان

لــە  ئێــران  ئیســامیی  ڕێژیمــی 
ســەرەتاوە بــە پیانــی جۆراوجــۆر 
توانــی هەمــوو ڕەوتــە سیاســییە 
پانتایــی  لــە  جۆراوجــۆرەکان 
سیاســەتی ڕه ســمیدا بخاتە دەرەوە 
ئــەوەی  بــکا.  لــێ  و نکۆڵییــان 
لــەو ئیســتراتیژییەدا  کــە چــۆن 
ســەرکەوتنێکی _ لــە مەنتقــی 
هێنــا،  بەدەســت   _ خۆیــەوە 
و  تایبــەت  باســێکی  جێــی 
لێــرەدا  وردە.  لێکۆڵینەوەیەکــی 
تیشــک  کــە  ئەوەیــە  مەبەســت 
بخەینەســەر ئــەوەی کە لــەدوای 
نکۆڵی لێکــردن  و  ســڕینەوە 
الیەنــە  و  ڕەوت  وەدەرنانــی  و 
سیاســه تی  لــه   سیاســییەکان 
بزووتنەوەیەکــی  ڕه ســمی، 
ســەری  بەرفــراوان  جەماوەریــی 
هەڵــدا و لــە ســااڵنی ڕابــردوودا 
توانیویەتی تا ئاستێکی بەرچاو، 
ڕێکخــراوە  و  ڕەوت  بۆشــایی 
سیاســییەکان پڕ بکاتەوە. بۆ ئەم 
مەبەســتە دەبێ سەرنجێک بدەین 
لە پێشــینەی ڕێکخراوە سیاسییە 
چاالکەکانــی نێــو شۆڕشــی ٥٧ 
و بنەمــا ئایدیۆلۆژیــی و ڕوانگە 
سیاســییەکانیان. دەکــرێ بڵێیــن 
جوغڕافیــای  سەرتاســەری  لــە 
جیاوازییەکــی  بــە   _ ئێرانــدا 
ڕەوتــی  جــۆر  ســێ  ڕێژەیــی _ 
فیکــری  و  سیاســی  دیــاری 
مەزهەبییــەکان،  کــە  هەبــووە 
چەپەکان و ڕێکخراوەکانی ســەر 
بــە ئیتنیســیتەکان بوونــە و لــەم 
نێوانەدا لە دوای تاران، کوردستان 
زۆرترین چاالکیی سیاســیی تێدا 
هەبــووە کــە ئەگەرچــی لەڕووی 
بــووە  کەمتــر  چەندایەتییــەوە 
لــەڕووی  ناکــرێ  قــەت  بــەاڵم 
چۆنایەتییەوە بە کەمتر لە تارانی 
بزانیــن، بەڵکــوو لــە زۆر ڕووه وه  
الیەنی پێشکەوتنخوازانەتری پێوە 
دیار بووە.  یەکەم ڕەوتێک کە لەم 
نێوانــەدا لــەڕووی خوێندنەوەوە بۆ 
ڕێژیمی ئێران تووشی ترازان بوو، 
چەپــەکان بــوون کــە دیارترینیان 
بریتی بوون لە توودە و فەداییانی 
ترازانــەش  ئــەم  هــۆی  و  خەلــق 
خاڵێک بوو کە هەســتیان دەکرد 
دەتوانن لەسەری لەتەک ڕێژیمدا 
کۆک بن و ئەویش بابەتی بیری 

دژەئیمپریالیستی بوو. 
بەهــۆی  ڕێکخراوانــە  ئــەم 
تــا  ڕێژیــم  لــە  نزیکبوونــەوە 
لــەڕووی  زۆر  ڕادەیەکــی 
ڕێکخســتنەوە تووشــی کۆســپی 
جیــددی بوونــەوە و لــە کۆتاییــدا 
و  الیەنگــران  لــە  بەشــێک 
ئەندامانیــان لەالیــەن ڕێژیمەوە بە 
ســانایی دەسبەسەر و ئێعدام کران 
و بەم شــێوەیە، دژایەتیی ئامریکا 
لەالیەن ڕێژیمــەوە وەکوو داوێک 
بۆ لەتۆڕخستنی ئەم ڕێکخراوانە 
باســکردنی  کــە  هێنــرا  بــەکار 

کەیوان دروودی
لێــرەدا بەتێروتەســەلی ناگونجێ. 
الیەنــە مەزهەبییــە دیارەکانیــش 
نزیکایەتیــی  لەبــەر  تارانــدا  لــە 
ئایدیۆلۆژیــک، وەک چاوەڕوان 
دەکرا هەڵخەڵەتێنران و کەســانی 
دیــاری وەکــوو شــەریعەتمەداری 
لــەو نێوانــەدا ئیعتبــاری خــۆی 
لەدەســت دا و ڕێژیــم توانیــی بە 
هەموو هێزەوە سەرکوتیان بکات.
ڕاپەڕینەکانــی  لەالیەکیتــرەوە 
و  ئەحــواز  کوردســتان، 
ڕووبــەڕووی  تورکمەن ســەحرا 
گــەورە  پیانــی  پــەردە  چەنــد 
لــە دروســتکردنی  بوونــەوە کــە 
ناکۆکی و دانوستانی نێوبەتاڵەوە 
بــە  پاشــان  لــە  و  دەســتیپێکرد 
گشــتگیر  بەرفراوانــی  هێرشــی 

کۆتایی پێهات.
هــەر لــە ســەرەتاوە دیار بــوو کە 
ســڕینەوە و وەالنانــی ڕێکخــراوە 
سیاســییەکان، ناتوانــێ کۆتایی 
ماراتۆنی ڕێژیم بێت و سروشتی 
و  بیــر  بوونــی  کۆمەڵگــە، 
جیــاواز  بەرژەوەندیــی  و  ئایدیــا 
درەنــگ یــان زوو، دەبێتــە هــۆی 
سەرهەڵدانەوەیەکی نوێ لە فۆرم 
و قەوارەیەکــی نوێــدا. دە ســاڵی 
ســەرەتای هاتنەسەرکاری ڕێژیم 
بــە بابەتــی دۆخــی نائاســایی و 
شــەڕەوە، کۆتایــی پێهــات و لــە 
پاشان زنجیرە تیرۆرێکی بەرفراوان 
لە ناوخۆ و دەرەوە دەســتیپێکرد و 
لێکەوتەکانــی ئەمەش بە پانی 
هێنانەسەرکاری خاتەمی و باس 
و بابەتــی کرانــەوە و ئاشــتەوایی 

کۆتایی پێهات. 
بەاڵم لە ساڵەکانی هەشتا بەماوە 
و بــە ئاشــکرابوونی قەیرانێکــی 
قەیرانخولقێنــی  ڕێژیــم  نوێــی 
پرســی چەکــی  و  دەســتیپێکرد 
ئەتۆمــی جارێکیتر کۆمەڵگەی 
نــوێ  گێژاوێکــی  ڕووبــەڕووی 
کــرد. هاوتەریــب لەتــەک ئــەم 
هەندێــک  وردە  وردە  قەیرانــە، 
کولتــووری  و  هــزری  ڕەوتــی 
ســەری هەڵــدا کە لــە چەند الوە 
بــۆ ڕێژیــم سەرئێشــەی جیددیان 
دروســت دەکرد.  یەکەم ئەوەیکە 
ڕاســتەوخۆ  ڕەوتگەلــە،  ئــەم 
ئەحزابــەوە  بــە  پەیوەندییەکیــان 
لەژێــر  بکــرێ  هەتــا  نەبــوو 
نــاوی موحاریبــە، هەوڵــدان بــۆ 
ڕووخانــدن و بابەتــی هەواڵگریدا 
ســەرکوت و پاشــان وەدەر بنرێن. 
بەگشــتی  ئەوەیکــە  دووهــەم 
ئایدیۆلۆژیــاوە  ڕووی  لــە 
جیاوازیــی جەوهەرییــان لەتەک 
و  هەبــوو  ئیســامیدا  ڕێژیمــی 
لــە الیەکیترەوە تایبــەت بە چین 
نەبــوو  دیاریکــراو  توێژێکــی  و 
گۆڕانێکــی  نیشــانەکانی  و 
گــەورەی تێــدا بــەدی دەکرا کە 
ئەو ڕاستییەی دەردەخست کە لە 
جەوهەری خۆیدا سەری سازانی 
بیــری  لەتــەک  پێکهاتــن  بــۆ 

ئیسامیدا نییە. 
خوێنــدکاران،  مامۆســتایان،   
چاالکانــی  ژنــان،  کرێــکاران، 

و  هونــەری  و  ئەدەبــی 
هەڵســووڕاوانی ژینگــە و زمــان 
هــەر هەمــوو لــە جمکێکــەوە ئەم 
لــە  بــرد.  گۆڕانەیــان بەرەوپێــش 
ئێســتەدا دەبینیــن کــە ڕێژیمــی 
ئێــران کە الی وابــوو بە وەالنانی 
ڕێکخراوی سیاسی له  به شداری 
له  سیاســه تی ڕه سمیدا بۆ هەتایە 
لــە کۆمەڵگــە  یەکدەســتییەک 
دروســت دەکات و بەو شــێوازە بە 
ئامانجە تۆتالیتاریانیستییەکانی 
دەگات، ڕۆژانــە بــەرەوڕووی ئەم 
بەهیــچ  و  دەبێتــەوە  جوواڵنــەوە 
جۆرێکیــش پێی ناکــرێ لەناوی 
ببــات. دیارە ناکــرێ لەم نێوانەدا 
دژه یاســایی  چاالكانــی  دەوری 
الیه نه  سیاســییه كان، ڕاگەیاندن، 
و  کۆمەاڵیەتییــەکان  تــۆڕە 
هەڵکشــانی ئاســتی خوێندەواری 
و خاڵەکانیتــر کــە هــەر کامــە 
دادەنێــن  خۆیــان  کاریگەریــی 

لەبەرچاو نەگرین.
فرەڕەنگیــی  بێــت  جــۆر  هــەر 
و  بیــر  جیاوازیــی  و  کۆمەڵــگا 
بۆچــوون و ئایدیــاکان لە هەموو 
بــۆ  تەنیــا  ڕەهەندەکانییــەوە 
ماوەیەکی کــورت دەخنکێندرێ 
ئەســڵە  ئــەو  ئێــران  ڕێژیمــی  و 
کۆمەڵگــەی  نەگــۆڕەی 
ژێرچەپۆکــی  فرەچەشــنی 
ســەرەڕای  کردبــوو.  لەبیــر 
ئــەوە  دەبــێ  ئەمانــەش  هەمــوو 
بزانیــن کــە بەبــێ ڕێکخســتن و 
بەشــەکانی  لێکنزیکبوونــەوەی 
توانــای  جوواڵنەوەیــە،  ئــەم 
بەهێزکردنــی  و  گشــتگیرکردن 
زۆر کــەم دەبــێ، هەربۆیــە ئێمــە 
تاقیکردنەوەیەکــی  لەبــەردەم 
بتوانیــن  تاکــوو  مێژووییدایــن 
توانــای  ڕاگرتنــی  ســەرباری 
ڕێکخــراوی سیاســی، پردێکــی 
دروســت  مەعریفــی  پەیوەندیــی 
ئــەم دامــەزراوە  لەنێــوان  بکەیــن 
جوواڵنــەوەی  و  ڕێکخراوانــە  و 
جەماوەریی ناوخۆیی و ئەم وزەیە 
بــە هاوتەریبــی بــە گۆڕانکارییە 
دەرەوە  و  ناوخــۆ  سیاســییەکانی 
گــرێ بدەیــن. وەک دەزانیــن لــە 
ئێستەدا ڕێژیمی ئێران بەرەوڕووی 
ئیزۆالســیۆنێکی قووڵ و بەرینی 
بان ناوچەیــی  و  ناوچەیــی 
بووەتــەوە و ئەمــەش دەتوانــێ بــۆ 
ئێــران  ڕێژیمــی  بنکۆڵ کردنــی 
زۆر شــوێندانەر بــێ.  بەگشــتی 
بەکارهێنانــی  خاڵــی،  ســێ 
الیەنــە  و  هێــز  زەرفییەتەکانــی 
بەکارهێنانــی  و  سیاســییەکان 
ئەوپــەڕی توانســتی جوواڵنەوەی 
پێکەوەبەســتنیان  و  جەمــاوەری 
گۆڕانکارییــەکان،  لەتــەک 
ڕێژیمــی  بــە  دەتوانــن کۆتایــی 
بیــری  پاشــماوەی  و  ئیســامی 
دەســەاڵتی  و  پاشــایەتیی 
سەرەڕۆی ئێرانی بێنن. هەر لەژێر 
خوێندنەوەدایــە  ئــەم  ڕۆشــنایی 
و  ویایەتــی  فاشــیزمی  کــە 
گۆڕانکاریــی  لــە  پاشــایەتی 
بەنــاوی  و  دەترســن  داهاتــوو 

جۆراوجــۆری وەکــوو هەڕەشــەی 
ئانارشــیزم و دابەشــبوون و هتــد 
هەوڵ دەدەن لە گۆڕانکارییەکی 
کــە  بکــەن  پێشــگیری  ئەوتــۆ 
ڕێشۆمەکەی لە دەستی خۆیاندا 
نییە. هۆکاری ئەم ترسە وەک لە 
سەرەتاشەوە باس کرا، جەوهەری 
کــە  جەماوەرییەکانــە  جوواڵنــە 
بــە  دڵنیایــی  جــۆرێ  بەهیــچ 
پشــتگیریی  و  هێنانەســەرکار 
دەســەاڵتێکی تاکتــەوەر نــادات. 
هەرچۆن بێــت، ئیرادەی جەماوەر 
توخمــی ســەرەکی و دینامیزمی 
پلــە یەکــی ئــەو جوواڵنەوەیەن و 
ئــەوەش لــە ســادەترین دەربڕینــدا 
ڕەنگدانــەوەی فرەچەشــنییە کــە 
خۆیــدا  لــە  فرەچەشــنییە  ئــەم 
هەڵگری جۆرێک تایبەتمەندیی 
کــە  تۆتالیتاریانیســتییە  دژە 
و  یەکدەســت کردن  لــە  خــۆی 
ســڕینەوەی جیاوازیدا دەبینێتەوە. 
ئەمانــەش  هەمــوو  ســەرەڕای 
پێگەداربوونی ئیستبدادی ئێرانی 
پریشــکەکانی  پەلهاویشــتنی  و 
جوغرافیــای  سەرتاســەری  بــۆ 
ئێران، هەنووکە و لە داهاتووشــدا 
مەترســییەکی گەورەیــە و دەبێ 
بــە وریاییــەوە مامەڵــەی لەگەڵ 
بکــرێ. نزیــک بە یەک ســەدە 
نوێــی  دەوڵەتــی  دەســەاڵتی 
ئێرانی، لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە 
تەونــی  نێــو  خزاندووەتــە  خــۆی 
ئێستەشــدا  لــە  و  کۆمەاڵیەتــی 
بوارەکانــی  دەبینــی  وەک 
تەنانــەت  و  کولتــوور  وەرزش، 
هونەریشــی گرتووەتــەوە و وەک 
هەمــوو  ئێســتەدا  لــە  دەیزانیــن 
ســواخدراوانەی  دەموچــاوە  ئــەو 
بەنــاوی جۆراوجــۆرەوە خزمەتــی 
ســەرکوتیان  جمگەکانــی 
دەکــرد، دەمامکیــان خــوار بــووە 
فشــارەی  ئــەو  جەماوەریــش  و 

لەسەریان زیاتر کردووە. 
ئەمــە ئــەو واتایــە دەگەیەنێ کە 
ســەرەڕۆ  دەســەاڵتی  ســاختاری 
ڕووبــەڕووی ئیــرادەی کۆمەڵگە 
بووەتــەوە و ڕێگــەی دەربازبوونی 
ئەوەنــدەی خــۆی وێنای دەکات، 

هەراو و کراوە نییە. 
لــەدوای چــوار دەیــە نکۆڵــی لە 
ڕای جیــاواز ئێســتە دەبینین کە 
ئــەم ڕا جیاوازە ســەرکوت کراوانە 
بــۆ  و  هەســتاونەتەوە  بەهێــزەوە 
بچووکترین هــەل دەگەڕێن تا بە 
قازانجــی خۆیــان و وەچەکانــی 

داهاتوو بیگوازنەوە. 
ئــەو  دەوری  کــە  لێرەدایــە  ئــا 
ڕێکخــراوە سیاســییانە گرینــگ 
دەبــێ کــە بتوانــن خوێندنــەوەی 
دروســت بــۆ هێــزی ئەم شــەپۆلە 
هێــز و  بکــەن و  لەبڕاننەهاتــووە 
زەرفییەتــی خۆیــان لــەو پێناوەدا 
بەخۆشــییەوە  بکــەن.  ئاراســتە 
لــە  ڕووەوە  لــەو  کوردســتان 
بــەاڵم  بارودۆخدایــە،  باشــترین 
هێشــتا بۆ گەیشــتن بــۆ حاڵەتی 
دوورودرێــژ  ڕێگەیەکــی  باشــتر 

لەبەردەمماندایە.



  ژمارە ٧٦٨ ، ٣٠ی ڕێبەندان ٨١٣٩٨

دەرەوەی  مێژســاڵە  لــە  بەڵکــوو  ئامانــج، 
سنوورەکانیشــی تەنیوەتــەوە. ئــەم ڕێژیمە 
لــە  تێرۆریســتیی  بەربــاوی  تۆڕێکــی 
ڕۆژئــاوا  تەنانــەت  و  ناوچــە  واڵتانــی 
داخســتووە. ئــەوەی لــە عێــراق، یەمــەن، 
ســووریە و لوبنــان و ناوچەکانــی دیکەی 
دەیبینیــن،  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 
بــە  ڕێژیــم  سیاســەتەیە.  ئــەم  ئەنجامــی 
وەڕێخستنی شەڕی پرۆکسی و فیرقەیی 
دەیــان  پۆشــتەکردنی  و  دامەزرانــدن  و 
ڕێکخــراو و هێزی میلیشــیایی، ئاســایش 
و تەناهیــی ناوچەکــەی لەبار بــردووە. لە 
ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لە هەر کام 
لەم واڵتانە بە دەیان و سەدان هەزار کەس 

به شی حەوتەم

مریەم عەلیپوور

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون

ناســین یان پێناســه ی چەمکی هەر یەک 
لــە کۆڵەکەکانی بناغه ی گەشــەکردنی 

مێتودی ڕاهێنەری.
پیتی »گ« وه ک: گۆڕان

سروشــتی جیهان و مرۆڤایه تی واده خوازێ 
کۆمه ڵگــه   ڕه هه نده کانــی  لــه   زۆر  کــه  
به تایبــه ت  بێــت.  لــه  گۆڕانــدا  بــه رده وام 
شۆڕشــی ئێلێکترونیکــی و به جیهانیبوون 
کاریگــه ری خۆیان هه بــووه و هەیە ؛ به اڵم 
هیــچ کات ئاڵوگۆڕ لەخــۆوە نایەتە دی! 
ئه گه ر مرۆڤ بۆ خۆی هەوڵی بۆ نەدات. 
جه ســته ی ئێمــەی  مرۆڤه کان بــه رده وام له  
گۆڕاندایــه . که واته  ده بــێ ئه وه ش بزانین، 
هۆشــیاری و بیروڕاکانــی مرۆڤیــش لــه  
یــان  فێرکــردن  و  پــه روه رده   گۆڕاندایــه . 
په ره دان به  چه مکی زانست ده توانێت ببێته  
هــۆکار بــۆ گۆڕانکارییه کی بنه ڕه تی له  
کۆمه ڵگــه دا، یــان بــه  واتایه کــی دیکــه  
ده توانیــن بڵێیــن کــه  پــه ره دان بــه  زانســت 
بنەڕەتییەکانــی  هۆکارە  لــە  یەکێــک 
گه شــه کردنی  و  گــۆڕان  هــۆکاری 

کۆمه ڵگه یه .
لــه   پــه روه رده   و  خوێنــدن  به رنامه کانــی 
چه مکــی  دوو  کۆمه ڵگه یه کــدا  هــه ر 
هه یــه ، چه مکی کــۆن و چه مکی نوێ. 
ئاڵوگــۆڕ  پێشــکه وتووه کاندا  واڵتــه   لــه  
به ســه ر به رنامەکانــی خوێنــدن و پەروەردە 
و  دێــن  کۆنــن  چەمکــی  له ســەر  کــە 
شــارۆمەندان  بەرژەوەنــدی  لــە  بــه رده وام 
لــەو  بۆیــه   هــه ر  ده کــه ن.  به ڕۆژەڤیــان 
ڕه نگــی  و  شــوێن  که متــر  واڵتانــەدا 
چه مکــی کــۆن به  سیســتمی پــه روه رده وە 
دیــاره  و بــەردەوام لــە ئاڵوگۆڕدایــە، به اڵم 
چه مکــی  دواکه وتووه کانــدا  واڵتــه   لــه  
به رژه وه نــدی  لــه   کــە  بەتایبــەت  کــۆن 
سیســتمه  دیکتاتۆره کانــدا بێت به   درێژی 
ته مه نــی ئــه و سیســتمه  دیکتاتــۆره  هیــچ 

ئاڵوگۆڕێک بەخۆوە نابینێت. 
-١٨٦٤(  John Rockefeller
١٩١٥( گه وره ترین پیشه ســاز و بازرگانی 
ویایەتــه   کــه س(  )ده وڵه مه ندتریــن 
یه کگرتووەکانــی ئه مریکا ده ڵێت: ›‹هەر 
وەک چۆن نان و شــەکر و شــیر و شــتی 
هەڵســوکەوت  دەبــێ  دەکــڕی،  دیکــە 
کردنیــش بەشــێوەیەکی بــاش و دۆســتانە 
بکــڕی. مــن خــۆم ئامادەم بــە گەرانترین 

نرخ بیکڕم. ›‹
بــه ره و  بمانهه وێــت  ئەگــه ر  هه ربۆیــه  
پێشــکه وتن بڕۆیــن ده بــێ ئاڵوگۆڕ وه ک 
بــۆ  پێویســت  و  ئەرێنــی  پەیامێکــی 
کۆمه ڵگــه  بزانین. گۆڕانــکاری ئه رێنی 
لــه  هه ڵســوکه وت، بیرکردنه وه ، سیســتمی 
تــا  لــه  باخچــه ی منــدااڵن ڕا  پــه روه رده  
زانکــۆکان، شــێوازی ســتانداردی ژیانی 
ڕۆژانــه ، .... گرنگــی و تایبەتمەنــدی 
خــۆی هەیــە. بــۆ ئــه م کاره ش ڕاهێنانمان 
ده وێــت، ده بــێ هــه ر تاکێکــی کۆمه ڵگه  

و  ئەکادیمــی  که ســایه تییە  بەتایبــه ت 
سیاســییه کانمان به کــرده وه لــه  خۆیانــه وه  

ده ست پێبکه ن.
 Lev لێــڤ نیکۆاڵیڤیــچ تۆڵســتۆی  
  Nikolayevich Tolstoy
)-١٩١٠ ١٨٢٨( نووســه ر و فەیله ســوفی 
ڕووسی ده ڵێت: ›‹هه موو که س حه ز ده کا 
که  گۆڕانکاری هه بێ و خه ڵکانی دیکە 
بگــۆڕن، بــه اڵم به داخــه وه  کەم کــه س بیر 

له وه  دەکەنه وه  که  خۆیان بگۆڕن.‹‹   
لــه    Nikolayevich وته یــه ی  ئــه و 
نێــو  لــه   و  دواکه وتــووەکان  کۆمه ڵگــه  
که ســایه تییه   و  سیاســی  ڕێکخــراوی 
لــه   کۆمه اڵیه تییــه کان  و  سیاســی 
کوردستانی ئێمه شــدا ڕه نگدانه وه ی زۆره ، 
بەتایبــه ت لــه  الیــه ن ده ســه اڵتدارانه وه  که  
ته نیــا حــه ز ده کــه ن خه ڵکانــی دیکــە بــه  
بــه   شــێوازی خۆیــان و ملکه چکردنیــان 
داخوازه کانــی خۆیــان بگــۆڕن. زۆربــەی 
زۆر له وانه  له خۆیان ڕا ده ســت پێناکه ن بۆ 
ئاڵوگۆڕ و پێشــکه وتن که  له  به رژه وه ندی 

کۆی کۆمه ڵگه دا بێت. 
 Alvin Toffler تۆفلــه ر  ئالویــن 
توێــژه ری  و  نووســه ر   )١٩٢٨  ٢٠١٦-(
ویایەتــه   به ناوبانگــی  )لێکۆڵــه ر( 
یه کگرتووەکانــی ئا مریــکا ده ڵێــت: ›‹بێ 
ســه واد ئــه و که ســه  نییــه  کــه  خوێنــدن و 
نووســین نازانێــت، به ڵکوو بێ ســه واد ئه و 
که ســه یه  کــه  حه ز ناکات شــتی تازه  فێر 
بێــت و  ئاڵوگــۆڕ بەســه ر خوو و ڕەوشــتە 

کۆن و بێکه ڵکه کاندا بێنێت.‹‹
وێــڕای  پێشــکه وتووه کاندا  واڵتــه   لــه  
ئه وه یکــه  سیســتمی پــه روه رده  و فێرکــردن 
به  شێوه یه کی سیستماتیک و ڕێکوپێک 
ده ســت  باخچــه ی منــدااڵن ڕا  لــه   هــه ر 
پێــده کات، لــە هەمــان کاتیشــدا بــه رده وام 
و کۆبوونــه وه ی  کــۆڕ  و  خول)کــۆڕس( 

تایبه تیان له سه ر ڕاهێنه ری هه یه .
کۆمه ڵگــه ی جیهانی به رده وام له  حاڵه تی 
بــه اڵم  گۆڕانکاریدایــه   و  جێگۆڕکــێ 
کوردســتان  داگیرکه رانــی  چــی؟  ئێمــه  
و  ئاڵــۆزی  بــۆ  ســه ره کین   فاکته رێکــی 
کێشــه نانه وه ، بــۆ ئــه وه ی کــورد نه گاتــه  
و  ئابــووری  ڕامیــاری،  ســه قامگیری 
ســه قامگیری  نه گاتــه   کۆمه اڵیه تــی، 
بنه مــای  له ســه ر  پــه روه رده   سیســتمێکی 
فه لســه فه یی و عه قانــی. خۆشــمان بــێ 
ڕۆڵ نیــن و هــه رده م لــه  ژێــر کاریگه ری 
واڵتانــی داگیرکه رداین . لــه دوای ئه وه ش 
کــه  کیانێکــی کــوردی تــا ڕاده یــه ک 
کوردســتان  به شــێکی  لــه   ســه قامگیر 
تــا  به داخــه وه   بــه اڵم  هه یــه   )باشــوور( 
ئێســتاش بــه و شــێوه یه ی کــه  ده بــوو کار 
کرابــا بــۆ گۆڕینــی هاوکێشــه  ڕامیاری 
و  کۆمه ڵگــه   کۆمه اڵیه تییه کانــی  و 
ته نانــه ت پــه روه رده ش لەســەر  شــێوه یه کی 
جیهانــی  ئاســتی  لــه   پێشــکه وتووانه  

پێشکه وتوودا ، نەکراوە. 
 ئێســتا ئەگەر ڕاشــكاوانە و ڕاستگۆیانە 
بدوێیــن، ده توانیــن بڵێیــن کوردســتان بــه  
هه مــوو پارچه کانییــه وه  لــه  نێــو گێژاوی 
بــەو  به ســتووه .  چه قــی  ڕاهێنه ریــدا 
سیاســییه کان  و  ڕووناکبیــران  هیوایــە 
بتوانــن ناوەندێــک دامەزرێنــن بــه  نــاوی 

ناوه نــدی ڕاهێنــه ری بــۆ ڕێنوێنــی کردن 
کــورد  فێرخوازانــی  ڕێنیشــاندانی  و 
ڕاهێنــه ری،  مێتۆده کانــی  ڕێــگای  لــه  
بەدڵنیاییەوە کاریگەری بەرچاوی لەســەر 
داهاتــوو دەبێــت و زیاتــر بەرەوپێشــچوونی 
کوردســتان و هەروەها گەشــەکردنی بیری 

تاکی کورد بەخۆوە دەبینێ. 
ئــەو ڕووداوانــەی له  جیهان و ڕۆژهه اڵتی 
دەوروبــەری  لــە  بەتایبــه ت  و  ناوەڕاســت 
کوردســتان ڕوودەدەن هه روا ئاســایی نین. 
هەمــوو ئــەم ڕووداوانــە پێمــان دەڵێــن كــە 
ناوچەكــە لە ئەگــەری گۆڕانێكی گەورە 
جوگرافیــای  نوێــی  داڕشــتنەوەیەكی  و 
كــە  دایــە  )ژێئۆپۆلۆتیــک(  سیاســی 
ده بــێ خوێندنــەوەی وردمــان بــۆی هەبێت 
ئــه و  ئەگەرەكانــی  بــۆ  ئامادەبیــن  و 
ئامــاده کاری  ده بــێ  گۆڕانکارییانــه . 
مامەڵەكــردن  بــۆ  بکــرێ  بنه ڕه تــی 
ئــەو  لەگــەڵ  ڕووبەڕووبونــەوە  یــان 
دەكرێــن  چــاوەڕێ  گۆڕانكارییانــەی 
لەســەر پانتایــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت . 
دەســت  لێــرەوە  چاكســازی ڕاســتەقینەش 
کۆمه ڵگــه   تاکه کانــی  کــه   پێــدەكات، 
ڕاهێنه رییان پێ بکرێ به  تایبه ت له ســه ر 
هــۆکاری  ببێتــه   تــازه  کــه   ئاڵوگــۆڕی 
دواکه وتووەکانــی  نۆرمــه   شــکاندنی 

کۆمه ڵگه .
هه نگاوێکــی گرنــگ بــۆ گه یشــتن بــه  
پێشــکه وتوو  و  زینــدوو  کۆمه ڵگه یه کــی 
ئه وه یه  که  بتوانین له  پڕۆسه ی ڕاهێنه ری 
وه ک پڕۆســه یه کی وانه گوتنــه وه  نــه ک 
هــه ر لــه  ئاســتی زانکــۆکان به ڵکــوو لــه  
هه موو شوێنه  ئیداری و خوێندنگه کان به  
شێوازی خولی)کۆڕس( ڕاهێنان که ڵک 

وه رگرین.
پیتــی » هـــ » /« ه »   وه ک: هه ســت 

و سۆز 
یه کێکــی دیکــە لــه و چه مکانــه ی کــه  
پێبکرێــت هه ســت و  ئامــاژه ی  پێویســته  
ســۆزه . هه ســت و ســۆز دوو پێکهاتــه ن له  
هه روه هــا  مرۆڤه کانــدا.  ئێمــەی   ژیانــی 
ســۆز  و  هه ســت  کــه   بڵێیــن  ده توانیــن 
دونیــای  لــه   گرنگــه   فاکته رێکــی 

مرۆڤایه تیدا، بۆ؟
هــۆکاری  ســۆز  و  هه ســت  هه بوونــی 
هــۆکاری  قینــە ،  و  ڕق  که مبوونــه وه ی 
ئه وه یه  که  هه ســت و ســۆزی به رامبه ریش 
باشتر ده رک بکه ی و خوێندنه وه ت له سه ر 
ڕوانگه  و بۆچوونی که سانی دیکه  باشتر 
بێــت، لــه  گرتنــی پێوه ندیدا ســه رکه وتوتر 
دەبــی و توانــای دۆزینــه وه ی ڕێگه چــاره  
بۆ کێشه کان و بڕیاردانیش زیاتر ده کات. 
پێکهاتــه ی هــه ر مرۆڤێــک لــەو به شــانە 
پێــک هاتــووه  وه ک: به شــی جه ســته یی 
)فیزیکــی( و به شــی ژیری )عه قانی(، 
ده روونی، هۆشــیاری یان هه ســت و سۆز؛ 
مرۆڤــه کان  ئێمــه   کــه   شــتێک  بــه اڵم 
جــۆری  ده کاتــه وه ،  جیــا  یــه ک  لــه  
بیرکردنه وه مانە که  زۆر کاریگه ری هه یه  
له سه ر سەلماندنی خۆمان هه م له  بنه ماڵه 

 و هه م له  کۆمه ڵگه دا.
وزه ی هه ســت و ســۆز کاریگــه ری هه یــه  
له ســه ر بوونــی کرداری ئێمــه  مرۆڤه کان. 
لــه   نه رێنــی  بیرکردنه وه یه کــی  کاتێــک 

مێشــکتدا پاک ده که یه وه  دڵنیابه  هه ســت 
و سۆزی نه رێنیشت پاک ده بێته وه  که واته  
بــا هــه ر هه ســتێکی نه رێنی کــه  پێوەندی 
هەبێــت بــه  ڕابــردوو به جێبێڵیــن. ئه گــه ر 
خۆمــان  ســۆزی  و  هه ســت  ئــاگاداری 
نه بیــن ده توانیــن زۆر شــت بڵێین یا بکه ین 
کــه  هیچ بنه مــای لۆژیکــی )مه نتقی( 
زۆرجــار  ئه وانــه ش  لەوانەیــە  و  نه بێــت 
نه گوتــن و نه کردنیان زیاتر به  قازانج بێ . 
ســنوورێکی تایبه تمــان هه بێت بۆ هه ســت 
هه ســت  ئــه وه ی  لەبــه ر  ســۆزه کانمان،  و 
زۆربــه ی  کــه   واده کات  زۆر  ســۆزی  و 
قســه کردنه کانمان بــێ بیرکردنــه وه  بێت و 
له و کاتانه دا ته نانه ت وشه یه کیش ده توانێ  
کێشــه خوڵقێن و وێرانکــه ر بێت، هه روه ک 
ســاڕێژکە ر  ده توانــێ  وشــه یه ک  چــۆن 
بێــت. هه بوونــی ســۆزی زیــاد نیشــانه ی 
لــه  ژیانــدا. هه رچه نــد  ڕیســک کردنــه  
گــۆڕان کارێکی ئاســان نییه  به اڵم ده بێ 
کار بکه یــن بۆ کەمکردنــەوە و گۆڕینی 

هه ست و سۆزه نەرێنییەکانمان.
پیتی » ش «  وه ک: شکان )نسکۆ(

کاتێک بۆ گەیشــتن بە ئامانجەکانت لە 
مەیدانی تێکۆشان و چاالکیدایت لەوانەیە 
لەگــەڵ شــکان و بێهیوایــی  زۆر جــار 
ڕووبــەڕوو ببیــەوە، نابــێ بترســی و ده بێ 
وا بیر بکه یته وه  که  هه ر شــکانێک ببێته  
پله کانێــک بــۆ نزیکبوونــه وه ت له  ئامانج 
و ده رفه تێکیــش بــۆ زیاتــر فێربــوون. مــن 
پێموایــه  ئــه و کاتــه  ئێمــه  تێکڕماوین کە 
بێهیوا دەبین و هه ســت ده که ین شکســتمان 
خواردووه  یان هیچ ئامانجێکمان لە ژیاندا 
نامێنــێ و واز لــه  چاالکــی و فێربــوون 
دێنیــن. په ندێکی ژاپۆنییــه کان هه یه  که  
ده ڵــێ: ›‹ئه گــه ر حــه وت جــار که وتی بۆ 

جاری هه شته میش هه سته وه .‹‹ 
 ئــه وه  هه ڵه یــه  ئه گه ر وا بیر بکه ینه وه  که  
ده بــێ لــه  یه کــه م هه نــگاودا ســه رکه وتن 
و  هــه وڵ  کات  ئــه و  بهێنیــن،  به ده ســت 
تێکۆشــان هیچ مانایه کی بــۆ نامێنێتەوه  
و ناتوانیــن ئه زموونیــش کــۆ bکەینــه وه . 
که وتــن یــا شــکان گرنــگ نییــه  به ڵکوو 
گرنــگ لــه  هه ســتانه وه دایه  و دۆزینه وه ی 

ڕێگایه کی دیکه  باشتر بۆ سه رکه وتن.
نیتچــە  ویلهڵــم  فرێدریــش  هەروەک 
 Friedrich Wilhelm
گــه وره ی  فەیله ســوفی   Nietzsche

و  ســەرکەوتن  ›‹مــن  دەڵێــت:  ئاڵمانــی 
بــەر  لــە  خۆشــدەوێت،  مرۆڤــم  شــکانی 
ئــەوەی  ســەرکەوتن و شــکان نیشــانەی 
بەردەوامبوونی پڕۆســەی ژیانە و بەردەوام 
لە نێو پێشــبڕکێی ناکۆکییەکاندایە؛ کە 
تێیــدا جارێــک ســەردەکەوێت و جارێکی 

دیکە دەشکێ.‹‹
لــه و کاتــه دا که  له گه ڵ شــکان ڕووبه ڕوو 
ده بینــه وه ، دوو شــت گرنگــه هه وڵــی بــۆ 

بده ین:
هه ســته  ســه ر  بــه   زاڵبــوون   .١

نه رێنییه کانی خۆمان
ژیرانــه  و ئاگایانــه  هه وڵــدان   .٢
هه م بۆ زاڵبوون به  ســه ر شــکانه که  و هه م 
خۆئاماده کــردن بــۆ فێربــوون و ڕاهێنانــی 

دووبارە بۆ گەیشتن بە سه رکه وتن.
پیتــی » هـــ «  / » ه «   وه ک: هێــز 

و توانا
هێز له  ڕووی زمانه وانییه وه  یانی توانایی 
و  ئــه رک  جێبه جێکردنــی  بــۆ  مــرۆڤ 
هێــز  چه مکــی  ڕۆژانــه ی.  کاره کانــی 
زۆر فاکتــه ری جیــاواز له خــۆ ده گرێــت، 
هه ربۆیــه  کاتێــک باســی هێــز ده که یــن 
له وانه یــه  بیــر لــه  زۆر فاکتــه ری جیــاواز 
لــه   لێــره دا  ئــه وه ی  بــه اڵم  بکه ینــه وه ؛ 
چه مکــی هێــز مه به ســتمانه ، فاکتــه ری 
زانیارییــه  کــه  چــۆن و بە چ شــێوه یه کی 
زانســتیانه  له گــه ڵ ڕووداوه کانــی ڕۆژانه  
هه ڵســوکه وت بکه ین. لێــرەدا ڕووبەڕووی 
دوو یــان چەندیــن پرســیار دەبینەوە وەک: 
هێــز و توانامــان بــۆ فێربــوون وفێرکــردن 
چه نده ؟ و  ئه و هێز و توانا شــاراوانه ی که  

هه مانه  چۆنی وه گەڕ خه ین؟
 Max Weber ڤیبــه ر   ماکــس   
)-١٩٢٠ ١٨٦٤( کۆمه ڵناس و بیرمه ندی 
ئاڵمانی ده ڵێت: »هێز توانای که سێکه  که  
له  ڕێگای پێوه ندییە کۆمه اڵیه تییه کانه وه  
بــۆ  بدۆزێتــه وه   پێگه یــه ک  ده توانێــت 

جێبه جێکردنی ئامانجه کانی.«   
الو زی Lao Zi )٦٠٤-٥٣١ پ. ز( 
فەیلەســوفی چینی ده ڵێــت: ›‹مرۆڤه کان 
وا هه ســت ده کــه ن کــە به زاڵبــوون به ســه ر 
که ســانی دیکــەدا خاوه نــی هێــزن، بــه اڵم 
به ســه ر  به زاڵبــوون  بزانــن  ئــه وه ی  ده بــێ 
خۆیاندا خاوه نی هێزی ڕاسته قینه ن« ؛ یان 
بــه  واتایه کــی دیکە ›‹کەســێک بەســەر 
که ســانی تردا سەر بکەوێت بەهێزە، بەاڵم 

کەسێک بەسەر دەروونی خۆیدا زاڵ بێت، 
لە هەمووان بەهێزترە‹‹

که واته  به پێی ئه و دوو بۆچوونه ی سه ره وه  
له ســه ر هێز، ده توانین بڵێین که  مرۆڤه کان 
هێزێکی سروشتی تایبه ت به  خۆیان هه یه  
و ئــه و هێــزه  به  فێربــوون به هێزتــر و زۆرتر 
ده بێت یان زیاتر گه شه  بەخۆیەوە دەبینێت.
توانــا  و  هێــز  گه یاندنــی  ئه نجــام  بــه  

شاراوه کانی) پوتانسیەل( خۆت
هەر تاکێکــی ئێمــە لێهاتوویی و توانایی 
تایبه تــی خۆمانمــان هەیــە بــەاڵم زۆر جار 
ناتوانیــن گەشــە بــەو لێهاتوویــی، وزە و 
پوتانســیەله ی خۆمــان بدەیــن. هێندێــک 
کەســیش هەیــە بــە شــێوەی نەرێنــی یــان 
الوازی باســی لێهاتوویــی و تواناکانــی 
خــۆی دەکات، لەو کاتەدا دەتوانین بڵێین 
باشــترین دوژمنی خۆمانین. هەروەها ئێمه  
مرۆڤــه کان هێزێکی ده روونی و سروشــتی 
باشــمان هه یــه  کــه  شــارد راوه ته وه  و ده بــێ 
ئاشکرا بکرێ. ئه و هێزه  بریتییه  له  توانا، 
که  به  هۆی نه بوونی زانیاری له ســه ری، 
نا توانیــن بــەکاری بهێنیــن. ڕاهێنەرێکی 
ئازا و باش دەتوانێ ڕۆڵێکی باشی هەبێت 
بــۆ گۆڕینی ئــەو شــێوە تێڕوانینەی ئێمە 
لــە ســەر خۆمــان و ئاشــکراکردنی هێــزە 
شــاردراوەکانمان. لە بەر ئەوەی ڕاهێنەری 
مێتۆدێکی تەواو کەسۆکییە )شەخسی( 

بۆ فێربوون و گەشەکردن. 
ئەو مێتۆدە)ڕاهێنەری( یارمەتی دەدات:

- بۆ ئەوەی باشتر خۆت بناسی، ناسینی 
توانــا، بیروباوەڕ، ئاکار)هەڵســوکەوت( و 

کەمو کوڕییەکانی خۆت.
- بــۆ دۆزینــەوەی هێــز و توانــای بــاش و 

هەروەها توانا شاراوەکان
- وریــا و ئازابــوون له  بڕیارێکی دروســت 
بە یارمەتی زەین و بیر، بە بێ دوودڵی.
- گەیشتن یان هێنانەدی ئامانجەکان.

هەمــوو ئەوانــەش دەبــن بــە هۆی ئەوەیکە 
لــە ژیانــی ڕۆژانەتــدا، چ کەســۆکی و 
چ ڕێکخراوەیــی هەم ســەرکەوتووتر بــی 
گه یشــتن  بــۆ  هه روه هــا  ڕازی.   هەم  و 
وه دیهێنانــی  یــان  ئامانجــه کان  بــه  
ئامانجه کانمــان ده بــێ لــه  پێشــدا لــه  نێــو 
ده روونــی خۆمانــدا به دوایانــدا بگه ڕێیــن 
یانــی هێزی ده روونی و سروشــتی خۆمان 

په ره  پێبده ین.

بوونەتــە قوربانــی و بە ملیۆنان کەســیش 
ئــاوارەی واڵتانــی دیکە بوونــە. بەم پێیە، 
تێچوویەکــی زۆری ئەمنــی، سیاســی و  
مرۆیــی بــۆ ناوچەکــە بــە دواوە بــووە و 
ژێرخانــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی ئەم 
واڵتانەی لە بەر یەک هەڵوەشاندووەتەوە.
ئــەوەی وەک سیاســەتی ناوچەیــی ئێران 
دەبیندرێــت، درێژکــراوەی سیاســەتی ئــەم 
ڕێژیمەیــە لــە نێوخــۆ. ئێســتا کۆمــاری 
ســەرکوت  لــە  بێجگــە  ئیســامی 
قەیرانــە  چارەســەریی  توانــای  نەبێــت، 
کەڵەکەبووەکانــی نییــە. هیــچ  باڵباڵێــن 
و گوتارێــک کــە توانــای دەربازکردنــی 
ڕێژیمــی لــەم بنبەســتە هەبێــت، بوونــی 
نییــە و بــە تێکڕایــان تاقــی کراونەتــەوە. 
خرۆشــانی جەماوەریــی نەتەوەکانی ئێران 
ئاماژەکانــی ئــەم بنبەســتەن. النیکەم لە 
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا چەنــد شــەپۆلی 

ناڕەزایــی و ڕاپەڕین دژ بە ڕێژیم ســەری 
بــە  بەرپرســانەوە  زاری  لــە  و  هەڵــداوە 
بوومەلەرزەی سیاســی شوبهێندراوە، بەاڵم  
بەهــۆی هێزی ســەرکوتەوە بۆ ماوەیەکی 
کاتــی دامــرکاوە. هــەر لــە مــاوەی ٣-٢ 
مانگــی ڕابــردوودا بە گوێــرەی زانیارییە 
مەیدانــی و پشتڕاســت کــراوەکان، زیاتــر 
خۆپیشــاندەران  لــە  کــەس   ١٥٠٠ لــە 
کــوژراون و بــە هــەزاران کەســی دیکەش 
برینــدار یــان ڕەوانــەی زیندانــەکان کراون 
و شــەپۆلی گرتــن و بێسەرشــوێن کــردن 
ئێســتاش بەردەوامە. هــاوکات، لەو دیوی 
سنوورەکان و لە عێراق، خرۆشانی هەزاران 
کەســی لــەم واڵتــە کــە بــە مەبەســتی 
دەربڕینــی ناڕەزایەتــی دژ بە حکوومەتی 
دەخاڵەتگەرانــەی  سیاســەتی  و  خۆیــان 
واڵتەکەیانــدا  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
گرووپــە  بەهــۆی  هەڵــداوە،  ســەری 

میلیشــاییەکانی ســەر بــە ڕێژیمــی تاران 
ســەرکوت دەکرێت و هەمان چارەنووســی 
خەڵکی ڕاپەڕیوی ئێرانیان بە نەسیب بووە.
لەگــەڵ ئەوەیکــە ماهییەتــی دژەمرۆیــی 
کۆمــاری ئیســامی بۆ هەمــوو الیەک 
بەرژەوەندییــەکان  بابەتــی  بــەاڵم  ڕوونــە، 
واڵتانــی  لــە  ژمارەیــەک  کــردووە  وای 
ڕۆژئــاوا ئــەم ڕاســتییە نادیــدە بگــرن. لە 
میکانیزمێــک  تێدەکۆشــن  کاتێکــدا 
بــۆ دەربازبوونــی ڕێژیــم لــە کەمپەینــی 
ئامریــکا  گەمارۆکانــی  و  گوشــار 
بدۆزنــەوە، ڕێژیــم لەم واڵتانــەدا خەریکی 
تێرۆریســتییە. پیانــی  داڕشــتنی 
لەم قۆناغە هەستیارەدا کە کۆدەنگییەک 
ئێــران  ناوچەیــی  سیاســەتی  دژی  لــە 
پێکهاتــووە و نەتەوەکانــی ئێرانی لە دژی 
ڕاپەڕیــون، پێکهێنانــی هەواڵبەندییەکــی 
جیهانیی هەمبەر ئەم ڕێژیمە زەروورەتێکی 

مێژووییــە. هــەر وەک چۆن هاوپەیمانیی 
نێودەوڵەتــی دژ بــە داعــش پێــک هــات، 
پێویســتە هاوپەیمانییەکــی بەهێــز دژ بــە  
تێرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران پێک 
بهێنرێــت و یارمەتیــی خەڵکی ڕاپەڕیوی 
ئێــران بدرێــت بــۆ ڕاماڵینی ئــەم ڕێژیمە.
 بێگومــان تەنیــا لــە نەمانــی کۆمــاری 
دەکرێــت  کــە  ئێراندایــە  ئیســامیی 
بەخێرهاتنێکیی مرۆڤایەتی بۆ سەردەمی 
ئاشــتی و ئارامــی بکەیــن لــە ناوچەکە.
هەروەهــا ئێســتا کاتێکــی گونجــاوە بــۆ 
پەروەنــدەی  ئوتریــش  دەوڵەتــی  ئــەوەی 
تێرۆری دوکتور قاسملوو لە ڤییەن وەگەڕ 
بخاتــەوە و بەم شــێوە لەالیــەک قەرەبووی 
نائەخاقیــی  و  نایاســایی  کــردەوەی 
ناردنــەوەی تێرۆریســتە ئێرانییەکانــی ئەو 
ڕووداوە بــۆ تاران بەبــێ دادگاییکردنیان، 
ســەرەکیی  خواســتێکی  کــە  بکاتــەوە 

کــورد بەگشــتی و حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێران بەتایبەتییە، لەالیەکی 
ســەر  زەختەکانــی  ڕێگــەوە  لــەو  دیکــە 
ڕێژیمی کۆماری ئیسامی زیاتر بکات.
یــادی دوکتــور قاســملووش وەک هەموو 
ئەوانــەی  کــە لــە ڕێــگای ئــازادی و 
ژیاندۆستی و دابینکردنی مافە نەتەوەیی 
قوربانیــی  بوونــە  دێموکرتیکــەکان،  و 
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسامی، 
بــەرز و هەتایــی بێــت. لــە ڕێبەرایەتیــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
حیزبەکــەی دوکتــور قاســملوو، سپاســی 
خۆمان پێشــکەش بە ئەنیســتیتۆی کورد 
لە پاریس، بەتایبەت دوکتور کەنداڵ نزان 
دەکەیــن بــۆ پێکهێنانــی ئــەم یادەوەرییــە.
هاوڕێیــان  ئێــوە  بــۆ  ســپاس  هەروەهــا 
قاســملوو. دوکتــور  هاوبیرانــی  و 
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بایکۆتـــی هەڵبژاردنی مەجلیس، 
هەڵوێســـتێکی ئەخالقـــی و نەتەوەییە

بایکۆتــی خولــی نوێــی بەناوهەڵبژاردنی 
مەجلیســی شــوورای ئیســامی ئێــران بە 
لەبەرچاوگرتنی بارودۆخی گشتی گەلی 
کورد و گەالنی دیکەی ئێران، هەڵوێست و 
بژاردەیەکی بەتەواوی سیاســی، ئەخاقی 
و نەتەوەییــە و پێویســتە دەنگــی »نــا« 
بــەو ڕیژیمە دژی ئــازادی و فرەنەتەوەییە 
بــدرێ و لــەو ڕێگایەوە بنەمــای فیکری 
ڕێژیمــی ئاخونــدی بخرێتــە ژێر پرســیار. 
نکۆڵــی  ســاڵە   ٤٠ ئێــران  ڕێژیمــی 
نەتەوەییەکانــی  و  سیاســی  مافــە  لــە 
بــە  و  دەکات  کوردســتان  خەڵکــی 
دڕندانەترین شــێوە هەوڵــی بەچۆکداهێنان 
سیاســی  شۆڕشــی  باوەپێکردنــی  و 
دەدات.  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە 
 خۆڕاگری و سیاســەتی دروستی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران وەك ڕێبەری 
بزووتنەوەیەکی سیاســی و شۆڕشــگێڕی، 
بۆتە هەوێنــی بزووتنەوەیەکی بەرفراوانی 
جەمــاوەری و بــە ڕێــگای باوکردنەوەی 
وشــیاری سیاســیدا، خەڵکــی کوردســتان 
بوێرانــە دژایەتــی حکوومەتــی ناوەندیــان 
گوشــاری  ژێــر  نەچوونەتــە  و  کــردووە 
لــە هــەر دەرفەتێــك  تــاران و  دەســەاڵتی 
بۆیــان هاتبێتــە پێــش، دژایەتــی خۆیــان 
دەربڕیــوە.  حکوومەتــە  ئــەو  لەگــەڵ 
  گەشــەکردن و بەهێزتربوونــی شۆڕشــی 
سیاسی و نەتەوەیی ئەو بەشەی کوردستان 
کە بەرئەنجامی وشیاری سیاسی خەڵکی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــە، تــا دێ  الیەنە 
دژی  بــە  جەوهەرییەکانــی  و  گرینــگ 
حکوومەتــی تــاران باشــتر دەردەکــەون و 
بێگومــان گەلــی کورد هەروەك هەمیشــە 
بەســەر  تــاران  دەســەاڵتی  هەیمەنــەی 
دەکەنــەوە،  ڕەد  خۆیانــدا  چارەنووســی 
بایکۆتکردنــی  ڕێــگای  بــە  ئەویــش 
بەناوهەڵبژاردنەکانــی مەجلیســی ڕێژیم. 
حکوومەتــی تــاران هەوڵــی زۆری دا بــە 
بۆنــەی ٢٢ی ڕێبەندان هانی خەڵك بدات 
وەك پشــتیوانی لــە حکوومەتــی ئاخوندی 
لــەو ڕۆژەدا بێنــە ســەر شــەقام و بــە دڵی 
کاربەدەســتانی سیاســی و نیزامــی ئێــران 
ئیســرائیل  ئامریــکا و  بــە  دروشــمی دژ 
بڵێنــەوە. هــەر وەك ئاشــکرایە بێدەنگــی و 
بەشــداری نەکردنــی خەڵك لــەو بۆنەیەدا، 
زیاتــری  دوورکەوتنــەوەی  نیشــانەی 
گەالنــی ئێــران لــە دەســەاڵتی ملهــۆڕی 
ئاخوندییــە و خەڵــك پەیامــی بێــزاری و 

ئاخوندییــان  حکوومەتــی  ڕەدکردنــەوەی 
ڕاگەیانــدووە و بێگومــان وەك بڕیارێکــی 
سیاســی، خۆیــان لــە دەنگــدان دەپارێــزن. 
زۆر ڕێــگای شــیاو هەیــە کــە گەالنــی 
واڵمــی  ســانایی  بــە  دەتوانــن  ئێــران 
»نــا« بــە حاکمانــی واڵت بڵێــن. زۆر 
گرینگــە کــە لــە ڕۆژی دەنگدانــدا بــە 
دوورکەوتنەوە و نەچوونە ســەر ســندووقی 
دەنگــدان، واڵمــی »نا« بــە حکوومەتی 
هەڵوێســتە  بــەو  و  بدەنــەوە  ئاخونــدی 
سیاســی و ئەخاقــی و نەتەوەییــە ڕۆحی 
شــەهیدانی خۆپیشــاندانەکان شاد بکەن.
خەڵکی کوردســتان کە ئــەو ئامادەییەی 
تێــدا بــەدی دەکــرێ و زۆر گرینگــە لــە 
ڕۆژی دەنگــدان، بــۆ ئــەوەی ئەو خەون و 
ئومێدەی دەســەاڵتی تــاران گۆڕ بکرێ، 
دەنگــدان  شــوێنی  نزیکبوونــەوەی  لــە 
دەســەاڵتێك  بــە  متمانــە  و  خۆبپارێــزن 
نەکــەن کە گەورەترین فشــاری سیاســی 

ســەر  لــە  ئابــووری  و  کۆمەاڵیەتــی  و 
ژیانی خەڵك بە گشــتی دروست کردووە.
ســەرانی ڕێژیمی ئێران کە ســوودمەندی 
گــەورەی ســامانی گشــتیی نەتەوەییــن، 
بــە ئــارەزووی دڵــی خۆیــان ژیــان دەکەن 
و  کەمداهــات  و  هــەژار  خەڵکــی  و 
هــەژار تەنانەت لــە پێنــاوی پەیداکردنی 
ڕێــگای  بــە  ڕۆژانــەدا  ژیانــی  بژیــوی 
دەدەن.  خوێــن  کۆڵبەریــدا  کاری 
خەڵــك نابێــت سیاســەتی ئــەو ڕێژیمــەی 
بــە قــەول و بەڵێنییــە  لــە بیــر بچــێ و 
دەنگــدان  ڕێــگای  بنەماکانیــان  بــێ 
نەگرنەبــەر و هەڵوێســتی دژیــان هەبــێ.
خەڵکــی  دوورکەوتنــەوەی  و  بێــزاری 
کوردســتان لە حکوومەتی ناوەندی ئێران 
بــەر لــە هەر شــتێك هۆکاری سیاســی و 
نەتەوەیــی هەیــە و ڕێژیمــی ئاخوندی بە 
درێژایــی تەمەنی حوکمڕانــی دڕندانەی 
واڵتــدا،  گەالنــی  چارەنووســی  بەســەر 
نکۆڵــی لــە مافی سیاســییان کــردووە و 
لــە هەموو شــێوەکانی ســتەمی نەتەوەیی 
کەڵکــی  ئازادیخــواز  گەالنــی  بــەدژی 
بــە  دەکرێــت  چــاوەڕوان  وەرگرتــووە. 
نیزامــی  گشــتگیر،  کۆدەنگییەکــی 
سیاســی ئێــران جارێکیتــر لــە مێــژووی 
و  کــورد  گەلــی  الیــەن  لــە  تەمەنیــدا 

گەالنــی پێكهێنەری ئێــران ڕەد بکرێتەوە 
دروشــمی  دەمێکــە  خەڵــك  چوونکــە 
ڕوخانــی ئــەو ڕێژیمەیــان بەرزکردۆتەوە.
و  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی 
ئێــران لــە لێواری گۆڕانــکاری گەورەدان 
ســەر  دەرەکــی  و  نێوخۆیــی  و فشــاری 
دەســەاڵتی تــاران، ئەو ڕێژیمــەی گەلێك 
هەراســان و بێهیوا کردووە و هەوڵ دەدات 
بــۆ جارێکــی تر خەڵــك بە پشــتیوانی لە 
سیاسەتەکانیان بە ڕێگای بەشداربوونیان 
لە هەڵبژاردندا بێتە سەر شەقام. بۆ ئەوەی 
لــە ڕێــگای ڕاگەیاندنــەوە هەراوهوریای 
لەســەر ساز بکا کە گوایە گەالنی ئێران 
پشــتیوانی لە حکوومەتی تــاران دەکەن.
هەنووکــە ڕەوتێکــی بەتــەواوی سیاســی 
و نەتەوەیــی باڵــی بەســەر کەشــوهەوای 
خەڵکــی  و  کێشــاوە  واڵتــدا  سیاســی 
کوردســتان بۆ دژایەتــی و ڕەدکردنەوەی 
پێشــڕەو  هەمیشــە  تــاران  حکوومەتــی 

و خۆڕاگرانــە لــە مەیدانــدا بــووە و ئــەو 
جاریــش ئەرکــی نەتەوەیی خــۆی بەڕێوە 
دەبــات و وەفادار دەبێت بە قوربانییەکانی 
ڕێگای ڕزگاری و بەختیاری نەتەوەیی.
گەلــی کورد بۆچی نابێــت دەنگ بدات 
و بایکۆتــی دەورەی نوێــی هەڵبژاردنــی  
هەڵوێســتی  و  بــکات  ســاختەکاری 
بــدرێ  خەڵــك  هانــی  و  هەبــێ  دژی 
بکــەن؟ بایکۆتــی  و  نــەکا  بەشــداری 
گەلــی کــورد وەك یەکێــك لــە پێكهاتــە 
دیــار و شــوێندانەرەکانی واڵت بــە هۆی 
حکوومەتی ئاخوندی لە مافی سیاســی 
و نەتەوەیی بێبەش کراوە و بە دڕندانەترین 
شــێوە ســەرکوتی دەنگــی ئازادیخــوازی 
دەکــرێ. کوردســتان  لــە  یەکســانی  و 
ڕێــژەی ئــەو الوانــەی خوێندنــی بااڵیــان 
هەیــە و دانەمــەزراون، زۆر لــە ســەرێیە 
و ئــەو کەســانە لــە کوردســتان شانســی 
دامەزراندنیــان هەیــە، ئەو دەســتەیەن کە 
خزمــەت بــە ڕێژیمــی ئاخونــدی بکەن و 
دژایەتــی گــەل و خاکــی خۆیــان بکەن.  
 کۆلبــەران لە الیــەن هێزە چەکدارەکانی 
سەر بە ڕێژیمی دژی گەلی ئاخوندییەوە،  
ڕێــگای پەیداکردنــی بژیــوی ڕۆژانەی 
جــاران  گەلێــك  و  لێدەگیــرێ  خێزانیــان 
دەکرێنــە ئامانج و تەقەی ڕاســتەوخۆیان 

لێدەکرێــت و شــەهید و برینــدار دەکرێــن.
تەنیــا  بــە  کــورد  گەلــی  ڕۆڵەکانــی   
کوردســتانی  لــە  کوردبــوون  لەبــەر 
پێدەگیــرێ  بیانوویــان  ڕۆژهــەاڵت، 
لــە  خێــرای  بڕیــاری  و  دەگیرێــن  و 
ســێدارەدانیان بەســەردا جێبەجێ دەکرێت.
 گەلی کورد ئەگەر بەڕێگای تێکۆشانی 
هێمنانــە و مەدنیشــدا، داوای مافەکانــی 
بکات، دیســان هەر دەبێت قوربانی بدات.
ڕێبەرانــی نەتەوەیــی و ڕۆڵــە ئازادیخــواز 
کوردســتان  تیکۆشــەرەکانی  و 
ڕێژیمــی  بەدەســتی  هــەر  دیســان 
کــراون. شــەهید  تــاران  بــەدکاری 
ئەوانەی لە ئێستادا خۆیان بەربژێر کردووە 
و بەنــاو نوێنەرایەتــی ئیــرادەی خەڵکــی 
کوردســتان دەکــەن، بێگومان بــە تەواوی 
پیاوی حکوومەتی ئاخوندین و بەشێكن لە 
سیاسەتی ڕێژیم، هەتا دەستیان بە خوێنی 
بــووە. ســوور  کوردســتان  پێشــمەرگەی 

بەشداری نەکردنی خەڵکی کوردستان لە 
شانۆی ساختەکاری هەڵبژاردنی دەورەی 
مانایەکــی  ئێرانــدا،  مەجلیســی  نوێــی 
کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  گــەورەی 
دەبەخشێ و کاریگەری لە سەر داهاتووی 
دەبێــت. واڵت  سیاســییەکانی  ڕووداوە 
خەڵکــی  بەتایبــەت  و  ئێــران  گەالنــی 
کوردســتان نابێــت خوێنــی ڕۆڵــە کۆڵبەر 
و ئــەو الوانــەی ڕۆژانە لە ســێدارە دەدرێن 
لــە الیــەن حکوومەتی ئاخونــدی ئێرانەوە، 
لــە بیــر بکــەن و سیاســەتی دژی گەلــی 
بــە  ئومێــد  نییــە کــە  شــتێك  ئاخونــدی 
لێبکــرێ  سیاســی  ڕفتــاری  گۆڕینــی 
واڵتــدا،  گەالنــی  بەرژەوەنــدی  لــە  و 
بڕیــاری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بدات. 
نوێــی  دەورەی  لــە  بەشــداریکردن   
هەڵبژاردندا، هەر وەك ڕێژیم ئامانجیەتی، 
متمانــە بەخشــینەوەیە بــەو دەســەاڵتە کە 
هەژارکردنــی  و  نەهامەتــی  لــە  جگــە 
خەڵــك و داڕمانــی ژێرخانــی ئابــووری و 
کۆمەاڵیەتی، کارێکی ئەوتۆی نەکردووە 
بۆ خەڵك کە سوودی بە خەڵك گەیاندبێت. 
نییــە!  دوور  زۆر 
بــوو دەزگا ئەمنییەکانــی  هــەر دوێنــێ 
ئێــران، بــە بڕیاری ڕاســتەوخۆی« عەلی 
خامنەیــی » زۆر بێبەزەیانــە بــە چــەك 

شــارەکانی  خۆپیشــاندەرانی  بــەرەوڕووی 
و  جوانــڕۆ  و  کرمانشــان  و  مەریــوان 
ســنە بوونــەوە و ژمارەیەکــی زۆریــان لــە 
خەڵکــی بێتــاوان شــەهید و برینــدار کرد.
لــە مــاوەی کورتی خۆپیشــانانەکاندا، بە 
دەیــان لە ڕۆڵەکانی گەلەکەمان شــەهید 
و بریندارکــران و ژمارەیەکــی زۆریــش لە 
بەندیخانەکاندا بە دڕندانەترین شێوە ئازار و 
ئەشکەنجە دران، لە بەر ئەوەی کورد بوون 
و شارە کوردستانییەکان بەدژی دەسەاڵتی 
کردبــوو. ڕاپەڕیــن  بــە  دەســتیان  تــاران 
بایکۆتکردنــی  و  بەشــدارینەکردن 
هەڵبژاردنی مەجلیســی ڕێژیم، بە ڕوونی 
نیشاندانی یەكڕیزی و هاوپشتی نەتەوەیی 
پێشــان دەدات، بەدژی ستەمکارییەکانی 
لــە  کــە  ئێــران،  ئاخونــدی  حکوومەتــی 
بــە  حوکمڕانیــدا،  ســاڵ   ٤٠ مــاوەی 
ڕفتــاری  نامرۆڤانــە  شــێوەی  توندتریــن 
کــردووە. کــورد  گەلــی  لەگــەڵ 

گەلــی کــورد ئەگــەر دەنــگ بــدات، بەو 
مانایەیــە کــە ئــەوەی لــە الیــەن ڕێژیمی 
قبووڵــی  دێ،  بەســەریان  ئاخوندیــدا 
نییــە. دژیــان  هەڵوێســتی  و  دەکــەن 
بــە گوێــرەی ئــەو ســەرچاوە نێوخۆییانەی 
هەڵبژاردنەکانــی  پڕۆســەی  لــە  نزیــك 
ئێــران، خەڵك هەســت و زەوقی دەنگدانیان 
دەســەاڵتی  و  نەمــاوە  ڕێژیمــە  بــەو 
پشــتیوانی  و  متمانــە  بەتــەواوی  تــاران 
گەالنــی واڵتــی لــە دەســتداوە و دژایەتی 
پێكهاتــەی حکوومەتی تــاران دەکرێت لە 
کوردســتان و بەشــەکانی تــری واڵتــدا.
ســاختەکاری  دەورەی  بایکۆتــی 
هەڵبژاردنــی ئێــران بەدڵنیاییــەوە ڕۆحــی 
ڕزگاری  ڕێــگای  شــەهیدانی  هەمــوو 
ئاســوودە  و  شــاد  نەتەوەیــی  و  سیاســی 
دەکات و دەبێتــە مایــەی دڵخۆشــی بــۆ 
ئــەو بنەمااڵنەی کە بەهۆی پیاوکوژانی 
حکوومەتی تاران ڕۆڵەکانیان لە دەستداون.
حیزبــی دێموکرات وەک هێزێکی دیار و 
دژبەری ڕێژیمی ئێران  بەردەوام ڕوانینی 
ژیرانــەی ســەبارەت بە ڕووداوە سیاســی و 
کۆمەاڵیەتییەکانــی کوردســتان و ئێــران 
هەبووە و هەر لەسەرەتای هاتنە سەرکاری 
ئــەو دەســەاڵتەوە، بە هۆکاری سیاســی و 
نکۆڵیکردن لە مافی نەتەوایەتی گەالنی 

ئێــران لــە الیــەن حــدکاوە ڕەدکراوەتــەوە.
بایکــۆت بــووە بە هەڵوێســتێکی سیاســی 
و نەتەوەیــی حیــزب و یەکدەنگی هێزەکان 
لەســەر  خــۆی  شــوێنی  بێگومــان  کــە 
هەڵبژاردنی دەورەی نوێی مەجلیس دەبێت 
و ئەو هاوپشتییە بۆتە هەوێنی خەباتێکی 
بەرفراوانی جەماوەری و هەر وەك چاوەڕوان 
دەکرێــت، ڕێــژەی دەنگــدان و بەشــداری 
چاوەڕوانییەکانــی  بەپێچەوانــەی  خەڵــك 
حکوومەتی تیرۆریستی ئاخوندی دەبێت.
و  دێمۆکراســی  دژە  حکوومەتــی 
بەردەوامــە  ئێــران،  بوونــی  فرەنەتەوەیــی 
دژایەتــی  و  خــۆی  سیاســەتی  لەســەر 
مافــە سیاســی و نەتەوەییەکانی گەالنی 
واڵت و پێیــان وایــە بــە ڕێــگای ســتەم و 
فرەنەتەوەیــی  پرســی  لــە  نکۆڵیکــردن 
سیاســی  بارودۆخــی  ئێــران،  بوونــی 
پاراســتووە. لــە داڕمــان  دەســەاڵتەکەیان 
  بــێ ئــاگا لــەوەی وشــیاری سیاســی و 
بەرزبوونەوەی ئاســتی وشــیاری نەتەوەیی 
گەالنــی ئێــران لــە هەلومەرجی ئێســتادا، 
و  سیاســی  دژواری  بارودۆخێکــی 
پێــش.  هێناوەتــە  دەســەاڵت  بــۆ  ئەمنــی 
حدکا وەک هێزێکی سیاسی و نەتەوەیی 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  شــوێندانەری 
سیاسەتێکی دیاریکراو و ڕوونی هەبووە و 
لەوباوەڕەدا بووە کە بەربژێرەکانی مەجلیس 
بەرژەوەنــدی و خۆشــخزمەتی  لــە  زیاتــر 
دەکــەن.  کار  ناوەنــددا  دەســەاڵتی  بــە 
زۆر بە جــێ نییــە کــە وا بیــر بکرێتــەوە 
نوێنەرانــی مەجلیــس کــە لــە کوردســتان 
هەڵدەبژێردرێن، سوود بە بەرژەوەندییەکانی 
ئەوانیــش  بێگومــان  بگەیەنــن.  خەڵــك 
سیاســی  فەلســەفەی  چوارچێــوەی  لــە 
و فیکــری حکوومەتــی ئاخوندیــدا بیــر 
دەکەنەوە و بەشــدارن لەو زوڵم و ستەمەی 
کە دەرحەق بە گەلی کورد ئەنجام دەدرێت. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
هەوڵیــداوە کۆمەڵــگای کوردســتان لــەو 
ڕاستییە بگەیەنێت کە ڕێژیمی ئاخوندی 
و  سیاســی  مافــە  ئاشــکرای  دژایەتــی 
نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد دەکا و بە 
تووندتریــن شــێوە ڕووبــەڕووی بزووتنەوەی 
سیاسی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بۆتەوە و 
درێژە بە سیاســەتی نکۆڵی کردن لە داوا 
ڕەواکانــی خەڵکــی کوردســتان دەکات. 
لــە ئێستاشــدا هەســت بە گۆڕانــکاری لە 
ڕفتــاری ڕێژیمی ئێــران لەهەمبەر کۆی 
جەوهەرییەکانــدا  و  هەســتیار  مەســەلە 
بــەدی ناکرێ و، بایکــۆت ڕێگایەکە بۆ 
رەدکردنــەوەی سیســتمی سیاســی ئێران و 
هەوڵــدان بــۆ ڕوخاندنــی ڕێژیمــی تــاران.
نوێــی  دەورەی  لــە  نەکــردن  بەشــداری 
ڕێژیمــی  مەجلیســی  بەناوهەڵبژاردنــی 
ئاخوندیــدا، بێگومــان دەبێتــە هــۆی زیاتر 
تەریککەوتنــەوەی تــاران و الوازتربوونــی 
پێگــەی سیاســی و نیزامــی یان لە ســەر 
دەبێــت. نێودەوڵەتیــدا  و  نێوخــۆ  ئاســتی 
ڕێژیمــی ئاخونــدی جگــە لــە ســەرکوت 
ناڕازیانــی  بەکۆمەڵــی  لەســێدارەدانی  و 
دژایەتــی  شــێوەیەک  بەهەمــوو  واڵت، 
و کۆمەاڵیەتییــەکان  سیاســی  ئازادییــە 
دەکات و ئێــران وەك واڵتێکــی فرەنەتــەوە 
بۆتــە بەندیخانەیەکــی گــەورەی گەالنی 
بندەست. لە واڵتێکدا کە ئازادی تێدا نەبێ 
و حکوومەتــی ئــەو واڵتــەش بــە ڕێگای 
پاراســتنی   هەوڵــی  زۆرداریــدا،  و  زوڵــم 
بەرژەوەندییەکانی کاربەدەســتانی سیاسی 
و نیزامــی بــدات ، چــۆن دەکــرێ هیــوا 
لــە ســەر ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتــی سیاســی 
و  کۆمەاڵیەتــی هــەڵ بچنیــن، لــە بــەر 
ئەوەی لە واڵتێكی وەك ئێراندا شتێک بە 
ناوی هەڵبژاردنی ئازاد و بێ گەرد هیچ 
مانایەکی نییە و نوێنەرەکانیش بەشــێکن 
لــە بازنــەی دەســەاڵتی ئاخونــدی ئێــران.
بە درێژایی تەمەنی حکوومەتی ئاخوندی، 
لەگــەڵ  خــۆی  دژایەتــی  ڕێژیمــە  ئــەو 
داخوازییەکانــی گەلــی کــورد دەربڕیــوە 
و بــە تووندترین شــێوە هەوڵــی لەنێوبردنی 
دەنگــی خۆڕاگــری گەلی کــوردی داوە 
ســەرکوت  شــێوەکانی  لــە  هیچــکام  و 
نەمــاوە لەســەر کوردی بــەکار نەهێنابێ.

محەممەد سلێمانی

بەشداریکردن لە دەورەی نوێی هەڵبژاردندا، هەر وەك ڕێژیم ئامانجیەتی، 
متمانە بەخشینەوەیە بەو دەسەاڵتە کە جگە لە نەهامەتی و هەژارکردنی خەڵك و داڕمانی ژێرخانی 

ئابووری و کۆمەاڵیەتی، کارێکی ئەوتۆی نەکردووە 



  ژمارە ٧٦٨ ، ٣٠ی ڕێبەندان ١٠١٣٩٨

دیمانەیەک لەگەڵ »کوردستان پوورئەحمەدی«، 
پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە

ڕاوبۆچوونــی پێشــمەرگەیەکی دیکەی 
نیشتمان »کوردستان پوورئەحمەدی« 

دەبین.

- بــەر لــەوەی بێیتە ڕیزی شۆڕشــەوە، 
هەســت و بیــر و بــاوەڕت ســەبارەت بە 

کوردستان و پێشمەرگە چۆن بوو؟
لــە  منداڵییــەوە  لــە  هــەر  ئەمــن 
بنەماڵەیەکی حیزبی گەورە بووم، هەر 
لە منداڵییەوە خۆشەویستی پێشمەرگە 
و کوردســتان لــە ناخمــدا چەکــەرەی 
پێشــمەرگە  کــە  هــەرکات  کــردووە، 
دەهاتــەوە بــۆ نێــو گوندەکەمــان کــە 
دەهات بۆ ماڵمان  زۆرم پێ خۆشبوو. 
هەستێک پێی دەگوتم  کە ڕۆژێک 
دەبــم بە پێشــمەرگە بۆ گەلی کورد و 
بۆ مانی کورد چەکی شەرەف لە شان 
دەکــەم. ئێســتاش زۆرم پێخۆشــە  کە 
بــە ئــەو ئاواتەم گەیشــتووم  و بووم بە 

پێشمەرگەی کوردستان.

ـ هەرکەسێک کۆمەڵێک ئاوات و 
ئامانجــی هەیە لــە ژیانیدا، بۆچی 
ئــەم ڕێبــازەت هەڵبــژارد لەحاڵێکدا 
کــە دەزانیــت ڕەنگــە لەم پێناوەشــدا 

گیانت لە دەست بدەیت؟
خۆشەویســتی کوردســتان وای لــێ 
کــردووم کە هاتووم هەموو نرخێک 
لــە پێنــاو ڕزگاری کوردســتان بدەم  
ئەگەر گیانی خۆیشــم بێت. ڕاستە 
کە دانی وەها نرخێک قورسە بەاڵم 
کاتێــک کــە بیــر لــە چارەنووســی 
گەلەکەم و نیشتمانەکەم دەکەمەوە 
و ئــاوڕ لــە ڕابــردووی پڕخوینــاوی 
کات  ئــەو  دەدەمــەوە،  نەتەوەکــەم 

ڕێگــەی  ناخۆشــییەکانی  هەمــوو 
خەبات بۆم ئاسان دەبێتەوە.

- ئێســتا کــە خۆت پێشــمەرگەیت، 
چ هەســتێکت هەیــە و هەســتت بۆ 

کوردستان چۆنە؟
هەیــە؛  خۆشــم  زۆر  هەســتێکی 
پێشــمەرگەی  کــە  زۆرخۆشــحاڵم 
کوردستانم  چوونکە پێشمەرگەبوون 
کردەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانەیە کــە 
ڕەنگە بۆ هەموو کەســێک نەلوێ 
بگەیەنێــت.  ئەنجامــی  بــە  تاکــوو 
بــەاڵم مــن توانیومــە ئەو شــانازییە 
پــێ  و  بکــەم  خــۆم  نەســیبی  بــە 
بخەمــە جــێ پێــی گەورەپیاوانێک 
کــە شۆڕشــی ئەم گەلەیــان بە پێوە 

ڕاگرتووە.

- هــەر کام لــەم وشــانە )نیشــتمان، 
خەبــات،  و  شــۆڕش  پێشــمەرگە، 
ڕوانگــەی  لــە  ڕاســان(  و  نەتــەوە 

خۆتەوە پێناسە بکە:
نیشــتمانم خۆشەویستترین چەمک 

و واتایە بۆ من، دایکە بۆ من.
پێشــمەرگە کەســێکی ژیاندۆستە،  

ڕۆڵەی بە هەستی کوردستانە.
شــۆڕش و خەبات واتــە  گیانبازی 
بــۆ  تێکۆشــان  و  کوردســتان  بــۆ 

ڕزگاری خاک و واڵت.
نەتــەوە کۆی دانیشــتووانی خاکی 
کوردســتانن کە خاوەن مێژوویەکی 
و  خۆشــی  هەمــوو  بــە  هاوبەشــن 

ناخۆشییەکانییەوە.
هەســتانەوەی  واتــای  بــە  راســان 
شۆڕشــێک و نەتەوەیەکــە کــە لــە 

مــرۆڤ ئەو كاتە مانا و واتایەكی هەیە 
و دەتوانــێ هەســت بــە بوونــی خۆی 
بكا و درك و ناســینی لە ال درووســت 
ببێــت كــە لــە جیهاندا قــەرار دەگرێ و 
جیهــان بە بۆنــە و بە بوونی مرۆڤەوەیە 
كە مانایەك دەگرێ و پێناســە دەكرێ 
و مرۆڤ بە روانین و كردەوەكانی خۆی 
واتــا و مانایەك بە جیهان دەبەخشــێ. 
بە واتایەكی دیكە، مرۆڤ بوونەوەرێكی 
خەیاڵی و ئۆستوورەیی و دابڕاو لە واقیع 
نییــە و بە قەرارگرتنــی لە نێو جیهان و 
لــە ژینگەیەكدایــە كــە دەتوانــێ مانا و 

واتا و پێناسەی مرۆڤی پێ بدەی.
هــەر دایــك و باوكێــك لــە جیهــان و 
لە كوردســتاندا، شــانازی بــەوە دەكا كە 
ڕۆڵەكەی و جگەرگۆشــەكەی، كە گەورە 
دەبــێ و وەكوو مرۆڤێكی خاوەن ئیرادە 
دەڕواتــە نێو كۆمەڵگا، بە هەڵســوكەوت 
بــە  بڕیارەكانــی،  و  كــردار  و  دەربڕیــن 
ســەر سەختترین كۆســپ و قۆناخەكاندا 
سەركەوێ و بە مرۆڤێكی خاوەن ئیرادە 
و توانا و وشیار بناسرێ. پێشمەرگایەتی 
كــە بریتییــە لە بڕیاردان و بە ئازادی و 
ئاگاییــەوە، هەوڵدان بۆ ســەركەوتن بە 
سەر ستەم و سەرەڕۆیی و چەوسانەوەدا 
ســتەمكاران،  بــۆ  سەرشــۆڕنەكردن  و 
ئەوپەڕی وەدیهێنان و مانابەخشین بە 
ئیــرادەی مرۆڤانــە و گۆڕینــی جیهان و 

واتابەخشین بە جیهانی نوێیە.
لــە وتووێــژی ئەمجــارەی »لــە زاری 
گوێبیســتی  واڵتــەوە«  پارێزەرانــی 

دیمانە: کوردستان
زاڵمانــدا  و  داگیرکــەران  بەرانبــەر 

ڕاپەڕیوە.

- گەورەتریــن ئاواتــی ژیانــت چییە 
و بۆچــی ئــەو ئاواتــە، گەورەتریــن 

ئاواتی ژیانتە؟
ئەوەیــە  مــن  ئاواتــی  گەورەتریــن 
میللەتــی  و  کوردســتانەکەم  کــە 
کــورد ئــازاد و بەختــەوەر ببینــم . 
هۆکارەکەشــی ئەوەیــە کــە پێموایە 
لــە ســێبەری ئازادیدایــە کــە نرخی 
قورســی خەبــات دەگاتــە ئامانجــی 
خۆی و دەسەلمێندرێ کە ئەو نرخە 

قورسە بەفیڕۆ نەچووە.

- بــە بۆچوونــی تــۆ، چ شــتێک 
دەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی 

کورد ببەخشێت؟
فاکتــەر  هەنــدێ  مــن  بەبــاوەڕی 
تەنیــا حکومەتی کــوردی دەتوانێ 
کەرامەتــی مرۆڤی کورد بپارێزێ. 
چوونکە پێموایە کە تا گەلی ئێمە 
لــە ژێرچەپۆکیــدا بــێ نــە خاکــی 
کوردستان و نە تاکی کورد ناتوانن 
بــە مانــای ڕاســتەقینەی ئازادژیان 
بگەن کەواتە پێویســتە سیستمێکی 
خۆیــی حاکــم بێت تاکــوو کورد بە 
ژیانی سەردەمیانەی خۆی بگات.

- وەک پێشمەرگەیەک، چ 
قسەیەکت بۆ هاوواڵتییانت لە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟

داوا لــە الوانــی ڕۆژهــەاڵت دەکەم 
کــە بەشــداری لــە ڕاســان و خەبات 
بکــەن تا کورد بــە ئامانجی خۆی 

بــگا  و چیدیکــە زوڵــم و زۆر و 
و  نەکــەن  قەبــووڵ  چەوســانەوە  
داگیرکەر لە کوردستان ببەستنەوە.

چ  شۆڕشــگێڕێک،  وەک   -
وتەیەکت بۆ هاوســەنگەر و هاوڕێ 

پێشمەرگەکانت هەیە؟
ئێمــە لە ئێســتەدا ئەرکێکی قورس 
شۆڕشــگێڕانەیان  ســاوی  ســەرەتا 
و  هاوســەنگەرانم  لــە  دەکــەم  لــێ 
کاروبــاری حیزبــی بــە ڕێکوپێکی 
بەڕێوەبــەرن. ڕێــز لــە یەکتــر بگــرن 
و پێیــان دەڵێــم  درێــژەدەری ڕێگای 
شــەهیدان  بــن  و زیاتــر هــەوڵ بــۆ 

ڕزگاری کوردستان بدەن.

چ  نیشــتمانپەروەرێک،  وەک  ـ 
و  خۆفرۆشــان  بــۆ  پەیامێکــت 

خائینانی خاک و گەل هەیە؟
پێیــان دەڵێم کورد زوو یان درەنگ 
خــۆی  ئامانجەکانــی  بــە  هــەر 
دەگات و هەروەهــا پێیــان دەڵێم ئەو 
چەکی خۆفرۆشــییە لــە بەرامبەر 
نەتــەوەی خۆیــان  کــە هاوزمان و 
هاوکلتــوور و هاومێژوون ڕامەگرن 
و بگەڕێنــەوە بــۆ باوشــی گــەل و 

نیشتمان.

- ئەگــەر کوردســتان ئازاد بکرێت 
چ  کوردســتان،  بگەڕێیتــەوە  و 

بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
هــەر وەک پێشــمەرگە دەمێنمــەوە 
داوە  کوردســتان  بــە  بڕیــارم  و 
لــە  پارێــزگاری  دواهەناســەم  تــا 
واڵتەکــەم بکــەم  و لــە خزمەتــی 
خەڵک و خاکی کوردستاندا بم.

شەرەفکەندی شکۆی شۆڕش  

هــەر  خەســارە  لــە  یەکێــک 
بزووتنــەوەی  گەورەکانــی 
نەتەوەیــی واڵتــی داگیرکــراوی 
زاگــڕۆس پێوەنــدی بــە وەهمــی 
هەیــە  بزوتنەوەکانــەوە  ڕێبــەری 
داگیرکــەران،  بــە  بەرامبــەر 
ئــەم  بیرکردنــەوەی  شــێوازی 
ســەرۆکانە لــە پانتایــی هــزری 
داگیرکەرانــدا دەخولێتەوە و پێیان 
وایە دەکرێ جیاوازی لە نێو ئەو 
کەســانەدا دابنرێ کە نیشتمانی 
ئێمەیــان داگیــر کــردووە، یــان لە 
چارەنووســی  دۆخــدا  هەنــدێ 
خەباتیان لە بەشــێکی نیشــتماندا 
بەســتووەتەوە بــە داگیرکەرێکــی 
بەشــێکی دیکــەی زاگــڕۆس و 
ئــەو خەســارانەی لێکەوتووەتــەوە 
کە تاکی زاگڕۆســی بەشــێکی 
ســاڵی  ســەد  مێــژووی  زۆری 
مۆتەکــەی  بووەتــە  ڕابــردووی 
سەرشــانی و داهاتوو دەیترسێنێ، 
وەک  شــەرەفکەندی  دەکــرێ 
ڕێبەرێکــی نــاوازە و بــەری لــەم 

کەموکوڕییــە ســەیر بکەیــن کە 
هێمای ڕاســتەقینەی ڕێبەریکی 
ســەربەخۆیە.   شۆڕشــگێری 
فەریــدوون عەبدولقــادر ئەندامــی 
ســەرکردایەتی  پێشــووی 
یەکیەتی نیشــتمانی کوردســتان 
لــە چاوپێکەوتنــی تەلەویزیۆنــی 
دەڵێــت:   nrt کاناڵــی  لەگــەڵ 
»تەنیــا هێزێــک کــە لــە کاتی 
بــەرەی  یارمەتــی  ڕاپەڕینــدا 
لــە  ئــەوەی  و  دا  کوردســتانی 
دەســتی دەهات بۆ ســەرکەوتنی 
ڕاپەڕیــن کــردی حــدکا بــوو بە 
ســەعید  دوکتــور  ڕێبەرایەتــی 
شەرەفکەندی. هەر لە ڕاپەڕیندا 
چەندیــن پێشــمەرگەی حیــزب و 
لــە کاتــی یارمەتیدانی خەڵکی 
باشــووردا گیانیــان پێشــکەش بە 
ئازادی و بەختەوەربوونی خەڵکی 
ئــەو بەشــەی نیشــتمان کــرد«.  
ئــەم گێڕانــەوە ئــەو ڕاســتییەمان 
بۆ دەردەخات کە شــەرەفکەندیی 
قازانجــی  کات  هەمــوو  ڕێبــەر 
گشــت واڵتی بــە کۆلۆنیکراوی 
و  بــووە  لەبەرچــاو  کوردانــی 
بــااڵی  بەرژەوەنــدی  لــە  بیــری 
ئــەو  کردووەتــەوە،  نەتەوەیــی 
کات حــدکا خــاوەن گەورەتریــن 

پارتیزانــی  ســەربازی  هێــزی 
بــوو و دەیتوانــی بــە ئاشــکرا یان 
نهێنــی و بــۆ بەرژەوەنــدی کاتی 
حیزبەکــەی ئەگــەر نەشــڵێن بەر 
بە ســەرکەوتنی ڕاپەڕین بگرێت 
بــەاڵم دەیتوانی گرفتی گەورەی 
بکات.)گرینگــی  ســاز  بــۆ 
ئــەم هەڵوێســتە کاتێــک زیاتــر 
ئــەو ڕاســتییە  دردەکــەوێ کــە 
لەبەرچاو بگرین کە حدکا خاوەن 
ئــەو هێزە بوو کە بتوانێ گرفتی 
گــەورە بــۆ ڕاپەرین ســاز بکات، 
هــەر وەک چــۆن لە بەشــەکانی 
هێــز  هەنــدێ  عێــراق  دیکــەی 
دەســەاڵتی  مانــەوەی  یارمەتــی 
هێزێکــی  یــان  دا،  بەعســیان 
کوردســتانی بەری بە ڕاپەڕینی 
زاگــڕۆس  ڕۆژاوای  خەڵکــی 
گرت دژ بە دەســەاڵتی ئەسەدی 
خوێنڕێژ، یا خود هەندێ شانازی 
بە ئەندام بوون لە ســپای قودسی 
کۆماری ئیسامی دەکەن و...( 
ڕووخانــی دەســەاڵتی بەعــس و 
ئــەو کاتەی بەڵگە نهێنییەکانی 
بــۆ  خەڵــک  دەس  کەوتنــە 
هەمووان ڕوون بوویەوە کە حدکا 
زۆر ژیرانــە توانیویــە خــۆی لــە 
خەیانەتــی نیشــتمانی ببوێــرێ و 

پەیوەندییەکانی لەگەڵ بەعسدا 
پەیوەندییەکی ئاسایی بووە. ئەم 
لەبەرچاوگرتنــی  بــێ  بەڵگانــە 
ئــەوەی کــە مرۆڤی زاگڕۆســی 
بەڕاســتی ســەر بە چ الیەنێک 
بێــت جێگــەی شــانازییە و ئــەو 
ڕاســتییە دەســەلمێنن کە خەبات 
لە بەشــێکی زاگــڕۆس دەتوانێ 
سەربەخۆ و زۆریش بەهێز بەڕێوە 
بچێــت بــێ ئــەوەی کــە الیەنی 
وەدەســهێنانی  بــۆ  شۆڕشــگێڕ 
هەنــدێ قازانجــی کاتی بگلێتە 
ببێتــە  و  نیشــتمانی  خەیانەتــی 
داردەســی داگیرکەری بەشێکی 

واڵتی زاگڕۆس. 
هەمــوو  بمانهــەوێ  ئەگــەر 
دەرســەکانی دوکتور قاسملووی 
نەمــر لــە یــەک دەرســدا کورت 
بکەینــەوە ئەم دەرســە ئەوەیە کە 
ســەرنجی ئێمەی بۆ الی هێزی 
خۆمــان ڕاکێشــا و تێیگەیاندین 
هێــزی  و  خــۆ  بــە  -باوەڕبــوون 
دڵنیاییمــان  ئەگــەر  -کــە  خــۆ 
بــە خۆمــان بێ و پشــتی یەکتر 
بگریــن خاوەنــی چ توانایەکــی 
پەیکــەرەی  کــە  گەورەیــن 
و  دەخــا  وەلەرزیــن  زۆرداران 
مەرگیــان  پەلەقــاژەی  تووشــی 

دەکا. دەبا ئەم دەرســە بەنرخەمان 
هــەروا لەبەر چاو بــێ . دوکتور 
ســادق پــەروەردەی هزرێکــی لەم 
چەشــنەیە و ئــەو تەنیــا پشــتی 
دەبەســتێت  خــۆی  خەڵکــی  بــە 
پشــت  »ئێمــە  دەبێژێــت:  و 
ئەســتوور بــە پشــتیوانی خەڵکی 
شۆڕشــگێڕی کوردســتانین  ئەو 
شــتێک  تەنیــا  و  ســەربەخۆییە 
کــە ڕێڕەوی چۆنیەتی چاالکی 
دیــاری  بــۆ  کردەوەکانــی  و 
خۆیەتــی  خەڵکەکــەی  دەکات 
واڵتــە  بااڵکانــی  بەرژەوەندییــە 

داگیرکراوەکەی. 

لــەم وتــارەدا تەنیــا بــە کورتــی 
کــردارە  ســەرنجی  ناتــەواو  و 
شــەرەفکەندیی  سیاســییەکانی 
لەبــاری  دراوە  ڕێبــەر 
بــاس  و  شۆڕشــگێڕبوونەوە 
لەســەر ئاکاری شۆڕشــگێڕانەی 
تاکەکەســی دوکتور ســەعیدی 
پێشخســتنی  وەک  ڕێبــەر 
قازانجی گشتی بەر لە قازانجی 
نەبوونــی  شــەیدا  تاکەکەســی، 
بەرچاوکەوتــن،  و  دەرکەوتــن 
خۆفیداکردن لە ڕێگەی خەڵک 
و خاکــەڕا بــوون و... دەهێڵمــەوە 

بۆ بابەتێکی دیکە .

واڵت زاگرۆس

بەشی سێهەم و کۆتایی

شۆڕشگێڕێکی سەربەخۆ



١١ ژمارە ٧٦٨ ، ١٩ی فێڤرییەی ٢٠٢٠

»چیرۆک«

ڕۆژی ٢ی ڕەشــەممە بەرانبــەر بە ٢١ی 
فێڤرییــە لــە الیــەن ڕێکخــراوی گشــتی 
ڕۆژی  بــە  یەکگرتووەکانــەوە  نەتــەوە 
جیهانیــی زمانــی دایکــی ناســراوە. ئــەم 
ڕۆژە وەبیرهێنــەرەوەی خەباتی درێژخایەن 
و  دایکــی  زمانــی  لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ 
بەفەرمی ناســینی ئــەو ڕۆژەیــە کــە لــە 
لــە   ١٩٥٢ ســاڵی  فێڤرییــەی  ٢١ی 
گۆڕەپانــی گشــتیی شــارێکی بچووک 
واڵتــی  ناوەنــدی  داکا،  باکــووری  لــە 
بەنگادیش، چەند خوێندکارێکی زانکۆ 
بۆ مافی کەڵکوەرگرتن لە زمانی دایکی 
کۆبوونەوەیەکــی   ) بەنــگا  زمانــی   (
هێمنانەیــان ڕێکخســت، کــە لــەم کاتەدا 
ئەحمەد سەلیم، شاعری بەهەستی نەوەی 
الوی بەنگالــی، کــە بە هەســتی ئاگرین 
شــێعر و وتــاری دەخوێنــدەوە، بــە دەســتی 
هێزەکانی پۆلیس گیانی لە دەست دا. 

دوای ســەربەخۆیی واڵتــی بەنگادێــش 
لــە پاکســتان لــە ســاڵی ١٩٧١، لەســەر 
ڕێکخــراوی  واڵتــە،  ئــەو  پێشــنیاری 
یۆنیسکۆ لە ساڵی ١٩٩٩، ڕۆژی ٢١ی 
فێڤرییــەی وەکوو ڕۆژی جیهانی زمانی 
لــە ســاڵی ٢٠٠٨یــش  ناســاند.  دایکــی 
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان ئــەو 
ڕۆژەی وەک ڕۆژی فەرمیــی زمانــی 
دایکی ناســاند. بــەاڵم گرنگی ئەم ڕۆژە 
زمانــی  کــە  بندەســتەکان،  نەتــەوە  بــۆ 
دایکییــان لەژێــر هەڕەشــە و مەترســیدایە 
زیاتــرە. لــەم وتــارەدا ســەرەنجێک دەدینە 
سیاســەتی زمانــی لــە ئێرانــی بــە جەعل 
دروســتکراو، کە تا ئەمڕۆیش سیاســەتی 
تاکزمانــی پێــڕەو دەکات و ســەرنجێکش 
دەخەینــە ســەر  ئێســتای دۆخــی زمانــی 

کوردی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت.

ئەم شەویش وەک شەوانی تر دڵت پڕە .
پێــت خۆشــە پانتایــی ڕۆخســارت بکەی 
بە ڕووباری فرمێســک ، بەاڵم داخەکەم 
کە ناتەوێ کەس ئاگاداری دڵتەنگیت و 

تاسەت بۆ دیداری ئەو بێت.
تــۆ کەســێکی کــە هەمــوو کارێکــت لە 
ڕووی عەقڵەوە دەکەیت و زۆر بە دەگمەن 

گوێ لە قسەی دڵ ڕادەگری .
بــەاڵم دڵ هەمــوو شــەوێ کاری خــۆی 
و  دڵتەنــگ  شــەوێ  هەمــوو   ، دەکا 
دەکا  لــێ  وات   ، دەکا  بێ تاقەتــت 

»کوردە«ت وەبیر بێتەوە
هەر چەندە لە ڕووی عەقڵەوە کار کەیت 

ناتوانی ئەو دڵتەنگی و تاسە بشاریتەوە
زۆرت تاسەی »کوردە« کردووە

نزیکــەی ســاڵێکە نەتدیوە بــەاڵم الی تۆ 
وەک دە ساڵ وایە .

الی دایــک و بابیشــت خــۆت داوە لــە 
گێلــی ، جــۆرێ پیشــان دەدەی کە هیچ 

تامەزرۆی ناکەی
ئاهـ بریا بەڕاســتیش وا ببایە ، بریا بیرت 
دابڕایــە و تووشــی ئــەو کەشــە ناحــەز و 
ئــەو  بریــا   ، نەکردایــەی.  خەماوییــەی 
زوڵمەکەیانــت  و  نەفرەتاوییــە  بنەماڵــە 

نەهاتایەتە بەرچاو .
دەنکــە  وەک  کــوردەت  ددانەکــەی 
هەڵماســێ بە یــادگار هەڵگرتوە ، هەموو 
شــەوێ جلوبەرگی منداڵییەکەی دێنیت 

و بۆنی پێوە دەکەی
کاتــێ جلوبەرگەکــەی ئەوەنــدە هێــورت 
دەکاتــەوە ئەبێ خۆی چەنــدە هێوربەخش 

بێت...؟!

بە بیانووی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی
سیاسەتی زمانی لە ئێراندا

زمانی فارســی لە کۆنــەوە وەکوو زمانی 
پێوەندیی نێو زمانەکانی ئێران سەیر کراوە 
و لــە حوجرە و مەکتەبەکانی کوردســتان 
لە پاڵ زمانی عەرەبیدا، وانەی گوڵستان 
و بووســتانی ســەعدی گوتراوەتەوە؛ بەاڵم 
ئەم لینگوفرانکا بوونەی زمانی فارســی 
نەبۆتــە هۆی ئــەوەی کە زمانی کوردی 
وەکــوو زمانێکــی ئەدەبی گەشــە نەکات 
یــان ئــەوەی شــای ســەفەوی بــە تورکی 
شــێعر نەڵێتــەوە، بــەاڵم ڕووبەڕووبوونەوەی 
خەڵکــی ئێران لەگــەڵ دەســتکەوتەکانی 
ڕۆژاوا و پاش ئەو هاتنەئارای پڕۆســەی 
نەتەوەســازی لــە ئێرانــدا، ئــەو پێوەندییــە 
سروشــتییەی گــۆڕی بــە پەیوەندییەکــی 
زۆرەملــێ کــە تێیــدا زمانــی فارســی لە 
زمانــی پێوەندییــەوە بــوو بە تەنیــا زمانی 
الیەنگرانــی  ئێــران.  قەدەغەنەکــراوی 
ئێــران  کۆمەڵگــەی  یەکدەســت کردنی 
هەمــوو  پێکهاتــەکان،  تواندنــەوەی  بــۆ 
نیشانەکانی جیاوازبوونی فەرهەنگەکانی 
ئێرانیــان بــه دوژمــن دادەنــا و تەنانەت لە 
دەورەی حەوتەمــی مەجلیســی شــوورای 
میللــی_دا ) ١٦ی ســەرماوەزی ١٣٠٧ 
( جلوبەرگی ناوچەییشــیان قەدەغە کرد. 
سیاســەتی یەکدەســت کردنی فەرهەنــگ 
نەوەســتا  قەدەغەکردنــەوە  بــە  زمــان  و 
بوونــی  کــە  درا  چڕوپــڕ  هەوڵێکــی  و 
زمانەکانــی تــری نێــو واڵتــی ئێرانــی بە 
جەعــل دروســتکراو، لــە بــاری تیۆرییەوە 
مەبەســتە  ئــەم  بــۆ  بکەنــەوە.  نەفــی 
هێنایــە  زمانیــان  شــارەزای  گەلێــک 
پێشــەوە کە بیســەلمێنن زمانــی کوردی، 
هەمــوو  ئەمانــە  گیلەکــی،  تورکــی، 
شــێوەزارگەلێکی زمانــی فارســین و لــە 
بەرانبەریشــدا هــەوڵ درا زمانــی فارســی 
بــە شــاعیرانەترین، ناســکترین و یــەک 
لــە کۆنتریــن زمانەکانــی دنیــا و تاکــە 
زمانــی نێــو ئێــران بناســرێت. سیاســەتی 
نەفــی کردنــی زمانەکانــی نێــو ئێــران، 

بیریار

ڕەحیم لوقمانی سەرکەوت

بــاڵ دەکێشــێتە ســەر نەفیی ئــەو زمانانە 
لــە واڵتانــی تــردا کاتێک کە لە ســاڵی 
١٩٣١ لــە واڵتــی  عێراقدا یاســای زمانە 
ناوچەییــەکان بــۆ پەســەندکردن دەچێتــە 
پارلەمــان، چاپەمەنیــی ژێــر چاوەدێریــی 
حکوومەتــی ئێــران هێرش دەکەنە ســەری 
و هــەوڵ دەدەن حکوومەتــی عێراق ڕازی 
بکــەن کــە ئــەو پــڕۆژە »ئینگلیســییە« 
قەبووڵ نەکــەن. ڕۆژنامەی ئێران، ٢٥ی 
دێسامبری ١٩٣١، دەنووسێت: بە ڕەسمی 
کردنی زمانی کوردی نە لە بەرژەوەندیی 
بەرژەوەندیــی  لــە  نــە  و  کورداندایــە 
عێراقــدا، ) بــە گێڕانــەوە لــە حەســنپوور، 

) ١٩٩٢:١٢٨,hassanpour
و  ڕەزاشــا  دەســەاڵتی  الچوونــی  پــاش 
تــا  پۆلیســی  دەســەاڵتی  الوازبوونــی 
ڕادەیەک فەزا بە ڕووی زمانەکانی تری 
ئێرانــی بە جەعل دروســتکراودا، کرایەوە. 
گۆڤــار و چاپەمەنی بە زمانەکانی تر تا 
ڕادەیــەک بــاو بوونەوە؛ بــەاڵم پەیوەندی 
بنەمــای هەاڵواردنــی  لەســەر  هێــز کــە 
گــۆڕان  بــە  ملــی  دامەزرابــوو،  زمانــی 
نــەدەدا و ئــەم جــار لــە دەســەاڵتی نوێــی 
حەمەڕەزاشــادا، ڕێوشــوێنی لــە گــورزی 
دڵگەرمکــەر  گێــزەری  بــۆ  تۆقێنــەرەوە 
بــەو  ڕێــک  گۆڕانەکەیــش  و  گــۆڕی 
شــێوەیە بوو کە ســکووتنەب و فیلیســپۆن 
) ٢٠٠١ ( قۆناغەکانــی  بــەم جۆرە باس 
دەســت  و  کۆنتــرۆڵ  ئامــرازی  دەکــەن: 
بەســەرداگرتن لە توندوتیژیی فیزیکییەوە 
 )  physical violence  (
توندوتیــژی  ئامــرازی  بــۆ  دەگۆڕدرێــت 
 psychological  ( دەروونــی 
violence (.  خۆڕاگری لە بەرانبەر 
هێزی ژووردەستدا، سەرەتا بە هێزی ڕووت 
)وەاڵمــی  دەدرێتــەوە  وەاڵم  فیزیکــی  و 
مەنفــی دەرەکــی (، پاشــتر دەکرێــت بــە 
هەســتی شەرم، هەستی گوناح و هەستی 
 ( بەرگریــکاردا  لــە  هەڵــە  هەڵبژاردنــی 
وەاڵمی مەنفی دەروونی (. خەاڵتکردنی 

ئەوانــەی کــە مــل دەدەن و هاندانیــان بــۆ 
بزانــن هەڵبژاردنەکەیــان  وا  ئــەوەی کــە 
نیشــاندانی  مــەزن  بــە   ( بــووە  دروســت 
ســووککردنی  و  سەردەســت  زمانــی 
زمانی ژێردەســت و عەقانی نیشــاندانی 
دەســتهەڵگرتن لــە زمانــی ژێردەســت (، 
میتۆدێکــی زۆر کارامەتــرە و بەبــەراورد 
لەگەڵ بەکارهێنانی هێزی فیزیکی زۆر 

کەمتری تێدەچێت. 
دۆخــی زمانــی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان
هێــزی  پەیوەنــدی  کــە  دەدات  ڕوو  زۆر 
ئاخێوەرانــی دوو زمــان ببێتە هاوکێشــەی 
شــوێنێکدا  لــە  ئەگــەر  زمانــی.  هێــزی 
ئاخێوەرانــی زمانێــک لەبــاری سیاســی، 
ئابــووری یــان تەنانــەت لــە ژمــارەدا لــە 
ئاخێوەرانــی زمانێکی تر کەمتر و الوازتر 
بن، ڕەنگە لەوێدا زمانی ئاخێوەرانی بەهێز 
ببێتــە ناوبــژی پێوەندیــی گشــتی. دیــارە 
زمانــی ژێردەســت هەر دەمێنێــت بەاڵم لە 
بەکارهێنــران لە شــوێنە ئاســت ژوورەکانی 
زمانــی  دەکات.  پاشەکشــە  کۆمەڵگــە 
یــان  بازرگانــی  بــواری  لــە  ژێردەســت 
پــەروەردەدا بەکارناهێنرێــت و لەو بوارانەدا 
 ( دەبێــت  الوازتــر  تــر  زمانەکــەی  لــە 
Bowerman,٢٠٠١(؛ لــەم قۆناغــە 
زمــان  و  ئاخێــوەر  الوازبوونــی   بــەدواوە 
پێکەوە پاشەکشە بە زمان دەکەن و خودی 
ڕەوتەکــە پەیوەندیی ژووردەست/ژێردەســت 
قووڵتــر دەکاتــەوە.  زمانی کوردی نەک 
بە هۆی ژمــارەی ئاخێوەرانییەوە، بەڵکوو 
بە هــۆی الوازیــی سیاســیی ئاخێوەرانەوە 
دوور  بەرزەکانــی کۆمەڵــگا  ئاســتە  لــە 
خراوەتەوە و زەختی کەوتۆتە سەر. هەروەها 
دیــارە لەبــەر بەکارنەهێنران لە پــەروەردەدا 
کەوتۆتــە دۆخێکــی نائاســاییەوە. زمانی 
کــوردی لەبەر کار پێ نەکران لە ئاســتی 
وەکــوو دەوڵەت و تەکنولۆژیــادا، لە بوارە 
نوێیەکاندا الوازە؛ بۆیە نووســەرانی کورد 
لــە گونجاندنی زمان لەگەڵ دنیای نوێدا 

بەرەوڕووی گرفتێکی زۆر دەبنەوە و ئەمە 
ســەرەڕای ئەوەیــە کە ئەگەر کەســانێک 
بــە زمانــی کــوردی بنووســن، بــە هــۆی 
کــوردی نەبوونــی پــەروەردەوە، ژمــارەی 
کەســانێک کــە بــە کــوردی ئەخوێننەوە 
هێنــدە کەمە کە نووســراوەکانیان خاوەنی 
نیــن.  خوێندنــەوە  بــۆ  یەکســان  بەختــی 
بــە کــوردی  پەخشــی کتێــب  و  چــاپ 
ڕێگەپێدراوە، ) هەڵبەت ئەگەر کتێبەکان 
بەدڵیــان نەبــێ ڕێگەی چاپیــان پێنادرێ 
(، بــەاڵم بــە هــۆی مەنتقــی بــازاڕەوە لە 
ســنووری چاپــی دیوانی شــێعریدا گیری 
خواردووە. خوێنەر بەهۆی کارامەتربوونی 
زمانــی فارســییەوە، کتێبــی زانســتی بە 
زمانــی کــوردی ناخوێنێتــەوە و ئەمەیــش 
چاالکبوونەوەی زمانی کوردی لە بواری 
بێجگــە ئەدەبــدا ئەســتەمتر کــردووە. بــە 
نیســبەتی ئاخێوەرانی زمانی کوردیشەوە، 
پەرنەســەندووترین  لــە  کوردی ئاخێــوەکان 
و  پــەروەردە  دەژیــن.  ئێرانــدا  بەشــەکانی 
فێرکردن وەکوو یەکێک لە ستوونەکانی 
پەرەســەندن، بــە هۆی سیاســەتی زمانەوە 
خــۆی  ئەمــە  و  بــووە  کێشــە  تووشــی 

گرفتەکەی قووڵتر کردووەتەوە. 
 ( دووزمانەبــوون  بەپێچەوانــەی  چــون 
لــە  بــاس  و  دەیکــەن   ) بیلینوگواڵیــزم 
فێربوونی دووزمان و کرانەوەی دوو ئاسۆی 
زمانــی بەرەوڕووی ئەو کەســانەدا دەکەن 
کــە ناچــار دەبــن بە زمانی جگــە  زمانی 
دایکییــان بخوێنــن، پێدەچێــت دۆخی ئەو 
کەسانە زۆرتر لە ڕەوشی » لێنەهاتووییی 
نزیــک  ســیمیلینگواڵیزم («   ( زمانــی 
بێــت. ناکارامەیــی و لێنەهاتوویی زمانی 
بــە دۆخێــک دەگوترێــت کــە کەســێک 
پــەرەوەردەدا  لــە  یەکەمــەوە،  زمانــی  بــە 
بــە زمانــی دووهــەم بخوێنێت و پاشــتر لە 
هیچــکام لــەو دوو زمانــەدا نەبێتــە خاوەن 
لێهاتوویــی، بۆیــە لە کاتێکــدا پەروەردە و 
فێرکــردن وەکوو یەکێــک لە بناغەکانی 
پەرەســەندن دێتــە ئەژمــار، لێنەهاتوویــی 

زمانــی یان ســیمیلینگواڵیزم دەبێتە هۆی 
نەپێکرانــی ئامانجەکانــی پــەروەردە. لــە 
ئەنجامدا دەتوانین بێینە ســەر ئەو بڕوایە، 
کە بۆ دەربازبوون لە دۆخی ژێردەســتەیی 
زمانی و فەرهەنگی، دەبێت لە سیاسەتی 
دەربــاز  خۆمــان  ئێرانــی  کۆڵۆنیالیســتی 
بکەیــن و بــۆ ڕزگاربــوون لــەم دۆخــە لــە 
هەمــوو بــژاردە ســەخت و نەرمــەکان بــە 
کەڵــک  ســەردەمیانە  و  نــوێ  شــێوەی 
وەربگرین.  دەســەاڵتی داگیرکەر ســەرەتا 
بــە لەشکرکەشــی خاکی داگیــر کردووە 
ســڕینەوەی  هەوڵدانــی  بــە  دواتریــش  و 
کــە  داوە  هەوڵــی  زمــان  و  فەرهەنــگ 
و  بــکات  داگیــر  دانیشــتووانیش  ناخــی 
لــەم ڕێگەیــەوە سیاســەتی یەکسانســازی 
فەرهەنگــی و زمانــی جێبەجــێ بــکات، 
بەاڵم لەم سااڵنەی دواییدا بە پێشکەوتنی 
تێکنولــۆژی، بەتایبــەت هێڵــی ئێنترنێت، 
شۆڕشــی  لــە  کــە  سیاســەتانەی  ئــەو 
مەشرووتەوە بۆ سڕینەوەی نەتەوەی کورد 
و نەتــەوە بندەســتەکانی دیکــەی نــاو ئەو 
واڵتەی کە بە جەعل سازکراوە، خەریکە 
دەبنەوە بڵقی ســەر ئاو؛ بەاڵم ڕاســتییەکە 
ئەوەیــە کــە مــرۆڤ دەبێــت بــە زمانــی 
یەکەمــەوە، واتە زمانــی دایکی پەروەردە 
بکرێت و هەر بەو زمانەوە گەشــە بکات، 
تا لە جەوهەری سروشتی خۆی النەدات و 
کێیەتی و شوناسی خۆی لە دەست نەدا؛ 
بۆیە لە ئاکامدا دەبێ بە نیســبەت تاکی 
کــورد و کۆمەڵگــەی کوردییــەوە، دەبێ 
یەکــەم غــروور بگەڕێتــەوە بــۆ تاکــەکان 
و لــە مافــی سروشــتی خۆیــان بــە ئــاگا 
بێنــەوە، تا بگەنە هەموو ســەربەخۆییەک 
و لە ژێردەســتەیی ڕزگاریان ببێت، ڕەنگە 
کــە  سیاســەتە  ئــەم  پێچەوانەکردنــەوەی 
ئێســتا بە ســەر کۆمەڵگای کوردســتاندا 
ســەپاوە دژوار بێتــە بەرچاو، بــەاڵم ئیرادە 
و باوەڕی ڕاستەقینە لەگەڵ شێوازەکانی 
ئــەم  ڕووبەڕووبوونــەوەی ڕۆژدا دەتوانــێ 

دۆخە بباتەوە ئاستی سروشتی خۆی.

هــەر کات بیــر لــەو شــەوانە دەکەیتــەوە 
کــە خــۆت و کوردە بە تەنیــا لە ماڵێکی 
ئــاوێ  و  نــان  هیــچ  بــێ  چۆڵ وهۆڵــدا 
چاوەڕوانــی ئــەو ســەگبابه دەبــوون کە لە 
عەیش و نۆشــی خۆی بێتەوە دڵت دەبێتە 

ئاگردانی نەفرەت
چۆن ئەو شەوەت بیر بچێتەوە کە کوردە بە 
الی ســەهۆڵدانەکەوە بۆ تۆزێ کەرە کە 
بــە پارووە نانێکەوە بیخوات بە هەنســکەوە 
خــەوی لــێ کەوت و تــۆش تەلەفۆنت بۆ 
ئــەو ناپیاوە کرد کــە بێتەوە و قاپێ کەرە 
بــۆ کــوردە بێنێتــەوە بــەاڵم بــێ شــەرەفە 
بــە ناشــرینترین شــێوە واڵمــی دایتــەوە و 

تەلەفۆنەکەی لێ داخستی...؟!
قەتت بیر ناچێتەوە 

به قینێکی زۆر ئەستوورەوە بیر لەو ڕۆژانە 
دەکەیتــەوە کــە شــووە نەفرەتییەکــەت و 
بنەماڵە شەیتانەکەی دەیانکوت بڕۆوە بۆ 
مــاڵ باوکت و تۆش لێیان دەپارایتەوە کە 
مــن لە کوردە جیا مەکەنــەوە تکاتان لێ 
دەکــەم ، مــن کوردەم بە جێ ناهێڵم ، من 
بــێ کوڕەکــەم نامکریەت ، بــە ڕەزا بڵێن 
خیانــەت نــەکا ، واز لــەو پیرەژنــە بێنێ ، 

بێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی
مەیمــوون  پیرەژنــە  ئــەو  وا  ڕەزا  بــەاڵم 
ئاســای ال شــیرین ببوو کە هەموو شەوێ 
ئاژاوەیەکــی پێ دەگێــڕای و تۆش لەبەر 

کوردە هەمووییت قەبووڵ دەکرد
هــەر کات شــەوی دابڕانــت وەبیــر دێتەوە 

ئیتر وەک شێتت لێ دێت
ئاهـ چەن شەوێکی تاڵ و دۆزەخاوی بوو
ماڵــە خەزوورت ســوور ســوور هاتن دەریان 

کردی
کوتیــان ڕەزا ئــەو ژنــەی خــۆش ئەوێ و 
دەیهــەوێ بیهێنــێ ، ڕەزا تــۆی ناوێ تۆ 

ئەبێ بڕۆی 
ئیتــر تــۆش ســەبرت نەمــا و بــێ هیــچ 
قسەیەک بەو بێ شەرەفەی شووت کوت 

وەرە بمبەوە بۆ ماڵ باوکم
نێــو  دەخســتە  جلوبەرگەکانــت  کاتــێ 
جانتاکە کوردە وەک یەکێ پێی کوتبێ 
و  گــرت  داوێنتــی  هــات  دەڕوا  دایکــت 

کوتــی دایکــە گیــان بــۆ کــوێ دەچی؟ 
تۆخــوا منیــش ببە لەگەڵ خــۆت ، تۆش 
ئاگر ناختەوە هەڵگیرسا ، نەتدەزانی چی 
واڵم بدەیتــەوە...! منداڵێکــی دوو ســاڵ و 
نیــوە خــۆ هیچــی نەدەزانــی ئیــدی چیت 
پێــی بکوتایە...؟ هــەر ئەوەندەت پێ کرا 
لــە ئامێــزی بگــری ماچێکــی کەیــت و 
بڵێی نــە کوڕەکەم دایکت بەقوربانت بێت 

تۆ نایەی
خۆت پێ نەگیرا ، دات لە پڕمەی گریان 
و بــەرەوە دەرەوە دەرچــووی کــوردەش بــە 
هاوارەوە کەوتە دوات بەاڵم ماڵە خەزوورت 

پێشیان پێی گرت
ئێســتاش ئــەو هاوارانــە لــە نێــو مێشــکتا 

دەنگ دەداتەوه کە دەیکوت :
_ دایکــە... دایکــە بەجێــم مەهێــا.... 
تۆخــوا منیش دێــم.... لێم گەڕێن منیش 

لەگەڵ دایکما ئەڕۆم...
هەر ئاوا بیر لەو شەوە نەفرەتاوییە دەکەیت 

و بە هەنسکەوە دەڵێی :
_ ئاخ ڕۆڵە خوا لە باوکت و ماڵە باپیرت 
ڕازی نەبێــت وا ئــاوا ئێمەیــان لــە یــەک 

تۆ کەوی گراوی مەستی بادەی،
چاوگەی هەوارانی نەکەرۆز بووی

بەسەر لووتکەی ڕۆحی منا باڵی دەگرت
سەمای وردە پەلەکانت

لە چڕینی ئازادیدا، چەند بەسۆز بووی!
ئێستا دیلی ڕوانگەی بەهەشتی غوربەتی!

قاسپەی ژوانگە و النکەی عەشقت بیرچۆتەوە؟
تێدەگـــەن  مـــن  چیادەنگـــی  قاســـپەی  لـــە  هیـــچ 

نـــت؟ بێچووەکا
ئێستا منیش، 

لە بناری داوتەنراوی تەنیاییدا
قەفـــەس قەفـــەس، ڕۆژەکانـــی ژیانـــی بـــێ تۆیـــی 

دەژمێـــرم
بەسەر پشکۆی زامی تازە و خەمی تاڵدا

بە بن باڵی داڵی زاڵدا
ئەم برووسکەی شێعرەساتەت بۆ دەنێرم

ژوانگەی چۆڵی چیام ئێستا، ژان گرتوویە!
بەرەژانی دەیان ساڵەی مژدی پێیە

هەر چاوەڕێی شەقەی باڵی باڕی تازە و
تاسەباری قاسپەی نوێیە.....

دابڕان

دابڕاند
ســاالن بــاش بوو چاروبــار بۆ چەن ڕۆژێ 
کــوردەت ال بوو ، النیکەم تۆزێ تاســەت 
لێــی دەشــکا بــەاڵم کاتی ڕۆشــتنەوە ئەو 
کــوڕە دامــاوە دنیــای دەهێنــاوە ســەیر و 
دەیکــوت الی دایکــم دەبــم ئیتر لە ڕووی 
ناچارییــەوە کوتت ئیتر مەیهێنن با تۆزێ 
فام کاتەوە ، وا هەم ئەو ئازار دەبینێ هەم 

منیش وەک مۆم دەسووتێم
ناحەقیشــت نەبوو ، دەتزانی کوردە کاتی 
ڕۆشتنەوە چ حەشرێکی بەرپا دەکرد...؟!
هــەر ئــاوا ئــەو دابڕانــە دێنیتــه بەرچاوی 

خۆت
ئیتــر چاوەکانــت ماندوو دەبن لــە بارین و 
کەم کەم دەنووقێن لە هەمان کاتدا تۆش 

دەڵێی :
ئەمشــەویش  خۆزگــە  نیشــتمان  ئاهـــ   _

خەوی کوردەی کوڕت بدیبایە...
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