
w w w . k u r d i s t a n m e d i a . c o m
سێ شەممە 1٥ی خەرمانانی  1401  _ ٦ی سێپتامربی 2022

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
ژمارە ٨٣0

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

تێرۆر لەبنی نەهێناین، خۆڕاگر و هەرماو ماینەوە

مستەفا هیجری: 
بڕیاری دادگای مێکونووس تا ڕادەیەک 
ساڕێژکەرەوەی برینەکان بوو )3-2(                     

خالید عەزیزی:
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بەرگری لە خۆمان دەکەین         

درێژە لە الپەڕەی ٢

وتــووێــژ  نــزیــک دوو ســـاڵ  پـــاش 
ڕێــکــکــەوتــن، ڕۆژی  ــۆ  ب هـــەوڵـــدان  و 
الیەنی  دوو  ئــەوســاڵ  گــەالوێــژی   ٣٠
لە  ڕێوڕەسمێکدا  لە  دێموکرات  حیزبی 
کوردستان  باشووری  کۆیەی  شــاری 
یەکگرتنەوەی خۆیان ڕاگەیاند. النیکەم 
لە  ــردوودا جیا  ــ ڕابـ دەیـــەی  ــەم دوو  ل
مانگرتنە  ڕۆژی   ٩٧ خەرمانانی  ٢١ی 
کوردستان  خەڵکی  سەرتاسەرییەکەی 
ــەوە بــە مـــووشـــەک بـــاران  ــ ــاردان ــ لــە ک
کردنی قەاڵی دێموکرات و بارەگاکانی 
بۆنەیەکی  و  ڕۆژ  هیچ  حیزب  دیکەی 
گرینگ،  گــەالوێــژ  ٣٠ی  هێندەی  دیکە 
و  خۆشحاڵی  مایەی  و  سەرنجڕاکێش 

هیواداریی خەڵک نەبووە.
لێکترازانی  دوای  لــە  ڕاســتــیــدا  لــە   
١٥ی  لە  دێموکرات  حیزبی  ڕیزەکانی 
سەرماوەزی هەشتا و پێنجەوە خەڵکی 
ــان و بــەتــایــبــەت ئـــەنـــدام و  ــوردســت ک
الیەنگران و دڵسۆزانی حیزب چاوەڕێی 
دوای  و  ــوون  ب مێژووییە  ڕۆژە  ئــەم 
چاوەڕوانی  و  دڵەڕاوکێ  ساڵ  شازدە 
حەقی خۆیان بوو کە هێندە بەو هەواڵە 
دڵخۆش بن و شایی لە دڵیاندا بگەڕێ. 
گەالن  سیاسیی  مێژووی  بێگومان 
لەم جۆرە ڕووداوانەی زۆر بە خۆیەوە 
بینیوە و مێژووی بزووتنەوەی کوردیش 
جێی  خــاڵــی  ــەاڵم  بـ نییە،  ــەدەر  ــەوەبـ لـ
سەرنج لەم لێکترازانەی دێموکراتەکان 
ــوو کــە خــەڵــک بــە شێوەیەکی  ئـــەوە ب
گشتی دانیان بەم لێک جیابوونەویە نەنا 
و لەوەش ئەوالتر هیچکات بە بەراورد 
لە گەڵ لێکترازانی نێو حیزبەکانی دیکە 
لە هەر چوار بەشەکەی کوردستان، بە 
یەکگرتنەوە  داوای  دێموکراتەکان  قەد 
لە  نــەکــرا. خەڵک  لـــەوان  لــە هیچ کــام 
لە دەرەوەی  هەر کوێی کوردستان و 
ــادر و  کــوردســتــانــیــش کــە تــووشــی کـ
ــەنــدامــانــی ڕێــبــەریــی  پــێــشــمــەرگــە و ئ
هــــەردووالی دێــمــوکــراتــەکــان بــووبــن، 
یەکگرتنەوەی  لە  شتێک  هەموو  پێش 
هەم  بابەتە  ئەم  پرسیوە.  دێموکراتیان 
نیشانەی  هــەم  و  دڵــخــۆشــی  جێگای 
دێموکرات  حیزبی  پێگەی  و  سەنگ 

لەنێو خەڵک و ...

له  مێژووی نه ته وه ی كــورددا ڕۆژه  تاڵ  و دژواره كــان و زۆر جاریش ڕۆژه  
ده ستی سوڵتانه كانی  به   كوردانه وه   قه اڵچۆكردنی  له   نین.  كه م  كاره ساته كان  پڕ 
ده سه اڵتی  ماڵوێرانییه كانی  و  كوشتار  تاكوو  بیگره   عوسمانییه وه   و  سه فه وی 
ئاتاتورك و ڕه زای پاڵه وی و ڕێژیمه  یه ك له  دوای یه كه كانی عێراق و سووریه  و 
تاكوو هه نووكه  له  چه ند به شی كوردستاندا داگیركاری و ماڵوێرانی و كوشتار و 

كۆمه ڵكوژی و پاكتاوی نه ته وه یی به رده وامه .
هه رله م خه رمانانه دا ڕێژیمه  دڕنده كان ده یان تاوانیان به  دژی نه ته وه كه مان و 
نیشتمانه كه مان خوڵقاندوه  كه  تاوانی ١٧ی خه رمانان و مووشه كباران كردنی بنكه  
و مه قه ڕه كانی حیزبی دێموكرات تاوانێكی گه وره ی دژی مرۆڤایه تییه  كه  كۆماری 
دوكتور  نه مر  ڕێبه ری  تێرۆركردنی  و  یان ٢٦ی خه رمانان  خوڵقاندی،  ئیسالمی 
سه عید و هاوڕێیانی له  واڵتی ئاڵمان له الیه ن تێرۆریسته كانی نێردراوی ده سه اڵتی 
نگریسی تارانه وه ، په ڵه یه كی ڕه شی هه تاهه تاییه  به  نێوچاوانی ویالیه تی فه قیهه وه .

تراژیك  و  كاره ساتبار  ڕۆژی  له   پڕن  ده ده یته وه ،  هه ڵ  كه   مێژوو  الپه ڕه كانی 
بۆ نه ته وه ی كورد و له و ڕۆژژمێری مێژووه  پڕ نه هامه تیه شدا ڕۆژانی شادی و 
ئه وه نده ی  بێ ئه ژمارن.  كورد،  نه ته وه ی  شایی به خۆبوونی  ڕۆژی  و  سه رفرازی 
داستانی نه به ردی و خۆڕاگری و قاره مانی تۆمار كراوه  كه  كوردستانی به پێوه  
ڕاگرتوه  و دره وشانه وه ی داستانه كانی سه رهه ڵدان و به رخۆدانی كوردان، له  كتێب 

و الپه ڕه كانی واڵتان و خه ڵكانی دیكه شدا ده نگی داوه ته وه .
ڕۆژێكی دیكه ی مێژووی كه  له م ڕۆژانه دا تۆمار كرا، ڕۆژی ٣٠ی گه الوێژ بوو كه  
له  ڕۆژژمێری سه رفرازی و شایی به خۆیی نه ته وه یه كدا به رگی نوێی تێدا تۆمار كرا 
و به  ڕه نگی شینی ئاسمانی نه خشێندرا. ڕۆژی ٣٠ی گه الوێژ، ڕۆژی ڕوونبوونه وه  
و دره وشانه وه ی شینی ئاسمانی بوو كه  دێموكراته كان دوای نزیك به  ١٦ ساڵ 
تێكۆشانی جیا، ڕیزه كانیان یه ك خسته وه  و بۆ جارێكی دیكه  دێموكرات بوونیان 

كرده وه  به  سیما و ڕه نگ و ده نگێكی یه كگرتوو.
به پێی ژماره  و سه رژمێری حیسابی بكه ین كۆكردنه وه ی هه زران  ڕه نگه  گه ر 
كه س له  ئه ندام و الیه نگری دوو الیه نی جیاواز، ته نیا وه سه ریه ككه وتنه وه ی هه زاران 
كه سی بێ، به اڵم كه  الیه نی سیاسی و مێژوویی و دواڕۆژی ئه و ڕووداوه  مه زنه  
وه رد ده ده یه وه ، ده بینی كه  كۆكردنه وه  و وه سه ریه كخستنه وه ی هه زاران كه س، 
بۆته  وره  و هێز و كاریگه ری و كارتێكه ریی هه زاران هه زار كه سی. به  واتایه كی 
دیكه  له م یه كگرتنه وه دا ئه وه ی وه سه ریه ك ده كه وێته وه  ته نیا چه ند ژماره یه ك نییه،  
به ڵكوو به هێزبوونی وره ی گه لێك و پته وتربوونی ڕیزه كانی خه باتێكی نه پساوه یه  

و ده نگدانه وه یه كه  له  ئاستی نیشتمان و ئێران و ناوچه  و جیهاندا. 
هێزی په نگخواردوو كه  به  یه كگرتنه وه  وه گه ڕ ده خرێ و به  ڕێكخستن، له  كاناڵی 
ڕاست ده خرێ، كۆڕی سه دان كه سی ده كا به  هه زاران كه سی و هه زاران كه سی 

ده كا به  هه زاران هه زار كه سی و خه باتی الیه ن، ده كا به  خه باتی نه ته وه یه ك.
هه ر له سه ر ئه م ڕۆژه  مێژووییه  ئه وه نده ش بڵێین كه  شانازیی گه وره ی دیكه  كه  
له م ڕووداوه دا تۆمار كرا ئه وه  بوو كه  دێموكراته كان بۆخۆیان له  ڕه وتی دانوستان 
و دیالۆگدا ئه و سه رفرازییه یان تۆمار كرد و به  تێگه یشتنی مێژوویی و ئه مڕۆیی 
یه ك  بۆ  نیشتمان  پێویستیی  و  كوردستان  ڕه وای  خه باتێكی  هه ستیاریی  له سه ر 
دێموكراتی به هێز، دیالۆگیان به ئاكام گه یاند و كردیان به  كرده وه یه كی مێژوویی. 

یه كگرتنه وه ی دێموكراته كان داخوازیی خه ڵكێك بوو كه  دڵیان بۆ نیشتمان لێی 
ده دا و به جێگه یاندنی ئه ركێك بوو كه  ڕێبه رانی ئه م خه باته  به ئاكامیان گه یاند و 
نێوماڵی  خۆی،  نێوخۆیی  دیالۆگی  به   و  بۆخۆی  دێموكرات  كه   بوو  شانازییه ك 
خۆی یه ك خسته وه  و هه ربۆیه  داهاتوویه كی گه شی بۆ نه ته وه كه مان وێنا كردوه  
و چاوی نه ته وه یه ك له سه ر ئه م خه باته  و ئه م ڕۆژه  مێژووییه ؛ داهاتوو چاوه ڕێی 

دێموكراته .

وانەکانی دابڕان و 
یەکگرتنەوە

مەنسوور مروەتی

ڕۆژێكی دیكه 
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 درێژەی :

نیشانەی  گرینگتر  لـــەوەش  و  کــوردســتــان  بــزووتــنــەوەی   ...  
ڕەسالەتە  لەو  دێموکرات  حیزبی  بەرپرسایەتیی  قورسی  باری 
دەیتوانی  چۆن  کەواتە  سەرشانی.  کەوتووتە  کە  مێژوووییەیە 
بگەیەنێتە  باشی  بە  مێژووویەکەی  ڕەسالەتە  دەتوانێ  چۆن  و 
بــەرەو  یەکگرتووانە  ئەگەر  و  نەبا  یەکگرتوو  ئەگەر  ئەنجام 

داهاتوو هەنگاو نەنێ؟!  
لە  ــانــد و زۆرێــــک  خــای ــێــکــدابــڕانــە زۆری  ل ــەو  ئـ ــەرچــی  ــەگ ئ
بێ هیوا  تەنانەت  و  دڵنیگەران  دێموکراتی  حیزبی  دڵسۆزانی 
وەسەریەک کەوتنەوەی  و  یەکگرتنەوە  لە  باسکردن  بەاڵم  کرد 
دێموکراتەکان هیچکات لە کۆڕ و کۆبوونەوەی دێموکراتەکاندا 
غایب نەبوو. لەگەڵ ئەوەی ئەو شانزە ساڵە وەکوو دوو حیزب 
بیریشیان  بەردەوام  بەاڵم  بوون،  بەردەوام  لە چاالکیی خۆیان 
لەوە دەکردەوە کە چی بکەن جارێکی تر ئەم دوو الیەنە یەک 
لەم  سەرنج  جێی  خاڵی  حیزب.  یەک  بە  بیکەنەوە  و  بخەنەوە 
و  نواندنی دۆستان  دڵسۆزی  کە ســەرەڕای  بوو  ئەوە  بەشەدا 
هۆگرانی حیزب لە کوردستان و لە دەرەوەی کوردستان، دوو 
هەر  و  هەڵماڵی  لێ  هیممەتیان  قۆڵی  خۆیان  دێموکرات  الیەنی 
بە قسە و گفتوگۆ  دانیشتن و  ماڵی خۆیاندا  لەنێو  بۆخۆیان و 

ڕێک کەوتن و بە سەر کێشەکاندا سەرکەوتن.
یەکگرتوویی، یەکڕیزی و تەبایی و پێکەوەبوون لەو دەستەواژە 
بەداخەوە  کە  گەالنن  خەباتی  کۆڕی  نێو  پێویستانەی  و  جوان 
زۆر جار بە هۆی وێکهەڵنەکردن و پەرتەوازەیی، پێچەوانەکەی 
بێبەری  دەردە  لەو  کوردیش  سیاسیی  مێژووی  دراوە.  نیشان 
نەبووە و هەر ئەو پەرتەوازەیی و نایەکگرتووییە دەرفەتی زۆر 
باشی لە کیس بزووتنەوەی کورد داوە و ئەنجامی زیانباری بۆ 
لە  گەل لێ کەوتووتەوە. وای لێ هاتووە کە ئەم دەستەواژانە 
بەاڵم  بێ نێوەرۆک،  و  سواو  دەستەواژەیەکی  بوونەتە  ئێستادا 
دێموکراتەکان بە هەموو الیەکیان پیشان دا کە ئەگەر ئیرادە و 
ئەم هیوایەی گەل وەدی  دەتوانن  بەئاسانی  باوەڕ هەبێ، زۆر 
بێنن و لە جیاتی هەڵوەرینی فرمێسک، بزەی شادی بخەنە سەر 

لێوی گەل. 
و  بوو  سەرنج  جێگای  زۆر  کە  بابەتێک  یەکگرتنەوەیەدا  لەم 
دەریخست  کە  بوو  ئەوە  سەر،  بخرێتە  زیاتری  تیشکی  حەقە 
دانیشتن و دیالۆگ بە مەبەستی چارەسەرکردنی کێشەکان بەبێ 
گوشاری کەس و الیەنی دەرەکی، وانەیەکە کە لە یەکگرتنەوەی 
ڕاستییەکی  چونکە  ــێ.  دەبـ لێفێربوون  بــۆ  دێــمــوکــراتــەکــانــدا 
حاشاهەڵنەگر چ لە ڕابردوودا و چ لە ئێستادا و بەتایبەتی لە دنیا 
ئەمڕۆدا ئەوەیە کە کەس خەمی بەرژەوەندییەکانی هیچ گەلێک 
و  دەرد  و  خۆی  لە  مشوورێک  خۆی  گەلە  ئەو  ئەگەر  ناخوا، 
ئازارەکانی خۆی نەخوا و واز لە پەرتەوازەیی و نایەکگرتوویی 

نەهێنێ.
دەکەی  دێموکرات  حیزبی  دوورودرێــژی  مێژووی  لە  چاو  کە 
و  کــردەوە و سیاسەت  و  کار  قۆناغدا  زۆر  لە  ئــەوەی  لەگەڵ 
نێو  وەرچەرخانی  خاڵی  حیزبە  ئەم  دروستەکانی  هەڵوێستە 
ئــەم حیزبە  بــەداخــەوە  بــەاڵم  ــووە،  ب بــزووتــنــەوەی کوردستان 
گەورە و گرانەش لەو سەرئێشە نێوخۆییانە بێبەری نەبووە و لە 
گەڵ ئەوەشدا بەشێکی زۆری کادر و پێشمەرگەی ئەم حیزبە و 
بەتایبەتی سەرکردایەتییەکەی چەند ساڵێکی کەم نەبێ لە سەر 
دەیە  چەندین  پاش  بەوحاڵەش  بــەاڵم  نەژیاون؛  خۆیان  خاکی 
هێشتا هەر بەنفووزترین و خۆشەویستترین حیزبی کوردستانە. 
دێموکراتیش  حیزبی  ئیعتبارەی  و  نفووز  و  ئەم خۆشەویستی 
حیزبە  ئەم  ڕێبەریی  و  پێشمەرگە  و  کادر  ئاخر  نییە،  لەخۆڕا 
هێندەیان  لێکترازانیشدا  کاتی  لە  بوون و چ  پێکەوە  کاتی  لە  چ 
زەحمەت و کوێرەوەری بۆ خەڵکی خۆیان چەشتوە کە خەڵکیش 
ناتوانن بەئاسانی لە دڵی خۆیان جیا بکەنەوە. خۆ ئەگەر وا نەبا 
ئەو هەموو ساڵە خەڵک وازیان لە داوای یەکگرتنەوە دەهێنا و 
ڕووشیان لە دێموکراتەکان وەردەسووڕاند، بەاڵم خۆشەویستی 
دێموکرات  دڵسۆزانی  کە  کرد  وای  خەڵکدا  دڵی  لە  حیزبە  ئەم 

کۆڵیان نەدا تا ٣٠ی گەالوێژیان بە چاوی خۆیان نەدی. 
دێموکراتەکان  و  کوردستان  خەڵکی  ئــاواتــەی  ئــەو  کە  ئێستا 

هاتووتە دی،
بەو  دەرکــیــان  کە  دێموکراتەکانن  خــودی  کــەس  هەموو  پێش 
هەنگاوی  کە  دەزانــن  بــاش  و  کــردووە  ســەرەوە  ڕاستییانەی 
ڕەسالەتی  گەیاندنی  بەئەنجام  و  داهــاتــوو  ــەرەو  ب گــەورەیــان 
مێژوویی حیزبەکەی پێشەوا قازی محەممەد ئەوەیە کە لە کێشە 

و کەموکوڕییەکانی ڕابردوو دەرس وەربگرن. 
بۆ گەیشتن بەو مەبەستە لەسەر دێموکراتەکان ئەرکە شان بدەنە 
لە یەکەم خاڵی ڕیكکەوتنەکەیاندا  ئەو بەرپرسایەتییەی کە  بەر 

باسیان کردوە.
تایبەت  بە  و  لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان  کــورد  ''بــزووتــنــەوەی 
ڕیزەکانی  لێکدابڕانی  هۆی  بە  دێموکرات  گــەورەی  بنەماڵەی 
سەرماوەزی   ١٥ی  لە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
لە  هاوکات  بۆیە  بوون.  گەورە  زەرەری  تووشی   ١٣٨٥ ساڵی 
گەڵ پێداگری لە سەر ئەوەی کە هەر دووال، لە زیان پێگەیشتن و 
تێکچوونی یەکیەتیی ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات لە ڕابردوودا، 
دێموکراتەکان  یەکگرتنەوەی  دەزانــن،  بەرپرسیار  بە  خۆیان 
و  ئەرک  داهاتوودا  لە  حیزب  ڕیزەکانی  یەکیەتیی  پاراستنی  و 
ئەزموونە  لە  پێویستە  و  هەمووانە  هاوبەشی  بەرپرساریەتی 
بە  پێش  ڕابــردوو دەرس وەربگرن و  زیانبارەکانی  ناخۆش و 

دووپاتبوونەوەیان بگرن." 
***

وانەکانی دابڕان و
 یەکگرتنەوە

مستەفا هیجری: بڕیاری دادگای مێکونووس
 تا ڕادەیەک ساڕێژکەرەوەی برینەکان بوو

ئێران  لــە  ــەوێ  دەیـ ئێوه   حیزبه كه ی  ئایا 
جیابێتەوە؟

ته نانه ت  و  ئیسالمییە  كــۆمــاری  ڕێژیمی  ــەوە  ئ
ڕێژیمی پاشایه تییش ئه م پڕوپاگه نده یان له نێو خه ڵكدا 
حیزبێكی  دێموكرات،  حیزبی  كه   كــردۆتــه وه   بــاو 
جیاییخوازه . ئێمه  به دوای جیابوونه وه  له  ئێران نین 
و سااڵنێكه  بۆ پێكهێنانی حكوومه تێكی دێموكراتیكی 
خه بات  ئێراندا  چوارچێوه ی  له   فێدراڵ  سێكۆالری 
ده كه ین. كاتێك باس له  فێدرالیزم ده كه ین، واتاكه ی 
له  چوارچێوه ی جوگرافیای  ئه وه یه  كه  ده مانهه وێ 

ئێراندا بمێنینه وه .

خه باتی  هاتووە  ئه وه   كاتی  كه   وانیه   پێتان 
له گه ڵ  ئێوه   ده یه یه   چوار  بنێن؟  وه ال  چه كداری 
سه ربازیتان  تێكهه ڵچوونی  ئیسالمیدا  كۆماری 
هه یه  و ئاکامێکی نەبووە، له و باوه ڕه دا نین كه  
ده بێت ئه م شێوازه  خه باته  گۆڕانی به سه ردا بێ؟

ــه  لــه  ئــێــران كه   ــرداری ده ســه اڵت ــه رچــه ك ئـــه وه  پ
خۆزگه   ده كـــات،  ــاری  دیـ ئێمه   خه باتی  شــێــوازی 
حیزبی  كه   ئــاگــادارن  ئێوه   نــه ده بــوو.  بــه م چه شنه  
یه كه م ڕۆژه كانی  له   ئێران  دێموكراتی كوردستانی 
زۆری  هه وڵی  ئیسالمیهی وه   كۆماری  دامه زراندنی 
ڕێگه ی  له   ئێران  پرسی خه ڵكی كوردستانی  كه   دا 
ــژه وه  چـــاره ســـه ر بــكــا. لـــه م ڕێــگــه دا ئێمه   ــووێـ وتـ
قاسملوو  عه بدڵۆڕه حمان  دوكتۆر  دا،  تێچوومان 
ڤیه ن  له  شاری  ئه م وتوێژانه دا  له گه ڵ  پێوه ندی  له  
كۆماری  تێرۆریسته كانی  دیپلۆمات   ده ستی  به   و 
وه اڵمی  له   و  به رانبه ردا  له   كرا.  شه هید  ئیسالمی 
داواكارییه كانی ئێمه دا، كۆماری ئیسالمی بێجگه  له  
ئه ندامان و چاالكانی  ئێعدام، كوشتاری  سه ركوت، 
دێموكراتی  حیزبی  به رپرسانی  تــێــرۆری  و  ئێمه  
نه داوه ته وه .  ئه رێنی  وه اڵمێكی  ئێران،  كوردستانی 
ئێمه  به  مافی خۆمان ده زانین كه  له  هه موو ڕێکارێکی 
ڕه وا كه  خه باتی چه كدارانه ش یه ك له وانه  به  دژی 

كۆماری ئیسالمی كه ڵك وه رگرین.

له  چه ند ده یه ی ڕابردوودا، به  تایبه ت ده یه ی 
جار  ده یـــان  ئــێــران،  شــۆڕشــی  دوای  یه كه می 
گوێبیسی ئه مه  بووین كه  پێشمه رگه  كورده كان، 
ئێرانییه كانیان  سه ربازه   و  به سیجی  ســه ری 
ده بڕی، به ڕاستی حیزبی ئێوه  و پێشمه رگه كانتان 

هه ڵسوكه وتێكی به م چه شنه یان هه بوو؟
ــه و تــۆمــه تــانــه یــه  كه   ــكــه  لـ ــه ش یــه كــێــكــی دی ــه م ئ
خه وشداركردنی  بۆ  ڕێژیم  ده ستوپێوه ندییه كانی 
و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  خه باتی 
گه لی كورد به گشتی بانگه شه یان بۆ ده كرد. خه باتی 
ڕوانگه ی  له   ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بێخه وشترین  و  مرۆییترین  ــه   ل یه كێك  مــنــه وه  

خه باته كان له  ئێران دایە.

 بۆچی وه ها بیر ده كه نه وه ؟

له  سه ردەمی ڕێبه ریی دوكتۆر قاسملوودا، یه كێك 
له  باشترین فه رمانده  سه ربازییه كانی حیزب ده ركرا، 
له به ر ئه وه ی كاتێك به هۆی گوشاری بۆردمانه كانی 
شوێنێكی  بۆ  شوێنێكه وه   له   دیله كانمان  ڕێژیمه وه  
دیكه  دەگواستەوە، هه ڵسوكه وتێكی شیاوی له گه ڵیان 

نه بوو.

زۆربه ی كورده  دژبه ره كانی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران ده ڵێن كه  شه ڕی نێوان دێموكرات و كۆمه ڵه  
مێژووی  ــی  ــان ڕووداوه ك ڕه شترین  له   یه كێك 
له   یه كێك  ــوو  وه ك ئێوه   ئێرانه.  كوردستانی 
ئه ندامانی ڕێبه ریی ئه وكاتی حیزبی دێموكرات و 

ئێستاش، هه ست ناكه ن كه  هه ڵه تان كردوه ؟
ئەوکات  دێموكراته وه   حیزبی  له الیه ن  ڕه نگبێ  
هه ندێك هه ڵە  ڕووی دابێ. به داخه وه  له و سه رده مدا 
به   بۆچوونه كانیان  و  سیاسه ت  كۆمه ڵه ،  ــڕوای  ب
دێموكراتیان  حیزبی  ته حەموڵی  كه   بوو  چه شنێك 
نه ده كرد. به رپرسانی ئه وكاتی كۆمه ڵه  ڕایان وابوو 
كه  خه باتی ئه وان پێش له  هه موو كه س ده بێت دژی 
ئیسالمی  كۆماری  چونکی  بێت،  دێموكرات  حیزبی 
ڕۆژێك هه ر دێ لەنێو بچێت، به اڵم حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران مه ترسیه كی هه میشه ییە بۆ سه ر 
بۆرژوان  ئه وان  دەیانگوت  ئه وكات.  چه پی  ڕه وتی 
حیزبە  له گه ڵ  كرێكار  چینی  نوێنه رانی  خه باتی  و 
له نێو  بۆرژواکان هه میشه یی و بێ كۆتاییه  و ده بێ 

ببردرێن.

ئێمه  له  ئێراندا ده بینین كه  هه ركات بزاوتێك له  
كوردستان سه رهه ڵ ده دا، ته نانەت  له نێو گرووپه  
جیاییخوازانه   هه وڵێكی  وه كوو  دژبه ره كانیشدا 
له گه ڵ  توانیوتانه   ئێوه   ئایا  لێك ده درێته وه ، 
دژبه ری  سیاسییه كانی  كه سایه تییه   و  گرووپ 

كۆماری ئیسالمی ئێران پێوه ندی چێ بكه ن؟
گرووپه كانی  و  حیزب  له   ــك  زۆرێ له گه ڵ  ئێمه  
ئێستاش  و  هــه بــووه   پێوه ندیمان  ئۆپۆزیسیۆندا 
به   ســه ر  حیزبەکانی  لــه گــه ڵ  ــا  ــەروەه ه هــه مــانــه . 
نه ته وه كانی ئێران پێوه ندی و هاوئاهه نگیمان هه یه . 
له  به ر هه ندێك سنوورداربوون و ئه و گوشارانه ی 
و،  هــه ن  دێــمــوكــرات  حیزبی  لــه ســه ر  هه نووكه   تــا 
نه مانتوانیوه  به  چه شنی پێویست حیزبی دێموكرات 
به   ئێران  كوردستانی  له   كــورد  گه لی  خه باتی  و 

هاونیشتمانانمان بناسێنین.

عێراق  كــوردســتــانــی  لــه   ئــێــوه   بنكه كانی 
سپای  مووشكیی  هێرشی  بــه ر  کەوتوونەتە 
له   كاریگه ریی  ڕاده یه ك  چ  تا  ئه مە  پاسداران، 
داناوه . ئایا حكومه تی  سه ر چاالكییه كانی ئێوه  
خستۆته   گوشاری  عێراق  كوردستانی  هه رێمی 

سه ر ئێوه  تا چاالكییه كانتان سنووردار بكه ن؟
له الیه ن  هه م  هه بوو،  الوه   دوو  هه ر  له   گوشار 
هه میش  و  ــێــران  ئ ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ك ڕێــژیــمــی 

حكومه تی هه رێم و حیزبه  كوردییه كانی كوردستانی 
عێراق. ئێمه ش توانیومانه  له م نێوه دا هاوسەنگییەک 
ڕابگرین كه  بتوانین لێره  جێگیر بین و لە ئەوەندە 

ئاستە لە خه باتی خۆمان بەردەوام بین.

كۆماری  گوشاره كانی  له   نین  نیگه ران  ئایا 
مووشه كیی  هێرشی  دوای  تایبه ت  به   ئیسالمی، 
دی؟  و شوێنەکانی  هه ولێر  بۆ سه ر  دواییه   ئه م 
ئه گه ری ئه وه  هه یە كه  ئه مه  گوشارێك بێت بۆ 
سه ر هه رێمی كوردستان تاكوو ئێوه  ناچار بكه ن 

باره گه كانتان له  هه رێمدا بپێچنەوە؟
بــۆ سه ر  گــوشــارانــه ی  ــه م  ئ ئیسالمی  كــۆمــاری 
هه رێم هێناوه  و به ڕاشكاوی داوای له  هه رێم كردوه  
كه  ئێمه  لێرە ده ربكرێن، یان هەرنەبێ چه ك بكرێن. 
به اڵم تا ئێستا به  خۆشحاڵییه وه  ئه مه  ڕووی نه داوه .

پێوه ندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
له گه ڵ حیزبه  كوردییه كانی دیكه ی دژبه ری ئێران 

چۆنه ؟
ڕێژیمی  دژبــه ری  کوردیی  حیزبێكی  هیچ  له گه ڵ 
ئێران كێشه مان نییه  و پێوه ندییەکانمان پێوه ندییه كی 
دۆستانه ن. له گه ڵ هه ندێك له وان هاوپه یمانییه كمان 
له ژێر ناوی ناوه ندی هاوكاریی حیزبه  كوردییه كانی 
هــاوكــاری  پێكه وه   و  پێك هێناوه   ئــێــران  ــه ری  دژبـ
جیابوونه وه ،  ئێمه   له   بەشەی  ئه و  له گه ڵ  ده كه ین. 
ماوه ی زیاتر له  ساڵێکە دانوستان ده كه ین بۆوەی 
بتوانین دووباره  ببینه وه  به  یه ك و له م پێناوەشدا 

هه نگاوی ئه رێنیی زۆرمان هه ڵهێناوه .

هه ڵبه ته  چه ند ساڵ پێش من له  ئێوه م بیست 
كه  گوتتان هیوادارن، ئایا ئێستا له  گه ڵ چه ند 

ساڵ پێش جیاوازتره ؟
من  كه   ئــه وكــات  چونكه   هه یه .  جــیــاوازی  به ڵێ، 
گوتم هیوادارام، وێدەچێ وتوێژه كانمان له  قۆناغی 

سه ره تاییدا بووبن.

ئه م پرسیاره  له  ئارادایه  كه  بۆچی دوو حیزبی 
دێموكرات ناتوانن ببنه  یه ك حیزب، ئه وه یكه  له  
بواری به رنامه  و مانیفێسته وه  ده كرێ بڵێین زۆر 

له  یه ك نزیكن و یان وه كوو یه كن؟
نێو حیزبی  ــه و جــیــابــوونــه وانــه ی  ئ لــه  ڕاســتــیــدا 
له   و  ئیسالمی  كۆماری  سه رده می  له   دێموکرات 
یه كه مین  له   بێجگه   دەیه دا و  له  سێ  زیاتر  ماوه ی 
ئینشعاب، هیچ كامیان بنه مایەکی فیكری، ته شكیالتی 
جیاوازیی  زیاتر  هۆكاره كه ی  نه بوو.  سیاسییان  و 

هه ڵسوكه وت و ته عامۆل له گه ڵ یه كتر بووه .

چاره سه ر  چۆن  حیزب  ڕێبه ریی  مه سه له ی 
ده كه ن، ئایا بیرتان له وه  كردۆته وه  كه  شوڕایه ك 
كه سێك  چ  كه   ڕێــك كــه وتــوون  یــان  بێنن  پێك 

ڕێبه ریی حیزب بگرێته  ئەستۆ؟
ئه وه ی تا ئێستا له  سه ری ڕێك كه وتووین ئه وه یه  
كه  له ژێر ناوی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا 
كار بكه ین، هه ر به و ناوه ی كه  ئێستا هه یه  و حیزبی 
حیزبی  لۆگۆی  ده بێت.  ناوه ی  ئه م  هه ر  یه كگرتوو 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لۆگۆی فه رمیی حیزب 
گرتنی  تا  كه   ڕێك كه وتووین  له مانه ش  جیا  ده بێت. 
له ئه ستۆ  حیزبم  ڕێبه ریی  من  هاوبه ش،  كۆنگره ی 
بێت. ئێمه  له  دانوستانه كانماندا ڕێك كه وتوون كه  له  
كه   هه ڵبژێردرێن  ڕێبه ری  بۆ  ئه ندامانێك  كۆنگره دا 

هه ر دوو الیه نی تێدا بێت.

له  خۆپیشاندانه كان  و  دواییه دا  له م سااڵنه ی 
به تایبه ت له  ناوچه  غه یره  كورده كان گوێبیستی 
دروشمه گه لێك وه ك "ڕه زاشا ڕۆحت شاد" بووین، 
دژبه ره كان،  هێزه   له   زۆر  به شێكی  قسه ی  به  
هێزێكی  په هله وی  ڕه زا  و  سه ڵته نه ت خوازه كان 
نه گیردرێن.  بــه رچــاو  له   ناكرێ  كه   دژبـــه رن 
و  سه ڵته نه ت خوازه كان  له گه ڵ  قه ت  ئێوه   ئایا 
پێوه ندیتان  په هله وی  ڕه زا  ئاغای  به تایبه ت 
گرتوه  و له گه ڵیان قسه تان كردوه  تا بتوانن له  

بوارگه لی هاوبه شدا پێكه وه  هاوكار بن؟
په هله وی  ڕه زا  ئــاغــای  ــه ڵ  گ لــه   جــار  دوو  مــن 
دانیشتنم هه بووه . پێكه وه  هه ندێك باسمان كردوه ، 
به اڵم به و ئاكامه  نه گه یشتووین كه  پێكه وه  هاوكاری 

بكه ین.

فێدراڵی  سیسته مێكی  له   باس  ئێستا  ئێوه  
ده كه ن، ناوبراو ته نانەت دژایه تیی ئه وه ش ده كا؟

به اڵم  بوو.  زۆرتر  مەیلی  په هله وی  ئاغای  خوی 
هــه نــدێ جاریش  و  جــیــاوازتــر  گــرووپــه كــه ی زۆر 
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وتوێژێكی  فارسی  "بی بی سی"ی  تەلەڤیزیۆنی  ڕابردوودا،  ڕۆژانی  ماوه ی  له   ئاماژه : 
له گه ڵ به ڕێز مسته فا هیجری، لێپرسراوی گشتیی حیزبی دیمۆكراتی كوردستانی ئێراندا 
حیزبی  هه ڵوێسته كانی  و  سیاسه ت  وتووێژه دا  له م  هیجری  مسته فا  به ڕێز  كرده وه .  باڵو 
خسته   كوردستانی  و  ئێران  سیاسیه كانی  گرینگه   بابه ته   له گه ڵ  پێوه ندی  له   دێموکرات 
به رباس. كاتی تۆماركردنی ئه م وتووێژه  ماوه یه ك پێش له  یه كگرتنه وه ی ڕیزه كانی حیزب 

دێموكرات بووە، به اڵم "بی بی سی" دوای ئه م ڕووداوه  گرنگه  باڵوی کردۆتەوە.
"كوردستان" به  له  به رچاوگرتنی گرنگی نێوه ڕۆكی بابه ته كانی باسكراو له م وتووێژه دا 

دووباره  لێره دا باڵوی ده كاته وه .
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ئەندامانی  و، سەرجەم  دەفتەری سیاسی  ئەندامانی  عەزیزی،  خالید  هیجری،  مستەفا    
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران!

هەڤااڵنی هێژا، دۆستانی خۆشەویست!
خۆمان  دڵسۆزانە  و  گەرم  پیرۆزبایی  ئینترناسیۆنال سۆسیالیست  ناوی  بە  کە  دەڵخۆشم  فرە 

بەبۆنەی هەنگاوی مێژوویی ئێوە بۆ یەکگرتنەوەی حیزبەکەتان پێشکەش بکەم.
ئەمڕۆ  ئێوە  نییە کە  لــەوەدا  لە شانازیتان هەیە و، گومان  پڕ  ــژ و  ئێوە مێژوویەکی دوورودرێ
هەیە.  ئینترناسیۆنال سۆسیالیست  دەگەڵ  لەمێژینەشتان  مێژوویەکی  ئێوە  بەهێزترن.  بەیەکەوە 
ئەندامانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران، لە ناویاندا عەبدولڕەحمان قاسملو، لە هەشتاکانی 
زایینیدا وەک میوان بەشداریی ئینترناسیۆنال سۆسیالیستی کرد، پاشان د. سادق شەڕەفکەندی. 
حیزبەکەتان لە نەوەدەکانی زایینیدا بوو بە ئەندامی چاودێر، دواتر ئەندامی ڕاوێژکار و بەدوای 
لە  ئێوە  بەشداریی  تــەواو.  ئەندامی  بە  بوو  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی   ،٢٠١٥ لە  ئەویشدا 
دڵخۆشی  مایەی  دەبێتە  حیزب،  یەک  وەک  سۆسیالیستدا،  ئینترناسیۆنال  داهاتووی  کۆنگرەی 

مەزن.   
دەگەڵ دەستپێکی ئەو قۆناغە نوێیەی ژیانی حیزبەکەتان، ئێوە هاوپشتی و پشتیوانیی ئەو بنەماڵە 
نێونەتەوەییەتان هەیە. هەوڵی هاوبەشی ئێمە بۆ دێموکڕاسی، دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی، یەکسانیی 

پەیامی ڕێکخرای ئینترناسیۆنال سوسیالیست
 بەبۆنەی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات

و ڕیز بۆ ئازادی و مافەکان یەکە و قەت کۆتایی نایە. 
هێشتا بۆ بەهێز کردنی دەنگی گەلی کورد زۆری ماوە و 
لە هەموو واڵتێک ئینترناسیۆنال سۆسیالیست پشتیوانی 

ئێوە و پرسەکەتان دەمێنێتەوە. 

لوئیس ئایاال 
سکرتێری گشتی

3٠ ئاگوست، ٢٠٢٢

ئەوانەی کە لەسەر حیزبی  زۆر جار 
نیشاندانی  بــۆ  ــووســن  دەن دێــمــوکــرات 
بزاڤی  لەسەر  حیزبە  ئــەو  کاریگەریی 
ــە چــەمــکــی  ــورد لـ ــ ــوازی کـ ــ ــخ ــ ــاری ــ ڕزگ
کەڵک  لە ڕۆژهــەاڵت  داینەمۆی شۆڕش 
لەوەی  زیادتر  چەمکە  ئەو  ــرن.  وەردەگ
بۆ  بێت  بانگەشەکردن  مەبەستی  بە  کە 
ئەو حیزبە، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو فاکتانەی 

کە لە ڕۆژی یەکەمی دامەزرانی کۆمەڵەی ژێکافەوە و هەروەها 
و  هەڵگیرساندن  لە  جــیــاوازدا،  قوناغی  لە  حیزبە  ئــەو  ڕۆڵــی 
ئەو  هەمووی  لە  هەن.  ڕۆژهــەاڵت  لە  شۆڕش  ئاراستەکردنی 
بۆ  کــورد  شۆڕشی  بووبێت  بەهێز  حیزب  هەرکات  قوناغانە 
بەدەست هێنانی مافەکانی گەشەی بە خۆیەوە دیتوە. ئەو ڕاستییە 
بە قوربانییەکی زۆری ئەو ڕێکخراوە لە پێناو دابینکردنی مافی 

نەتەوەیی بەدی هاتووە. 
لەو مێژووە پڕ لە سەروەرییەدا کە بێ کەم وکووڕیش نەبووە 
ئــەو حیزبە کە  یــەک بابەت هــەر لە ســەرەتــای دامــەزرانــدنــی 
گۆرانکاریی زۆری بە سەردا نایێ، پێگەی ئەو حیزبە لەنێو گەلی 
کورددایە. هەر ئەو بابەتەش وای کردوە کە هەر جووڵەیەکی ئەو 
حیزبە شوێندانەری ڕاستەوخۆی لە گۆڕەپانی خەباتدا هەبێت. 
هەربۆیەش بە داینەمۆی شۆڕش وەسف دەکرێت. لە ڕۆژانی 
ڕابردوودا بە بڕیارێکی دروست و پێویست و لە شوێنی خۆی 
حیزب بڕیاری یەکبوونەوەی خۆی دا، دیتمان ڕەنگدانەوەیەکی 
زۆر ئەرێنیی لە ڕۆژهەاڵت و دونیای سیاسەت و میدیا هەیبوو، 
بە دیتنی شەپۆلی خۆشحاڵیی خەڵک بە گشتی و دڵسۆزان و 
دیکە  جارێکی  ڕاستییە  ئەو  بەتایبەتی  حیزبە  ئەو  الیەنگرانی 
لە  کــوردەواری  کۆمەڵگەی  نێو  لە  حیزب  پێگەی  کە  سەلمێنرا 
ئاستێکی بەرزە. ئەو پێگەیە وا دەکات کە وەک هەمیشە بە داینەمۆی 
ڕزگاریخوازی  بزاڤی  لەسەر  ئەرێنی  شوێندانەری  و  شۆڕش 
بناسرێت، بەاڵم ئەوەی مەبەستی ئەو نووسینەیە گواستنەوەی 
ئەو ڕەنگدانەوەیە ئەرێنییەی ئەو بڕیارە درووستەی حیزب نییە، 
چونکە زۆ باسی لە سەرکراوە، هەموو کوردێکیش ڕاستەوخۆ 
لە  باس  پێویستە  بەڵکوو  کــردوە؛  پێ  هەستی  ناڕاستەوخۆ  و 
قوناغی دوای ئەو بڕیارە بکرێت. چونکە ئەو شەپۆلە گەورەیە 
کاتدا  هەمان  لە  خەڵک  کۆمەاڵنی  پشتیوانیی  و  خۆشحاڵی  لە 
بەرپرسیارەتییەکی قورس دەخاتە سەر شانی ئەو حیزبە، ئەو 
بەرپرسیارەتییە و پێداویستییەکانی دۆخی ئێستای ڕۆژهەاڵت و 
خەبات کە یەکبوونەوەی دێموکراتی ئافراندووە کە یەکجار زۆر 
بهاوێژرێت  دیکە  گرینگی  هەنگاوی  گەلێک  دەخــوازێ  گرینگە، 
بۆ ئەوەی بتوانرێ لە ئاستی ئەو بەرپرسیارەتییە سەرکەوتنی 
زیاتر بە دەست بێنێ کە سەرکەوتن لەو بوارەدا شوێندانەری 

ڕاستەوخۆی لە بزاڤە ڕەواکەی گەلەکەمان دادەنێت.
لە  یەکگرتنەوەیە  ئــەو  پاراستنی  یەکگرتنەوە  لە  گرینگتر 
بۆ  سەرەتاوە  لە  هەر  کورد  نەتەوەی  دوژمنانی  داهاتوودایە. 
و  کوردستان  دابەشکردنی  هەوڵی  بێت،  الواز  کــورد  ئــەوەی 
کوردیان داوە، تەنانەت هەندێک جاریش کورد بۆ خۆی پەرەی 
چوارچێوەی  لە  نەیتوانیوە  تەنانەت  داوە،  دابەشبوونە  بــەو 
ڕێکخراوێکیشدا ئەو یەکڕیزییە بپارزێ، لە ئاکامدا بزووتنەوەی 
لە  کورد  یەکبوونێکی  هەر  پێچەوانەوە  بە  بــووە،  الواز  کورد 
واتە  کە  دەکەوێتەوە،  لێ  شۆڕشی  بەهێزیی  جیاوازدا،  ئاستی 
بەاڵم  بپارێزین.  چاومان  گلێنەی  وەک  یەکبوونە  ئەو  پێویستە 
لە  ئەزموون وەرگرتن  بە  بێ گومان  دێــت؟  وەدی  چــۆن  ئەمە 
ڕابردوو دەتوانین ئەو هەنگاوانە بگرینە بەر کە ئەو یەکبوونە 

بەهێز بکات.
لە قوناغی دوای یەکبوونەوەمان گرینگتر، بەهێزکردنی بوارە 
لە  کەڵک وەرگرتن  بە  جیاواز  ئاستی  لە  خەبات  جیاوازەکانی 
پڕۆژە و بیرو هزری زانستی و سەردەمیانەیە کە بە خۆشییەوە 
حیزبی دێموکرات بە هۆی ئەو پێگە جەماوەرییە و پوتانسیەلە 
گەورەیەی هێزی مرۆیی داهێنەر کە هەیەتی، دوژمن بەتەواوی 
ــهــەوێ ئەو  ــا بــە شـــەڕی نـــەرم دەی لێی دەتــرســێ و هــەروەه
پوتانسیەلە لە حیزب دوور بکەوێتەوە. هەر بۆیە ئەو پوتانسیەلە 
بەهێزتر  و  بەهێز  ئاستەکانی شۆڕش  و  بوار  هەموو  دەتوانێ 

بکات.
لە یەکگرتنەوە گرینگتر گواستنەوەی ئەو یەکگرتنە بۆ ئاستی 
هەموو هێز و الیەنە سیاسیەکانە لە ڕۆژهەاڵت چونکە حیزبی 
لــە خۆبایی  ــەورەی خــۆی  گـ بــە هێزی  کــات  دێــمــوکــرات هیچ 
نەبووە، بەڵکوو بەردەوام هەوڵی داوە کە یەکڕیزی الیەنەکانی 
ڕۆژهەاڵت پەرە پێ بدات، لە دوای هەنگاوی یەکبوونەوە ئەو 
دیاری  پــڕۆژەی  هەبوونی  بە  جاران  لە  زیاتر  پێویستە  بابەتە 
کراو لە ئاستی جیاواز بۆ دۆسیەی کورد لە داهاتووی ئێراندا 

ڕەچاو بکرێت.
داینەمۆبوونی شۆڕش وا دەخوازێ کە حیزب ئەو هەنگاوانە 
بەرەو  نوێدا  قوناغی  لە  و  هەڵبگرێ  زیــاتــرەوە  جیدییەتی  بە 
لە  هەنگاوێکی  کە  یەکبوونەوەشمان  لە  گرینگتر  هەنگاوی 
ڕادەبەدەر گرینگە هەڵبگرێت. دکتور قاسملووی نەمر کە ڕۆڵێکی 
مانەوەی  هەبووە،  ڕێکخراوەیە  ئەو  بووژاندنەوەی  لە  گرینگی 
فاکتەری  بۆ سێ  لە گۆڕەپانی خەباتدا  ئەو حیزبە  بەردەوامی 
هەبوونی سیاسەتی دروست، پێگە و پێشتیوانی جەماوەری و 
هەروەها قارەمانێتی پێشمەرگە دەگەرێنتەوە. ئەمڕۆ بە ڕوونی 
ئەو سێ ئەسڵە لە بڕیارەکانی حیزب لە یەکبوونەوە و بەرەو 
کاتی  هەربۆیەش  دەبیندرێ،  ڕوونی  بە  شۆڕش  بەهێزکردنی 

هەڵگرتنی هەنگاوی گرینگتر لە یەکبوونەوە هاتووە.
بێگومان بە هەوڵ پشتیوانی هەموو الیەک هەنگاوی گرینگتر 
هەم  و  ئەرکە  هەم  ئەوە  و  دەوشێتەوە  دێموکرات  حیزبی  لە 

کارێکی کردەنی.

ڕه وتێكی  هیچ  ئێستا  تا  هه ربۆیه ش  ــەون.  ئ دژی 
سیاسی نه یتوانیوه  له گه ڵی هاوپه یمانی پێك بێنێ و 
هۆكاره كه شی هه ر ئه م جیاوازیی بیروبۆچوونی نێو 

گرووپه كه یه تی.

خه ڵق؟  موجاهه دینی  ڕێكخراوی  له گه ڵ  ئه دی 
هاوكاریتان  پێكه وه   دوور  سااڵنێكی  له   ده زانم 
خه ڵق  موجاهدینی  ڕێكخراوی  به اڵم  هه بووه ، 
میللیی  شــوڕای  له   -مه به ست  ــرد  ده رك ئێوه ی 
نهێنی  به   ئێوه   ئه وه یكه   هۆی  به   بەرگریدا- 

له گه ڵ كۆماری ئیسالمی وتوێژتان هه بوو؟
له م سااڵنه ی دواییدا پێوه ندیمان نه بووه  و ئه وه ش 
کێشەکەی ده گه ڕێته وه  سه ر ڕێكخراوی موجاهدین. 
ئه ندامێكی  ئێمه   مــقــاومــەتــدا  میللیی  شـــوڕای  لــه  
ــان به جێ  شــوێــنــدانــه ر بــوویــن و خــۆمــان شــوڕام
هێشت، بەاڵم ئه وان ده ڵێن حیزبی دێموكراتمان له  
وایه  كه  ڕۆژێك  باوه ڕمان  ئێمه   ده ركــردوه .  شوڕا 
ئێران و  مه سه له ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
خه باتی خه ڵكی كورد، ده بێ له  تاران و له  ڕێگه ی 
وتووێژه وه  چاره سه ر بكرێ. ئه مه  مه سه له یه ك بوو 

كه  ڕێكخراوی موجاهدین كێشه ی له گه ڵی هه بوو.

ئێمه  شایەت بووین و هه واڵیش له م باره وه  باڵو 
نوێنه رانی  كه   کرایەوە  پشتڕاستیش  و  كرایه وه  
ئێوه   حیزبه كه ی  له وانه  و  كوردییەکان  حیزبە 
حكومەتییه وه   غه یره   دامه زراوه یه كی  له  ڕێگه ی 
له گه ڵ ئێران دانیشتنتان هه بووه. ده كرێ پێمانی 

بڵێن كه  پێشنیاره كانی ئێران چ بوون؟
ناوه ندی هاوكاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێران  
ئێران بوو دانیشتنەکەی كردبوو. واتا چوار حیزب 
ئه وه ش  بــوو.  ئێمه   حیزبی  لــه وان  یه ك  كه   بووین 
نه ك دانیشتنی ڕاسته وخۆ له گه ڵ نوێنه رانی كۆماری 
كه   بوو  نوروێژی  ڕێكخراوێكی  به ڵكوو  ئیسالمی، 

نێوبژێوانیی كرد.

یانی ئێوه  هیچ كات له گه ڵ نوێنه رانی كۆماری 
ئیسالمیدا بەرەوڕوو دانەنیشتوون؟

نەخێر.

یانی حازر بوون كه  هه ندێك ئیمتیاز به  ئێوه  
بده ن، بگه ڕێنه وه  بۆ ئێران، حیزب پێك بێنن و 

چاالكی ئازادانه  بكه ن و چه كه كانتان وه ال بنێن؟
ــه ی كــه  لــه  ڕێــگــه ی ئــه م نــاوه نــده وه   ئــه و وه اڵمــان
كۆماری  كه   بوو  ئه وه   ده گه یشت  ئێمه   ده ستی  به  
بە  ئه وه یە  تەنیا  مه به ستی  ماوه یەدا  له و  ئیسالمی 
مه ڕ  له   بۆچوونەکانمان  و  ئێمه   داخــوازی  دوایین 
درێژه دان به م وتووێژانه  بزانێ. كاتێك خواسته كانی 
ئێمه یان بیست، ئیدی واڵمێكیان نه بوو. یانی ئه وان 
ئێوه   كه   داخوازییانه ی  لــه م  نه یانگوت  وردی  به  
هه تانه ، كامه یان و چ مافێك به  ئێوه  ده درێ یان نا!

یه كه مین  له   هــه ر  چــه كــداری  خه باتی  ئایا 
ڕۆژه كانی سه ره تای شۆڕشه وه ، بژارده ی یه كه می 

حیزبی دێموكرات بووە؟
نه خێر، له  سه ره تا وه  حیزبی دێموكرات خوازیاری 
وتــووێــژ لــه گــه ڵ كــۆمــاری ئیسالمی بــوو كــه  تــازه  
له و  ڕاستیدا  له   گرتبوو.  بــه ده ســتــه وه   ده ســه اڵتــی 
ئه و  ئیسالمی،  كــۆمــاری  هێزه كانی  ســه رده مــه دا 
هێزانه ی ڕێژیمی پاشایه تی بوون كه  له  پادگانه كان 
ئه وكاته   ــوون،  ب پــەرش وبــاو  دیكه   شوێنه كانی  و 
ئه وان پێشنیاری وتووێژیان دا. هەیئەتێک له و كاته دا 
خوالێخۆشبوو  كه   كــرا  ــاری  دی ئێرانه وه   لــه الیــه ن 
ــه وان بــوو. نزیكه ی  ــه ك لـ ــرووهــه ر ی ــووش ف ــ داری
كۆمه ڵه   دێــمــوكــرات،  حیزبی  له گه ڵ  هاتن  ساڵێك 
كۆبوونه وه .  مه هاباد  له   دیكه   الیه نێكی  چه ند  و 
ئیسالمی  له  كۆتاییدا ده ركــه وت كه  كۆماری  به اڵم 
كات  وەده ست هێنانی  بۆ  ته نیا  وتــووێــژانــه ی  ئــه م 
كردوه . كاتێكیش توانییان هێزه  پەرش و باوه كه یان 
كــرده وە  هێرشیان  دیكه   جارێكی  بخەنەوە،  ڕێــك 

و  كوردستان  دیكه ی  شاره كانی  و  مه هاباد  سه ر 
وتووێژه كان ڕاگیران.

دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  ئایا 
وتووێژانه ی  ئه و  ئاگاداری  ئێران،  كوردستانی 
كۆماری  نوێنه رانی  و  قاسملوو  دوكتور  نێوان 

ئیسالمی له  ساڵی ١3٦٨ له  ڤییه ن بوو؟
بۆ خولی یه كه می وتووێژه كانی دوكتۆر قاسملوو 
ئــیــســالمــی، ئێمه  له   ــاری  ــۆم نــوێــنــه رانــی ك ــه گــه ڵ  ل
ده فته ری سیاسی ئاگادار نه بووین. ئه وە له  ڕه وتی 
ئو رووپا  بۆ  قاسملوو  دوكتور  كه   سه فه رێكدابوو 
بۆ  دانیشتنه كه ی  باسی  گه ڕایه وه   كه   و  كردبووی 
وتووێژه كان  كه   بوو  باش  پێمان  ئێمه   كــرد.  ئێمه  
بكرێن، به اڵم دژی ئه وه  بووین كه  دوكتور قاسملوو 
خۆی به شداری وتووێژه كان بێت. بڕیار وا بوو كه  
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  هه یئه تێكی 
ئورووپا  له   ئیسالمی  كــۆمــاری  نوێنه رانی  له گه ڵ 

دابنیشێ، به اڵم به داخه وه  ئه مه  ڕووی نه دا.

یه كیه تیی  ڕێبه ری  تاڵەبانی،  جــه الل  ڕۆڵــی 
نیشتمانی كوردستانی عێراق له و كاته دا چ بوو. 
وتوێژه كاندا  یه كه مه كانی  ڕۆژه   لە  كه   ده زانین 
و  نه بوو  دوایــی  به اڵم  هه بوو،  حــزووری  له وێ 
به تایبه ت ئه و ڕۆژه ی كه  دوكتور قاسملوو تیرۆر 
کردوە  دروســت  گومانه یان  ئه م  هه ندێك  كــرا. 
ئیسالمیی  كۆماری  هاوكاریی  ناوبراو  ڕه نگه   كه  

كردبێت؟
مام جه الل له  پەروەندەی شه هیدكران و تێرۆری 
ــه  خولی  ــوو. ل ــه ب ــۆر قــاســمــلــوودا ڕۆڵــێــكــی ن ــت دوك
یه كه می وتووێژه كاندا حزووری هه بوو و نوێنه رانی 
به اڵم  ــوو.  داب به ڵێنیان  هه ندێك  ئیسالمی  كۆماری 
كه   گوت  ئێمه ی  به   خۆی  قاسملوو  دوكتور  دوایی 
كه   گــوتــووه   پێیان  ئیسالمی  كــۆمــاری  نوێنه رانی 
له مه وبه دوا خۆمان وتووێژ ده كه ین، ئێمه  ئێرانین و 
باسه كانمان خۆمان ده یكه ین و خۆمان كێشه كانمان 
چاره سه ر ده كه ین و پێویست ناكا   كه سانی غه یره  
ئێرانی حزووریان هه بێت کە مه به ستیان مام جه الل 
ــام جــه الل  بـــوو. تــه نــانــه ت ئــه مــه یــان گــوتــبــوو كــه  م
ئه وكات  بدركێنێ.  باسانه   ئه م  ڕه نگه   و  زاربــاوە 
بڕیار وابوو وتوێژه كان نهێنی بن تا دەگاته  ئاستێكی 
به شدار  وایه  کە مام جه الل  باشتر  تر. هه ربۆیه ش 
هه ر  ئیسالمی  كۆماری  ڕاستیدا  لە  بــەاڵم  نه بێت. 
داوخستنی  له   وتووێژ  له   مه به ستی  سه ره تاوه   له  
دوكتۆر قاسملوو بوو و ده یزانی ئەگه ر مام جه الل 
ئامانجیان  به   ناتوانن  له  دانیشتنه كاندا بەشدار بێت 
بگه ن و دوكتور قاسملوو تێرۆر بكه ن و یا ئەگه ریش 

بیكه ن تێچوویەکی زۆر قورسی بۆ ئەوان دەبێت.

له   پێشتر  كه   كه سانه ی  له و  هه ندێك  له گه ڵ 
ئاستی به رزی ڕێبه ریی حیزبی دێموكراتدا بوون 
به وه   قاسملوو  دوكتور  هه ندێكیان  كردوه .  قسه م 
له   ده یانگوت  بوو،  تاك ڕەۆ  كه   ده كه ن  تاوانبار 
نه یده توانی  دێموكراتدا  حیزبی  به ده نه ی  گه ڵ 
لەوانەی   دیکە  بكات. هەندێکی  دروست  پێوه ندی 
كه  له  دوكتور قاسملوو نزیك بوون ده یانگوت كه  
ئه و سااڵنێك له  ئورووپ ژیابوو، له گه ڵ زۆرێك 
دروست  پێوه ندیی  جیهانیه كاندا  كه سایه تییه   له  
دێموكرات،  حیزبی  كێشه ی  ئــه وە  و  كردبوو، 
له   و  دێــمــوكــرات  حیزبی  بــه ده نــەی  ته نانه ت 
نه یاندەتوانی  كه   بوو  ده فته ری سیاسیدا  ئاستی 
كامیان  تی بگەن،  قاسملوو  ئاغای  ئیده كانی  لە 

ڕاسته ؟
بوو  چه شنێك  به   قاسملوو  دوكتور  كه سایه تیی 
هه ر  له   و  كه سێك  هه ر  له گه ڵ  به ئاسانی  زۆر  كه  
ئاستێكی خوێنده واری، ئه ندێشه  و فیكردا ده یتوانی 
مامۆستای  زانكۆ،  مامۆستای  له گه ڵ  بكات.  قسه  
پێشمه رگه كان،  ئاسایی،  خه ڵكی  له گه ڵ  بوو،  زانكۆ 
ئه ندامانی حیزبی و خه ڵكی دێ ڕێك وه كوو خۆیان 

قسه ی ده كرد.

ئێمه  ده بینین كه  سێ ساڵ دواتر و دووباره  له  
ڕێبه ری  دوكتور سادق شه ره فكه ندی،  ئورووپا، 
تیرۆر  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ده كرێ، ئێوه  له  تێرۆری دوكتۆر قاسملوو هیچ 
دووپات  دووباره   هه ڵه یه   ئه م  بۆ  نەبوون؟  فێر 

بۆوە ؟
حیزبی  لــه   به جێیه   ڕه خنه یه كی  ئه مە  هه ڵبه ته  
دوكتور  داخه وه   به   ئێران.  كوردستانی  دێموكراتی 
نه ده كرد.  ئه منیه تیی  بواری  ڕه چاوی  شه ره فكه ندی 

هه ربۆیه ش به  داخه وه  زۆر زوو له  داو كه وت.

داواكاری گشتی ئاڵمان بۆ یه كه م جار و زۆر 
كه سیش ده ڵێن دوای دادگای نۆرمبرگ، كۆماری 
ناو  ده وڵه تی  تێرۆریزمی  به   ئێران  ئیسالمیی 
ده بات و ڕێبه رانی ئه م ڕێژیمه  به وه  تاوانبار ده كا 
كه  له  ڕێكخستن و جێبه جێكردنی ئه م تێرۆرانه دا 

ڕۆڵیان هه بووە؟
بەڵێ لــه  دادگــه یــه كــی بــێ الیــه نــدا، ڕێــبــه رانــی ئه م 
ده سه اڵته  وه كوو تێرۆریست ناسێنران و مه حكووم 
كران. ئه مە جۆرێك سارێژ بوو بۆ برینه كانی ئێمه  
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  به ده نه ی  وه كــوو 
ئه و  دوای  لــه   گشتی  بــه   كـــورد  خه ڵكی  و  ئــێــران 

تیرۆرانه  بوو.

ده رچوونی حوكمی دادگا ی میكۆنۆس كاریگه ریی 
له سه ر هه ڵسوكه وتی كۆماری ئیسالمی ئێران له  

ئورووپادا بوو؟
ئیسالمی  كۆماری  ماوه یه ك  بۆ  هه میشه .  بۆ  نا  
تێرۆری چاالكانی سیاسی و ڕێبه رانی حیزبەکانی 
ئورووپایان  هاتوچۆی  كه   ڕاگــرت  ئۆپۆزیسیۆنی 
ده كرد یا نیشته جێی ئه وێ بوون. به اڵم به  دڵنیاییه وه  
هه ر له و كاته دا سه رقاڵی پیالن و پالنی خۆی بوو، 
به  شێوه یەکی دیكه  و له وانه  كۆكردنه وه ی زانیاری 
هه روه ك  نیابەتی.  الیەنی  و  هێز  و دروست كردنی 
دواییدا  سااڵنه ی  لــه م  ئیسالمی  كۆماری  بینیمان 
له  ئورووپا ده ست پێ  پیالنه كانی خۆی  دیسانه وه  

كردۆتەو .

لقه ی  ئه م  ڕێبه ری  ئێوه   ڕابردوودا  له  سااڵنی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوون، ئایا 
هه ڕه شه یه ك به ره ڕووی ئێوه  بۆته وه ؟ ئایا ئێوه  

نیگه رانی گیانی خۆتان نین؟
پیالن هه بوو، ده ستوپێوه ندی خۆیان ناردوه ، به اڵم 
دراونه ته وه   به رپه رچ  ئه مانه   به  خۆشییه وه  هه موو 
و كۆماری ئیسالمی تا ئێستا سه ركه وتوو نه بووه . 
ئیسالمی  كۆماری  كه   دڵنیام  من  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ده ست له م هه واڵنه  هەڵناگرێ.

ئێران خۆپیشاندانەکان  له   ئێستا  كه   ده زانین 
هەن و بەردەوامن. زۆر كه س پێی ده ڵێن شۆڕشی 
برسییه كان به  هۆكارگه لی ئابووری. ئێوه  وه كوو 
نوێنه ری به شێك له  گرووپه  دژبه ره كانی كۆماری 
ئیسالمی ئێران، نوێنه ری به شێك له  كورده كان، 
دژبه ری  دیكه ی  گرووپه كانی  بۆ  ئێوه   په یامی 

ڕێژیمی ئێران چییه ؟
له و بڕوایه دام كه  چ ئه وكات كه  حیزبی دێموكرات 
چ  و  بوو  كوردستان  بۆ  خوازیاری خودموختاری 
دواتر كه  به رنامه ی خۆی بۆ فێدراڵی گۆڕی، ئه مانه  
كوردستانی  له   كــورد  خه ڵكی  خواستی  هەمیشە 
ئیدیعایه   ئه و  ده توانین  كاتێك  ئێمه   بــوون.  ئێران 
بكه ین كه  خه باتی ئێمه  خه باتێكی ڕەسەنە کە له سه ر 
بنه مای خواستی خه ڵك بێت. ئه گه ر خه ڵك بیانهه وێ 
ئەگه ریش  و  ده ده یــن  درێــژه   خۆمان  خه باتی  ئێمه  

نه یانهه وێ بێگومان خه باتێك بوونی نابێ.

زۆر سپاس کاک مستەفای بەڕێز
سپاس بۆ ئێوەش

لە یەکگرتنەوە گرینگتر

ئەلبورز ڕۆئین تەن
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لە هەر شوێنێک  هێرشمان بکرێتە سەر، بەرگری لە خۆمان دەکەین
)قسەکانی کاک خالید عەزیزی، وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و پرسیار و واڵمەکان لە پرێس کۆنفڕانسی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات دا(

دەزگــاکــانــی  و  مــیــدیــاکــاران  بەخێرهاتنی 
ڕاگەیاندن دەکەم.

ڕۆژی ڕابردوو بەڵگەنامەیەکی مێژوویی لە 
مێژووی حیزبی دێموکرات و لە مێژووی خەبات 
کوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی  کوردی  تێکۆشانی  و 
بەڵگەنامەیە  و  ڕێــکــکــەوتــن  ئــەو  ــرا.  کـ ئیمزا 
لەنێوان حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و 
حیزبی دێموکراتی کوردستاندا بوو کە لەالیەن 
هەردووک الوە ئیمزا کرا و لە دوێنێ ڕا لەمەو 
بەدوا هەمووی دێموکراتەکان بە ناوی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران کار دەکەن.
گرینگیی بەڵگەنامەکە لەوەدایە کە لە کاتێکدا 
و  لــێــک دووری  و  لێک دابڕان  کە  کــراوە  ئیمزا 
نەبوونی یەکڕیزی بەداخەوە تا ڕادەیەکی زۆر 
کوردستاندا  سیاسییەکانی  الیەنە  بەسەر  باڵی 
ــران لە  ــێ ــشــاوە. بــۆیــە گــریــنــگــە چــونــکــی ئ ــێ ک
هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکاندا ڕۆژانە بە 
شێوازی جۆراوجۆر دێتە نێو باس و ئەوە کە 
چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ ئێراندا بکرێ و لەو 
وەک  دێموکرات  حیزبی  فاکتەری  پێوەندییەدا 
ئەکتەرێکی سەرەکیی شانۆی سیاسی گرینگیی 
خۆی هەیە و ئەو یەکگرتنەوەیە هیندەی دیکە 

ئەو پێگەیە بەرچاوتر دەکا.
ئەو ڕووداوە بۆیە گرینگە، چونکی پەیامێکی 
خەڵکی  بــە  دەدا  ــە  ڕاشــکــاوان و  ڕوون  زۆر 
جێیەی  ئــەو  ئــێــران،  کوردستانی  ڕۆژهــەاڵتــی 
و،  کــرا  دروســـت  لــێ  دێموکراتی  حیزبی  کــە 
شوێنی  ترازانە  و  لێک دابڕان  ئەو  دەڵێ  پێیان 
لەسەر خەبات و تێکۆشانی ئێمە دانەنا و ئێمە 
پەیامی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەک 
هەموو  لــە  دێــمــوکــرات  حیزبی  دۆســتــانــی  و 
باشووری  لە  بەتایبەت  پارچەکانی کوردستان 
ئەو  دا  هەوڵمان  و  وەرگـــرت  کوردستانمان 
دێموکرات  حیزبی  و  بگەیەنین  بەجێ  ئەرکە 
یەک بگرێتەوە. لە هەمان کاتیشدا ئەو سەنەدە 
پەیامێکی باشە بۆ حیزب و الیەنە سیاسییەکانی 
ئێرانی کە وەک چۆن ئێمە دوو حیزبمان یەک 
بۆ  هەبێت  هەماهەنگیمان  دەتوانین  خستەوە، 

کاری هاوبەش و گەورەی دیکە.
ــەرک و  ــ ئــێــمــە بـــەو بـــڕیـــارەی داومـــانـــە ئ
خۆمان  لــەســەر  دیکەشمان  بەرپرسایەتیی 
ــی  دروســـت کـــردوە کــە ڕووی لــە ڕۆژهــەاڵت
کوردستانە. لەو شوێنەی خەبات و تێکۆشان و 
جموجۆڵێکی بەربەرین دژی کۆماری ئیسالمی 
لە گۆڕێ  دایە و ئەوان پێویستییان بە یەکڕیزی 
و یەکگرتوویی دێموکراتەکان بوو؛ ئەوەش بۆ 
ئێمە ئەرک دروست دەکا کە لە داهاتوودا چۆن 

وەاڵمدەری ئەو خەبات و تێکۆشانە بین.
بەئاکام  پڕۆسەیە  ئەو  کە  ئــەوەی  بۆ  ئێمە 
بــگــا، ڕێــک کــەوتــوویــن بــەبــاشــی بــەرەوپــیــری 
بچین  دێموکراتەکان  یەکگرتنەوەی  کۆنگرەی 
کۆنگرە  هەتا  حیزبە  ئەم  کاتی  ڕێبەرییەکی  و 

ئیدارە دەکا. 
ــمــوکــرات وەک  یــەکــگــرتــنــەوەی حــیــزبــی دێ
لە ڕۆژهەاڵتی  بەڕابردووترین حیزبی کوردی 
خەڵکی  بــۆ  باشیشە  پەیامێکی  کــوردســتــان 
ــزب و  ــیـ ــۆ حـ ــ ــان، ب ــ ــت ــ ــوردس ــ ــووری ک ــ ــاشـ ــ بـ
ڕێکخراوەکانی باشووری کوردستان کە بتوانن 
ئێستای  ئاڵۆزەی  و  هەستیار  بارودۆخە  لەو 
پێگەی  و  سەنگ  یەکگرتوویی  بە  ناوچەکەدا 

کورد بپارێزن.
بڕێک  ئێمە  یەکگرتنەوەی  ــڕۆژەی  پ ڕاستە 
هــەبــوو.  قــازانــجــی  دوو  بـــەاڵم  کێشا،  زۆری 
و  وتــووێــژ  عەقڵییەتی  ــوو  ب ئــەوە  قازانجێک 
چارەسەرکردنی  بۆ  یەکتر  لەگەڵ  دانوستان 
کێشەکان دەبێ لەپێشەوەی هەموو شتێک بێت. 
وتووێژ  نەفسی  بوو  ئــەوە  دووهــەم  قازانجی 
تەحەمولی  تەمرینی  یەکتر  لەگەڵ  دانوستان  و 
ــەو فــاکــتــۆڕانــە  ــە هـــــەردووی ئـ ــۆی ــرە، ب ــت ــەک ی
دەتوانێ بنەمایەکی باش بێت لە چەندوچۆنیی 
حیزبەکەمان،  ئێستای  باشی  مودیرییەتێکی 
پێناو  لە  ئێران  حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

داهاتوودا.
سیاسیی  ئەوتۆی  کاریگەرییەکی  لەتبوون 
کۆماری  دژی  لە  ئێمە  کەالنەکانی  پرسە  لە 
ئیسالمی لە ئاستی ئێراندا، و لە پێوەندی لەگەڵ 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە ئاستی نێودەوڵەتی و 
ئەگەر  بوارانە  لەو  بۆیە  نەبوو؛  دیپلۆماسیدا 
لێک   زۆر  ــەاڵم  ب بووین  جــیــاواز  لێکیش  ئێمە 
ــن. بــۆیــە بــەخــۆشــیــیــەوە کاتێک  ــووی نــزدیــک ب
ــەوە ســەریــەک لــە پــێــوەنــدی لەگەڵ  ــن دەکــەوی
پرسە سیاسییەکاندا  سیاسەت و هەڵوێست و 
جێگایەی  ئەو  تا  نابێ.  ئەوتۆمان  کێشەیەکی 
پێوەندی بە نێوخۆی واڵتەوە هەیە، لەو خەبات 
و تێکۆشانە بەربەرینەی لەوێ لەگۆڕێدا هەیە 
چونکی  دەمێنینەوە؛  بــەشــدار  و  بــەشــداریــن 
خەڵکەکەمان ئەو چاوەڕوانییەی لە حیزبەکەی 
خــۆیــان هــەیــە. حیزبی دێــمــوکــرات هـــەوراز و 

کــراون،  تیرۆر  ڕێبەرانی  بــووە،  زۆر  نشێوی 
کــراون،  تیرۆر  پێشمەرگەی  و  کــادر  ســەدان 
ــەوە هــەر خەڵکی  مــووشــەک بــاران کـــراوە و ئ
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوون کە لە پشتی بوون 

و نەیانهێشتووە بکەوێ.
لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ هــەرێــمــی کــوردســتــان 
و بــاشــووری کــوردســتــانــدا پــێ لــەســەر ئەو 
دێموکرات  حیزبی  کە  دادەگرینەوە  سیاسەتە 
کاروباری  لە  دەستێوەرنەدان  بنەمای  لەسەر 
و  کــوردســتــان  هەرێمی  و  عــێــراق  نێوخۆیی 
ڕێــزدانــان بۆ ســەروەریــی خاکی ئەم واڵتــە و 
هەمیشە  کــوردســتــان  هەرێمی  قانوونەکانی 
بــەدوای ئــەوەدا گــەڕاوە کە کێشەی الیەنەکان 
لــە هــەرێــمــی کــوردســتــان لــە ڕێــگــای وتــووێــژ 
لەالیەن  و  بکرێ  چــارەســەر  دانوستانەوە  و 
دەستمان  لە  هەرچی  دێموکراتیشەوە  حیزبی 
دیکەش  جارێکی  و  نەکردوە  کۆتاییمان  هاتبێ 
هیوادارین هەموو کێشەکانی عێراق و هەرێمی 
دانوستانەوە  ڕێــگــای  لــە  هــەر  کوردستانیش 

چارەسەر بکرێ.
ڕوو بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، ئێمە هەمیشە 
ئێران  کۆمەڵگەی  کێشەکانی  ناکرێ  گوتومانە 
ڕێککەوتنی  داهــاتــووی  و  ئەتۆمی  پرسی  بە 
گرێ  ئیسالمییەوە  کــۆمــاری  لــەگــەڵ  ئەتۆمی 
بدرێ. لەو پێوەندییەدا گوتومانە هیچ کەس و 
الیەنێک ناتوانێ لە هاوکێشەکانی ئێراندا حیزبی 
ئەو  داهاتووی  بۆ  کــورد  پرسی  و  دێموکرات 
پرسی  لە  حاشا  ئەگەر  و  بگرێ  نادیدە  واڵتە 
نەتەوایەتی ئێمە و نەتەوەکانی دیکەش بکرێ، 
ئێران وەت ئەمنییەت و ئارامی بەخۆوە نابینێ 
بە  نابێتە واڵتێکی جێی متمانە و سەقامگیر  و 

واڵتان و هاوبەشە سیاسییەکانیشی.
حیزبی  دەڵێین  ئێرانییەکان  الیەنە  بە  ڕوو 
کە  بــووە  ئــەوە  ئــامــادەی  هەمیشە  دێموکرات 
هەبێ،  لەگەڵیان  دیالۆگی  و  دابنیشێ  لەگەڵیان 
و  بــەدیــل  بــە  پێویستیمان  هــەمــووان  چونکی 
ئاڵتێرناتیوە لەدژی نیزامی کۆماری جمهووری 
ئیسالمی، چونکی هەمووان دەڵێین ئەو نیزامە 
نەگەیشتووین  قەناعەتە  بەو  بەاڵم  بڕوا،  دەبێ 
ئەدی کێ جێی بگرێتەوە؟ ئەوە یەکێک لە ئەرکە 
سەرەکییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
بۆ  کاری  دەبێ  لەمەوبەدواش  کە  دەبێ  ئێران 

بکات.
ڕوو بــە بــەشــەکــانــی دیــکــەی کــوردســتــان، 
شەپۆلێکی  دێــمــوکــراتــەکــان  ــەوەی  ــوون ــب ــەک ی
پیرۆزبایی  پەیامی  و  پێخۆش بوون  لە  بەرین 
ئێمە  بۆ  کوردستانەوە  بەشەکانی  هەموو  لە 
کە  ئــەوەیــە  ئێمەش  پەیامی  وەڕێ خــســتــووە. 
ئـــارەزوو دەکــەیــن هــەمــوو الیــەنــەکــان ڕوحــی 
وەحدەت و یەکڕیزی تێیاندا بەهێز بێ، چونکی 
ئێستا کورد پتر لە هەر سەردەمێک حەوجێی 
ئێستاش  هــەیــە.  یەکڕیزییە  و  یەکیەتی  ــەو  ب
هەبێ وەاڵمتان  پرسیارێکتان  ئەگەر  فەرموون 

دەدەمەوە.

یەکگرتنەوەتان  خالید  ــاک  ک بــەڕێــز 
چ  کــوردســتــان  ڕۆژهــەاڵتــی  نێوخۆی  لــە 
هەروەها  کەوتۆتەوە؟  لێ  کاردانەوەیەکی 
ئێوە لە بەیاننامەی هاوبەشی یەکگرتنەوەدا 
لێکترازان چارەسەری  کە  دەکەن  لەوە  باس 

دەبێ  بەڵکوو  نییە،  نێوخۆییەکان  کێشە 
و  سیستم  لە  گۆڕان  و  قبووڵ کردن  یەکتر  بە 
شێوازی کارکردن کێشەکان چارەسەر بکەن. چ 

میکانیزمێک بۆ ئەوە داندراوە؟
لە  دیمەنانەی  و  وێنە  و  خەبەر  ئــەو  بەپێی 
نێوخۆی  لە  خەڵک  دەیبینن،  سۆسیال مێدیاش 
ئەمەش  و  دەربڕیوە  خۆیان  خۆشحاڵیی  واڵت 
یەکی  ئــە وان  حیزبەکەی  چونکی  سروشتییە، 
دروستی  پێشەوا  کە  حیزبەی  ئەو  گرتوتەوە، 
چــارەســەری  لــەســەر  قاسملوو  دوکــتــور  کــرد، 
ــەی کـــورد تــێــیــدا تــیــرۆر  ئــاشــتــیــیــانــەی مــەســەل
دۆزیــنــەوەی  بۆ  شەڕەفکەندی  دوکــتــور  و  کــرا 
ئێرانی  ڕیزەکانی  یەکگرتووی  ڕێگاچارەیەکی 
پرسیاری  نیسبەت  بە  کرا.  تێرۆر  تێیدا  ئەویش 
ئێمەی کورد وا ڕاهاتووین زۆر جار  دووهــەم، 
کە کێشە دەکەوێتە نێوانمان لەگەڵ یەکتری پێک 
نایەین و حەوڵ دەدەین ڕێگاچارەکان بۆ شوێنی 
بەرانبەر  لە  کە  ئــەوەن  کێشەکان  بەرین.  دیکە 
تەحەمول  یەکتر  و  ناکێشین  نـــەوی  یەکتری 
ڕابــردوو  لە  ئەزموونانەی  ئــەو  بەپێی  ناکەین. 
دێموکراتی  حیزبی  وەک  ئێستا  ئێمە  بوومانە، 
کە  حیزبەی  ئەو  لەسەرمانە  ئێران  کوردستانی 
کوردستانی  خەڵکی  و  کردوە  دروستی  پێشەوا 
ئێران بە ئەمانەت داویانە بە ئێمە، بە یەکڕیزی 
و  هەڵە  بۆ  ورد  خەسارناسییەکی  و  بیپاریزین 

چەوتییەکانی ڕابردوومان بکەین.

کاک خالید میکانیزمی کۆنگرەی هاوبەشتان 
چۆنە و بە چ میکانیزمێک بەشداریی کۆنگرە 
کەی  حیزب  کۆنگرەی  هــەروەهــا  ئــەکــەن؟ 

دەبەسترێ؟
لە  گواستنەوەداین.  قۆناغی  لە  ئێستا  ئێمە 
هاوبەشمان  ئیدارەیەکی  گواستنەوەدا  قۆناغی 
بەڵگەنامەی  و  بەنووسراو  ڕێککەوتنی  و  هەیە 
بۆ  ــوزار  گـ ــی  ــ دەوران ــەو  ئ هــەیــە.  نێوخۆییمان 
ئەوەیە تەمرینی مودیرییەتی حیزبێکی هاوبەش 
کۆنگرەی  کە  داهاتووشمان  کۆنگرەی  و  بکەین 
یــەکــگــرتــنــەوەی دێــمــوکــراتــەکــان دەبـــێ، بەشی 
زۆری بەپێی ئەو ڕێککەوتننایە.  ئەوە کە کەی 
بکەم،  دیاری  کاتەکەی  لێرە  ناتوانم  دەبەسترێ، 
بەاڵم لەڕووی ئوسوول و پڕەنسیب و پڕۆتۆکۆل 

لەسەر هەمووی ئەوانە ڕێک کەوتووین.

کۆمەڵگەی  ــە  ک کـــرد  ئـــەوەتـــان  بــاســی 
نێودەوڵەتی پرسی کوردی لە ئێران پشتگوێ 
هەوڵتان  هیچ  ئێوە  ئاخۆ  بــەاڵم  خستوە. 
بکەن؟  بەنێودەوڵەتی  زیاتر  کە پرسەکە  داوە 
پرسیاری دووهەم ئەوەیە خەباتی چەکداریی 

ئێوە پاش یەکگرتنەوە چیی بەسەر دێ؟
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ژیانی 
بووە.  زۆر  نشێوی  و  هــەوراز  خۆیدا  سیاسیی 
خەباتی  خەڵکە،  خەباتی  ئێمە  ئەسڵی  خەباتی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  کــەس  میلیۆن   بە  جەماوەرییە، 
ئیسالمی  جمهووری  نیزامی  دژی  کوردستان 
ــەو خــەڵــکــەش حیزبی  ــەر ئ لــەســەر خــەتــن و ه
دێموکراتیان دروست کردوە. حیزبی دێموکرات 
کراوەتە  هێرش  کە  کاتێک  بڕیوە:  قۆناغی  زۆر 
سەر ئێمە، هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات 
خەباتێکی  و  بـــووە  ڕەوا  بــەرگــریــی  بــە  نــاچــار 
چەکداریی هەبووە. ئێمە لە بەرنامەماندا نەبووە 

ــان ڕا هێزی  هــەرگــیــز لــە هــەرێــمــی کــوردســت
پێشمەرگە بنێرینەوە نێوخۆی واڵت و لەوێ 
بەاڵم  بکەین.  نیزامی  عەمەلیاتی  ڕێژیم  دژی 
کورد  خەڵکی  بێ  چاو  لەبەر  ئەوەمان  دەبێ 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان خەڵکێکی تووڕەیە 
لەو نیزامە و بۆخۆیان لە هەموو شێوازێکی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  وەردەگـــرن.  کەلک  خەبات 
حیزبی دێموکرات حەقی مەشروعی خۆیەتی 
ســەر،  بکرێتە  شوێنێک  هــێــرشــی  هـــەر  ــە  ل

بەرگری لە خۆی بکا.

لە ماوەی ڕابردوودا ژمارەیەک پێشمەرگە 
ئێران.  ئیسالمیی  کۆماری  دەست  کەوتنە 
کوێ  بە  پێشمەرگانە  ئەو  چارەنووسی 
کۆنگرە  داوە  بڕیارتان  کە  ئێوە  گەیشت؟ 
و  هەڕەشە  کۆنگرەکەیان  ناترسن  بگرن 

مەترسیی لەسەر بێ؟ 
ناتوانم  ئێستا  پێشمەرگانە  ئــەو  لــەســەر 
بچمە نێو ئەو باسە و ئەو الیەنانەی بابەتەکە 
داهــاتــوودا  لــە  ــن  ــوان دەت باشتر  ئــەوانــە  الی 
ڕوونکردنەوەیان هەبێ. بە نیسبەت کۆنگرەش 
هەر وەک گوتم دیسانەکانە ئەوە پێوەندی بە 
داهاتوو و ئەو دۆخە هەیە کە ڕێبەری حیزب 

لە قۆناغی گوزاردا بڕیاری لەسەر دەدا.

ئاستی  لە  گۆڕانکارییەک  چ  وایە  پێتان 
ئێراندا  لەهەمبەر  نێودەوڵەتی  سیاسەتی 
بۆ  ئامادەکاریتان  ئێوە  ئایا  و  دەدا  ڕوو 
ئەوە کردوە؟ هەروەها زیاتر لە دووساڵە 
لەسەر  قسە  کوردییەکان  الیەنە  لەنێو 
دروست کردنی بەرەیەکی کوردستانی هەیە. 
ئایا ئەو هەنگاوەی ئێوە ئەبێتە هەنگاوێک 

بۆ دروست کردنی بەرەی کوردستانی؟
ناوی  بە  هەیە  ناوەندێکمان  ئێستا  ئێمە   
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاری  ناوەندی 
ئێران و تەبیعەتەن یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان 
فاکتۆرێک دەبێ شوێن لەسەر پێوەندییەکانی 
نێوان هێزە سیاسییەکانی کوردستانی ئێران 
دادەنێ و دەبێ بیر لەوە بکەینەوە کە چۆن 
پــەرە  هاوکارییانە  ئــەو  شێوەیەک  چ  بــە  و 
هاوکێشە  لە  ئێران  نیسبەت  بە  بــدەیــن.  پێ 
جیهانییەکاندا، ئێمە لەو باوەڕەداین کە نیزامی 
کۆماری ئیسالمی دەرەقەتی چارەسەرکردنی 
قەیرانەکانی بەردەمی نایا و ئەگەر بەرجام و 
ڕێککەوتنە  ئەو  ببووژێتەوە،  ڕێککەوتنەکەش 
ناتوانێ وەاڵمدەری ئەو کێشە و قەیران گەلە 
ئەتومییش  کــێــشــەی  ــە  ل بـــەر  چــونــکــی  بـــێ؛ 
خەڵکی  لــەگــەڵ  کێشەی  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ئەو  و  بــووە  دەرەوەش  دنیای  لەگەڵ  واڵت 
کاتێک  لەهەر  زیاتر  ئێستا  کێشانە  و  قەیران  

لەسەر یەک کەڵەکە بوون.

ئایا  بگرن،  کۆنگرە  نەتانتوانی  ئەگەر 
حیزبە  دوو  ئەم  لێک دابڕانەوەی  ترسی 
بڕیاری  شتێک  هەموو  لەسەر  ئایا  هەیە؟ 
یەکالکەرەوەتان داوە؟ هەروەها الیەنەکانی 
لەو  هەبووە  ڕۆڵیان  کوردستان  باشووری 

یەکگرتنەوەیەدا؟
ئەو  ئــەوەیــە  ئەولەوییەتمان  ئێستا  ئێمە 
بکەین  جێبەجێیان  هەمانە  ڕێککەوتنانەی 

ئەو  و  بنێین  بنیات  پێکەوەبوون  وکولتووری 
بۆ  بنەمایەک  بکەینە  ڕێککەوتنە  کولتووری 
ئیدارەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران. 
حیزبی  وەک  سیاسی  حیزبێکی  لە  بێگومان 
ڕابــردوودا  لە  بۆچوون  جیاوازیی  دێموکراتدا 
داهــاتــووشــدا  لــە  و  هــەیــە  ئێستاش  ــووە،  ــەب ه
دەمێنی. بەاڵم من پێم وایە ئەوە کە وتووێژەکان 
خایاند،  زۆریــان  کێشەیە  ئەو  چارەسەری  بۆ 
ئەمە ڕاهێنانێک بوو بۆ ئەوە کە ئێمە چۆن ئەو 
کێشانە چارەسەر بکەین. بۆیە ئەمن گەشبینم 
و لە پاڵ ئەو گەشبینییەشدا ئەرکمان بۆخۆمان 
کە  ئەوەیە  ئێمە  ستراتیژی  و  کــردوە  دیــاری 
لە  داهاتووشدا.  لە  بمێنینەوە  یەکگرتوویی  بە 
وەاڵمی بەشی دووهەمی پرسیارەکە، الیەنەکانی 
باشوور کوردستان زۆربەی زۆریان دۆستی 
و  خۆش  ڕابردوویەکی  و  دێموکراتن  حیزبی 
باشیان لەگەڵ حیزبی دێموکرات هەیە. هەرچی 
بینیومانە هەمیشە قسەی خێریان کردوە، بۆیە 

جێی خۆیەتی لێرە سپاسیان  بکەم.

کاریگەرییەکی  چ  یەکگرتنەوەیە  ئــەو 
ئێران  ئێستای  سیاسیی  ــی  دۆخ لــەســەر 
ئەو  لەگەڵ  پێوەندی  لە  بەتایبەت  دەبێ، 
ئیسالمی  کۆماری  دژی  کە  چاالکییانەدا 
دوای  بۆ  ئێوە  بەرنامەی  هەروەها  دەکرێن. 

یەکگرتنەوە چییە؟
دێموکراتی  حیزبی  کــە  ســۆنــگــەیــەوە  ــەو  ل
بەڕابردووترین  و  کۆنترین  ئێران  کوردستانی 
لە  یەک  تەنانەت  و  ئێران  کوردستانی  حیزبی 
لە  ئێران دایە؛  ئاستی  لە  حیزبەکان  کۆنترین 
هەموو ماوەی ژیانی سیاسیی خۆیدا پێوەندیی 
باشی لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییە ئێرانییەکان 
چ لە سەردەمی نیزامی پاشایەتی و چ کۆماری 
دوکــتــور  کــە  بــەتــایــبــەت  هــەبــووە.  ئیسالمیدا 
هەڵکەوتوو  سیاسەتمەدارێکی  وەک  قاسملوو 
ئۆپۆزیسیۆنی  لەگەڵ  باشی  زۆر  پێوەندییەکی 
الیەنە  و  هێز  ــە  الم وایـ ئەمن  هــەبــوو.  ئێرانی 
حیزبی  یەکگرتنەوەی  ئێرانی  سیاسییەکانی 
دێموکراتیان ال گرینگ و بەبایەخە. ئەمەش ئەو 
چاوەڕوانییە لە ئێمە دروست دەکا کە حیزبی 
لە  قورسایی خۆی  و  دێموکرات چۆن سەنگ 
هاوکێشە  لە  پێوەندییەکانی  و  واڵت  نێوخۆی 
ناوچەیی و جیهانییەکاندا و هاوپێوەندییەکانی 
لەگەڵ هێز و الیەنە سیاسییەکانی دیکە لەپێناو 
بەرینکردنەوەی خەبات دژی کۆماری ئیسالمی 
بەکار دێنێ تا ئەو ئاستە کە پرسی ئاڵترناتیڤی 
کۆماری ئیسالمی بباتە خانەیەکی تر. بێگومان 
ئەرکەکانی حیزبی  یەکگرتنەوەی دێموکرات و 
داهاتووشدا  لە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی 
بۆ ئەو ئامانجە دەبێت کە چۆن بکرێ خەڵکی 
ــی دیــکــەی ئــێــران  ــاوچــەکــان کــوردســتــان و ن
هاوبەشیان  تێگەیشتنی  و  باش  پێوەندییەکی 
لەسەر بنەماکانی بنیات نانەوەی ئێرانی داهاتوو 
هەبێ و خەبات دژی کۆماری ئیسالمی چڕتر 

و هەمەالیەنەتر ببێتەوە.

الیەنە  و  حیزب  لەگەڵ  ئێوە  پێوەندی 
چ  لــەســەر  ئۆپۆزیسیۆن  سیاسییەکانی 

بنەمایەک دەبێ؟
هەمیشە  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
ستراتیژییەکەی  دروشمە  مــادام  داوە  هــەوڵ 
چــارەســەری پــرســی کـــورد لــە چــوارچــێــوەی 
ئـــێـــران دایـــە، لــەگــەڵ هــەمــوو هــێــز و الیــەنــە 
پێوەندیی  ئێران  شوێندانەرەکانی  سیاسییە 
ئێرانی  چۆنیەتیی  لەمەڕ  تێ بکۆشی  و  هەبێ 
لــەگــەڵ  ــان  ــەشــی هــاوب تێگەیشتنی  ــوو  ــاتـ داهـ
دروست بکا. کلیلی سەرەکیی وەها پڕۆژەیەک 
ئــەو  و  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــە  ل تــێــپــەڕیــن  ــۆ  ب
دێموکراسی،  بە  بــاوەڕهــەبــوون  لە  داهــاتــووە 
داننان  و  دەســەاڵت  دابەشکردنی  ڕێککەوتن، 
بە فرەنەتەوەبوونی ئێران و بەڕەسمی ناسینی 
نەتەوەییانەدا  پێکهاتە  ئەو  نەتەوایەتیی  مافی 
دەبینێ کە ئەوە دەبێ لە داڕشتنەوەی یاسای 
بنەڕەتیی واڵتدا ڕەنگ بداتەوە. هەوڵەکانی ئێمە 

لەو پێناوەدا لە داهاتووشدا درێژەی دەبێ.

***

* ئەو پرێس کۆنفڕانسە ڕۆژی دووشەممە 
کۆمەڵێک  ــەشــداریــی  ب ــە  ب ــژ  ــەالوێ گ ٣١ی 
هەرێمی  ڕاگەیاندنی  دەزگاکانی  و  مێدیاکار 
تەلەڤیزیۆنەکانی  پەیامنێری  و  کوردستان 
"صدای  و  فردا"  "رادیو  انترناشنال"،  "ایران 

آمریکا" بەڕێوە چوو.

خالید عەزیزی:
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فێمینیزم و خەباتی نەتەوەیی هاوشان و هاوتەریب
)فیمینیزمی ڕەش و چوارچێوەیەک بۆ فیمینیزمی کورد(

بیرهێنانەوە: 
سەدەی  سەرەتاکانی  لە  مەشرووتە  بزووتنەوەی  لە  بەشدار  ئافرەتانی  فیمینیستەکان  بەرەی  یەکەم  کرد،  باسمان  پێشوودا  بەشەکانی  لە  وەک 
بیستەمدا بوون. بەرەی دووهەم لە سەردەمی سەقامگیربوونی دەسەاڵتی ڕەزاشادا سەریان هەڵدا. وەک گوترا لە دەیەی ٤٠ی هەتاوی و بەهۆی بارودۆخی 
کۆمەاڵیەتیی سەردەمی محەمەدڕەزا شا، بەرەی سێهەمی بزووتنەوەی ژنان بە ناچاری بە سەر دوو ڕەوتی گشتیدا دابەش بوو. بەشێکیان پێداگرییان 
لەسەر گۆڕینی هێندێک یاسای دژی ژن لە ڕێی پێکهاتە حکوومەتییەکان دەکرد و بەشەکەی دیکە بە مەبەستی گەیشتن بە ژیانێکی عاداڵنەتر بۆخۆیان 

تێکەڵ بە ڕێکخراوە سیاسیەکانی ئەو سەردەم بوون بۆ ڕووخاندنی سەرجەم ئەو دەسەاڵتە سیاسیە. بەمجۆرە دێینە سەر بەرەی چوارەم.

خۆ  لە  فێمینیستانە  ئەو  چــوارەم؛  بــەرەی 
دەگرێ کە دوای شۆڕش و بە تایبەت دوای 
شەڕ، بە هێنانە گۆڕێی پرسی ژنان و بابەتە 
بە  فێمینیزمەوە  بە  پێوەندیدار  تێئۆریکەکانی 
دەستیان  کۆمەڵگەدا  لە  بەرباو  شێوەیەکی 
بنەمای  "شوناسخوازی"  بە چاالکی.  کردەوە 
وەک  فێمینیسم  بــوو.  قۆناغە  ئــەم  چاالکیی 
دەورەیــەدا  لەم  سەربەخۆ  ڕوانینێکی  شێوە 
ــاســخــوازی" لــەژێــر نــاوی  پێک هـــات، "شــون
"فێمینیزمی  سۆسیالیستی"،  "فێمینیزمی 
لیبراڵ"، "فێمینیزمی ئیسالمی" و سنوورەکانی 
نێوان ئەوانە بە مەبەستی پێکهاتنی "شوناسە 
بە  چاالکییەوە.  مەیدانی  هاتە  سەربەخۆکان" 
فێمینیستەکان  دەورەیــەدا  لەو  ئەوەیکە  هۆی 
دوو  ــاش  پ گرفتەکانی  قــورســایــی  هەڵگری 
بە دووی  ــوون،  ب و شــەڕ  قەیرانی شــۆڕش 
بوون  سەربەخۆوە  شوناسێکی  دۆزینەوەی 
دیکە  ڕەوتەکانی  لە  خۆیان  سەربەخۆیی  تا 
ڕابگەیەنن. هەڵبەت بەشێک لە بەشدارانی ئەم 
سەردەمەی بزووتنەوەی فێمینیستی کەسانێک 
بوون کە پێیان وابوو دوای شۆڕش کاویان 
سەرچووە و نە تەنیا دەستکەوتێکیان نەبووە 
بەڵکوو پاشەکشەیەکیش ڕووی داوە، بۆیە بە 
دووی دیتنەوەی شوناشیکی تایبەتەوە بوون. 
لە ڕاستیدا ئەم قۆناغە گرینگترین سەردەمی 
بزووتنەوەی مافخوازیی گەلی کورد لە خۆی 
ئەم  مێژووی  لە  جار  یەکەم  بۆ  کە  دەگــرێ 
گەلەدا ژن وەک سووژەیەک بە دوای ئاڕمان 
خەبات  و  دەچێ  نیشتمانییەکانیدا  ویستە  و 
لە  بەشێک  نەتەوەیی  مافی  بە  گەیشتن  بۆ 
سەربەخۆ  مرۆڤێکی  وەک  ئەو  سووژەگیی 
پێک دێنێ، دیارە لەو سەردەمەشدا نە حیزب 
جەریانە  نــە  نــەتــەوەیــیــەکــان  ڕێــکــخــراوە  و 
دووهــەمــی  شــەپــۆلــی  کــە  مارکسیستەکان 
فێمینیزمی جیهانی پێی لە تێئۆرییەکانی ئەوان 
چەمکێکی  وەک  ژن  بابەتی  نەیانتوانی  دایە 
سەربەخۆ بخەنە گوتاری سیاسیی ڕێکخراوە 
بەشێک  وەک  ژن  و  خــۆیــانــەوە  خەباتی  و 
چ  و  چــەپ  ــی  ڕەوتـ چ  ــەوان  ئـ پێکهاتەی  لــە 
ئافرەتی  بەاڵم  هەبوو،  حوزووری  نەتەوەیی 
ستەمی  ژێر  کۆمەڵگەی  نیوەی  وەک  کــورد 
و  نەتەوایەتی  ستەمی  بەرەنگاری  کــوردی 
حەولی  ڕێــگــایــەوە  لــەو  و  بــبــۆوە  چینایەتی 
سڕینەوەی ستەمی ڕەگەزایەتیی دەدا، بەاڵم 
ئێستاش لە ڕوانگەیەکی پیاوانە و لە قەوارەی 
دۆخێکدا  وەها  لە  نەتەوایەتیدا.  بزووتنەوەی 
مێژوویی  خۆئاگاییەکی  بــە  ــورد  ک ژنــی  کــە 
گەیشتبوو،  ــەری  ــ دەورووب قەیرانەکانی  لە 
بۆ  نــەدا  حەولی  نەتەنیا  ئێرانی  فێمینیزمی 
وەسڵکردنەوەی شوناسی ئافرەتی کورد بەو 
و  شۆڕش  دوای  کە  ونبووەی  لێ  شوناسە 
شەڕ بە دوایدا دەچوو، بەڵکوو دیسان پرسی 
ژنی کورد وەک بەشێک لە کۆمەڵگەی ئێرانی 
دواکەوتوو، کە تووشی سێ و بگرە زیاتری 
ستەمی کۆمەاڵیەتییە، کەوتە پەراوێزەوە. ئەو 
کۆمەڵگەی  واقعیی  لە  پێی  نەتەنیا  فێمینیزمە 
ئێراندا نەبوو کە کوردستانیش بەشێکی ئەو 
پرسی  دابەزاندنی  بە  بەڵکوو  بوو،  واقعیەتە 
ژنی ئێرانی تەنیا بە پرسی چینی مامناوەندیی 
فارسی ئێران، لە ڕەوتی سەرەکیی فێمینیزم 
کەوتەوە،  دوور  پێکهاتەیی  چەند  واڵتانی  لە 
دەبێ  خەسارەکەی  کە  دوورکەوتنەوەیەک 
باقی  و  کــورد  دوورکــەوتــنــەوەی  ئاستی  بە 
بکرێ.  مەزەندە  ناوەند  لە  دیکە  نەتەوەکانی 
گرینگترین  ــورد  ــ ک ــی  ژنـ بــۆ  ــاغــە  قــۆن ــەم  ئـ
سەردەمە، چون یەکەم ئەزموونی بەشداریی 
ڕاستەوخۆ لە بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا ڕوو 
دەدا و ئەوەش لەسەر خۆئاگاییەکی نوێیە کە 
ئەم ئافرەتانە پێی گەیشتوون،  دیارە بابەتی 
ژن لە حیزبە شۆڕشگیرەکانیشدا هاتۆتە بەر 
لێی ڕوانــدراوە، بەاڵم  باس و وەک پرسێک 
هەر وەک باس کرا هەرگیز ژن لە ڕوانگەی 
خۆی  پرسەکانی  چــارەســەری  بۆ  ژنــانــەوە 
ئــەوە  بەڵکوو  نــەچــوو  نــەتــەوەیــی  پرسی  و 

کوردی  شۆڕشگێڕی  پیاوێکی  ڕوانگەی  لە 
ژنی  ــەی  ــگ ڕوان و  دا  ڕووی  نــەتــەوەیــیــەوە 
و  حیزبانە  ئــەو  نێو  کـــوردی  شۆڕشگێڕی 

دەرەوەی ئەو بازنەیەش هەر پیاوانە بوو. 
بەرەی پێنجەم؛ ئەم بەرەیە کە بە الیەنگرانی 
"کەمپەینی یەک میلیۆن واژۆ" پێناسە دەکرێن، 
چوارچێوەی  لە  ویستەکانیان  ڕاگەیاندنی  بە 
لە ساحەی  ئەم کەمپەینە و کاری هاوشێوە 
چەشنی  دەرکـــەوتـــوون.  کۆمەڵگەدا  گشتی 
مەشرووتەدا  سەردەمی  لە  دایەگەورەکانیان 
بەرەی  ئەگەر  "داواکــارتــەوەر"ن.  بەرەیەکی 
تـــەوەر" و  "ئــیــدئــۆلــۆژی  بــەرەیــەکــی  سێهەم 
"شــونــاس تــەوەر"  جیلێکی  چـــوارەم  ــەرەی  بـ
لەگەڵ  دیسان  پێنجەمدا  بــەرەی  لە  بــوون، 
ڕوووبەڕوووین.  "داواکــارتــەوەر"  نەوەیەکی 

ــەم بە  ــەک ــەرەی ی ــ ئــەگــەرچــی داواکـــاریـــی ب
ــڕەوی لــە بـــارودۆخـــی جــیــهــانــی و بە  ــەیـ پـ
لەم  بــەاڵم  دا،  ڕووی  نائاگایانە  شێوەیەکی 
سەردەمەدا بەهۆی دۆخی نوێی ژیانی ژنان 
و تێئۆریە فێمینیستیەکان ئەم داواکاریانە لە 
ئارادان. ئاراستەی پتری هزری بەرەی پێنجەم 
ئیدۆلۆژیک نییە و سیاسەتی ژیانی خۆی لە 
بارودۆخی عەینی ژیانی ڕۆژانەدا دەبینێتەوە 
و دوور لە دەسەاڵت و پێکهاتەکانی، خەریکی 
بەرەیە  ئەم  کۆمەاڵیەتییە.  و  سیاسی  ئەکتی 
ــەشــت ســاڵــی  لـــە الیـــەکـــەوە ئـــەزمـــوونـــی ه
دەورانی ڕێفۆرمی هەیە و لە الیەکی دیکەوە 
ماهوارەیە و  و  ئینتێرنێت  ڕۆڵەی سەردەمی 
پێشوودا  ئیدئۆلۆژیکیەی  قەوارە  لەو  ناتوانێ 

بمێنێتەوە. 
ئەگەرچی ئەم بەرەیە لە فێمینیزمی ئێرانی 
ســەری  دیــکــە  جیلەکانی  ــە  ل ســەربــەخــۆتــر 
دەرکــەوتــەی  هەموویان  لە  پتر  و  هــەڵــداوە 
و  دیــار  لێکەوتەکانی  و  هەیە  کۆمەاڵیەتیی 
بەرچاون، بەاڵم جگەلە مافێک کە بۆ ئیرادەی 
تێئۆری  چــوارچــێــوەی  شارستانییەکان])لە 
ــددا  ــاوەن ــەرامــبــەر ن ــە ب ــرامــون([ ل ــی مــرکــز-پ
کتێبی  لە  بەشێک  لە  ئەویش  کــراوە  ڕەچــاو 
"بزووتنەوەی یەک میلیۆن واژۆ ڕەوایەتێک لە 
نێوەوە" وەک بنەمای تێۆریکی ئەم كەمپەینە 
بە  شتێک  هیچ  ــە،  ــەرەی ب ــەم  ئ گشتی  بــە  و 
قازانجی کورد و پێکهاتە جیاوازەکانی ئێران 
بەدی ناکرێ. دیارە ئەم بەرەیە بە دروشمی 
واقعبینی هاتۆتە مەیدانەوە، بەاڵم ئەم ڕوانینە 
ئێستاش نەیتوانیوە کورد و ژنی کورد وەک 
بەشێک لەم واقعیەتەی ژنانی ئێران قەبوووڵ 

بکات. 
ئێستاش درێــژەی هەیە  تا  بەرەیە کە  ئەم 
کورد  ژنی  ئیدی  کە  دەورانێکەوە  کەوتۆتە 

شۆڕشگێڕانەی  خەباتی  ئەزموونی  نەتەنیا 
و  مەدەنی  مەیدانی  لە  بەڵکوو  هەیە  شاخی 
جیهانی  کۆمەڵگەی  ژنــی  لــە  بەشێک  وەک 
حوزووری بووە و دەری  خستووە کە دەتوانێ 
بــە دونــیــا و کۆمەڵگەی  ســووژەگــیــی خــۆی 
ئێران بسەلمێنێ و پێناسەیەکی نوێ لە ژنی 
چەندفاقی  شوناسێكی  کە  ژنێک  وەک  کورد 
هەیە و لەژێر کاریگەریی ئەو چەندفاقیەتیەدا 
سەریدا  بــە  کــە  الیــەنــەیــەدا  چەند  ستەمە  و 
ڕەوا دەدرێ بوونی هەبێ. تەنانەت لە وەها 
نەیویستووە  ئێرانی  فێمینیزمی  دۆخــێــکــدا 
خۆئاگا  وە  تــازە  ســووژە  ئەم  نەیتوانیوە  یا 
لە سەر  کەڵکەلەکانی خۆی  و  ببینێ  هاتووە 
ئێران کە  واقعیەتەی کۆمەڵگەی  لەم  بەشێک 

کورد بەشێکی گرینگێتی دامەزرێنێ.

بۆ  چــوارچــێــوەیــەک  و  ڕەش  فیمینیزمی 
فیمینیزمی کورد

کۆمەڵگەی  پێکهاتانەی  لــەو  یــەک  کــورد   
ئێرانە کە چەند جیاوازیی لەگەڵ ناوەند هەیە 
نەتەوەیەک  وەک  ئەوەیکە  هۆی  بوونەتە  کە 
بــڕوانــدرێ،  لێی  چەندفاقەوە  شوناسی  بــە 
دیارە ئەگەر کورد خاوەن کیان و دەوڵەتێکی 
جیاوازییانە  ئەم  بوایە  تایبەت  و  سەربەخۆ 
هــاوشــێــوەی  هــۆکــارێــک  ببێتە  نــەیــدەتــوانــی 
ــە چــوارچــێــوەی  ل ــورد  بــۆ کـ ئـــەوەی ئێستا 
واڵتە فرە پێکهاتەکاندا لە ئارادایە. بەپێی ئەم 
لەنێو  ڕەش پێستەکان  وەک  کــورد  ڕاستییە 
شوناسی  چەند  کە  سپی پێستەکاندا  ــە  واڵت
جیاوازی  شوناسی  چەند  هەیە،  جیاوازیان 
دیارە جۆری  هەیە.  ئێراندا  کۆمەڵگەی  لەنێو 
ڕەوتـــی  ــە  ب ئــێــعــتــراز  ــۆ  ب ڕەش  فێمینیزمی 
جۆرێک  هەڵدا،  ســەری  فێمینیزم  سەرەکیی 
دۆخی  هەڵقواڵوی  کە  ژنان  بزووتنەوەی  لە 
تایبەتیی خۆیان بوو. فێمینیزمی ڕەش بەپێی 
چەندفاقەبوونی  بنەمای  لەسەر  کە  ئــەوەی 
دامــەزراوە،  الیەنە  چەند  و ستەمی  شوناس 
فێمینیزمی  بۆ  بێ  باش  بنەمایەکی  دەتوانێ 
ــرێ کــە بە  ــوت لــە حاڵێکدا دەگ ئـــەوە  ــورد.  کـ
ــاڵ تــەمــەنــی  ــەد سـ ــە سـ ــەوەی پــتــر ل ــدان ــک ــێ ل
ناکرێ  بەدی  خاڵێك  هیچ  ئێرانی  فێمینیزمی 
و  ببیننەوە  تێدا  خــۆی  کــورد  ئافرەتانی  کە 
ئەم  کەڵکەڵەی  فێمینیزمە  ــەم  ئ بــنــەمــادا  لــە 
تایبەتەوەی  شوناسە  بەو  ئێران  پێکهاتەیەی 

نییە.
فێمینیزمی ئێرانی وەک فێمینیزمی نەتەوەی 
نەبووە  ئــەوەی  حەولی  نەتەنیا  سەردەست 
بۆ پرسی ژنی کورد کە لەژێر باری ستەمی 
چینایەتی دایە  و  نەتەوایەتی  ڕەگــەزایــەتــی، 
دابەزاندنی  بە  بەڵکوو  هەبێ  بەرنامەیەکی 

پرسی ژنی ئێرانی تەنیا بە ژنی فارسی چینی 
مام ناوەندی شار، بۆتە هۆی پەراوێز کەوتنی 
پرسی ژنی کورد و بۆخۆی وەک داپڵۆسێنەری 
کورد  ئافرەتی  کەواتە  گێڕاوە.  ڕۆڵی  ئــەوان 
چــوارڕێــیــانــی ستەمە جــۆراوجــۆرەکــانــدا  لــە 
کە  تایبەتە  ئینتێرسێکشناڵیتیەکی  گیرۆدەی 
چەوساندنەوەیە  تووشی  الوە  چوار  هەر  لە 
لەسەر  ستەمانە  ئــەم  کاریگەریی  ئاستی  و 
ڕەوانی ژنی کورد چەند قاتە و ئەم تڕافیکە 
کە بەرهەمی ستەمی هەمەالیەنەیە لە ئەگەری 
فێمینیزمی  سەرەکیی  ڕەوتــی  بە  تێکەڵبوون 
بۆ  بەڵکوو  نــاکــرێــت،  چــارەســەر  ئێرانیشدا 
بــارودۆخــە و سەرکەوتن  لەم  دەربــازبــوون 
پێویستە  فاقەیەدا  ئەو ستەمە چەند  بە سەر 
ئەم  کــە  ســەرهــەڵــبــدا  فێمینیزم  لــە  جــۆرێــک 

تایبەتمەندییانەی هەبێ:
یەکەم؛ گوتاری ئەم فێمینیزمە دەبێ لە پلەی 
یەکەمدا ڕووبەڕووی کۆمەڵگەی باوکساالری 
خۆی بێت و حەول بدا بۆ شکاندنی ئەو داب 
و نەریتانەی کە ژن لەوێدا ئۆبژەیەکی دەست 
و باڵ بەستراوە و بەردەوام لەژێر قەزاوەتی 

ئەم نەریتانە دایە.
گوتاری  ــێ  دەب فێمینیزمە  ئــەم  دووهـــەم؛ 
ــێـــوەی شــکــانــدنــی یــاســا  خـــۆی لـــە چـــوارچـ
ــی زاڵـــی نــاوەنــد  پــاشــکــەوتــوەکــانــی دەســەاڵت
مــەفــســەلــبــەنــدی بــکــات و حـــەول بـــدات بۆ 
فێمینیزمی  کە  یاسایانەی  لەو  دەربــازبــوون 
لە  لێرەدا  وەستاوە؛  ڕووبــەڕووی  ناوەندیش 
سەنگەردا  یــەک  لە  نــاوەنــد  فێمینیزمی  گــەڵ 

دەتوانن یەک بکەون.
ــەوارەی  ق لە  کــوردی  فێمینیزمی  سێهەم؛ 
کۆمەڵگە  بــااڵدەســتــی  و  ــد  ــاوەن مــام ن چینی 
کۆمەڵگەی  توێژەکانی  و  چین  و  دەرێ  بێتە 
ئەم  ژێــردەســتــی  چینی  بــەتــایــبــەت  ــوردی  کـ
خۆیەوە،  چەتری  ژیر  بخاتە  کۆمەڵگەیەش 
چوون بەشێکی ئەم خەباتە بۆ ڕزگاربوون لە 

ستەمی چینایەتییە. 
پێویستە  کـــوردی  فێمینیزمی  چــــوارەم؛ 
هێژمۆنیی فێمینیزمی ناوەند بشکێنێ و وەک 
شوناسی  بە  شوناسی  چەند  کۆمەڵگەیەکی 
ــاف و  تــایــبــەتــیــی خـــۆیـــەوە بـــەرگـــری لــە مـ
کورد  ژنی  وەک  و  بکات  خۆی  ویستەکانی 
بە ڕوانگەیەکی ژنانە و کوردانەوە پێناسەی 

فێمینیزمی سەردەم بکات.
وەک  ئەگەرچی  کورد  فێمینیزمی  پێنجەم؛ 
بەشێکی بزووتنەوەی نەتەوەیی مافخوازانەی 
کورد دەبێ لە مەیدان دابێ بەاڵم بەو مانایە 
ئافرەتێکی  وەک  مافی خۆی  بۆ  خەبات  نییە 
بێ،  بزووتنەوەیە  ئەم  پاشکۆی  ژێرچەپۆک، 

ویستە  لەسەر  هــاوڕێ  و  هــاوکــات  بەڵکوو 
خۆی  ئینسانییەکانی  و  کۆمەاڵیەتی  حقوقی، 
فێمینیستیەکەی  بــزووتــنــەوەی  و  ڕاوەســتــێ 
ــدراو و هــاوکــات لــەگــەڵ بــزووتــنــەوەی  گــرێ

نەتەوەیی، دژ بە ستەمی نەتەوەیی بێ. 
شەشەم؛ لە ڕاستیدا ڕوانین بۆ قەیرانەکان، 
لــێــکــدانــەوەی قـــەیـــرانـــەکـــان، دۆزیـــنـــەوەی 
ڕێگاچارە بۆ چارەسەری قەیرانەکان دەبێ لە 
چاوێکی ژنانەوە بێ و ئەو فێمینیزمە لە سەر 
عەقڵیەتی ژنانە بە هەموو تایبەتمەندیەکانیەوە 
جۆرە  چەند  ئەم  سڕینەوەی  بۆ  دابــمــەزرێ 

ستەمەی کە لەسەریەتی.
لە  یــا  ڕەش  فیمینیزمی  ڕوانــگــەی  ــەوە  ئ  
شوناسی  بە  پێکهاتەکان  فێمینیزمی  ڕاستیدا 
چەندفاقەوەیە کە دەتوانێ بۆ فێمینیزمی کورد 

وەک پێکهاتەیەکی فرەشوناس بەکەلک بێ.

ئاکام
ئێستا  کە  دۆخەی  ئەم  لەبەرچاوگرتنی  بە 
جەریانە  دەستی  لەسەر  کورد  بزووتنەوەی 
ژنی  ڕەوتــەی  ئەو  و  تێی دایە  نەتەوەییەکان 
کورد وەک تاکێک لە کۆمەڵگەی ژێر ستەمی 
ئێراندا لە گەڵی ڕووبەڕڕوویە، شتێک بە ناوی 
لە چوارچێوەی  ئافرەتانی کورد  بزووتنەوی 
لە  فێمینیستیەکان  تــێــئــۆریــە  و  فێمینیزم 
ڕێگایەکی  کورد  ئافرەتی  دیــارە  نییە.  ئــارادا 
سووژەیەک  وەک  تا  پێواوە  ــژی  دوورودرێـ
دژ بە ئۆبژەیی مێژوویی خۆی سەرهەڵبدا و 
لە مەیدانی خەباتی شۆڕشگێڕانە و مەدەنیدا 
لەم  بــەاڵم  بسەلمێنێ.  خــۆی  سەربەخۆیی 
ڕێیەدا نە کۆمەڵگەی کوردی و نە بزووتنەوە 
نەتەوەییەکەی بەو ڕادەیە لە گەشەسەندوویی 
گەیشتبوو کە ژن لەوێدا بەشێک لەو ڕەوتە 
نەبێ، بەڵکوو شوناسێکی جیاوازی هەبێ و بە 
ڕوانگەیەکی ژنانە و تەحلیلی ژنانە و وەاڵمی 
بچێ.  کۆمەڵگەکەی  پرسەکانی  بۆ  ژنانەوە 
ئەگەر ژن دەبێ بوونی کاریگەریی هەبێ لەو 
کاراکتەرێکی  وەک  پێویستە  بزووتنەوەیەدا، 
سەربەخۆی ژنانە و لە ڕوانگەی ژنانەوە دژ 
بە ستەمە جۆراجۆرەکان و بەتایبەت ستەمی 
نەتەوایەتی ڕابوەستێ. هەڵبەت جیاکردنەوەی 
ئەم دوو شتە لە یەک و قایل بوونی ئەم ڕۆڵە 
ژنانە  دەروونــنــاســیــی  لــەســەر  سەربەخۆیە 
باربارا  وەک  دژوارە،  کارێکی  ئافرەتان  بۆ 
ستەمەکان  هاوکاتی  "واتــای  دەڵــێ:  ئیسمیت 
پرسەکانی  دژوارتـــریـــن  لــە  ــەک  ی ئێستاش 
حەقیقەتی  لە  تێگەیشتن  بۆ  ڕەش  فێمینیزمی 
سیاسهیە، کە من پێم وایە یەک لە گرینگترین 
ئەندێشەی  ئیدئۆلۆژیکی  تێئۆری  بنەماکانی 

فێمینیزمی ڕەشە" 

سەرچاوەکان
-احمدی خراسانی، نوشین. جنبش یک میلیون 

امضا روایتی از درون. ١٣٨٦، تهران.
نیما  و  حصوری  امین  و  شــارون  -اسمیت، 
کوشیار. فمینیسم سیاه. ١٣٩٣، بی جا، انتشارات 

پروسه
و  ایران  در  فمینیسم  مهرداد.  پور،  -درویش 
radio-(( اینترنت   ،١٣٩١ رو. پیش   چالش های 

farda.com
در  جامعەشناسی  نظریەهای  جرج.  -ریتزر، 
 ،١٣٨١ ثالثی.  محسن  ترجمەی  معاصر.  دوران 

تهران، انتشارات علمی.
نوشین  ترجمەی  فمینیسم.  جــرج.  -فریدمن، 
تهران،   ،١٣٨٣ ــگــران.  دی و  خــراســانــی  احــمــدی 

توسعه.
-مگی، هام و سارا گمبل. فرهنگ نظریەهای 
فیمینیستی. ترجمه ی فیروزه ی مهاجر، نوشسین 
احمدی خراسانی و فرخ قرەداغی، ١٣٨٢، تهران، 

نشر چشمه.
نظریەی  تــا  جنبش  از  حمیرا.  -مــشــیــرزاده، 
اجتماعی: تاریخ دو قرن فیمینیسم. ١٣٩٠، تهران 

نشر و پژوهش شیرازه.

د. ئازاد محەممەدیانی
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ئاستی  لە  گرینگ  فاکتۆرێکی  وەک  کــورد  پرسی 
لە  ــا.  دەک بەهێزی  و  ئـــاراوە  دێنێتە  نێودەوڵەتیدا 
جەریانێکی  هەر  بێ  بیرمان  لە  دەبێ  دیپڵۆماسێدا 
سیاسی بێتوو نەتوانێ خاوەن هێز بێ و کەریگەری 
هەبێ  بەرژەوندەییەکان  جەمسەربەندی  لەسەر 
نادەنەوە.  لێ  ئــاوڕی  و  وەرناگیرێ  هێند  بە  زۆر 
حیزبی یەکگرتوو لە ئاستی کۆمەاڵیەتی، لە ئاستی 
هێزەکانی نێۆخۆیی ئێران و لەئاستی کاریگەری لە 
هاوکێشەکان و ئەگەرەکان خاوان هێزێکی زیاترە. لە 
نیزامی نێودەوڵەتی و مەیدانی دیپڵۆماسیشدا زیاتر 
ناوچەیی  ئاستی  لە  دووەم،  دەکــرێ.  بۆ  حیسابی 
ئاڵۆزن   لەالیەک کێشەکانی  نێوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی 
و لێک گرێدراون و لە الیەکی تر کارێکتێرەکانی زۆر 
ئاڵۆزەدا زڵهێزەکان  لەو چوارچێوە  و جۆراجۆرن. 
جەمسەربەندی  ــی  ڕووی لە  ناوچەیەکان  هێزە  و 
ئەگەر  خۆیان  ــدی  ــەرژەوەن ب دەستەبەرکردنی  و 
بەهاسانی  بن  لێک باو  و  الواز  کوردییەکان  هێزە 
وەپشت گۆیێان دەخەن. بۆیە یەکگرتنەوەی حیزبی 
دێموکرات لە هاوکێشەکانی ڕۆژهەاڵتی  ناوەڕاست 
دەکــات.  بەهێزتر  کــورد  پرسی  ستراتیژیی  پێگەی 
سێهەم، لە ئاستی نێوخۆیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، 
یەکگرتنەوە ڕێزەکانی کۆمەڵگە پتەوتر دەکا، ورەی 
و  داکــۆکــی  بۆ  کۆمەڵگە  کۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی 
پشتیوانی لە پرسی کورد زیاتر دەکا و توانای ڕێژیم 
بۆ شکاندی ورەی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی خەڵک و 
دادەبەزێنێ.  ڕێژیم  نەرمی  پرۆژەکانی  بردنەپێشی 
وزەیــەکــی  دێــمــوکــرات  حیزبی  یەکگرتنەوە  بۆیە 
داهاتوی هێزە  ئیستا و  بۆ  سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
کوردییەکانی ڕۆژهەاڵت دەستەبەر دەکا. لەوانەش 
و  فکری  جــەوهــەری  کــە  ئــەوە  بــەهــۆی  گرینگتر، 
دوورەدیمەنی پرۆژەی سیاسی حیزبی دێموکراتی 
یەکگرتوو لەسەر بنج و بنەوانی پەرەی دێموکراسی 
ــه روەری و دابــەشــکــردنــی هێزی  ــ و گــەشــەی دادپـ
سیاسی لە سەر بنەمای دابینکردنی مافی سیاسی 
دێموکرات  حیزبی  یەکگرتنی  بۆیە  کــراوە،  پێناسە 
دەرفەتێکی زێرینە بۆ هەموو ئەو هێزانەی بە شوێن 

ئێرانی دێموکراتیکدا دەگەڕێن.
وەستاوە.  ئیسالمی  کۆماری  لەوبەرییش  بەاڵم 
کۆماری ئیسالمی ئێران یەکگرتنی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران بە خەتەرەکی گەورە و کاریگەر 
ــە ســێ ئــاســتــدا لێک دەداتــــەوە.  بــۆ ســەرخــۆیــی ل
یەکەم، لە ئاستی نێوخۆی ئێران و کوردستان ئەو 
یەکگرتنەوە ورەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی کۆمەاڵنی 
ــەرز  ب ــران  ــێ ئ ئیسالمی  کــۆمــاری  ــەدژی  ــ ل خـــەک 
ئێرانی  ئۆپۆزیسیونی  ئاستی  لە  دووەم،  دەکاتەوە . 
و کوردی ، یەکگرتنی حیزب دێموکرات بۆ کۆماری 
دەتــوانــێ  ســەرتــاســەری  شێوەیەکی  بــە  ئیسالمی 
"بەرەی بەرەنگاری" بەهێز بکا و گوشاری سیاسی 
و کۆمەاڵیەتیی پتری لەدژی ڕێژیم لێ بکەوێتەوە. 
نێودەوڵەتییش  و  ناوچەیی  ئاستی  لە دوو  سێهەم، 
پێشهاتێکی  بە  ئیسالمی  بۆ کۆماری  یەکگرتنە  ئەو 

زیانبار شرۆڤە دەکرێ.
بە  کۆمەڵگە  سیاسیی"  "هیوایی  یەکگرتنە  ئــەم 
هێزە  تــوانــای  و  دەکــا  پتەوتر  داهــاتــوی شــۆڕش 
سیاسی- ئیسالمی  وەک  ڕێژیم  دەستکردەکانی 
ئیخوانی لەڕوویی کۆمەاڵیەتی کز و الواز دەکات. 

دواسەرنج پرسی ئەرک و بەرپرسیارەتییەکانە. ئەو 
ئەرکانە لە چەند ئاست و قۆناغدا خۆیان دەبیننەوە.
یەکەم، لە ئاستی ڕێبەریی، ڕێبەریی حیزبی پێوستە 
لە هەموو بارێک یەکگرتن و پرەنسیپەکانی یەکگرتن 
لە هەناوی هەموو ئۆرگانەکانی حیزب جێگر بکات. 
ڕێبەری حیزب، پێویستە یه کگرتن وەک بە شێک لە 
پڕۆژەیی" شۆڕشی نۆی" بۆ کۆردستانی ڕۆژهەاڵت 
پێ  کــاری  دیپڵۆماسی  ئاستی  لە  بکات.  تێۆریزە 
بکات و متمانەی نێودەوڵەتی بۆ بزووتنەوەی دژی 
ئێرانی پێ زیاد بکا. لە چوارچێوەی ئۆپۆزیسیونی 
ئێرانی ئەو پرۆژە ستراتیژیکە وەک ژێرخانێک بۆ 
لەنێو هێزە  لەگەڵ ڕێژیم باس  بکات.  بەربەرەکانی 
کوردستانییەکاندا، دەبێ پرۆژەی یەکگرتنەوە بکاتە 
ژێرخانی بەرەیەکی پتەوەی کوردی کە لە هەموو 

بوارەکان وەاڵمدەری پرسی کورد بێت.
لە  حیزبیش  تێکۆشەرانی  و  کــادرەکــان  ئەرکی 
جاران زیاترە، کادیرانی حیزب کۆڵەکەکانی هێزی 
پرەنسیپەکانی  پێویسته  ئــەژمــاردێــن.  بــە  حێزب 
جوومگەکانی  و  ئــۆرگــان  هەموو  لە  یەکگرتنەوە 
کە  ئــەوەیــە  دیکە  خاڵێکی  بکا.  پراکتیزە  حیزبدا 
پێویستە ئادمیسێن و ڕۆژنامەوان و مێدیاکارەکان 
پێویستی یەکگرتنەوە لە ڕوانگەی جۆراجۆر بخەوە 
بەرباس و بیکەنە ڕۆژەڤی فکری لە پێناو گەشەی 
گەلی  دیپڵۆماسی  و  کۆمەاڵتی  سیاسی،  خەباتی 
و  گرینگتر  یەکگرتن  پاش  ئەرکەکانی  بۆیە  کــور.  

بەرفراوانترن .

قادر وریا:
 یەکێک لە گرنگترین و هەستیارترین ئەرکەکانی 
بە  و  ئەندامان  پێشمەرگەکان،  کادرەکان،  ڕێبەری، 
حیزبی  ڕیزەکانی  لە  کەسانەی  ئەو  هەموو  گشتی 
دێموکراتی یەکگرتوودا تێکۆشانیان هەیە، لە قۆناغی 
نوێدا ئەوەیە کە ئەم یەکیەتی و یەکگرتوویییە وەک 

گلێنەی چاو بپارێزن. 
پێمان  ڕابردوو  قۆناغەکانی  و  ئەزموونی سااڵن 
ملمالنێی  و  بەرەکی  چەند  حیزبێک  ئەگەر  دەڵێت 
ناسالمی تێدا بێت، وزە و کات و توانای تاکەکانی 
بەرەو بەربەرەکانی لە گەڵ یەکتر دەچێت، ئامانج و 
ئەرکە سەرەکییەکان الی ئەوان کەمڕەنگ دەبنەوە و 
پشتگوێ دەخرێن. بەاڵم ئەگەر تەبایی و یەکگرتوویی 
و  فکرەکان  بێت،  زاڵ  حیزبدا  سەر  بە  هاودڵی  و 
ئەسلییەکان  ئــەرکــە  جێبەجێکردنی  بــۆ  تــوانــاکــان 
تەرخان دەکرێن.لە ڕووی دەروونییشەوە، ڕێبەریی، 
کادرەکان، پێشمەرگەکان و ئەندامانی حیزب هەست 
بە ئاسوودەیی و دڵنیایی و متمانە بەیەکتر دەکەن. 
و  پێکبەستن  پشت  هەستی  دەروونییە  بــارە  ئــەم 
بڕوابەخۆبوون لە تێکڕایاندا بە هێز و، بە تێکۆشان 
دەبێت  ڕێگریش  دەکــات.  دڵگەرمتریان  خەبات  و 
ئەم  نەیارانی  پیالنەکانی  لە  زۆر  سەرکەوتنی  لە 
حیزبە بە تایبەتی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران، 
بەرامبەر حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی کورد لە 

ڕۆژهەالتی کوردستان.
حیزبی  کــە  دەبینین  و  دەزانــیــن  هــەمــوومــان   
دێموکرات بە وەدەستهێنانەوەی یەکگرتوویی خۆی، 
چاوەڕوانی و هیوایەکی زۆری لە دڵی هۆگرانی ئەم 
حیزبە و خەڵکی کوردستاندا بە گشتی پێک هێناوە. 
لە  دەخـــوازێ  لێمان  کــە  هیوایەک  و  ــی  چــاوەڕوان
هەموو مەیدانەکانی تێکۆشاندا، لە پێشوو دیارتر و 
چاالکتر بین و ڕۆڵێکی گەورەتر لە بەرەوپێشبردنی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  ئازادیخوازی  و  نەتەوەیی  خەباتی 
و  چــاوەڕوانــی  ئــەم  ئەستۆ.  بگرینە  کوردستاندا، 

هیوادارییەش لە جێی خۆیدایە، چونکە:
 حیزبی دێموکرات، مێژوویەکی پڕ لە قوربانیدان 
و  ئامانج  هەیە.  لە شانازیی  پڕ  کاتەدا  لەو  هەر  و 
خەڵکی  کە  کــە   هەیە  بەرنامەیەکی  و  ستراتیژی 
و  ڕەمــز  ئەو  دەزانــن.  خۆیانی  هی  بە  کوردستان 
هێما و دەسکەوتانەی لە سەر دەست و لە داوێنی 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  نێو  هاتوونە  حیزبەوە  ئەم 
شانازیی  هەموان  و  گشتی  مڵکی  بە  بوون  کــورد، 
پێوە دەکەن. کۆماری کوردستان، ئااڵی کوردستان، 
ساڵ  نــەتــەوەیــی،٨٠  ســـروودی  پێشمەرگە،  هێزی 
ــەو ٣ســاڵــەشــەوە  کــە لە  ــەدان)ب ــن ــۆڵ ــات و ک خــەب
کـــردووە(،  خەباتی  ژێکافدا  کۆمەڵەی  ــاوی  ن ژێــر 
گیانبەختکردنی هەزاران کەس لە تێکۆشەرانی و لە 

سەرووی ئەوانەوە ناو و یادی ڕێبەرە شەهیدەکانی 
و  د.قاسملوو  محەمەد،  قــازی  پێشەوا  تایبەتی  بە 
حیزبی  خۆشەویستیی  و  ڕەگ  د.شــەرەفــکــەنــدی، 
پانایی  بــە  و  نــەتــەوەکــەی  ناخی  بــە  دێموکراتیان 
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا شۆڕ کردووەتەوە. حیزبی 
و  سیاسی  ئیعتیبارێکی  و  نــاســراوی  دێــمــوکــرات 
خەباتگێڕانەی گەورەی لە ئاستی ناوچە و کۆڕ و 
کۆمەڵی نێودەوڵەتیدا هەیە. هیزێکی گەورەی مرۆیی 
هەیە کە سەدان کەسایەتی و خەباتکاری لێوەشاوە 
ئەم  نێویاندان.  لە  بواری جۆراوجۆر  لە  لێهاتوو  و 
ئەزموونێکی  و  ئەرێنیانە  تایبەتمەندییە  و  خــاڵ 
خەباتی  مەیدانی  لە  کە  دەوڵەمەند  و  ــژ  دوورودرێ
ــەدا کــۆی کـــردووەتـــەوە، گــەورەتــریــن  ــەن هەمە الی
ئەو  بەرەوپێشچوونی   و  بەردەوامی  بۆ  سەرمایە 
حیزبەن. ئەگەر لە دوو دەیەی ڕابردوودا، ناکۆکی و 
لەتبوون و لێکدابڕان بە خۆیەوە خەریکی کردبوو، 
بنەماڵەی گەورەی  ئێستا بە وەسەریەککەوتنەوەی 
ئاستەکانی  هەموو  دەرسوەرگرتنی  و  دێموکرات 
ــێ  ــە لــێــکــدابــران و وێــکــهــەڵــنــەکــردن، دەب حــیــزب ل
چاوەڕوانی قۆناغێکی نوێی تێکۆشان و خەبات لە 

ژیانی ئەو حیزبەدا بین.
یەکگرتوویی  پــاراســتــنــی  مــنــەوە  ڕوانــگــەی  ــە  ل
ئەرکەکانی  هــەمــوو  دایــکــی  و  حــیــزب، ســەرچــاوە 
دیکەیە. دەستەبەری پارێزرانی ئەم یەکگرتووییەش 
یەکگرتنەوە)بەیاننامەی  بەیاننامەی  لە  وەک  هەر 
هاوبەشی حیزبی دیموکراتی کوردستان و حیزبی 
دیموکراتی کوردستانی ئێران(دا هاتووە، بریتییە لە: 
کەموکوڕییەکانی  و  هەڵە  لە  ئەزموون وەرگرتن   "
نەرێنی  دیاردەی  کۆمەڵێک  لە  ڕێگەگرتن  ڕابردوو، 
و  ڕەخنەقبووڵکردن  و  ڕەخنەگرتن  نەخوازراو،  و 
نێوخۆی  لــە  ئــەنــدامــان  و  ڕێــبــەری  ڕاشکاوبێژیی 
ــەوەی کــولــتــوور و  ــکــردن ــوێ حــیــزبــدا، گــۆڕیــن و ن
سیستەم و شێوازی حیزبایەتی و پێکەوە کارکردن، 
ــۆ شــایــســتــەســاالری،  ــەرج ب ــوم ــەل ڕه خــســانــدنــی ه
لە  بەرپرسیارەتی  بە  هەستکردن  گیانی  پێکهێنانی 
پەسندکراوەکانی،  و  حیزب  یەکگرتوویی  ئاست 
پەروەردە و بارهێنانی ئەمڕۆیی و ڕاهێنانی تاکەکان 
بە گیانی وێکهەڵکردن و ڕێزگرتن لە جۆراوجۆری 
کە  کەشوهەوایەک  خوڵقاندنی  جیاوازییەکان،  و 

هەمووان حیزب بە هی خۆیان بزانن." 

سامان موکریانی:
یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات لە سێ ئاستدا بۆ 
بەرەو پێشبردنی پرسی کورد پێویست بوو. یەکەم، 
جیهان  هەموو  کە  ئێستا  نێودەوڵەتیدا،  ئاستی  لە 
دەستێوەردانەکانی  و  ناوکی  کێشەی  سەرقاڵی 
ناوچەیەیی ڕێژیمی ئێرانە، ئەو یه کگرتنەوەیە پێگەی 

تایبەت کۆمەاڵیەتی،  بە  لە ڕوانگە و زانستە جۆرواجۆرەکاندا 
سیاسی، کولتوری و ... بە بەردەوامی جەخت لەسەر ئەوە کراوە 
جیهان  و  ناوچەیی  و  نێوخۆیی  پێوەرە  بەپێی  کۆمەڵگەکان  کە 
پەیویستیان بە یەکگرتوویی هەیە، لە ڕاستیدا ئەمە ستایلێکی ژیانی 

کۆمەاڵیەتی بەتایبەتی لە جیهانی مودێرنە.
تاکەکان  یەکگرتوویی هێز، ئەندیشە و ڕێباز دروست دەکا و 
لە  ئەمە  دەگێڕن،  باشتر  ڕەوڵــی  بە هەموو کۆمەڵگە  لە خزمەت 
حاڵێک دایە کە یەکگرتوویی لەوانەیە بۆ ئامانجێکی ڕۆخینەریش ڕوو 
بدات، وەکوو گرووپێکی تێرۆریستی، مافیایی و دیکتاتوری، بەاڵم 
بە گشتی یەکگرتوویی زۆرتر لە ڕوانگەی پوزتیڤ هەڵسەنگاندنی 

بۆ دەکرێ و بۆ ئامانجێکی ڕەوا واڵمدەرە.
لە کولتووری ئێمەی کورددا بەتایبەتی لەو کاتەوە کە کوردستان 
داگیر کراوە، کۆمەاڵنی خەڵک و ڕێبەران و بیرمەندانی کوردستان 
بە بەردەوامی باسێان لەوە کردوە کە خاڵی سەرەکیی سەرکەوتنی 
کورد یەکگرتووییە، یان بە شێوازێکی دیکە خەڵک باس لەوە دەکەن 
کە "یەکگرتوو نین بۆیە سەر ناکەوین" ، ئەم قسەیە لەنێو کۆمەاڵنی 
خەڵکدا هەیە و ڕەنگە لە ڕوانگەیەکی سادە و ساکار چاوی لێ 
کۆمەڵگەی  دەروونــیــی  ڕاستیی  لە  بەشێکە  ئەمە  بــەاڵم  بکرێت، 
کوردەواری و لە ڕوانگەی دەروونناسی کۆمەاڵیەتی، زۆر هۆکار 
هەن کە دەبنە هۆی ئەم دۆشداماوییە و دووپات کردنەوەی وای 

کردوە لە زەینی تاکەکانی کۆمەڵگەی کوردستاندا جێگیر بێت.
بەشێکی سەرەکی بۆ ئەم شێوازە لە ڕوانین بە نیسبەت کورد 
و داهاتوو، دەگەڕێتەوە سەر سیاسەت و پیالنەکانی داگیرکەر، کە 
دەیهەوێ بە بەردەوامی بە شکستدان و دروستکردنی دووبەرەکی 
و لەتکردنی کۆمەڵگەی کوردستان بەسەر زاراوە، ئایین و خەتی 
فکری و سیاسی، ئیرادەی گشتی و هێزی نیشتمانی لە کۆمەڵگەی 
کوردەواری بستێنێت. لەم نێوانەدا بەشێک لەم پروپاگاندا و پیالنانە 
الیەکیش  لە  و  دەبـــردرێ  بکار  کوردستانییەکان  حزبە  ــەدژی  ب
ئەو  نیشتمانپەروەر  تاکێکی  وەکوو  کۆمەڵگە  زۆرینەی  بەشێکی 
کە  کوردستانیەکان،  حیزبە  نیسبەت  بە  هەیە  چاوەڕوانییەیان 
هەم وەکوو جەریانی سیاسی یەکگرتوو بن، هەم هەوڵ بدەن کە 

کۆمەڵگە یەکگرتوو بکەن.
کە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  وەکــوو  حیزبێک 
پێشەنگە لە ڕەوتی خەباتی دێموکراتیک لە کوردستانی ئێران، کە 
77 ساڵ بەسەر تەمەنی ئەم حیزبەدا تێپەڕ دەبێت و لە دڕێژەی 
خەباتی خۆیدا زۆر شانازی و دەسکەوتی بووە بۆ نەتەوەکەی 
بە  چاوەڕوانییەکان  ــیــە،  کــوردەواری کۆمەڵگەی  هەڵقواڵوی  و 
نیسبەت ئەم حیزبە زۆرترە و بەرپرسایەتیی نیشتمانیی قورسی 
کە  سەلماندی  دیسانەوە  خۆشییەوە  بە  کە  ئەستۆی دایە،  لە 
باوەڕی بنچینەیی بە دێمۆکراسی و کاری ڕێکخراوەیی هەیە و 
بەڕژەوەندیی نیشتمانی لەسەرەو هەموو باس و بابەتێکە بۆ حزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران.
ــەســت بە  ــمـــوکـــرات، جــیــا لـــەو ه ــوویــی دێـ ــەکــگــرت ــرەدا ی ــێـ لـ
بەرپرسیارەتییانە، دەسکەوتی زۆری بۆ گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان دەبێت به تایبەتی لە ناوچەکانی باشووری ڕۆژهەاڵت.

حیزبی یەکگرتووی دێموکرات بەسەر خستنی هێز و تواناکان، 
ڕێگر دەبێ لە پەرتەوازەیی هێز و دابڕانی ناوچەکانی ڕۆژهەاڵت.

لە الیەکی دیکەشەوە لە ڕەوتی پێشکەوتنی کۆمەڵگە و تێپەڕاندنی 
کۆمەڵگەیەکی مکانیکی کە پێوەرەکان تەنیا عەشیرە، ئایین، بنەماڵە 
گشتی،  بەرژەوەندی  کە  ئورگانیک  کۆمەڵگەیەکی  بەرەو  ...ن،  و 
ئەرک و تواناکانە، کاریگەری حیزبی دێموکرات چ لە ساختاری 

حیزبی چ لە ساختاری کۆمەاڵیەتی بەرچاو دەبێت.
ئەنتگرەکردنی  لە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  واتە 
و  شوێندانەر  هێزێکی  ببێتە  دەتــوانــێ  کـــوردەواری  کۆمەڵگەی 
بەشداریی کۆمەاڵیەتی و سیاسی لە کومەڵگادا بباتە ئاستێک کە 
هەتا ئیستا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەزموون نەکراوە. بە تایبەتی 
بــەرژەوەنــدی  و  دێموکراسی  و  نیشتمانی  هێڵەسوورەکانی  کە 
گشتی بوونە پێوەری سەرەکی، زۆربەی ناوچەکانی کوردستان 
بە تایبەتی باشووری ڕۆژهەاڵت خۆیان باشتر تێدا دەبیننەوە و 
لە بەرامبەردا حیزبی دێموکرات دەبێتە خاون هێزێکی بە تواناتر 
کە هیچ داگیرکەرێک نەتوانێت لە بەرانبەر ئازادیخوازی و مافی 
نەتەوایەتی ڕێگر بێت. ئەمەش پێویستیی بە خوێندنەوەیەکی وردتر 
بتوانێت  سیاسی  ڕەوتێکی  تاکوو  هەیە  هەمەالیەنە  ڕوانینیکی  و 
بە  دڵنیاییەوە  بە  کە  بکاتەوە،  گشتگیر  پالنەکانی  و  دیسکورس 
کوردی،  بزوتنەوەی  سیاسی  جەریانەکانی  لەگەڵ  هەڵسەنگاندن 
کە  واتایە  بەو  هەموویان دایە،  ســەرەوەی  لە  دێموکرات  حیزبی 
توانای ئەنتگرە کردن و بە جەماوەری کردنی گوفتمان لە حیزبی 

دێموکرات زۆرترە.
کاتێک کە تاک و کۆمەڵ هەست بەوە بکەن کە بەشێکن لە هەر 
جەریانێک و داهاتوویان گرێ دراوە بە بەرژەوەندی گشتی و لەم 
نێوانەدا مەیدانێک هەیە کە ئەو هەلە دەرەخسێنێ، بە دڵنیاییەوە بە 

ئامانج نزیکتر دەبێتەوە و سەرکەوتنی مسۆگەر دەبێت.
بۆیە حیزبی یەکگرتووی دێموکرات ئەو خوێندنەوە و ڕوانینەی 
بەباشی هەست کردووە و بە کردەوە مەیدانی خەباتی کوردایەتی 
بەرباوتر دەکاتەوە و لە گوزار بەرەو کۆمەڵگەیەکی ئورگانێکی 
مودێرن کە بەرژەوەندیی واڵت لە سەرەوەی هەموو شتێک دایە 

بەردەوام دەبێت.

قادر وریا: پاراستنی یەکگرتوویی حیزب، دایکی هەموو ئەرکەکانی دیکەیە 

سامان موکریانی: ئەرکەکانی پاش یەکگرتن، قورستر، گرینگتر و بەرفراوانترن یەکگرتن و پێشکەوتن
پێژمان شەریعەتی

دیار زاگرۆسدیار زاگرۆس

ئەم  و  بوو،  چیدا  لە  دێموکرات  حیزبی  یەکگرتنەوەی  پێویستی  ئەوەیە:  پرسیار 
یەکگرتنەوەیە چ دۆخێکی نوێی دیکە بۆ حیزبی دێموکرات دەخوڵقێنێ؟ یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی 
حیزبی دێموکرات چ کاریگەرییەکی لەسەر یەکڕیزی و هاوخەباتی حیزبە و الیەنە سیاسیەکانی 
کوردستان دادەنێت؟ ئەمە دەکرێ چەند هەنگاو بۆ پێشەوە بێت؟ هەر لەو چوارچێوەیەدا دەتوانێ 
چ شوێنکارێکی لەنێو ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی بە دێموکرات و ناوەندگەراوە هەبێت؟ 
یەککەوتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات چ شوێنێک لەسەر پێگە و ستاتوی حیزب دادەنێ و 
چەندە مەیدان بۆ خەباتی سیاسی و دیپلۆماسیی حیزب لە هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکان 
ئاوەاڵتر دەکا؟ ڕوانینی کۆماری ئیسالمیی ئێران یەمجارەیان بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێرانی یەکگر و یەکگرتوو چۆن دەبێت؟ یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران چ 
ئەرک و بەرپرسایەتییەکی دی بۆ ڕێبەران و تێکۆشەرانی ئەم حیزبە دروست دەکا؟ یەکگرتنەوەی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران چ ئەرک و بەرپرسایەتییەکی دی بۆ ڕێبەران و تێکۆشەرانی 

ئەم حیزبە دروست دەکات''؟ 
و  پێشوو  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  وریا،  قادر  بەرەوڕووی  پرسیار  وەک  مژارەمان  ئەم 
تێکۆشەری دێرینی حیزب و سامان موکریانی )ناوی خوازراو(، چاالکی سیاسی و مەدەنی لە 

نێوخۆی واڵت کردوە.

             ئا: سروور
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بایه خی یه کگرتنه وه ی حیزبی دێموکرات

پاش چه ندین ده ور له وتووێژ و تێپه ڕکردنی هه وراز 
یه كگرتنه وه ی  پرۆسه ی  نشێوی زۆر، سه ره نجام  و 
حیزبی دێموکراتی کوردستان و حیزبی دێموکراتی 
ئاکام گه یشت و ڕۆژی ٢١ی  به  ئێران  کوردستانی 
بنه مای  له سه ر  ڕاگه یاندرا.  زایینی  ٢٠٢٢ی  ئووتی 
و  لێکگه یشتن  ڕوحــی  به  که  ڕێککه وتن  کۆمه ڵێک 
هاوسه نگی داڕێژراون، له مه ودوا هه ردوو حیزب له  
حیزبی  به ناوی  یه كگرتوودا  حیزبێکی  چوارچێوه ی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران که تا به ستنی کۆنگره  
ده بــرێ،  به ڕێوه  هاوبه شه وه  ڕێبه رییه کی  له الیه ن 
بۆ  و  ئیسالمی  کــۆمــاری  بـــه دژی  خــۆیــان  خه باتی 
پێ  درێژه  کوردستان  خه ڵکی  مافه کانی  وه دیهێنانی 

ده ده ن.
ئه م یه کگرتنه وه یه کۆتایی به درزێكی ڕێکخراوه یی 
له  واتــه  له مه وبه ر  ساڵ  شــازده   به  نزیک  که  دێنێ 
که  دابڕانێك  دابــوو.  ڕووی  ١٣٨٥دا  ســه رمــاوەزی 
ئه و  مێژووی  دابــڕانــی  گرینگترین  که  ئــه وه  له گه ڵ 
حیزبه بوو، زۆرتر به رهه می قه یرانێكی ته شکیالتی و 
به ڕێوه به ری بوو تا جیاوازیی سیاسی و ستراتیژی. 
له ده هه و نیوێک خه باتی به جیای  له ماوه ی زیاتر 
کۆمه ڵێک  گرتنه به ری  ســه ره ڕای  حیزبه دا،  دوو  ئه م 
له  جیاواز  خه باتگێڕیی  و  ڕێکخراوه یی  کــارکــردی 
هێندێک بڕگه دا، هه ردووال وه ک میراتگری مێژووی 
حیزبی دێموکرات و به پشتبه ستن به هه مان سامانی 
ڕێبه رانی  و  )به تایبه تی کۆماری کوردستان  ڕه مزی 
شه هیدی ئه و حیزبه قازی محه ممه د، عه بدولڕه حمان 
له  پێڕه وی  به  و  شه ڕه فکه ندی(  سادق  و  قاسملوو 
له  کورد  مه سه له ی  )چاره سه ری  ستراتژی  هه مان 
چوارچێوه ی ئێراندا( درێژه یان به خه باتی خۆیان دا. 
ڕه وتی ئاسایی بوونه وه ی پێوه ندییه کانی دووالیه ن 
زۆر  نه   مه ودایه کی  له  یه كگرتنه وه  وتووێژه کانی  و 
ــاش جــیــابــوونــه وه كــه ده ســتــی پــێ کــردبــوو  دوور پ
هه م  پێکه وه  دێموکراته کان  دوایــیــدا  سااڵنی  له  و 
نموونه  )بــۆ  ــی  ده ره کـ کــۆڕوکــۆمــه  ڵــی  کۆمه ڵێك  لــه 
ئه نترناسیۆنال سۆسیالیست و هێندێك هاوپه یمانیی 
ــه م لــه  چــوارچــێــوه ی  ــه شــدار بـــوون، ه ــرانــی(دا ب ــێ ئ
ئێراندا  کوردستانی  حیزبه کانی  هاوکاریی  ناوه ندی 
دوو  ــارده ی  دی ده کــرد.  یه كتر  له گه ڵ  هه ماهه نگییان 
بیروڕای  له  که  کێشا  درێــژه ی  ئه وه نده  دێموکراتی 
گشتی و له دیکۆری کۆمه ڵگەی سیاسیی کوردستان 
هه رگیز  بــه اڵم  که وتبوو.  جێ  بــه تــه واوی  ئێراندا  و 
ڕازی  دێموکراتی"  "دوو  به   کوردستان  خه ڵکی  نه 
له زه رووره تــی  نه ڕێبه رانی دوو الیه نیش  بوون و 
دێموکرات  ڕیزه کانی حیزبی  وه سه ریه ک خستنه وه ی 

 غافڵ بوون. 

له  دێموکرات  حیزبی  مێژوویی  پێگه ی  و  جێگه 
بزوتنه وه ی کورد و خۆشه ویستیی ئه و حیزبه له الی 
به ئه نجام گه یشتنی  له گه ڵ  که  ڕاده یــه کــه  به   خه ڵک 
شه پۆلێکی  دێموکرات،  یه کگرتنه وه ی  وتووێژه کانی 
کوردستانی  ســه رتــاســه ری  پێشوازیی  لــه   بێ وێنه  
له  کــه م  مــاوه یــه کــی  ته نیا  کــه  ئێستا  هــه ر  داگـــرت. 
ڕاگه یاندنی یه کگرتنه وه تێ ده په ڕێ، دڵخۆشیی خه ڵکی 
کوردستان و پێ ناخۆشبوونی کۆماری ئیسالمی به 
و  شار  له  نائاسایی  تــه واو  حاڵه تێکی  که  چه شنێکه 

گونده کانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان زاڵه.
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  یه کگرتنه وه ی 
گرینگترین  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
ڕووداوی سیاسیی پێوه ندیدار به کوردستانی ئێران 
ڕووداوه  ئه م  بایه خی  ڕابردوودایه.  ده یه ی  دوو  له 
به کۆمه ڵێک  کۆتایی  به مجۆره  که  نییه  له وه دا  ته نیا 
ئێران  کورده کانی  خه باتی  تیئاتری  نێو  گیروگرفتی 
ئه و  خه باتی  پرسی  به  پێوه ندییه کیان  هیچ  که  دێ 
ده گه یاند،  پــێ  زیانیشیان  بگره  و  نــه بــوو  گــه لــه وه 

به ڵکوو له ڕووی زێهنیی و کردارییه وه یه کگرتنه وه ی 
دێموکرات شوێنه واری ئه رێنی له سه ر سنووربه ندی 
و کارتێکه رییه کانی له مه ودوای نێو ڕه وتی گۆڕانخواز 
به  یه كبوونه وه ی  داده نــێ.  ئێران  و  کوردستان  له 
هه موو ئه و هێز و پۆتانسیه له کۆن و تازه یه ی خه بات 
که له نێو و به  ده وری حیزبی دێموکراتدا کۆ ببۆوه، 
بزوتنه وه ی  له  دێموکرات  حیزبی  ته وه ریی  ڕۆڵــی 
کورد له ئێراندا جارێكی دیکه به رجه سته تر ده بێته وه 
ئێراندا  له  کــورد  سیاسیی  کایه ی  کۆی  ده توانێ  و 

بخاته ژێر تیشكی خۆی. 
پێوه ندییه کانی  کــه  ــه وه  ئـ لــه بــه رچــاوگــرتــنــی  بــه  
سیاسییه   ــزه   ــێ ه و  دێـــمـــوکـــرات  حــیــزبــی  نـــێـــوان 
ــه ی ڕۆژهـــه اڵتـــی کــوردســتــان  ــک ــی دی ــان ــه ک ڕه ســه ن
ئه وه  هه روه ها  باشه،  زۆر  "کۆمه ڵه" کان  به تایبه تی 
دێموکرات  حیزبی  پێشووی  الیــه نــی  ــه ردوو  هـ کــه 
خه ڵكدا  له نێو  پێشمه رگه،  هێزی  هه بوونی  ــڕای  وێ
بۆ  کارایان  و  پۆزه تیڤ  ڕوانینێکی  و  خۆشه ویستن 
خه باتی خه ڵک له نێوخۆی واڵت و چاالکانی مه ده نی 
ده توانێ  دێموکرات  حیزبی  یه کگرتنه وه ی  هه  یه، 
به  فه رمی یا له کرده وه دا ببێته هۆی دروست بوونی 
ئادره سێکی تازه ی سیاسی به کۆمه ڵێک سازوکاری 
ئه مه ش  هــه مــه الگــیــره وه.  و  به بڕشت  خه باتگێڕیی 
یارمه تی به وه ده رکه وتنی زیاتر و باشتری توانستی 
خه بات و دنیابینیی سیاسیی کورده کانی ڕۆژهه اڵت 
دیکه  ی  پارچه کانی  به  ڕوو  ده كا:  ڕه هه نددا  له سێ 
کوردستان که هێندێک له هێزه کانیان هه وڵ ده ده ن 
وه ربــده ن؛  ئێران  کوردستانی  کاروباری  له  ده ست 
ڕوو به کۆمه ڵگەی سیاسیی ئێران که هێشتا هه ڵگری 
ڕوانینێكی یه کده ست و دڵخواز بۆ ویسته کانی خه ڵکی 
کوردستان نییه، و ڕوو به کۆمه ڵگەی نێونه ته وه یی 
ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  باویی  و  په رش  به هۆی  که 
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــاری  ــه ی ن هــێــزه کــانــی  هێشتا 
پێوه ندیدار  لێکدانه وه کانی  له  ئێران  خه ڵکی  ته نانه ت 
ئه و  ئاینده ی  بۆ  ڕوانین  و  ڕێژیم  له گه ڵ  مامه ڵه  به 

واڵته  وه به رچاو ناگرێ.
یه کگرتنه وه ی حیزبی دێموکرات ئه گه رچی به پله ی 
ڕۆژهه اڵت  کوردی  خه باتی  گواستنه وه ی  بۆ  یه كه م 
بۆ قۆناغێكی باشتر ئه نجام دراوه، بۆ ئۆپۆزیسیۆنی 
پێکه وه  یه کیەتی و  په یامی  ئێرانیش هه ڵگری  نالێکی 
کارکردنه. ئه و یه کگرتنه وه یه له به ر ئه وه که ده توانێ 
دروست بوونی جه مسه رێكی سیاسیی ته با و پایه دار 
بۆ کورده کان له ئێرانیدا لێ بکه وێته وه، بۆ کۆمه ڵگەی 
ئۆپۆزیسیۆن(  چ  و  ده ســـه اڵت  )چ  ئێران  سیاسیی 
له  به تایبه تی  بێ،  ئاله نگاری  سه رچاوه ی  ده توانێ 
به ستێنی نه ته وه کان و ویسته  شوناس ته وه ره کاندا 
له  ئاشتییانه   پێکه وه ژیانی  فاکته ری  گرینگترین  که 

ئێرانی ئاینده دایه. 
و  کــورتــمــاوه  لــه  نابێ  ئاله نگارییش  گرینگترین 
کورد  خه باتگێڕانه ی  هێزی  بــوونــه وه ی  تۆکمه   له 
درێژماوه  له  پێویسته  به ڵکوو  ببینرێ،  ئێراندا  له 
بگه ڕێن.  بــۆی  گوتاریدا  و  سیاسی  به ستێنی  له  و 
پاش  ساڵ  حــه وت  و  حه فتا  تایبه تی،  به شێوه یه کی 
دامه زرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، به هه موو 
ئه و تێچووه وه که کورده کانی ئێران له پێناو ئازادی 
و دێموکڕاسیدا داویانه و سه ره ڕای ئاقاره  به گشتی 
سیاسییه کانیان،  هێزه  ئاشتیخوازه کانی  و  نه رمئاژۆ 
سه رنجنه دانی کۆمه ڵگای سیاسیی ئێران به جه وهه ری 
ئه سڵیی مه سه له ی کورد خه ریکه نه ك هه ر نه وه کانی 
و  سیاسی  ــژارده  بـ لــه  به شێک  به ڵکوو  ــه ودوا  ــه م ل
به و  مه ده نییه کانی هه نووکه ی کوردی ڕۆژهه اڵتیش 
ئه نجامگیرییه ده گه یه نێ که ئه گه ر بڕیار بێ ڕوانین 
ئێران  کۆمه ڵگەی سیاسیی  و  ده سه اڵت  مامه ڵه ی  و 
بووه،  ئێستا  تا  که  بێ  ئــه وه  هه ر  کــورد  پرسی  بۆ 
ڕه نگه ئه و نه وه و بژاردانه چیدیکه خۆیان به ئه سڵی 
به كرده وه  و  نه به ستنه وه  ئێران  ئه رزیی  ته واوه تیی 

له  چــاره نــووس  دیاریکردنی  مافی  دیاریکردنی  بۆ 
پێشکه وتووترین شکڵیدا خه بات بکه ن.

به وپێیه ئۆپۆزیسیۆنی ئێران و مایه کانی ده سه اڵتی 
داهاتوو له ئێراندا ده بێ ئاگاداری ئه و ڕاستییه بن که 
ئه گه ر به ڕاستی له خه می پێکه وه ژیانی ئاشتییانه له 
به هێزتر  موخاتبێكی  و  پارتنێر  دواڕۆژدان،  ئێرانی 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  له  مه عقوولتر  و 
دێموکراتی  حیزبی  ــاکــه وێ.  ن وه ده ســـت  ئێرانیان 
کوردستان به درێژایی زیاتر له حه وت ده یه  و نیو ی 
ڕابردوو له گه ڵ ئه وه  که له الیه ن هه ردوو ده سه اڵتی 
ئامانجی  هه میشه  ئــێــرانــه وه  یــه كــی  لـــه دوای  ــه ک  ی
توندوتیژترین جۆره کانی هێرش و سه رکوت بووه، 
له  ئێرانه که هێشتا  به ڕابردووترین هێزی سیاسیی 
مه یدانی سه ره کیی خه باتدا ماوه؛ پێگه یه کی خه ڵكیی 
ده ره وه شـــدا  ئاستی  له  و  هه یه؛  دیــاری  و  به رباو 
زیاتر  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  هێزه کانی  هه موو  له 
خاوه نی پرستیژ و پێوه ندییه. له الیه کی دیکه وه، ئه و 
توانایه ک که هه یه تی و  نفووز و  حیزبه ســه ره ڕای 
سه ره ڕای ئه و سته مه ش که له خۆی و خه ڵکه که ی 
کراوه، هێشتا له سه ر سیاسه ت و ئاقاره مه عقوول و 

دێموکراتیکه کانی خۆی سووره.
بۆ  دێموکرات  یه كگرتنه وه ی حیزبی  که  ئاشکرایه 
نییه.  ئاله نگاری  له  بــه دوور  حیزبه ش  ئــه و  خــودی 
ڕێبه رانی له مه ودوای ئه م حیزبه جیا له وه که ده بێ 
یه كگرتنه وه  ده سکه وتی  باشتری  هه رچی  پاراستنی 
پێویسته  ببینن،  زیاتریدا  هه رچی  قووڵکردنه وه ی  له 
سیاسی  زه رفییه ت سازییه  له  سه نتێز  به سوودترین 
بخه نه   حیزب  دوو  پێشووی  ته شکیالتییه كانی  و 
بده نه  سه رنج  زیاتریش  و  بکه ن  جێبه جێی  و  ڕوو 
ــه وه ی  ــدان ــگ ــان و ڕه ن بــه شــداریــی هــێــزی الو و ژنـ
فره چه شنییه نه ریتی و تازه وه ده رکه وتووه کانی نێو 
له سیاسه ت و به ڕێوه بردنی  کۆمه ڵگەی کوردستان 
حیزبدا. به بارێكی دیکه دا، به له به رچاوگرتنی هه موو 
ئه و ئاسته نگانه که مانه وه ی سه رکردایه تیی حیزبی 
دێموکرات له هه رێمی کوردستانی عیراق و نه خشی 
تێکده رانه ی کۆماری ئیسالمی له ناوچه دا دروستیان 
ئۆرگانیزمی  کــارکــردی  و  پێکهاته   پێویسته  ــا،  ده ك
خه باتی  که  بکرێته وه  کــارا  و  ــۆژه ن  ن وه هــا  حیزب 
ئه و حیزبه و سه رجه م کورده کانی ئێران له هه موو 
به مه یدانی تر و  له جاران هه ماهه نگتر،  به ستێنه کاندا 

شوێندانه رتر بچێته پێش.
ئه والتر له هه موو ئه مانه، ئه گه رچی یه كگرتنه وه ی 
سه رله نوێی ڕیزه کانی حیزبی دێموکرات هه نگاوێكی 
یه کگرتنی  گه وره تر  هه نگاوی  به اڵم  گه وره یه،  زۆر 
و  ئێران  له  کــورد  سیاسیی  جــوواڵنــه وه ی  زیاتری 
ئاستی  له  وه هــا  هاوپه یمانیی  به  ده ستڕاگه یشتن 
ــه ردوو  ــات هـ ــاوک ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی ئــێــرانــدایــه کــه ه
نه ته وه کان  مافی  و  دێموکڕاسی  )مهم(ی  ئیمپراتیڤ 

له به رچاو بگرێ.
نیشانده ری  دێــمــوکــرات  حیزبی  یه کگرتنه وه ی 
پێگه یشتوویی و به رپرسیارێتیی ڕێبه ران و ئه ندامانی 
مــزگــێــنــی ده ری  و  سیاسییه  گـــه وره  بنه ماڵه  ئــه و 
سه رفه سڵێکی هیوابه خش له خه باتی گۆڕانخوازانه ی 
و  که س  ئه و  هه موو  ئێرانه.  و  کوردستان  خه ڵکی 
الیه نانه ی خوازیاری وه ها قۆناغێک بوون ده بێ به 
یه كگرتنه وه ی حیزبی دێموکرات و به وه که هێزێكی 
بێته وه  به هێز  ڕابـــردوو  خــاوه ن  و  مه تین  ئــه وه نــده 

دڵخۆش بن. 
لێ  یه كبوونی  فره ییه ک  "هه ر  ده ڵێ:  پاسکاڵ  بلێز 
هه ر  بێ سه ره وبه ره ییه.  ئاکامه که ی  نه که وێته وه، 
یه كبوونێكیش پشت به فره یی نه به ستێ، ئاکامه که ی 
سه ره ڕۆییه". با ئه م وته یه نه خشه ڕێگای له مه ودوای 
دێموکراته کان و ئازادیخوازان له کوردستان و ئێران 

بێ.

د. ئاسۆ حه سه ن زاده

یەکگرتنەوەی دێموکرات و
 پرسی ژنان

لە پاش ساڵی ١٣٨٥ی هەتاوییەوە کە دابڕان کەوتە نێو ڕیزەکانی 
جیاوازەوە  ناوی  دوو  بە  حیزبە  دوو  ئەم  و  دێموکرات  حیزبی 
درێژەیان بە خەبات و تێکۆشانی خۆیان دژ بە کۆماری ئیسالمی 
ساڵ   ١٦ بە  نزیک  پاش  خۆشحاڵییەوە  بە  کە  ئەمڕۆ  تاکوو  دا، 
دابڕان، ڕیزکانی حیزبی دێموکرات وەسەریەک کەوتوونەتەوە و 
لە قەبارەی حیزبێکدا درێژە بە خەبات و  ناوێک و  لەژێر  ئێستا 
تێکۆشانی خۆیان دەدەن، پرسی ژنان هەمیشە یەکێک لە پرسە 
گرینگەکان بووە کە لەالیەن هەر دوو الیەنی حیزبی دێموکراتەوە 

بایەخی تایبەتیی پێ دراوە.
پێگەی  و خاوەن  مۆدێڕن  حیزبێکی  وەکوو  دێموکرات  حیزبی 
پرسە جیاوازەکانی  بە  بەرانبەر  ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەمیشە 
ئــەم  پێکهێنەری  تــوێــژەکــانــی  و  چــیــن  هـــەروەهـــا  و  کــۆمــەڵــگــە 
جوغرافیایە خۆی بە بەرپرسیار زانیوە، ئەم بابەتەش لە ڕاستیدا 
حیزبێکی  دێموکرات،  حیزبی  کە  ڕاستییەیە  لەو  سەرچاوەگرتوو 
لە هەناوی خەڵكی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ویست و  هەڵقواڵو 

داخوازییەکانی ئەوانە.
دیاریکراو  کۆمەڵگەیەکی  لە  سەرچاوەگرتوو  حیزبێک  ناکرێ 
داخــوازی و  بەاڵم ویست و  بێت،  ئەو کۆمەڵگەیە  و جەماوەری 
پێویستییەکانی لەال گرینگ نەبێ، هەر ئەم ڕاستییەشە کە حیزبی 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  خۆشەویستی  حیزبی  کردووەتە  دێموکراتی 
کوردستان. هەر لەم سۆنگەیەوە، حیزبی دێموکرات بە درێژایی 
77 ساڵ خەباتی بێوچانی خۆی لەپێناو دەستەبەرکردنی ئازادی 
بۆ خەڵکی کوردستان و بەتایبەتیش توێژی ژنان، لە هیچ هەوڵ 
کوردستانەوە  کۆماری  لە  هەر  نەکردوە.  درێغی  تێکۆشانێک  و 
بگرە تاکوو ئەمڕۆ کە حیزبی دێموکرات لە تێکۆشانی نەتەوەیی 
گرینگترین  و  ڕۆڵ  باشترین  توانیویانە  ژنان  بەردەوامە،  خۆی 
بە  شان  نەتەنیا  کە  بینیومانە  جار  زۆر  بێ،  لەئەستۆ  ئەرکیان 
ئەرکی  لــەوان  بوێرانەتر  و  بەهێزتر  زۆر  بەڵکوو  پیاوان،  شانی 
ئازاری  لەئەستۆ بووە، قوربانییان داوە،  پێشەنگایەتیی خەباتیان 
دووری و غەریبی و بێکەسییان چێشتوە، بەاڵم گەیشتن بە ئامانجە 
پیرۆزەکەیان، بووەتە هەوێنی گرینگی بەردەوامییان لەم ڕێبازەدا.
دێموکراتدا  حیزبی  دامــەزرانــی  ســەر  بە  ســاڵ   77 کە  ئێستا 
بەرنامەی  و  گرتۆتەوە  یەکیان  حیزبیش  ڕیزەکانی  و  تێدەپەڕێ 
داهاتووی ئەم حیزبەش لەسەر بنەمای بەردەوامیدان بە خەبات 
ڕێژیمی  لەگەڵ  جیددیتر  بــەرەنــگــاربــوونــەوەی  بۆ  تێکۆشان  و 
لە  لەبیرمان بچێ کە ژنان چۆن دەتوانن  نابێ  ئێرانە،  ئیسالمیی 
سەرکەوتنی پرۆسەی خەبات دژ بە داگیرکەردا ڕۆڵی ئەرێنی و 

کاریگەر بگێڕن.
گرینگیدانی حیزبی دێموکرات بە ژنان وەکوو نیوەی کۆمەڵگەی 
کوردستان و هەروەها پرس و بابەتەکانی پێوەندیدار بەم توێژە 
ڕەنگە لە هەندێ بوارەوە جێگای ڕەخنە و سەرنجی ورد بن، بەاڵم 
بتوانرێ گەشبینانە  ئەوەندە هەن کە  بەهێزکانیش  بێگومان خاڵە 
لە ڕاستای هەوڵ و هەنگاوەکان بۆ بەرەپێشبردن و پێشخستنی 

پرسەکانی ژنان چاوی لێ بکرێ.
کە  لــەوەی  جیا  سیاسییەدا  قەبارە  ئەم  چوارچێوەی  لە  ژنان 
دەرفەتیان پێ دراوە تاکوو خۆیان ببیننەوە، بە بەردەوامی هان 
دراون کە ئەرک وەئەستۆ بگرن، پشتگیری کراون تاکوو هەنگاوی 
و  ژنان  وەکوو  خۆیان  ئامانجەکانی  بە  گەیشتن  لەپێناو  ئەرێنی 
نەتەوەکەیان  ڕزگاریی  دوورەدیمەنی  واتــە  گەورەتر  ئامانجی 
هەڵبگرن و بتوانن بە کردەوە هەست بە گرینگی هەبوونی خۆیان 
بکەن، کە ئەم ڕاستییە لە ڕێژەی بەشداریی ژنان لە ئاستی ڕێبەریی 
حیزبی دێموکرات و بەگشتی لە ئۆرگانیزاسیۆنی حیزبدا بەڕوونی 
بەرانبەری  تێکۆشانە ڕێک خاڵی  ئەم هەبوون و  بەدی دەکرێت. 
شۆڕشگێڕیی  ــنــەوەی  بــزووت لــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  پێناسەی 
کوردستان و بەشداریی ژنانە کە بە درێژایی هەموو ئەم سااڵنە، 
هەوڵی داوە تووشی الوازیی بکات و بە سەرکوتی هێزی ژنان، 

کۆمەڵگا بەرەو هەڵدێرێکی نالەبار ببا.
ئەگەرچی  دێموکراتەکان  یەکگرتنەوەی  پرسی  ڕاستیدا  لە 
بووە  بەگشتی  و  ئیسالمییە  کۆماری  بۆ  ناخۆش  زۆر  هەواڵێکی 
هۆی ناهومێدبوونی ڕێژیم لە گەیشتن بە ئامانجەکانی، بێگومان 

بە پێچەوانەوە بەتایبەت بۆ توێژی ژنان جێگای هیوایە.
یەکگرتنەوە، دەرفەتێکی نوێیە بۆ ئەو ژنانەی کە لە چوارچێوەی 
ئەم حیزبەدا، قۆڵی هیممەتیان لێ هەڵماڵیوە و تێدەکۆشن تاکوو 
سەرەڕای دابینکردنی مافەکانی خۆیان وەکوو ژن، لە چارەنووس 

و داهاتووی سیاسیی نیشتمانەکەشیاندا کاریگەرییان هەبێ. 
پێشەوەی  ڕیــزی  لە  دێموکراتدا  حیزبی  ڕیزەکانی  لە  ــان  ژن
و  توانایی  و  هێز  لە  کەڵک وەرگرتن  بێگومان  و  خەباتەکەدان 
لێهاتووییەکانیان لە چوارچێوەی ئەم حیزبەدا ئەتوانێ زۆر گرینگ 

بێ.
بۆ  کە  دوورەدیــمــەنــەی  ئــەو  و  دێموکرات  حیزبی  بەرنامەی 
کــراوە،  بۆ  پێناسەی  حیزبەدا  لەم  نیشتمانە  ئەم  بونیاتنانەوەی 
پێویستی بە هەموو هێز و پۆتانسیێل و توانای خەڵکی کوردستان 
هەیە، لەم نێوەشدا ژنان ئەرکی قورسیان لە سەر شانە، چونکە 
کۆمەڵگەی  دیــکــەی  توێژەکانی  و  چین  هــەمــوو  بەپێچەوانەی 
کوردستان هاوکات چەندین ئەرکی دیکەیان لەسەر شانە کە دەبێ 
پێویستە ژنان  بۆیە  هاوتەریب خەبات بۆ جێبەجێکردنیان بکەن؛ 
هەست  زیاتر  ڕیزەکانی شۆڕشدان،  لە  کە  ئەوانەی  بەتایبەت  و 
بە بەرپرسایەتی و پێشەنگایەتی بکەن و یەکگرتنەوەی ڕێزەکانی 
بۆ  دووبــارە  هەستانەوەیەکی  بۆ  نوێ  دەرفەتێکی  بکەنە  حیزب 

گەیشتن بە ئامانجە گەورەکە.

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

هێمۆ

له به ر  یــه کــگــرتــنــه وه یــه  ئــه و 
ــی  ــوون ــت ب ــێ دروس ــوان ــه ده ت ئـــه وه ک
ــا و  ــه ب ــی ســیــاســیــی ت ــك ــســه رێ جــه م
لێ  ئێرانیدا  له  کورده کان  بۆ  پایه دار 
سیاسیی  کۆمه ڵگەی  بۆ  بکه وێته وه، 
ئۆپۆزیسیۆن(  و چ  ده سه اڵت  )چ  ئێران 
بێ،  ئاله نگاری  سه رچاوه ی  ده توانێ 
نه ته وه کان  به ستێنی  له  به تایبه تی 
که  ــدا  تــه وه ره کــان شوناس  ویسته   و 
پێکه وه ژیانی  فاکته ری  گرینگترین 

ئاشتییانه  له ئێرانی ئاینده دایه.
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شه هید ئه و ڕۆڵه  فیداكار و گیان له سه رده سته یه  
گیانی   ــه   وات ژیــانــی ،  سه رمایه ی   به نرخترین  كه  
ــی  ڕه وای   ــاف م بــه خــتــی  وه دیــهــێــنــانــی   شــیــریــنــی  
ــەوەی ســه ربــه ســتــی  و  ــ ــۆ ئ ــا ب ــه ی  ده كـ ــه وه ك ــه ت ن
سه ربه رزیی  بۆ به دیاری  بێنی . حیزبی  دێموكرات 
بێبه ش  مه زنه   شانازییه   له و  ته مه نی   به پێوانه ی  
نه بووه  و بۆ ڕزگاربوون له  كۆت وبه ندی بێدادی ، 
پاكی  باشترین ڕۆڵه كانی   به درێژایی  ژیان، گیانی  
كردۆته  ده ستمایه ی  خه بات و خوڕاگری . ڕوون  و ئاشكراشه  كه  حیزبی  
دێموكراتی  كوردستان لە مێژووی  پڕ له  شانازی  و پڕ  سه روه ریی  و 
ڕابردووی  خه باتی  ده یان ساڵه ی  پڕ له  فرمێسك و خوێن و دارماڵ له  
حه ماسه  و خۆڕاگریی  خۆیدا، پشت ئه ستوور به  پشتیوانیی  هه مه الیه نه ی  
خه ڵكی  كوردستان  و هێزی  باسك  و ده ست ومه چه كی  ڕۆڵه  فیداكاره كانی ، 
له  به رانبه ر ڕێژیمه  دژ به  كورده  یه ك له  دوای  یه كه كانی  زاڵ به  سه ر 
واڵته كه ماندا، لە سەنگەری خه بات بۆ وەدیهێنانی مافە نەتەوایەتییەکانی 
"لە  ئەو گەلەدا و  بەمرادنەگەیشتووی  دەیان ڕۆڵەی  لەنێو  داوه .  گەلدا 
"کــەرەم  شەهید  لە  یادێک  ئەمجارەماندا  شــۆڕش"ی  و  شاخ  هەگبەی 

کەڵەشی" دەکەینەوە.
شەهید کەرەم کەڵەشی ساڵی ١٣٣١ لە بنەماڵەیەکی زەحمەتکێش لە 
گوندی "کــوورەی ســەروو" لە ناوچەی ئەنزەل سەر بە شاری ورمێ 
چاوی بە دنیای ڕوون کــردەوە. هه ر له  منداڵییه وه  ژیانی  پڕ ده رد و 
مه ینه تیی  وه ك هەموو منداڵه  ڕووت و ڕه جاڵه كانی  كوردستان ده ست پێ  
ڕێگای   ژیانیدا  له   زۆر  نشیوێكی   و  هــه وراز  و  كۆسپ  بوونی   و  كرد 
بە  هەستی  زیاتر  گه وره بوونی  پێ به پێی   کەرەم  بڕی.  لێ   قوتابخانه ی  
دەستەبەری  بۆ  هەربۆیە  دەکــرد.  له  سه رشانی خۆی  ژیان  قورسایی  
ژیانێکی باشتر ڕووی لە شارەکانی دیکەی ئێران کرد. بە هۆی ئەوەی 
ناوچەی ژیانی لەگەڵ ئازەری زمانەکان جیران بوو، بەتەواوی هەستی 
بە جیاوازیی دۆخی نەتەوەکان و ستەمی چەندقات لەسەر کوردەکان 
چنگ  لە  ــاری  ڕزگ ئازادیخوازی  و  بیری  زوو  زۆر  هەربۆیە  ــرد،  دەک
تەنی. شەهید  مێشکی  کۆمەڵ   نێو  ناعەداڵەتییەکانی  ناخۆشی  و  ژیانی 
بۆ  دەرفەتی  باشترین  بە  ئیرانی  کەرەم سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی 

ڕزگاربوون لەو ژیانە زانی.
له  خۆپێشاندانه كانی   کورد  به هه ستی   الوانــی   زۆربــەی   وه ك  ئەو    
شۆڕشی  گه النی  ئێران دژی  حكومه تی  پاشایه تیدا  به شداریی  كرد. به اڵم 
پاش سەرکەوتنی شۆڕش زۆری  نه كێشا كه  ویستی  گه النی  زۆرلێكراوی  
تازه   حكومه تی   له الیه ن  به تایبه تی   كورد  گه لی   و  به گشتی   ئازادیخواز 
به  چه ك و سەرکوت  به  ده سه اڵت گه یشتوویی  كۆماری  ئیسالمییه وه  
وەاڵم درایەوە. ئەوە بوو کە شەهید کەرەم کەڵەشی نەیتوانی لە ئاستی 
جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمیدا چاولێکەر بێ، بۆیە لەگەڵ تیکۆشانی 
ئاشکرای حیزبی دێموکرات دەستی دایە چەک  و وەک ڕۆڵەیەکی فیداکار 

بۆ دیفاع لە خاکی نیشتمان لەنێو ڕێزەکانی حیز بدا سازمان درا.
بوو.  به ئه خالق  له سه ره خۆ و  پێشمه رگه یه كی  ڕوح سووك  و  کەرەم 
شه ڕه   له   کــەرەم  ئازایه تیی   بوو.  خۆشه ویست  ناوچه دا  خه ڵكی   له نێو 
حه ماسییه كانی  ناوچه ی  شومالی کوردستان ده ركه وت كه  چۆن دوژمن 
له  ئاستیدا زه بوونه . ئەو بەهۆی تواناییەکانی زۆر زوو بەرپرسایەتیی 
ناوچەی  خەڵكی  لەنێو  دڵسۆز  کادرێکی  وەک  و  پێ سپێردرا  نیزامیی 
بۆ  پێشمەرگە  هێزەکانی  لە ساڵی ٦١دا  کاتێک  دەکــرد.  کاری  ئەنزەلدا 
ماوەیەکی کاتی ناوچەیان چۆل کرد، شەهید کەرەم لەگەڵ چەند هاوڕێی 
لە ناوچەدا مانەوە  و سیاسەتی حیزبیان لەنێو خەڵکدا تەبلیغ دەکرد و 
نەخشە  و پیالنەکانی ڕێژیمیان پووچەڵ دەکردەوە. هەربۆیە ڕێژیم بە 
ئەنزەل  ناوچەی  لە  کە  پێشمەرگانە  ئەو  سەر  کردە  هیرشی  پیالنێک 
بوون، بەاڵم ئەوان بە فەرماندەیی شەهید کەرەم کەڵەشی پێشیان بە 
هیرشکەران گرت  و پاشەکشەیان پێ کردن  و زەبرێکی کاریگەریان لێ 

وەشاندن.
کوردستان  ناوچەی شومالی  بەرەو  پیشمەرگە  کاتیک   ١٣٦١ ساڵێ 
تازە  سازماندەهی  لە  چاونەترسی  قارەمانەتی  و  بەهۆی  گــەڕانــەوە، 
دەستە  فەرماندەری  بە  بوو  ئەوکاتدا  عەباسیی  سەرگورد  هێزی  لە 
بەرپرسایەتیی  لە  کەرەم  کرا.  دیاری  لک  فەرماندەری  وەک  پاشان   و 
و،  ڕێبازەکەیەتی  بە  قووڵی  بــاوەڕی  چەندە  کە  سەلماندییەوە  تازەیدا 
بریاره كانی  حیزبی  جێبه جێ   و   مایەوە  مه یداندا  لە  له  جاران  به گوڕتر 
قەند   کارخانەی  کەمینی  ورمێ  و،  سەرجادەی  عەمەلیاتەکانی  ده كرد. 
کەڵەشی  کەرەم  شەهیدی  فەرماندەیی  بە  دیکە  عەمەلیاتی  چەندین  و 
بەڕێوە چوون. کاتیک دوژمن هێرشی کردە سەر کوندی "کانیەڕەش" لە 
شومالی کوردستان و ٦ پێشمەرگەی شەهید کرد و پاشان ڕەشەکوژیی 
لە خەڵک کرد، شەهید کەرەم ئۆقرەی لێ هەڵگیرا. لەوکاتەدا هێزی ڕێژیم 
پەالماری گوندی کوورەی سەرووی دابوو، و نیازی کۆمەڵکوژکردنی 
خەڵکی ئەو گوندەشی بوو. بەاڵم شیرەکوڕانی دێموکرات بە فەرماندەیی 
کەرەم کەڵەشی بڕیاریان  دا زەبرێکی کاریگەر لە پەالماردەران بدەن. 
تاقە  نەیانهیشت  چێشت  و  کۆنەپەرەستی  هێزی  بە  تاڵیان  تامی  بۆیە 
هەنگاوێک بێنە نێو گوندەکە. شه ڕێکی  خوێناوی  و سه نگه ر به  سه نگه ر 
به ژانی  وێ  زه بــری   دوژمــن  كرد.  پێ  ده ستی  ڕێژیم  هێزەکانی  له گه ڵ  
كه وت و پاش كوژران و برینداربوونی  ژماره یه كی  به رچاو له  هێزەکانی 
ڕێژیم، دوژمن تێك شكا و پاشه كشه ی پێ كرا؛ بەوەش ئازایەتیی شەهید 

کەرەم ئەوەندەی دیکە ناوبانگی دەرکرد.
ڕۆژی 7ی خەزەڵوەری ساڵی ١٣٦٣ هێزێکی زۆری دوژمن هیرشێ 
کردە سەر چیای "شیخ بازید" لە نێوان ناوچەکانی ئەنزەل، کەناربەڕۆژ  و 
سۆما. قارەمانانی مەڵبەندی شومال دژیان وەستانەوە  و بە فەرماندەیی 
ئەو  لێدان. مخابن کە خوێنبایی  شەهید کەرەم زەبریکی گورچکبڕیان 
سەرکەوتنە شەهیدبوونی کەرەم کەڵەشی و دووهاوسەنگەری دیکەی 

بە ناوەکانی تاجەدین بێهنام و باپیر مەولوودی بوو. 

برایم چووکەڵی

شکۆی خەونەکانی خاک

شەهید کەرەم کەڵەشی

21ی خه رمانان و ده روه ستیی نه ته وه یی

مافه   پێناو  له   كــورد  گه لی  خه باتی  مێژووی  له  
سیاسی و نه ته وه ییه كانی له  ڕۆژهه اڵتی كوردستاندا 
واتای  خــاوه ن  كه   هه ن  مێژوویی  وێستگه ی  زۆر 
تایبه ت و په یامی ڕوون و ئاشكران. به  چاوخشاندن 
ڕووداوی  تووشی  مێژوویه،   ئــه و  ڕۆژژمــێــری  به  
ــه ك بــوونــه تــه  به شێك له   ــه الی ئــه وتــۆ ده بــیــن كــه  ل
بیره وه ریی گشتیی خه ڵكی كوردستان و له  الیه كی 
قۆناغه   له   ده وڵه مه ند  میراتێكی  وه ك  دیكه شه وه  
به   به رگرییان  تینی  و  وره   خه باتدا  جیاوازه كانی 
كورد  ڕزگاریخوازی  و  ئازادیخواز  بزووتنه وه ی 
پێمان  كه   هــه ن  مێژوویی  فاكتی  زۆر  به خشیوه . 
ده ڵێن بزووتنه وه ی كورد له  ئێراندا ده وڵه مه نده  به  
و  خه بات  جۆراوجۆره كانی  مێتۆده   تاقیكردنه وه ی 
ئازاییه كانی گه لی  به رگری دژی دوژمنانی ماف و 

كورد. 
ــه   ــی ــژووی ــێ م ــه   ــاتـ سـ ــه و  ــ ئـ زۆرن  ــد  ــه نـ ــه رچـ هـ
ــردوودا گه لی  ــ ــه ده ی ڕابـ لــه بــیــرنــه كــراوانــه ی لــه  سـ
نه ته وه ییدا  شوناسی  چه سپاندنی  پێناو  له   كــورد 
تۆماری كردوون، به اڵم له و نووسینه  كورته دا ته نیا 
ڕووداوه كــانــی  گرینگترین  به   كــورت  ئاماژه یه كی 
دوای شۆڕشی ٥7 و به تایبه ت مانگرتنی به رین و 
سه راسه ریی خه ڵكی كوردستان له  ٢١ی خه رمانانی 

ساڵی ٩7 ده كه ین. 

ئیسالمی  كۆماری  هاتنه سه ركاری  له گه ڵ  هه ر 
ــی ویــســتــی ئــاشــكــرای خــومــه یــنــی و  ــن ــه وت و ده رك
ــورد و  داروده ســـتـــه كـــه ی بــۆ ســه ركــوتــی گــه لــی كـ
پێشێلكردنی مافه  یاسایی و ئینسانییه  بنه ڕه تییه كانیی، 
به ره نگاری دژی ڕێژیم له  سه رتاسه ری كوردستاندا 
له   كــورد  نه ته وه یی  هاوپه یوه ندیی  هه ڵدا.  ســه ری 
ناوچه  جۆراوجۆره كانی كوردستان كه  ده سكه وتی 
بـــزووتـــنـــه وه ی مـــافـــخـــوازانـــه ی گــه لــی كــــورد و 
كوردستان  به   تایبه تمه ندییه كی  بوو،  شۆڕشه كانی 
به خشیبوو كه  له  ناوچه كانی دیكه ی ئێران و ته نانه ت 
له نێو گه النی سته ملێكراوی نێو جوغڕافیای ئێراندا 
حیزبایه تی  كولتووری  نه هادینه بوونی  نه ده بینرا. 
خودئاگایی  ده ره نجامی  ڕێكخراوه یی،  چاالكیی  و 
نه ته وه یی و مافخوازیی چین و توێژه  جیاوازه كانی 
وای كــردبــوو  ئــه وه ش  وهــه ر  كوردییه   كۆمه ڵگەی 
كوردستان له  سااڵنی سه ره تای شۆڕشی ٥7دا به  

سه نگه ری پارێزه ری ئازادی له  ئێراندا بناسرێ.  
سیستماتیك،  هه اڵواردنی  سه ره ڕای  كورد  گه لی 
چــه وســانــدنــه وه ی بــه رنــامــه  بـــۆداڕێـــژراو لــه الیــه ن 
ڕێژیمه كانی پاشایه تی و كۆماری ئیسالمی، زاڵبوونی 
فه زای قورسی میلیتاریستی به سه ر كوردستاندا و 
له  هه مان كاتدا ته نیاكه وتنی له  هاوكێشه  ناوچه یی 
و نێوده وڵه تییه كاندا و، ته نیا به  پشتبه ستن به  به ها 
ئاستێكی  مرۆییه كانی،  و  نه ته وه یی  خه مڵێنراوه  
ــه ره وه زی نــه تــه وه یــی لــه  قۆناغه   ــ كــه م وێــنــه ی لــه  ه
دوژمـــن سه لماندوه .  و  بــه  دۆســت  جــیــاوازه كــانــدا 
ئاشتیخوازانه یه   نه ته وه ییه   هه ره وه زه   ئه و  گرینگیی 
كاتێك زیاتر ده رده كه وێ كه  ئه و واقعیه ته  له به ر چاو 
بگرین كه  له  مێژووی هاوچه رخی ئێراندا به رده وام 

له   و  هه بووه   ده سه اڵتیان  دیكتاتۆڕه كان  ڕێژێمه  
داخراوبوونی كه شی سیاسیدا، به  كرده وه  ده رفه تی 
چاالكیی سیاسی و ڕێكخراوه یی له  گۆڕێدا نه بووه .  
ــوان لــه   ــ ــه ریـ ــ ــی مـــێـــژوویـــی خـــه ڵـــكـــی مـ ــۆچـ كـ
ــای بــــه ده ســــه اڵت گــه یــشــتــنــی كـــۆمـــاری  ــ ــه ره ت ســ
دژی  شۆڕشگێڕانه   هه ڵوێستێكی  وه ك  ئیسالمی 
ــان،  ــوردســت ــه ر ك ــیــه كــانــی سـ هــێــرشــه  داگــیــركــاری
ڕیفراندۆمه   له   یه كگرتووانه   نه كردنی  بــه شــداری 
گــاڵــتــه جــاڕیــیــه كــه ی خــومــه یــنــی بــۆ دیــاریــكــردنــی 
سیسته می سیاسیی ئێران، هه ڵوێست گرتن به رامبه ر 
تیرۆری ڕێبه رانی گه لی كورد و حیزبی دیمۆكڕات 
سه ره ڕای سه پاندنی كه شی ترس و تۆقان و ... و 
خه رمانانی  ٢١ی  به شكۆكه ی  مانگرتنه   كۆتاییدا  له  
سیاسیی  گه شه ی  به رچاوه كانی  نموونه   له    ١٣٩7
له  ڕۆژهه اڵتی كوردستانن. ئاراسته كردنی ئیراده ی 
جــه مــعــی و دره وه ســـت بـــوونـــی خــه ڵــك بــه رامــبــه ر 
پارادایمی  وه ك  كۆمه اڵیه تییه كان  و  سیاسی  پرسه  
تایبه تمه ندییه   لــه   ســیــاســی،  گــه شــه ی  ســه ره كــیــی 
ڕاهاتنی  ــوردن.  ــ ك ــه وه ی  ــن ــزووت ب بــه رچــاوه كــانــی 
ڕێكخستنی  وه ڕێخستنی  به   كوردستان  كۆمه ڵگەی 
ژینگه پارێزان  مامۆستایان،  خوێندكاران،  جیاوازی 
و ... زه مینه ی سه رهه ڵدانی مانگرتن و ناڕه زایه تیی 
مه ده نی و زۆرجار ڕادیكاڵی ڕه خساندوه . به تایبه ت 

كه  كۆی داواكارییه  پیشه یی و سینفییه كانی خه ڵك 
هه یه   به هێزی  نه ته وه یی  و  سیاسی  پاشخانێكی 
كــه  لــه  مــاوه یــه كــی كــورتــدا ده تــوانــێ جــه مــاوه ر بۆ 
ڕێبه ری كردنی  بكا.  مۆبیلیزه   ناڕه زایه تی  ده ربڕینی 
سیاسییه   هێزه   یــان  ده ربڕینانه،   ناڕه زایه تی  ئــه و 
خه ڵك  یــان  بـــوون،  كــوردســتــان  شوێندانه ره كانی 
ئه و  ده سپێشخه ریی  خۆڕسك  شێوه ی  به   خــۆی 

حه ڕه كه تانه ی كردوه .
مــانــگــرتــنــێــكــی  ــان،  ــانـ ــه رمـ خـ ٢١ی  مــانــگــرتــنــی 
سه رتاسه ری بوو كه  خه ڵكی كوردستان له  واڵمی 
 ٣ ئێعدامی  و  دیمۆكڕات  قــه اڵی  مووشه ك بارانی 
زیندانیی سیاسیی كورد له  ڕۆژی ١7ی خه رمانان 
له  الیه ن سپای پاسدارانه وه ، هاواری خاوه ندارێتیی 
له   گشتی  به شێوه یه كی  و  خــۆیــان  ڕۆڵــه كــانــی  لــه  
ده سه اڵتی  دژی  نه ته وه ییه كه یان  و  سیاسی  پرسه  
ــاران بــه رز كـــرده وه . وه رددانـــه وه  و  كــوردكــوژی ت
ئه و  جــۆراوجــۆره كــانــی  الیــه نــه   ده ستنشان كردنی 
مانگرتنه  و ئه زموون لێوه رگرتنی و له  هه مان كاتدا 
و  نێوخۆیی  كۆمه ڵی  و  كــۆڕ  له   زیندووڕاگرتنی 
له  چاره نووسی  به رچاوی  نه خشێكی  نێوده وڵه تیدا، 
ئه و  ــێ.  ده بـ كـــورد  گــه لــی  ــه وه ی سیاسیی  ــن بــزووت
ده اللــه تــی  و  پــه یــام  كۆمه ڵێك  بــه ربــاوه   مانگرتنه  
گرینگی له خۆ گرتبوو كه  ده توانرێ وه ك میراتێكی 
مه عنه ویی گرینگ له  داهاتووی بزووتنه وه ی كورد 

له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان پشتی پێ ببه سترێ.
دیمۆكڕات  قــه اڵی  مــووشــه ك بــارانــی  كاره ساتی 
و  كــادر  و  ڕێبه ران  له   كه س   ١٦ شه هیدبوونی  و 
كــرده وه   بــه   دیــمــۆكــڕات،   حیزبی  پێشمه رگه كانی 
دۆخێكی ئاوارته ی له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان خوڵقاند. 

دانه بڕاویی  په یامی  هه ڵگری  گشتییه   مانگرتنه   ئه و 
ڕۆژهــه اڵتــی  له   كــورد  گه لی  و  دیمۆكڕات  حیزبی 
ئه و  كه م وێنه بوونی  و  گه وره یی  بــوو.  كوردستان 
تاوانه  و به  تایبه ت له  دۆخێكدا كه  ڕێژیم به  وته ی 
خۆی هێزه  شۆڕشگێڕه كانی كوردستان و به تایبه ت 
له   ته ریك كه وتوو  و  دابــڕاو  به   دیمۆكڕاتی  حیزبی 
جه ماوه ری كوردستان داده نا و بانگه شه ی ئه وه ی 
له   به ره نگارخوازی  ڕوحــی  به   كۆتایی  كه   ده كــرد 
ڕای  خرۆشانی  هــۆی  ــووه   ب هێناوه ،  كــوردســتــان 
خه رمانانی  ٢١ی  حه ماسه ی  سه ره نجام  و  گشتی 
ئه نجامده ری  وه ك  پــاســداران  سپای  لێكه وته وه . 
ئه و هێرشه نامرۆڤانه یه  كه  پێشێلی ئاشكرای ڕێسا 
بنه ڕه تییه كانی یاسای نێوده وڵه تی بوو،  ده یه ویست 
بــه  لــه نــاوبــردنــی ڕێــبــه رانــی حیزبی دیــمــۆكــڕات به  
حیزبی  كــه   بسه لمێنێ  بانگه شه یه   ــه و  ئ تـــه واوی 
سپێردراوه .  مێژوو  به   هاتوه و  كۆتایی  دیمۆكڕات 
ڕیـــشـــه داربـــوونـــی حیزبی  ــه وه ی  ــ لـ ــڵ  ــاف غ ــه اڵم  ــ ب
دیمۆكڕات له  ناو جه ماوه ری ڕۆژهه اڵتی كوردستان 
ئه و  ڕاسته قینه ی  دامه زرێنه رانی  و  خاوه نان  وه ك 
شۆڕشگێڕی  كولتووری  ده وڵه مه ندبوونی  حیزبه و 
و مافخوازی، هه میشه  شیمانه ی ئه وه ی لێ ده كرێ 
سه رئێشه ی گه وره  بۆ ڕێبه رانی تاران دروست بكا . 
دوو  له   تایبه ت  به   ئیسالمی  كۆماری  ئامانجی 
ــردوودا ئــه وه  بــووه  كه  به  ڕای گشتی  ــه ی ڕابـ ده ی
كورد  گه لی  كه   بڵێ  ئێران  ده ره وه ی  و  نێوخۆ  له  
له نێو ئێرانی ژێر ده سه اڵتیدا، هیچ گرفتێكی نییه  و 
ئه وه  ده ستوپه یوه ندییە كانی واڵتانی نه یاری ئێرانن 
كه  ده یانه وێ له  ده ره وه ی واڵت ڕا وا پێشان بده ن 
ناوچه   به سه ر  هێژمۆنیی  ئیسالمی  كــۆمــاری  كه  
ئه والتر  لـــه وه ش  تــه نــانــه ت  نییه ،  كوردنشینه كان  
ڕۆیشتوون و خۆیان به  خه مخۆر و دۆستی كوردی 

پارچه كانی دیكه ی كوردستانیش ده ناسێنن. 
مانگرتنی واتاداری ٢١ی خه رمانان، به  وێناكردنی 
ڕوخسارێكی شوناسخوازانه  و ڕێك بۆ دیاریكردنی 
سنووره  نه ته وه ییه كان و هه ڵوێست گرتن به رامبه ر 
ئه وی تر، ئه و ڕاستییه ی سه لماند كه  كورد خاوه ن 
بۆ  له گه شه   ڕوو  پوتانسیه لی  و  كوردانه   پرسێكی 
مانگرتنه   ئه و  له ڕاستیدا  پرسه یه .  ئه و  چاره سه ری 
ــكــه وتــووه  له   ــه و فــه رهــه نــگــه  جــێ ــراوه ی ئـ ــ ــژك ــ درێ
بۆ  و  جــۆراوجــۆر  بۆنه ی  له   كه   بوو  كوردستاندا 

پرسی جیاواز دووباره  و چه ندباره  بۆته وه .
له سه رهه ست بوونی خه ڵكی كوردستان بۆ پرسه  
ڕێكخستنی  سه رهه ڵدانی  و  كۆمه ڵگە  گشتییه كانی 
پاشخانی  به   جه ماوه ریی خۆڕسكی پشت ئه ستوور 
ــردوودا  ــ لــه  ســااڵنــی ڕاب خــه بــاتــكــارانــه،  بــه  تایبه ت 
و  سیاسی  گه شه ی  له سه ر  گــه وره ی  كاریگه ریی 
نه ته وه یی گه لی كورد داناوه . ڕووداوه  كاره ساتباره  
سروشتییه كانی پارێزگاكانی خوارووی ڕۆژهه اڵتی 
و  ــاوده ردی  هـ له   به رینی  شه پۆلێكی  كوردستان، 
هاوكاری به  دوای خۆیدا هێنا كه  له  جۆری خۆیدا 
به ربه رینانه ی  ئه و هه ره وه زه   ئه گه ر  بوو.  وێنه   بێ 
ــاوچــه  جــیــاوازه كــانــی  ــنــی خــه ڵــكــی ن بــه ده مــه وه هــات
ــۆ كـــاره ســـات لــێــدراوانــی الفـــاو و  ــان ب ــوردســت ك
له خۆ  نه ته وه یی  و  مرۆیی  ڕه هه ندی  بوومه له رزه ، 
خه رمانان  ٢١ی  حه ماسه ی  بێگومان  ئه وه   گرتبێ، 
هه ر سێ ڕه هه ندی مرۆیی و نه ته وه یی و سیاسی 
له  حیزبی دیمۆكڕات  به دی ده كرێ. پشتیوانی  تێدا 
و بزووتنه وه ی سیاسی-نه ته وه یی كورد، له  په یامه  
ئیسالمی  كۆماری  بوو.  ڕووداوه   ئه و  ڕوونه كانی 
شه هید  و  دیمۆكڕات  ــه اڵی  ق مــووشــه ك بــارانــی  به  
حیزبی  ڕێــبــه رانــی  و  پێشمه رگه   و  كــادر  كــردنــی 
مه یدانی  كردنه وه ی  به رته سك  هه وڵی  دیمۆكڕات 
 ٤ و  زوو  هه ر  ده دا،  دیمۆكڕاتی  حیزبی  مانۆڕی 
ڕۆژ دواتر جه بهه یه كی به  پانایی هه موو كوردستان 
به  ڕوودا كرایه وه و خۆی له  ملمالنێیه ك دا دیته وه  
كه  هیچی له ده ست نه ده هات جگه  له  سه رسوڕمان 
مووشه كیی  هێرشی  تێچووی  ئه گه ر  نیگه رانی.  و 
له   ژمــاره یــه ك  لــه ده ســتــدانــی  دیــمــۆكــڕات،  حیزبی 
تێچووی  بوو،  ڕۆڵه كانی  وه فادارترین  و  باشترین 
فراوانتر و  ئیسالمی زۆر  بۆ كۆماری  ئه و هێرشه  
ساڵهایه   كه   بوو  ڕێژیمێك  ڕیسوایی  بوو،  به ژانتر 
بانگه شه ی هه ڵوه شاوه یی و بێ كاریگه ریی حیزبی 
دیمۆكڕات و كۆتایی خواسته  نه ته وه ییه كانی گه لی 
كــوردی له  ئێراندا ده كــرد. له  ڕووداوه كــانــی ١7 و 
دێمۆكڕات  حیزبی  و  كورد  گه لی  خه رماناندا  ٢١ی 
براوه ی ڕاسته قینه  بوون و ڕیسواییش چ له  نێوخۆ 
و چ له  كۆمه ڵگەی نێوده وه تیدا بۆ كۆماری ئیسالمی 

و سپای پاسداران مایه وه .

ڕه حمان سه لیمی

به رامبه ر پرسه   دره وه ست بوونی خه ڵك  و  ئیراده ی جه معی  ئاراسته كردنی 
له   سیاسی،  گه شه ی  سه ره كیی  پارادایمی  وه ك  كۆمه اڵیه تییه كان  و  سیاسی 
تایبه تمه ندییه  به رچاوه كانی بزووتنه وه ی كوردن. ڕاهاتنی كۆمه ڵگەی كوردستان 
به  وه ڕێخستنی ڕێكخستنی جیاوازی خوێندكاران، مامۆستایان، ژینگه پارێزان 
و ... زه مینه ی سه رهه ڵدانی مانگرتن و ناڕه زایه تیی مه ده نی و زۆرجار ڕادیكاڵی 
خه ڵك  سینفییه كانی  و  پیشه یی  داواكارییه   كۆی  كه   به تایبه ت  ڕه خساندوه . 
پاشخانێكی سیاسی و نه ته وه یی به هێزی هه یه  كه  له  ماوه یه كی كورتدا ده توانێ 

جه ماوه ر بۆ ده ربڕینی ناڕه زایه تی مۆبیلیزه  بكا.
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قۆناغی دوای یەکگرتنەوە، دەبێ کردنەوەی دەروازەیەکی نوێی خەبات 
بێ لە ڕێگەی بە ڕۆژەڤ کردنی پرسی کورد لە واڵتانی دەرەوە

ناسر باباخانی:

دێموکرات  حیزبی  یەکگرتنەوەی  ئاماژە: 
زیاتری  سەرنجی  زۆر  چاوەڕوانییەکی  پاش 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  پرسی  لەسەر 
وەسەر یەک کەوتنەوەی  پرسی  کردۆتەوە.  کۆ 
و  ڕووداوە  ــەو  ئ کاریگەریی  دێــمــوکــرات، 
شوێنکاری  و  یەکگرتنەوە  دوای  قۆناغەکانی 
لە  کـــورد  سیاسیی  جـــوواڵنـــەوەی  لــەســەر 
"کوردستان"  سەرنجانەن.  ئەو  گرینگترینی 
دیمانەیەکی  بابەتە  ئەو  زیاتری  بۆ شرۆڤەی 
و  زانکۆ  مامۆستا  باباخانی،  ناسر  لەگەڵ 

چاودێری سیاسی پێک هێناوە:

پێویستی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات لە 
دۆخێکی  چ  یەکگرتنەوەیە  ئەم  و  بوو،  چیدا 

نوێی دیکە بۆ حیزبی دێموکرات دەخوڵقێنێ؟
ــە مـــێـــژووی  ــک بـ ــاوێـ ــەر بـــەکـــورتـــی چـ ــەگـ ئـ
و  پێگە  وەک  "خەڵک"  بخشێنین،  لێکدابڕانەکاندا 
پتانسییەلی سەرەکیی ئەم حیزبە بەو لێکترازانانە 
نیگەران بوون، دیارە کە دەڵێم خەڵک مەبەستم 
ئەگەر  بـــەاڵم  دێــمــوکــراتــە.  حیزبی  الیــەنــگــرانــی 
بوونی  بــەهــۆی  ڕابــــردوودا  لێکدابڕانەکانی  لــە 
ــەک  ڕادەی تا  حیزبە،  ئــەم  کاریزماکانی  ڕێبەرە 
چەند  هەر   - جۆڕێک  بە  خەڵک  بڵێین  دەتوانین 
پێ هێنابوو،  قەناعەتیان   - نەبوون  دڵخۆش  پێی 
بەاڵم لەم لێکدابڕانەی دواییدا واتە بوونی حیزبی 
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بە  دێموکرات 
خەڵک  ئێران،  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
ــاش ١٦ ســاڵ خەڵک  پ یــانــی  ــوو.  ــەب ن پێمل  پــێ 
ــی ئـــەوەی دەکـــرد کــە ئــەو حیزبە  ــی ــاوەڕوان چ
پێویستییەکەی  و  بگرێتەوە  یــەک  ســەرلــەنــوێ 
لەوەدا بوو کە لە دۆخێکی هەستیاری وەک ئێستا 
ناوچەییدا  و  نێونەتەوەیی  بــواری  لە  ئێران  کە 
خەڵک  دیکەوە  الیەکی  لە  و  کەوتۆتەوە  تەریک 
لێ بڕاوە،  بڕستیان  ئابوورییەکان  گوشارە  لەبەر 
پێم وایە یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات النی کەم 
سایکۆلۆژییەوە  لەباری  ســەرەتــادا  لە  دەتوانێ 
شوێندانەریی ئەرێنی هەبێ لەسەر کۆی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، لەسەر ئەندامان، بەدەنە 
دەرەوەی  لە  تەنانەت  و  پێشمەرگە  و  کــادر  و 
پێویستی  ڕوانــیــنــدا  یــەکــەم  لــە  مــن  بۆیە  واڵت. 
کەشێکی  سازکردنی  لەسەر  یەکگرتنەوەیە  ئەو 
حیزبی  خــەبــاتــی  بەنیسبەت  ئیجابی  ــی  ــ ڕەوان
و  دەبینم  دەرەوەدا  لە  و  خۆ  لەنێو  دێموکرات 
ئەم بوارە و ئەم کەشە ڕەوانییە وا دەکا بەرەو 
دۆخێکی نوێ هەنگاو هەڵێنین، کە بە باوەڕی من 
لەسەر  نوێیە  گوتارێکی  سازکردنی  دۆخە  ئەم 
کۆمەڵگەی  پێویستییەکانی  و  پێداویستی  بنەمای 
هــەروەهــا  و  کــوردســتــان  نێوخۆی ڕۆژهــەاڵتــی 
لەسەر پتانسییەل و تواناکانی حیزبی دێموکرات 
لەگەڵ  گوتارە  ئەم  هاوتەریب کردنی  دواجــار  و 

سەرجەم ئۆپۆزیسیۆنی کوردی!

یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات چ 
کاریگەرییەکی لەسەر یەکڕیزی و هاوخەباتی 
کوردستان  سیاسیەکانی  الیەنە  و  حیزب 
دادەنێ؟ ئەمە دەکرێ چەند هەنگاو بۆ پێشەوە 
چ  دەتــوانــێ  چوارچێوەیەدا  لــەو  هــەر  بێت؟ 
کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی  لەنێو  شوێنکارێکی 
ئیسالمی بە دێموکرات و ناوەندگەراوە هەبێت؟
حیزبی  ڕیزەکانی  یەکگرتنەوەی  گومان  بەبێ 
کارتێکەری،  یەکەم  کرد  باسم  وەک  دێموکرات 
دەوری  لەسەر  سایکۆلۆژییە  شوێندانەرییەکی 
واتە  خەبات  سێکوچکەی  خەبات!  سێکۆچکەی 
ــی کــوردســتــان، دیــاســپــۆرا و حیزبی  ڕۆژهــەاڵت
دێــمــوکــرات لــە بــاشــوور و ســنــوورەکــان. ئەمە 

دەتوانێ کاریگەریی ڕەوانی هەبێ بۆ ئەوەی کە 
گڕوتینێکی نوێ ببەخشێتەوە گیانی ئەم حیزبەوە. 
کاتالیزۆرێک  ببێتە  دەتوانێ  تریشەوە  لە الیەکی 
بۆ الیەنەکانی دیکەی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی کە 
لێک دابڕاون، بۆ ئەوەی یەک بگرنەوە و دواجار 
ببیننەوە.  خــۆیــان  کوردستانیدا  بــەرەیــەکــی  لــە 
شوێندانەرییەکی  دەتــوانــێ  کاتیشدا  هەمان  لە 
ــەر ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی  ــەسـ ــاوی هـــەبـــێ لـ ــ ــەرچ ــ ب
کۆماری  دەســەاڵتــی  هــەروەهــا  و  سەرانسەری 
ئــیــســالمــی، بـــەو مــانــایــەکــە لـــەمـــەوبـــەدوا ئیتر 
ــە چـــاوی دوو لــەت  ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی ئــێــرانــی ب
سەیری تۆ ناکا، وەک حیزبێکی خاوەن مێژوو و 
شوێندانەر کە نوێنەرایەتی چەندین ملیۆن کورد 
دەکا سەیرت دەکا و ئەمە قورساییەکی تایبەتی 
پێ دەبەخشێ و ئەمە زۆر کاریگەرە بۆ ئەوەی 
نێو  سیاسییەکانی  هاوکێشە  لــەســەر  ــار  دواجـ
دەکرێ  دیکەوە  لەالیەکی  بێ.  شوێندانەر  ئێران 
ئاماژە بە کارتێکەریی ئەم یەکگرتنەوەیە لەسەر 
الیەنە کوردستانییەکانی دیکە بکەین. حاشا لەوە 
ناکرێ کە هەموو الیەنێکی سیاسی لە پارچەکانی 
کە دەسەاڵتدارن،  ئەو حیزبانەی  بەتایبەت  دیکە 
بۆخۆیان جۆرێ لە قوواڵیی ستراتیژیک ڕەچاو 
ــی کــوردســتــان. بــەاڵم بە  ــەاڵت دەکـــەن بــۆ ڕۆژه
یەکگرتوو،  و  بەهێز  دێموکراتی  حیزبی  بوونی 
ئەم  بۆشایی  لە  کە  ستراتیژیکە  قوواڵییە  ئــەم 
دەبێتەوە.  پــڕ  کاتی  ئــەو  بـــووە،  ســاز  حیزبەدا 
حیزب دەبێتە خاوەنی ڕاستەقینەی ئەو خەڵکەی 
خۆی کە لەوە پێش لە نەبوونی ئەودا الیەنەکانی 
دەکرد.  ڕەچاو  بۆ  ستراتیژیکیان  قوواڵیی  دیکە 
لەسەر  شوێندانەرییەکەی  کاتیشدا  هەمان  لە 
وێنە  بۆ  ئەدمینیسترێیشێنەکانی دەرەوەی واڵت 
لەسەر دەوڵەتەکان، پارلمانەکان، حکوومەتەکان. 
دێموکراتم  حیزبی  سەرکردایەتی  لە  زۆرجــاران 
کردوە  شوێنانەیان  ئەو  سەردانی  کە  بیستوە 
بۆ  ئێوە  الیەنن،  دوو  بۆ  ئێوە  کە  گوتوویانە  و 
لێ  چاو  ئەوانە  کۆی  کە  بۆیە  نایەن،  بەیەکەوە 
لە  یەکڕیزییە  ئــەم  کە  بڵین  دەتوانین  دەکــەیــن 
هۆی  ببێتە  باڵەدا  دوو  ئەو  لەنێوان  ســەرەتــادا 
یەکتر  لەگەڵ  دیکە  الیەنەکانی  کــۆبــوونــەوەوی 
و  کوردستانی  بەرەیەکی  سازبوونی  دواجار  و 
کۆماری  و  ئۆپۆزیسیۆن  لەسەر  شوێندانەریی 

ئیسالمی و ئەدمینیسترێیشێنی واڵتانی دەرەوە.

یەککەوتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات 
حیزب  ستاتوی  و  پێگە  لەسەر  شوێنێک  چ 
سیاسی  خەباتی  بۆ  مەیدان  چەندە  و  دادەنێ 
و دیپلۆماسیی حیزب لە هاوکێشە ناوچەیی و 

جیهانییەکان ئاوەاڵتر دەکا؟
بۆ  هــۆکــارێــک  ببێتە  ــێ  دەبـ یەکڕیزییە  ئــەم 
لە  مەبەست  هــاوبــەش،  گوتارێکی  سازکردنی 
دەبێ  گوتارە  ئەو  کە  ئەوەیە  هاوبەش  گوتاری 
بڕواتە نێوخۆی واڵت، ئەو گوتارە دەبێ بتوانێ بە 
هەموو ئەو تایبەتمەندییانەی کە لە نێوخۆی واڵتدا 
هەیە لەسەر بنەمای پتانسییەلەکانی ئۆپۆزسیۆنی 
دەسەاڵت  ــەڕووی  ڕووب و  بخەمڵێندرێ  کوردی 
قۆناغی  شتێک  هەموو  لە  بەر  بۆیە  بکرێتەوە. 
دوای یەکگرتنەوە ئەوەیە کە بتوانین گوتارێک لە 
سەر ئەو دوو بنەما سەرەکییە واتە پێداویستی و 
پێویستییەکانی کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
تــوانــایــی یــەکــانــی  پــتــانــســیــیــەل و  ــا  ــەروەهـ و هـ
گوتاری  دیارە  دابمەزرێنین.  دێموکرات   حیزبی 
بزوتنەوەی نەتەوەیی تایبەتمەندییەکانی خۆی لە 
دێرزەمانەوە هەبووە و هەیە، بەاڵم ئەو گوتارە 
دەبێ  دەژیــن  تێیدا  ئێمە  کە  ئەم دۆخــەی  بەپێی 
کۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  دۆخی  واتە  بخەمڵێندرێ. 
و  دێموکرات  حیزبی  فەرهەنگیی  و  ئــابــووری 
تۆ  کە  بکرێ.  ڕەچــاو  واڵت  نێوخۆی  لە  خەڵک 
توانیت ئەمە ساز بکەی قۆناغی دواتر ئەوەیە کە 
بگوازینەوە  بتوانین  سیاسی  خەباتی  چۆن  ئێمە 
دیارە  کوردستان.  سنوورەکانی  دەرەوەی  بۆ 
لەسەر  شوێندانەرین  چەندە  ئێمە  کە  ئــەوەی 
ئەوە  ڕەنگە  جیهانییەکان  و  ناوچەیی  هاوکێشە 
بە باوەڕی من پرسیارێکی زۆر ورد نەبێ، بەاڵم 
مەیدانی  گوتارە  بەو  پشت بەستن  بە  دەتوانین 
ئەو  ڕێــک  بکەین.  بــەرفــراوانــتــر  خەباتەکەمان 
سەردەمی  لە  قاسملوو  دوکتور  شەهید  کارەی 
لەسەردەمی  کردی،  میدیادا  سۆشیال  نەبوونی 
تەلەڤیزیۆن  وەک  سوننەتییەکان  میدیا  کەمی 
لەگەڵ  ئەوە بوو کە  کــردی. ئەویش  ــۆدا  و ڕادی
پێ  دەســتــی  جیهان  بەناوبانگەکانی  ــامــە  ڕۆژن
کرد بە وت ووێژ بۆ ئەوەی کە پرسی کورد لە 
بۆیە  بناسێنێ،  دنیا  بە  کوردستان   ڕۆژهەاڵتی 

ئەوەش پێویستی بە وزەیەکی یەکجار زۆر هەیە 
و دەبێ تەرکیزی سەرەکی حیزبی دێموکرات لە 
قۆناغی تێپەڕبوون لەو هەست و سۆز و عاتیفەیە 
بۆ قۆناغی سازکردنی گوتار یا خەماندنی گوتار 

و دواجار پەیوەندی لەگەڵ واڵتانی دەرەوە بێ.

ئــێــران  ئیسالمیی  کـــۆمـــاری  ــی  ــن ــی ڕوان
یەمجارەیان بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێرانی یەکگر و یەکگرتوو چۆن دەبێت؟
بـــۆ حیزبی  ئــیــســالمــی  ــاری  ــۆمـ کـ ڕوانــیــنــی 
دێموکراتی ڕەنگە ئاڵوگۆڕێکی ئەوتۆی بەسەردا 
حیزبی  ــی  ــاڵ دووب ــەر  ه بەنیسبەت  ــەو  ئ نــەیــە، 
دێموکرات دوژمنایەتی کردوە، بەنیسبەت الیەنە 
سیاسییەکانی تری کوردستان و بەردەوام وەک 
دوژمن سەیری کوردی کردوە و نەک تەنیا هەر 
لەنێوخۆی  خەڵکی  بەڵکوو  دێموکرات،  حیزبی 
دیکتاتۆرە   دەسەاڵتە  ئەم  چون  کوردستانیشدا. 
سوورسوور دەزانێ کە حیزبی دێموکرات خاوەنی 
نێوخۆی  لە  بــەرچــاوە  زۆر  جێگەیەکی  و  پێگە 
ڕۆژهەاڵت . نموونەی هەرەدوایی مووشەک بارانی 
ئیسالمی  کۆماری  بۆیە  بوو.  دێموکرات  قەاڵی 
فەرقی پێ ناکا کە چ چەکی بە دژی هەڵبگری، چ 
لە ڕێگەی وتووێژەوە بکەویە دانوستان لەگەڵی، 
لە  دۆخێکدا  هەموو  لە  کە  سەلماندوە  ــەوەی  ئ
بۆیە  کــوردە.  دوژمنی  و شوێنێکدا  کات  هەموو 
بۆی  یەکگرتنەوەیەش  ئەم  دوای  لە  بەتایبەتی 
لە  سیخوڕەکانییەوە،  نەفووزی  ڕێگای  لە  هەیە 
ڕێگای سایبێری، لە ڕێگای فیزیکی و لە ڕێگای 
بخاتە  زیاتر  گوشارەکان  چەکداری  هەڕەشەی 
سەر حیزبی دێموکرات و زیاتر لە جاران لەگەڵی 
بکەوێتە ملمالنێ. چونکە هەر ئێستا ئەو ژووری 
فکری هەیە و کاردانەوەکانی ئەو یەکگرتنەوەیە 
بە  بۆیە  دەبینێ  نێوخۆدا  و  دەرەوە  ئاستی  لە 
باوەڕی من بەنیسبەت پێشوو بەردەوامتر دەبێ 
لە دژایەتیکردن لەهەمبەر بزووتنەوەی نەتەوەیی 

کورد، بەتایبەت حیزبی دێموکرات.

حیزبی  یەکگرتنەوەی  دواپرسیار.  وەک 
ئــەرک  چ  ئــێــران  کوردستانی  دێموکراتی 
و  ــەران  ــب ڕێ بــۆ  دی  بەرپرسایەتییەکی  و 

تێکۆشەرانی ئەم حیزبە دروست دەکات؟
بێ!  غەزەلەکە  شابەیتی  پرسیارە  ئەم  ڕەنگە 
تێکۆشەرانی  و  دێموکرات  حیزبی  ڕێبەرایەتیی 
لە  بــەر  ئەستۆیە؟  لــە  شتێکیان  چ  حیزبە  ئــەم 
هەموو شتێک دەبێ ئەوان بزانن کە ئەم حیزبە 
دەفتەری  ئەندامانی  و  جێگر  و  سکرتێر  حیزبی 
و  پێشمەرگە  و  نــاوەنــدی  کۆمیتەی  و  سیاسی 
بەدەنە نییە، ئەم حیزبە حیزبی هەمووانە. حیزبی 
دێموکرات دەبی گەورەتر لە حیزبێک خۆ بنوێنێ، 
هەموو  ئــەوەی  بۆ  بنوێنێ،  خۆ  ڕێبازێک  وەک 
ڕاستە  بکاتەوە.  کۆ  خۆی  دەوری  لە  الیەنەکان 
تایبەت  پرۆگرامی  و  پەیرەو  دێموکرات  حیزبی 
بە خۆی هەیە و بەرنامەی تایبەت بە خۆی هەیە 
تواناییەی  ئەو  بەاڵم  بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
هەیە کە بتوانێ ببێتە چەترێک و هەمووان لە ژێر 
خۆبوێری  ڕاستێکی  لە  کۆکاتەوە،  چەترەدا  ئەم 
بۆیە  ڕادیــکــاڵ!  چەپێکی  تا  بگرە  سوننەتییەوە 
دەبێ سیاسەتی ئەم حیزبە بۆ ئەوەی کە بەر بە 
بدرێ  ئەوە  ئیزنی  بگرێ، دەبێ  تر  لێکترازانێکی 
کە بیروڕای جیاواز تەنانەت دژواز لەم حیزبەدا 
هەڵبڕێ،  دەنگ  بکا،  قسان  خەڵک  هەبێ،  بوونی 
ئازادانە  شێوەیەکی  بە  بتوانن  و  بگرێ  ڕەخنە 
سینگ فراوانییەوە  بە  کە  حیزبێک  بکەن،  وتوێژ 
لەگەڵ ئەندامانی خۆی هەڵ نەکا و تابشتی ڕەخنە 

نەهێنێ تووشی گرفتە لەم چەشنە دەبێ.
وەک باسم لێکرد دەبێ بەرنامەی سەرەکی ئەم 
حیزبە، سەرلەنوێ سازدانەوە و ساغکردنەوە و 
بێ  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  گوتاری  خەماندنی 
ئەم  تواناییەکانی  و  پتانسییەل  بنەمای  سەر  لە 
نێوخۆی  پێداویستییەکانی  هــەروەهــا  و  حیزبە 
بوارێکەوە و دواجار دەبێ  لە هەمو  ڕۆژهەاڵت 
ئەم گوتارە شیفت بدرێ بۆ نێوخۆی ڕۆژهەالتی 
ئەم  ئــەوەی  بۆ  واڵت،  دەرەوەی  و  کوردستان 
کوچکەکان  هەموو  بتوانن  خەباتە  سێکوچکەی 
تاکەکەسیم  ئەزموونی  وەک  بکە.  خۆیان  کاری 
حیزبی  کــە  ئــەوەیــە  شــت  گرینگترین  پــێــم وایــە 
دێموکرات دەبێ تەواوی تەرکیز و هێز و توانای 
خۆی وەگەڕ بخا بۆ دەرەوەی واڵت و لە دەرەوە 
ــدا، ڕێــک ئــەو کـــارەی کە  ئــەم خەباتە درێـــژە ب
شەهید دوکتور قاسملوو کردی واتە کردنەوەی 

دەروازەیەکی نوێ بۆ خەبات.

دیمانە: ڕەحمان سەلیمی

یەکێک لە خەسڵەتەکانی دەسەاڵتی تۆتالیتر و پاوانخواز و دیکتاتۆر 
کە  ڕەخنەگرانە  و  جیاواز  سیاسیی  بیروبۆچوونێکی  هەر  کە  ئەوەیە 
بەگژیدا  بەتوندی  بباتە ژێر پرسیارەوە،  ئەو  سیستمی دەسەاڵتدارەتیی 
دەچێتەوە و سەرکوتی دەکا. ئەو سەرکوت کردنەش بە شێوازی جۆراجۆر 
زیندان،  ئەشکنجەدا،  سیاسی،  چاالکانی  و  ڕەخنەگران  گرتنی  وەکــوو 
ئیسالمیی  نێوەدا کۆماری  لەو  دەردەخــا.  ... خۆ  و  تێرۆرکردن  ئێعدام، 
بە هەموو شێوەیەک هەر  تۆتالیتر  دیکتاتۆر-  ڕێژیمێکی  ئێران، وەکوو 
بەتوندترین  ئەو ٤٤ ساڵەدا، کپ کردوە و  لە ماوەی  ناڕازیی  دەنگێکی 
شێوە و بە پشتبەستن بە ئامرازی سەرکوت لەگەڵی ڕووبەڕوو بۆتەوە. 
زیندانییانی سیاسی یەکێک لە قوربانییەکانی دەزگای سەرکوتی کۆماری 
تێچوویان  زۆرترین  ڕێژیمدا  دەسەاڵتدارەتیی  ماوەی  لە  کە  ئیسالمییە 
لەپێناو بیروباوەڕ و خۆڕاگرییان لە بەرانبەر سپای جەهل و نەزانی داوە. 
کورد  غەیرە  و  کــورد  سیاسیی  زیندانییانی  بەسەرهاتی  و  چیرۆک 
ئەمنییەتییەکانی  نــاوەنــدە  و  داد  دەزگـــای  هەڵسوکەوتی  دەڵــێ  پێمان 
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ زیندانییانی سیاسی بەجۆرێک بووە کە هەمیشە 
کاردانەوەی توندی ڕێکخراوە جیهانییەکانی داکۆکیکەر لە مافی مرۆڤی 
بەدووی خۆیدا هێناوە. ئەوەی جێی سەرنجە ئەوەیە کە تێچووی چاالکی 
مەدەنی  و  سیاسی  چاالکانی  بۆ  کوردستان  لە  ئەکتیویتی  و  سیاسی 
پێیەش  بــەو  و  بــووە  ئێران  دیکەی  ناوچەکانی  لە  قورستر  هەمیشە 
نەتەوەکانی  سیاسییەکانی  زینداییە  لە  پتر  کــورد  سیاسیی  زیندانیی 
دیکەی ئێران لەگەڵ ئازار و ئەشکەنجە و بێ مافی ڕووبەڕوو بۆتەوە. لە 
گۆشەی "زیندان بەزێنەکانی" ئەم ژمارەیەی "کوردستان"دا باس لە ژیان 
کە  دەکەین  زیندانی سیاسیی کورد  ئەسەدی"،  "ئەیووب  بەسەرهاتی  و 

هەنووکە بۆ ماوەی ١١ ساڵە لە زیندانی کاشمەر لە بەنددایە. 
جــۆزەردانــی  ٢٥ی  ڕۆژی  مەریوانە،  خەڵکی  کە  ئەسەدی  ئەیووب 
ساڵی ١٣٩٠ لە نیزیکی گوندی بوڕیەر لەگەڵ هاوڕێیەکی دیکە بە ناوی 
"محەممەدحوسێن ڕەزایی" لەالیەن هێزەکانی حیفازەت ئیتالعاتی سپای 
لەکاتی  پــاســداران  سپای  هێزەکانی  کــران.  دەستبەسەر  پــاســدارانــەوە 
پاشان  بە  و  کــردن  لێ  تەقەیان  کەسەدا  دوو  ئەو  دەستبەسەرکردنی 
ئەو  خەڵکی  وەرزێرێکی  هەروەها  کردن.  دەسبەسەریان  برینداری  بە 
گوندەش کە لە نیزیکی ڕووداوەکە بوو، وەبەر ئەو دەستڕێژە کەوت و 

دەمودەست کوژرا.
لەدژی ڕێژیم  ئەمنییەتی  تۆمەتی چاالکیی سیاسی و  بە  ئەیووب کە 
ئیتالعاتی  گرتنگەکانی  لە  مانەوە  و  ئەشکەنجە  مانگ   ٨ پاش  گیرابوو، 
ناوەندیی  زیندانی  بۆ  ڕێبەندانی ساڵی ٩٠  لە مەریوان، ڕۆژی ١٩  سپا 
سنە ڕاگوێزرا. ئەو دوای سێ جار دادگایی کرانی لە لقی یەکەمی دادگای 
شۆڕشی شاری سنە بە سەرۆکایەتیی قازی "بابایی"، لە ڕێکەوتی ٢7ی 
خەرمانانی ساڵی  ١٣٩١ تۆمەتی ئەندامەتی لە "کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
٢٠ ساڵ  ســزای  لــەو سۆنگەیەوە  و  پــاڵ  ــە  درای ئــێــران"ی  کوردستانی 
زیندان و دوورخستنەوە بۆ زنیدانی ناوەندی شاری کاشمەری بەسەردا 
و  دا  بڕیارەکە  لە  تانەی  حوکمە  ئەو  ڕاگەیاندنی  پاش  ئەیووب  سەپا. 
پەروەندەکەی بە مەبەستی پێداچوونەوە بۆ دیوانی بەرزی واڵت نێردرا، 

بەاڵم هەتا ئێستا هیچ واڵمێک بەو داوایە نەدراوەتەوە. 
ئەیووب ڕۆژی ٢٨ی خاکەلێوەی ساڵی ١٣٩٢ بۆ بەشی بەڕێوەچوونی 
ئەحکامی زیندانی ناوەندی سنە بانگ کرا و پاشان بۆ زیندانی ناوەندیی 
کاشمەر دوور خرایەوە. ئەو بەندییە سیاسییە کوردە لە ماوەی بەندکرانی 
کۆمەڵە  تووشی  و  ناجێگیرە  تەندروستیی  دۆخــی  ساڵەدا  چەند  لــەو 
نەخۆشییەکی وەکوو ئاسم، پشت ئێشە و هەوکردنی ڕیخۆلە و گورچییلە 
بووە. پزیشک و بەرپرسانی زیندان نایشارنەوە کە بارودۆخی سامەتیی 
ئەیووب زۆر شپرزە، بەاڵم بەهۆی گوشاری ناوەندە ئەمنییەتییەکان و 
هەستیاریی پەروەندەکەی! ناتوانن بینێرنە نەخۆشخانەیەک لە دەرەوەی 

زیندان.
نەخۆشییەکانی  چــارەســەرکــردنــی  بەمەبەستی  ئــەیــووب  بنەماڵەی 
٢٤ی  ڕێکەوتی  لە  دەرمــانــی،  مەرەخسیی  بۆ  نــاردنــی  و  کــوڕەکــەیــان 
جۆزەردانی ساڵی ١٣٩٤دا بارمتەیەکی ١٨٠ میلیۆن تمەنییان دانا، بەاڵم بەو 
حاڵەش دادئەستێنیی کاشمەر ڕێی لە ناردنی ئەو بۆ مەرەخسی گرتبوو. 
ئەیووب لە کاردانەوە بەو بڕیارە و بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین بە نەناردنی 
بۆ مەرخەستی و بایەخ نەدانی بەرپرسانی زیندانی کاشمەر بە دۆخی ئەو 
ڕۆژی ١7ی جۆزەردانی ساڵی ١٣٩٥ مانی لە خواردن گرت. دوای ٢٥ 
ڕۆژ دادستانی کاشمەر بۆ ئەوەی کە ئەیووب کۆتایی بە مانگرتنەکەی 
تمەن  میلیۆن   ٢٥٠ بارمتەی  دانانی  لەبری  ڕاکێشا  ئەوە  بۆ  ملی  بێنێ، 
بنێردرێتە مەرەخەسی. کەچی سەرەڕای ئەوەش کە بنەماڵەی ئەیووب 
ئامادە بوون ئەو بڕە پووڵە دابین بکەن، کەچی دیسانەکەش بڕیارەکە 
بەهۆی دەستێوەردانی ناوەندە ئەمنییەتییەکان جێبەجێ نەکرا. هەر ئەوە 
بوو بە هۆی ئەوە کە دایکی ئەیووب لەبەر دۆخی نالەباری کووڕەکەی 
لە زیندان و نەناردنی بۆ مەرەخسی و قوڵبوونەوە نەخۆشییەکانی خۆی 

ڕانەگرێ و تووشی جەڵتەی دڵ ببێ. 
یەکجارەگیی  تێکچوونی  و  مــرۆڤ  مافی  ڕێکخراوەکانی  گوشاری 
دۆخی تەندروستیی ئەیووب ئەسەدی دواجار ناوەندە ئەمنییەتییەکان و 
بەرپرسانی زیندانی ناچار کرد کە ڕۆژی ٢7ی ڕەشەممەی ساڵی ١٣٩٨ 
بۆ چارەسەری نەخۆشییەکانی بنێردرێتە مەرەخسییەکی کورت و پاش 

تەواوبوونی ماوە مەرەخسییەکی دیسانەکەش بەڕێی زیندان بکرێتەوە.
ساڵ   ٢٠ ــاوەی  مـ کێشانی  خەریکی  کاتێکدا  لــە  ئــەســەی  ئــەیــووب 
حوکمە  بەو  پێداچوونەوەی  داوای  ساڵە  دە  لە  پتر  کە  زیندانەکەیەتی، 
یــەکــالکــەرەوەی  و  کۆتایی  وەاڵمـــی  ــەوە  ــارەی ب ــەو  ل هێشتا  و  کـــردوە 

وەرنەگرتوە.

ئا: دیاکۆ دانا

ئەیووب ئەسەدی
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بۆ دێموکرات و قەاڵخۆڕاگرەکەی

پێشەکی
تێرۆر و تێرۆریزم وشەگەلێکن کە لەگەڵ بوونی 
کۆماری ئیسالمی وەک پێناسەیەک بە ناوی ئەو 
ڕێژیمەوە گرێ دراون و هەموو کاتێک ئامرازێکی 
جینایەتکاری  ــی  دەســەاڵت دەســتــی  جــێــگــرەوەی 

ئاخوندی بوون. 
قوتابخانەی  لە  تێرۆریزم  و  تێرۆر  مێژووی 
ــتـــەوە بۆ  ــری کـــۆمـــاری ئــیــســالمــیــدا دەگـــەڕێـ ــی ب
والیەتی  حکوومەتی  دامەزراندنی  پێش  تەنانەت 
له   ئه مه   پەهلەوی.  ڕێژیمی  وســەردەمــی  فەقیهـ 
بۆ  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبه رانی  بیره وه رییه کانی 
ڕه زایــی  موحسین  ڕه فسه نجانی،  هاشمی  وێنە 
کات  تێپەڕبوونی  ده بینرێ.  بــه ڕوونــی  هتددا  و 
دەریخست بۆ حکوومەتێک کە لە زمانی دیالۆگ 
تێ ناگا و هیچ گرینگیی پێ نادا، ئەمە تاکە ئامرازە 

بۆ مانەوە لە دەسەاڵت.
 لــە مـــاوەی چــوار دەیــە دەســەاڵتــی کۆماری 
نوێی  فۆرمێکی  ڕۆژ  هــەر  ڕێــژێــم  ئیسالمیدا، 
هەناردەکردنی  داوە.  پیشان  جیهاندا  لە  تێرۆری 
تا  جیهان  ســەراســەری  بــۆ  تێرۆریست  ســـەدان 
دەگاتە دروستکردنی دەیان گرووپی تێرۆریستیی 
بەوەکالەت، بەشێکن لە پالنی گەشەپێدانی تۆڕی 
تۆڕێک  ئیسالمی.  کۆماری  جیهانیی  تێرۆریزمی 
جوغرافییەکانی  سنوورە  یەک  ــەدوای  ل یەک  کە 
کیلۆمەتر  ــەزاران  ــ هـ ــی  ــ دووری ــە  ل و  بـــەزانـــدوە 
ئەمریکا.  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  گەیشتووەتە 
هــیــچ شتێكدا  لــە  ئــێــران  ئــیــســالمــیــی  كـــۆمـــاری 
پەرەسەندن  لە  بەڕاستی  نەبووبێ،  سەركەوتوو 
ــۆڕی تــێــرۆریــســتــی و  ــ ــەوەی ت ــ ــردن ــ ــەورەک ــ و گ
هەناردەی تێرۆریستەكانی بۆ چوارقوژبنی جیهان 

هەڵسوکەوتێکی بێوێنەی هەبووە!
بە چاوخشاندن بە هەندێک هەواڵی ئەم دواییانە 
تەنیا لە ئەمریکا، ئەویش لە چەند مانگی ڕابردوودا 
لە  تێرۆریزم  و  تێرۆر  کە  ــەوێ  ــ دەردەک بۆمان 
ڕێژێمی ویالیەتی فەقیهـ چ جێگەوپێگەیەکی هەیە.

 - هەوڵی ڕفاندنی مەسیح عەلی نژاد: وه زاره تی 
دادی ئه مریكا له  به یاننامه یه كدا ڕایگه یاند كه  ده زگای 
ئێران هه وڵی ڕفاندنی ڕۆژنامه نووس  هه واڵگریی 
لە  داوە.  نیویۆرك  له   مرۆڤی  مافی  چاالكێکی  و 
بەیاننامەی وەزارەتی دادی ئەمەریکادا ناوی ئەم 
مەسیح  بــەاڵم  ڕانەگەیەندراوە،  ڕۆژنامەنووسە 
عەلی نژاد لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ "ڕادیۆ فەردا" 
پشتڕاستی کردەوە کە ئامانجی ئەم هەوڵە ڕفاندنە 
بووە. دادگای فیدراڵی ئەمریکا لە نیویۆرک چوار 
ڕفاندنی  بــۆ  پیالنگێڕی  بــە  ئێرانی  هــاوواڵتــیــی 
و  مــرۆڤ  مافی  چاالکەی  و  ڕۆژنامەنووس  ئەم 
پێشێلکردنی سزاکان و ساختەکاری لە بانکەکان 
و سپیکردنەوەی پارە تۆمەتبار کرد. دوای چەند 
کاتژمێرێک لە باوبوونەوەی ئەم هەواڵە، "مەسیح 
سوپاسی  تــویــتــەریــدا  پەیامێکی  لــە  عــەلــی نــژاد" 
پۆلیسی فیدراڵی ئەمریکای کرد کە پیالنی ڕفاندنی 

ئەویان پووچەڵ کردەوە.

ڕۆژنامەنووس:  هەمان  کوشتنی  هەوڵی   -  
 )FBI( بەپێی ڕاپۆرتی پۆلیسی فیدراڵی ئەمەریکا
کەسێک لە دەرەوەی ماڵی "مەسیح عەلی نژاد" لە 
قۆڵبەست  نیویۆرک  ویالیەتی  بروکلینی  شــاری 
کراوە کە کاشینکۆفێکی پێ بووە. سەرچاوەکان 
و بەڵگەنامەکانی تۆمەتبارکردنی پۆلیسی فیدراڵی 
ئەمریکا دەری دەخەن کە "خالد مێهدیێڤ"، تەمەن 
٢٣ ساڵ بە تفەنگێکی جۆری کاشینکۆف و زیاتر 
چەکە  ئەم  کــراوە.  دەستبەسەر  دۆالر  هــەزار  لە 
چــەکــداری.  شــەڕی  بۆ  هەیە  بــەرزی  توانایەکی 
هاوواڵتیی  مێهدیۆڤ"  "خالد  زانیارییەكان  بەپێی 
میللیی  تیمی  ئەندامی  و  ئازەربایجانە  كۆماری 

جودۆی ئەم واڵتە بووە.

ئەو  ڕوشدی":   "سەلمان  کوشتنی  هەوڵی   -
کەسەی هێرشی کردە سەر سەلمان ڕوشدی و 
دادگــا.  بــەردەم  چــووە  گیانی،  بەربووە  بە چەقۆ 
ناوبراو ڕایگەیاندوە کە "بێ تاوانە" و بەبێ کەفالەت 
مەتەر"،  "هادی  دەمێنێتەوە.  پۆلیسدا  گرتنگەی  لە 
بۆ سەر  ڕاکــردن  بە  تۆمەتبارە  تەمەن ٢٤ ساڵ، 
شانۆ و بەالنی کەمەوە ١٠ چەقۆی لە دەم و مل 
و سکی "سەلمان ڕوشدی" داوە. کەناڵی "ئێن بی 
پشکنینی  کــردەوە،  باوی  ئەمریکی  نیوز"ی  سی 
ــادی  ــاری بــەکــارهــێــنــەرانــی "ه ــەژم نــێــوەڕۆکــی ه
کە  دەری دەخــا  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  لە  مەتەر" 
ئەو الیەنگری سپای پاسدارانی ئینقالبی ئیسالمی 
بووە. ئەو باوکراوە ئەمریکاییە دەڵێ تا ئێستاش 
ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ  ئایا  کە  نییە  ڕوون 
نا،  یان  هەبووە  پاسدارانەوە  بە سپای  پێوەندیی 
بزانن  ئیسالمی  کۆماری  تۆزێک  ئەوانەی  بەاڵم 

هەتا ئەوسەری چیرۆکەکەیان خوێندۆتەوە.

وه زاره تــی  بۆڵتۆن":  "جان  کوشتنی  هەوڵی   -  
سوپای  ئه ندامێكی  كه   ڕایگه یاند  ئه مریكا  دادی 
ــدان بۆ  ــه وڵـ پـــاســـدارانـــی ئــێــران بــه  تــۆمــه تــی هـ
ئاسایشی  ڕاوێژكاری  بۆڵتۆن،  جان  تێرۆركردنی 
سه رۆكایه تیی  سه رده می  له   ئه مریكا  نیشتمانیی 
بەگوێرەی  كــراوه .  تۆمه تبار  تــره مــپ"دا  "دۆنــاڵــد 
پوورسەفی"  "شەهرام  وەزارەتــەکــە،  ڕاگەیاندنی 
تــەمــەن ٤٥ ساڵ  ــی"،  ــ "مێهدی ڕەزای بــە  نــاســراو 
تۆمەتبارە بە پێشنیاری پێدانی ٣٠٠ هەزار دۆالر 
ــەو کــەســانــەی کــە "جـــان بــۆڵــتــۆن" بــکــوژن.  بــە ئ
دەسەاڵتدارانی ئەمریکا لەالیەن ئەو کەسەوە لەم 
پیالنە ئاگادار کرانەوە کە" شەهرام پوورسەفی" بۆ 
تێرۆرکردنی "جان بۆڵتۆن"ی دەستنیشان کردبوو. 
نەکراوە.  ئاشکرا  کەسە  ئەم  ناسنامەی  ئێستا  تا 
وێدەچێ  کە  کــراوە  بــەوە  ئاماژە  ڕاپــۆرتــەدا  لەم 
کو  ئەمریکا  هێرشەکەی  لەبری  بۆڵتون  کوشتنی 
کوژرانی "قاسم سولەیمانی"، فەرماندەی پێشووی 

پاڵنەری  کــەوتــەوە،  لێ  ئێرانی  قودسی  سوپای 
بــووە.  تیرۆریستییە  کـــردەوە  ئــەو  بۆ  هــەوڵــدان 
سوپای  هێرشێکی  ئاکامی  لە  سولەیمانی"  "قاسم 
ئەمریکادا کوژرا کە لە مانگی یەکی ساڵی ٢٠٢٠ 
سەرۆک کۆماری  ترەمپ،  دۆناڵد  فەرمانی"  بە  و 
ئەوکاتی ئەمریکا لە بەغدای پایتەختی عێراق کرایە 

سەر ناوبراو.
ــه  ــی ــه  چــاالكــی ــ ــن ل ــك ــه شــێ ــه  تـــه نـــهـــا ب ــانـ ــه مـ  ئـ
دووریی  له   ئیسالمی  كۆماری   تێرۆریستییه كانی 
هه زاران كیلۆمه تر له  ناخی ئه مریكا كه  گه وره ترین 
به   جیهانه   ســه ربــازیــی  و  سیاسی  ده ســه اڵتــی 
ئامێره  سیخوڕییه  فراوان و درێژه كانیه وه ! دیارە 
تێرۆریستییانەن  کردەوە  جۆرە  ئەو  تەنیا  ئەمانە 
ئەمریکاوە  ئیتالعاتییەکانی  ناوەندە  لەالیەن  کە 
چاالکییە  ڕادەی  دڵنیاییەوە  بە  و،  دۆزراونەتەوە 
واڵتە  لەو  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریستییەکانی 

زۆر لەوە زیاترن.

دێموکرات و قەاڵ خۆڕاگرەکەی
کاک  لە  "ڕووداو"  مێدیایی  تــۆڕی  هەواڵنێری 
مستەفا هێجری، بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی 
دەپرسێ:  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ترستان  دێموکرات،  حیزبی  یەكگرتنەوەی  دوای 
تێرۆریستییەكانی كۆماری  نییە كە كردەوە  لەوە 
ئیسالمی لە دژی ئێوە زیاتر بێ؟ دوای بێدەنگییەکی 
کــورت، کاک مستەفا هیجری وەاڵمــی دەداتــەوە: 
ئیسالمی  کۆماری  کە  مــاوە  شتێک  هیچ  بۆ  "جا 

بەرامبەرمان نەیکردبێ و نەیکات؟!"
 بەڕاستی چ شتێک ماوە کە کۆماری ئیسالمی 
لەو  هەر  نەیکردبێت؟  دێموکرات  حیزبی  بە  دژ 
کاتەوە کە لە وەاڵمی نامەکەی دوکتور قاسملوو 
کۆماری  لەگەڵ  دیالۆگ  دامەزراندنی  هەوڵی  بۆ 

ئاشتییانە  چــارەســەری  دۆزیــنــەوەی  و  ئیسالمی 
بۆ پرسی کورد لە ئێران، بەکرێگیراوانی کۆماری 
کوردوستان  خەڵکی  بــە  دژ  شــەڕیــان  ئیسالمی 
هــەزاران  و  داگیرکرد  ڕۆژهەاڵتیان  و  ڕاگەیاند 
کەسیان کوشت و بێسەروشوێن کرد، هەتا ئەمڕۆ 
"پێاوەکانیان دانەکەندوە" و ئامادەن هەموو دەم 
و ساتێ هێرش بکەنە سەر گەلی کورد و حیزبی 
شەڕی  و  ســەربــازی  هێرشی  دوای  دێموکرات. 
حیزبی  کاتێک  کـــورد،  گەلی  لــەگــەڵ  نایەکسانی 
چیاکانی  ناچار  گــەل،  پاراستنی  بۆ  دێموکرات 
هەڵبژارد تا کۆچی زۆرەملێ بۆ باشوور، هەمیشە 
بەر  کەوتووەتە  دێموکرات  حیزبی  هەمووکات  و 
و  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریستییەکانی  پەالمارە 
ترسنۆکانەی  تێرۆری  لە  نــەخــوازراو.  شەڕێکی 
شەرەفکەندییەوە  دوکتور  و  قاسملوو  دوکتور 
تەنانەت  فــەرمــانــدە و  ــەدان  تــێــرۆرکــردنــی سـ تــا 
جیهاندا،  لە سەرانسەری  حیزب  ئاسایی  ئەندامی 
لە چەند قۆناغێکی دەستدرێژی کردنە سەر خاکی 
باشوورەوە بۆ داگیرکردنی ئۆردوگاکانی حیزبی 
بارەگاکانی  مــووشــەک بــارانــی  هەتا  دێــمــوکــرات 
ناردنی  تا  بۆمبدانانەوە  جــار  ــان  دەی لە  حیزب، 
سیخوڕ و جاسووس، لە دەیان حاڵەتی تۆپباران 
لــەســەر گــونــدەکــان و شــاخــەکــان تــا گــوشــار بۆ 
مەبەستی  بە  دانیشتووان  و  گوندنشینان  ســەر 
ڕاوێژ  لە  دێموکرات،  حیزبی  هاوکاری نەکردنی 
لەگەڵ حکوومەتی عێراق و تورکیە تا گوشارەکان 
بە  کــوردســتــان  هــەرێــمــی  حیزبەکانی  ســەر  بــۆ 
مەبەستی ڕەخساندنی کەشێکی نائەمن بۆ حیزبی 
دێموکرات و... ئەوانە تەنیا بەشێکن لە کارەکانی 
بۆ  دێموکرات  حیزبی  لــەدژی  ئیسالمی  کۆماری 
لەنێوبردن و ناچار بە تەسلیم کردنی ئەم حیزبە. 
هه موو  له م  ئیسالمی  كۆماری  ده ستكه وتی  به اڵم 
و  ده ستدرێژی  و  بۆمباران  و  تێرۆر  و  گوشار 
هێرشی سه ربازی چی بووه ؟ هیچ، هەر بەڕاستی 

هیچ!
ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  ئێستا 
دامەزراندنی  ساڵیادی  77هەمین  یادی  کاتێکدا  لە 
ڕێزەکانی  یەکخستنەوەی  بە  کە  دەکاتەوە  خۆی 
دژی  خەباتی  نوێی  ڕێبازێکی  ســاڵ،   ١٦ دوای 
کۆماری ئیسالمیی دەست پێ کردۆتەوە. حیزبێکی 
کە  دەدا  ئــەوە  بەڵێنی  کــە  یەکگرتوو  و  تۆکمە 
ئۆپۆزسیۆنێکی کاریگەر بێت لە دژی ڕێژیم نەک 

هەر لە کوردستان بەڵکوو لە ئاستی ئێرانیشدا. 
کەواتە ،با هەستینە سەرپێ بۆ ڕێزلێنان لەحیزبی 
دێموکرات و زیاتر لە حەوت دەیە خەباتی سیاسی 
پڕ لە شانازی بۆ گەیشتن بە مافی ڕەوای خەڵکی 
ڕۆژهــەاڵت، با هەستینە سەر پێ بۆ ڕێزلێنان لە 
قەاڵی زاڵنەکراوی دێموکرات کە لەژێر ئەو هەموو 
نەبرد،  کڕنۆشی  هیچ کات  پەالمارانەدا  و  گوشار 
جــاران  لە  بەهێزتر  جارێک  هــەر  و،  نــەدا  درزی 

درێژەی بە خەباتی خۆی دا.
لە  ڕێزلێنان  بــۆ  پــێ  ســەر  هەستینە  بــا  بــەڵــێ 
لە  کە  سەربەرزەکەی  قەاڵ  و  دێموکرات  حیزبی 
ماوەی سااڵنی خەباتی بێوچاندا هەرگیز تەسلیمی 
با  نـــەدا.  بــەدەســتــەوە  نــەبــوو و خــۆی  ستەمکار 
هەستینە سەر پێ بۆ شەرەفی حیزبی دێموکرات 
ــەی، کــە لــە ســااڵنــی ژیانی  ــەرزەک ــەاڵ ســەرب و ق
سیاسی و لەژێر توندترین گوشارەکاندا، هەرگیز 
نەچووە ژێر چەتری هیچ حکوومەتێکی داگیرکەر. 
بۆ  دەستی  بەاڵم  چاشت،  توونیەتیی  و  برسێتی 
نــەچــووە سەر  نــەکــرد و  الی هیچ کــەس درێـــژ 
خوانی خەیانەت. با هەستینە سەر پێ بۆ ڕێزلێنان 
نەتەوەی  خۆڕاگری  قەاڵی  دێموکرات،  حیزبی  لە 
لێکترازانە  کورد کە سەرەڕای هەموو ڕووداو و 
دیالۆگ و زمانی گفتوگۆی  ناخۆشەکان، هەرگیز 
دێموکراسیەوە  و  دێموکرات  بە  و  نەکرد  لەبیر 
دێت،  دابرانی  ناخۆشیی  و  تاڵی  مایەوە.  پابەند 
بــەاڵم لە دەروونــیــدا تــامــەزرۆی دووبـــارە دیتنی 

براکەی و لەئامێزگرتنی مایەوە.
با هەستینە سەرپێ بۆ ڕێزلێنان لە دێموکرات و 
تاقمێک  کە شاهیدی شەهیدبوونی  دڵەکان  قەاڵی 
لە خۆشەویسترین ئازیزەکانی بوو، بەاڵم تازیەی 
نەگێڕا، چۆکی دانەدا، جل و بەرگی ماتەمینی لەبەر 
نوێی  نەکرد و هەر جار حەماسە و گۆرانییەکی 
پتر شەرمەزار، ڕیسوا و  گوتەوە و دوژمنەکانی 

تووشی سەرسووڕمان کرد.

ڕەزا دانشجوو

نەخۆشی ئەگەر نەتکوژێ 
بەهێزترت دەکا!

حیزب  تەشکیالتی  ڕیزەکانی  یەکگرتنەوەی 
و  تەشکیالتی  کاری  گــەورەی  سەرکەوتنێکی  بە 
هەموو  بە  یەکگرتنەوەیە  ئەو  دادەنــرێ.  حیزبی 
سەرکوت  هەموو  ســەرەڕای  دا  نیشانی  الیەکی 
سەر  کەندوکۆسپەکانی  ــان،  ــەک ــگ ــروزەن زەب و 
حیزبەکەمان  هێشتا  قورسەکان،  زەبــرە  و  ڕێگا 
ڕاستی  ڕێگای  بە  تێدایە  ئــەوەی  مایەی  و  توانا 
خۆیدا بڕواتە پێش، توانای ئەوەی تێدایە بەسەر 
و  سیاسی  لەباری  بــەرۆژ  ڕۆژ  و  بێ  زاڵ  نێوخۆییەکاندا  گیروگرفتە 

فکرییەوە دەوڵەمەنتر و پوختەتر بێ.  
ــە بــانــگــەوازی زەمــــان، بە  ــە ب ــەوەیـ ــدانـ ئـــەو یــەکــگــرتــنــەوەیــە وەاڵمـ
پێداویستییەکانی ئەو هەلومەرجەی کە بزووتنەوەی میللی-دێموكراتیکی 
بەو  وەاڵمدانەوەیە  تێ دەپەڕێ.  پێیدا  ئێران  کوردستانی  لە  کورد  گەلی 
و   کوردستان  خەڵکی  گشتیی  بیروڕای  لەالیەن  فشارەی  و  پاڵەپەستۆ 
جەماوەری حیزب، لە پێوەندیی دەگەڵ پەڕش وباوی ڕیزەکانی حیزب و 
بزووتنەوەدا خرابووە سەر حیزب بەگشتی و ڕێبەریی حیزب بەتایبەتی. 
ئیدی سەردەمی ئەوە بەسەرچووە تەنیا لە تاریکخانەی شانە و هەستەی 
حیزبی و تەشکیالتیدا مەسەلە حیزبی و سیاسییەکان تاوتوێ بکرێن و 
بڕیاریان لەسەر بدرێ. حیزب و ڕێبەرایەتیەکەی ناتوانن گرنگی و بایەخ 
بە بیروبۆچوونی بەدەنەی حیزب نەدەن و لە بەرانبەر فشاری بیروڕای 
گشتیدا بێ تەفاوەت بن. سیاسەتێک، حیزبێک و ڕەوتێک کە هەست بە 
فشاری بیروڕای گشتی لەسەر خۆی نەکا، دەبێتە ڕەوتێکی بێ ڕەبت و 

جیا لە کۆمەاڵنی خەڵک. 
ئاکامی  ــژە.  ــ درێ و  دوور  بــیــرکــردنــەوەیــەکــی  ئــاکــامــی  یەکگرتنەوە 
بیرکردنەوەی ڕێبەری و بەدەنەی حیزبە و ئاکامی خۆهەڵسەنگاندنەوەی 
ڕێبەری و حیزبە بەگشتی؛ بۆیە ئەو یەکگرتنەوەیە دەسکەوتێکی گەورەی 
سیاسی و تەشکیالتیمانە و یەکگرتنەوەی حیزبەکەمان، بزووتنەوەکەشمان 
دەسکەوتێکی  لە  دەبێ  بەاڵم  دروستە،  کارێکی  هەربۆیە  دەکا.  بەهێزتر 

تەشکیالتییەوە بیکەینە سەرکەوتنێکی سیاسی و میللی و نەتەوەییش.
دەکرێ و ڕەوایە ڕەخنە لە حیزب و ڕێبەریی خۆمان بگرین، بەاڵم قەت 
نابێ وێنە گەورەکە ون کەین. واتە دەبێ هەمیشە ئامانجە بنەڕەتییەکانی 
بین. ئەگەر  لەبەرچاو بێ و بەدوای وەدیهێنانی ئەوانەوە  میللەتەکەمان 
خۆمان بەرانبەر خۆمان نەوەستین و وزەکانمان بەفیڕۆ نەدەین،  زوو 
دەتوانین لە ڕەوتی خەباتدا کەموکوڕییەکانمان چارەسەر بکەین. ئەوەندە 
بەسە تەماشای میللەتەکەمان بکەین و بزانین ئەوان لە چ هەلومەرجێکدا 
خەبات دەبەنە پێش. ئەگەر ئیلهام لەوان واتە لە میللەتەکەمان وەرگرین، 
کە  دەرسەیە  ئەو  ئەوە  بین.  زاڵ  خۆشماندا  کەموکوڕییەکانی  بەسەر 

یەکگرتنەوە فێری کردین.
و  سیاسی  گـــەورەی  ئاڵوگۆڕی  گەلێک  دوایــیــدا  ساڵەی  چەند  لــەو 
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی لە ناوچەکە و لە کوردستاندا ڕوویان داوە. ئەو 
ئاڵوگۆڕانە کاریگەریی خۆیان لەسەر حیزب و تەشکیالتەکەی هەبووە، 
هەبووە.  کوردیش  حیزبی  و  کــوردی  سیاسەتی  لەسەر  شوێنەواریان 
و  سیاسەت  کە  تێگەیوین  هەموو  نەگۆڕین  لەخۆمانی  ئەگەر  ئێستا 
حیزبایەتیش لە کوردستان پێویستی بە سەرلەنوێ خوێندنەوە و، میتۆد 
جەماوەرییە.  حیزبێکی  دێموکڕات  حیزبی  هەیە.  نوێ  بیرکردنەوەی  و 
حیزبێکیش کە ناسنامەیەکی جەماوەریی هەیە، هەمیشە هەر جەماوەری 
حیزب  پوختەبوونی  نیشانەی  یەکگرتنەوەیە  ئەو  ئەگەر  دەمێنێتەوە. 
کە  جۆرێک  بە  حیزبیشە.  ڕێبەریی  پوختەبوونی  نیشانەی  بەگشتییە، 
لە  سالمسازییە  ئەو  ئااڵهەڵگری  بۆتە  بۆخۆی  ئێستا  ڕێبەرییەی  ئەو 
ئاکامی بە سەرنجام گەیشتنی  ئێمەدا. ئەگەر ئەو یەکگرتنەوەیە  حیزبی 
حیزبە،  تەشکیالتی  ڕیزەکانی  نێو  بەکۆمەڵی  و  دەستەجەمعی  دیالۆگی 
دەبێ بزانین کە ڕێبەریمان بۆخۆی ڕاهێنەر و مامۆستای ئەو وەرزشە 

دەستەجەمعییەمان بووە.
هەموو تێگەیوین کە سودێک لە جێگۆڕکێی ئیلیتی حیزبی و تەشکیالتیدا 
لە مەتن و زەمینە و میتۆدەکانی کاری سیاسی و  ئاڵوگۆڕ  نییە. دەبێ 
حیزبیماندا پێک بێت. ئەگەر بتوانین ئەو دەرسە چاک فێربین، خزمەتێکی 
زۆرمان بە حیزب و تەشکیالتی حیزب کردوە. ئەو یەکگرتنەوەیە الپەڕەی 

زێرێنی کاری حیزبی و تەشکیالتی ئەو چەند سااڵنەی دواییمانە.
ئایندەی خەباتی ئێمە و حیزب و بزووتنەوەی ئێمە زۆر ڕوونە، ئەو 
یەکگرتنەوە سەرەتای چوونەدەری ئێمەیە لەو توونێڵەی تێی کەوتبووین. 
ئەو قسانەم لە ئارەزووپەروەرییەوە سەرچاوە ناگرن، لە خۆشبینیشەوە 
نایەن کە مەرجی بنەڕەتی کاری سیاسی و حیزبیین. بەڵکوو لەو ڕاستییەوە 
سەرچاوە دەگرن کە بە میلیۆن کەس گوێ لە پەیام و قسەی حیزبی ئێمە 
دەگرن، بچووکترین دەرفەت بێتە پێش نەک هەر لە کوردستان، بەڵکوو 
لە سەرتاسەری ئێرانیشدا بە هاودەنگی دەگەڵ هێزە کوردستانییەکانی 
وەزعی  لەسەر  هەرەجدین  پارامیتری  و  کاریگەر  هــەرە  هێزی  دیکە، 
سیاسی ئێران و ناوچەکە. مەیدانێکی گەورە بۆ هەموو ئەوانەی دەیانەوێ 
ئەو  پێشێ،  هاتۆتە  بکەن  بزووتنەوە  ئامانجەکانی  و  بە حیزب  خزمەت 
مەیدان  زۆربەمان  بۆ  دەکا،  گەورەتر  لەوەش  مەیدانەکە  یەکگرتنەوەیە 
ئەو  ئاستی  بگەینە  دەبێ  ئێمەین  ئەوە  بووە.  ئێستاوە گەورەتر  لە  هەر 
ئەو  ئاستی  با خۆمان هەڵکێشینە  بکەین.  تێدا  یاریی  بتوانین  تا  مەیدانە 

بەرپرسایەتییەی ئەو یەکگرتنەوە دەیخاتە سەرشانمان. 
دواقسە: ئەو یەکگرتنەوە ناتوانێ هەموو گیروگرفتەکانمان چارەسەر 
و  کەموکوڕییەکانمان  دیتنی  بۆ  زیاتر  دەرفــەتــی  دەتــوانــێ  بــەاڵم  بکا، 
چەلێنجی  تووشی  ئەوەش  بێنێ.  پێک  کێشەکانمان  بەڕەسمییەت ناسینی 
تازە و نوێمان دەکا و شانسی زیاتر بۆ گەشە و پوختەبوون و هەڵدان 
و گەورەبوونی زۆرتری حیزبەکەمان پێک دێنێ. ئامانجی تەکامول گەشە 
و ئاڵوگۆڕ و هەڵدانی زۆرتــرە. حیزبی ئێمە لە ڕەوتی ژیان و خەباتی 
هەر  داهاتووشدا  لە  بووە.  بەهێزتر  و  گەورەتر  و  هاتوە  هەروا  خۆیدا 
حیزبی  بۆیە  دەکــا.  بە هێزترت  نەتکوژێ  ئەگەر  نەخۆشییەک  دەبــێ.  وا 
دێموکراتی کوردستانی ئێران لەو ئەزموونە سەختەدا ئێستا لە هەمیشە 
بەهێزتر هاتۆتەدەر و  بەهێزتریش لە مەیدانی خەباتدا دەڕواتە پێش. با 
هەرکاممان تێ بکۆشین بە مایەدانان لە خۆمان و تواناکانمان کۆمەگ بە 
چوونەپێشی حیزبەکەمان بکەین و لەو ڕێگایەوە خۆشمان بەرەو بەرزی 

و گەورەیی هەڵکشێین.

برایم الجانی 
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و: کەماڵ حەسەن پوور

تێرۆریزمی نەرم و مەخمەلی 
یان تێرۆری گەشتیارتۆقێن

ئەم  بــەردەوامــی  و  زیــنــدوو  چەمکێکی  هەموو  وەک   terror وشــەی 
سەرزەمینە ڕۆژبەڕۆژ گۆڕانکاریی بەسەر دادێت. چۆن زمان و سیاسەت 
و  مەوی ناسی  و  زەوی نــاســی  و  هەسارەناسی  و  پزیشکی  زانستی  و 
هەر  دێت،  بەسەردا  گۆڕانیان  سەرزمینەش  ئەم  خڕەکەبەردی  تەنانەت 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  گۆڕانکاری دایە.  لە  ــەردەوام  ب تێرۆریش  ئاوا 

سوارچاکی بەدیهێنانی گۆڕانکاریی نوێگەرایی لە چەمکی تێرۆریزمە.
فارسان بە زمانی خۆیان وشەی  terrorیان کردووەتە ]وحشت[ و بە 
لە  فارسان  افکنی "یەی  "وحشت  ئەم  "وحشت افکنی".  دەڵێن،  تێرۆریزمیش 
زمانی کوردیدا بووەتە "تۆقاندن". ئەو کەسانەی بۆرە کوردی و فارسییەک 
و  "ترس"ـە  باوکردنەوەی  مانای  بە  "وحشت افکنی"  تێ دەگەن  ــن،  دەزان

تۆقاندنیش بە مانای ترساندنه.
دیاره ترسیش وەک هەموو شتێک بە هەوەنتە باو نابێتەوە و فرتوفێڵی 
ئاکامی  ترس  باوکردنەوەی  بۆچی  بزانین  ئــەوەی  بۆ  پێویستە.  خۆی 
هاوخێزانی  پێویستە وشەیەکی  دەکەوێتەوە،  لێ   باوکەرەوەی  دڵخوازی 
ترس لێک بدەینەوە، ئەویش وشەی "مەترسی "یە. ڕاستە "مەترسی" لەگەڵ 
له گەڵ  و  جوادیە  مەترسی  مانای  بەاڵم  خێزانە وشەیەکن،  بە  ترس سەر 
"خطر"ی فارسی و عەرەبی هاومانایە. دیارە مردن و لەنێوچوون یەکێک 

لە لێکەوتەکانی خەتەر یان مەترسییە.
ئەگەر زیاتر لە مانای جودای ترۆر لە دوو زمانی کوردی و فارسی 
ئەوکسانەی  زۆرتــر  تۆقاندن  هەمان  یان  کــوردان  ئــەوەی  بینەوە،  ورد 
ترساندن  افکن"  "وحشت  بەاڵم  دەهێنن.  بەکاری  تۆقێنراون  یان  تۆقیون 
دەکات.  خەتەر  و  مەترسی  تووشی  خەڵک  و  دەکاتەوە  باو  تۆقاندن  و 
"وحشت افکن"  خۆی بکەرە، بەاڵم تۆقیو یان تۆقێنراو بەرکارە. بکەر کارێک 
دەکات و ئەم کارە شوێن لەسەر بەرکار دادەنێت. ئەوانەی تێرۆریستن 
کەیفیان بە "وحشت افکن"ی دێت و ئەوانەی دەتۆقێندرێن هیچ کەیفیان بە 
"وحشت افکن" نایەت و زیاتر ناوی "تۆقاندن" دەهێنن. هیچ پێویستیش ناکات 
برایانی  فەرهەنگی  لە  بگرێت.  لە خۆی  کوشتن  هەمیشە  "وحشەت افکنی" 
لە  دەرودراوسێکانیان  یان  دیکە  نەتەوەکانی  خەباتگێرانی  زیاتر  فارسدا 
یان  دەکورژێن. کەس  و  بۆمب  و  گوللـه  بەر  دەکەونە  تێرۆردا  پێڤاژۆی 
کەسانی دەست کەرەوە و خەباتگێڕ بە ترساندنێکی بچووک و هاکەزاییی 
کاریگەرترە.  "وحشت افکنی "دا  پێڤاژۆی  لە  کوشتنیان  بۆیە  و  داناسەکنێن 
یان  کــەس  ئــەو  بــەاڵم  ببرێن.  لەنێو  و  بکوژرێن  دەبــێ  ئەمە  لەبەر  هــەر 
نەتەوانەی لەدژی برایانی فارس ناخەبتن و داوای هیچ مافێکیان لێ  ناکەن، 
هەیمەنەی  لەژێر  نازانن  پێویستی  بە  فارسانیش  حکوومەتی  بەرپرسانی 

"وحشت افکنی"دا بیانکوژن و بە ترساندنێکی سووکتر لە کۆڵیان دەبنەوە.
دەبەن.  ناو  تێرۆریست  بە  بەرانبەریان  الیەنانی  فارس  تێرۆریستانی 
بۆ وێنە "تیرۆریستانی دژی شۆڕش" ناوێکە دەسەاڵتی ئێستای فارسان 
بۆ ئەو کەس و الیەن و حیزبە شۆڕشگێرانەی دەکار دەکەن کە داوای 
مافی ڕەوای خۆیان دەکەن. لە فەرهەنگی زاڵی کەڵەگاییدا مافخوازی یانی 
تێرۆریست، بەاڵم تێروریزمی دەسەاڵت بە مانای "صدور انقالب"ـه. لێرەدا 
کوشتن  ئاستی  ناگاتە  تێرۆرکردنیان  ئەوانەی  و  دادەنرێت  جیاوازییەک 
"خەفیە"،  وەک  نەرمتری  ــاوی  ن هەندێک  و  نابرێن  نــاو  تێرۆریست  بە 
بۆ  بابەتەیان  لەم  شتی  و  اجانب"  "عوامل  بێگانە"،  "پیاوی  "شوێن هەڵگر"، 

دادەنێن.
یەکەم  ئــەوەی  جــودان.  یەکتر  لە  تێرۆرەش  جــۆرە  دوو  ئەم  ئامانجی 
بێدەنگ کردن و لەنێوبردن و فەوتاندنی "بیرۆکە" یان "نەتەوە" یان "چین و 
تۆێژ"ێکی لە خۆی دەگرێت. بەاڵم جۆرە خاوەکەی تێرۆر بۆ هەندێک شتی 
دیکە کەڵکی لێ وەردەگێریت و یەکێکیان بەدەست هینانی پارە و زاڵبوون 
هێندێک  یەکجاری.  فەوتاندنی  و  لەنێوبردن  نەک  بەرانبەردایە،  بەسەر 
جاریش بە مەبەستی وەرگرتنەوەی "وحشت افکنان"ی خۆماڵی لە واڵتانی 

دەرەوە کەڵکی لێ وەردەگیرێت.
بــەم جــۆرە  گۆڕانکارییە  هــەمــوو  ــەم  ئ لەنێو  دەکــرێــت  وابــێــت  ئــەگــەر 

تێرۆریزمەی دوایی بڵێن تێرۆریزمی نەرم یان تێرۆریزمی مەخمەلی.
پێش  و  ــاوە  بـ ــێــران  ئ ــە  ل لــەمــێــژە  نەریتییەکەی  مــانــا  بــە  ــێــرۆریــزم  ت
دەستەاڵتدارێتیی ئاخوندان، لەنێو کورداندا بۆ وێنە هەمزاغای مەنگوڕ و 
بەاڵم  سەر،  کرایە  هێرشیان  تێرۆرە  جۆرە  ئەم  بە  شکاک  سمایل ئاغای 
ئاخوندان  دەستەاڵتدارێتیی  سەردەمی  لە  داهێنانی  مەخمەلی  تێرۆریزمی 

داهێنراوە.
ئاخوندان لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا، زۆر بە وردی کاریان لەسەر 
تێرۆری جودابیران و دژبەرانی خۆیان کردوە و لە سەرەتای دەسەاڵتیان 
دەلینگیان لە تێرۆر و کوشتنی دژبەرانیان هەڵکرد. بە سەرۆک وزیران و 
ئەفسەرانی ڕێژێمی پێشوو دەستیان پێ کرد و بە کوشتنی ترسنۆکانەی 
ڕێبەرانی کورد و کەسانی سیاسیی دیکە درێژەیان پێدا و هەتا ئاخوندێک 
زمانی لەنێو دەمیدا بۆ هەڵسوڕێت و وشەی زیددی ئینقالبی بۆ گۆ بکرێت، 

لەسەری بەردەوام دەبن.
ئەم تێرۆرە مەخمەلییەش هەر زۆر زوو دەستی پێ کرد. چەند مانگێک 
دوای چوونە سەر دەسەاڵتی ئاخوندان هەموو کارمەندانی باڵیۆزخانەی 
و  گرتن  بە  دواتــر  کەوتن.  تێرۆرە  شێوازه  ئــەم  بــەر  ــاران  ت لە  ئەمریکا 
زیندانی کردنی هاوواڵتیانی واڵتانی ئورووپایی و ئەمریکایی درێژەی پێ  

درا.
دوای ئەوەی دەسەاڵتدارانی تێرۆریست دەست وپێوەندەکانیان لە سوئێد 
و بلژیک و واڵتانی دیکەی ئووروپا و ئەمریکا تووشی گرتن و کوشتن 
بوون و "صدور انقالب" واتە هەناردەکردنی تێرۆریستان هەتا ڕادەیەک 
دیکە  واڵتانی  هاوواڵتیانی  بۆ  داو  نێوخۆدا  لە  ئێستا  کــەوت.  تێ  چەتی 
دەنێنەوە و وەک "تووریست" یان "گەشتیار" بۆ نێو ئێرانیان ڕادەکێشن و 
لەنێو واڵتدا دەست بە ترساندن و تۆقاندنیان دەکەن. دەکرێ ناوی ئەم 

جۆرە تێرورە بنێن "تێرۆری گەشتیار تۆقێن".
تێرۆر دیاردەیەکە دەسەاڵتداران لە ئێران نزیکەی سەد ساڵه خوویان 

پێوە گرتووە و هەتا هەبن لەسەری بەردەوام دەبن:
 "خوویەکی بیگری بە شیری، واز ناهێنێ بە پیری" 

بایدن نەدەبوو لە ڕێککەوتنی ناوکیدا کۆمارییەکان پاشگوێ بخا

بەرەوپیلی هەواڵی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات

باوبوونەوەی  جەنگەی  لە   ،٢٠١٥ بــەهــاری  لە 
زلهێزانی  و  یەکگرتووەکان  واڵتــە  کە  ڕاپۆرتەکان 
پەیماننامەیەکی  ئێران  دەگەڵ  خەریکە  دنیا  دیکەی 
ناوکی واژۆ بکەن، تاقمێکی ٤7 کەسی لە سێناتۆرە 
کۆماریخوازەکان نامەیەکی سەرئاوااڵیان واژۆ کرد 
مەبەست  بــەاڵم  بــوو،  ــاران  ت ڕێژیمی  بۆ  بەناو  کە 
ــاراک ئــۆبــامــا بـــوو. پــەیــامــی ئـــەوان:  ســەرکــۆمــار بـ
بەرجام -کە ناوی ڕێککەوتنەکەیە- لە ماوەیەکی نە 
لەسەری  نابێ  کاغەزەی  ئەو  بایەخی  دووردا  زۆر 

نووسراوە. 
و  ئارکانزا  نوێنەری  کاتن  تام  سەناتۆر  نامەکە، 
میچ مەک-کانڵ، کە ئەوکاتی سەرۆکی زۆرینە بوو، 
تێیدا نووسرابوو: ]ئێمە[ هەر چەشنە ڕێککەوتنێکی 
لەالیەن  کە  ئێوە  ناوکیی  بەرنامەی  بە  پەیوەندیدار 
لە  نــەکــرابــێ، شتێکی زیــاتــر  پــەســەنــد  کــۆنــگــرەوە 
ڕێککەوتنێکی جێبەجێکار لەنێوان سەرکۆمار ئۆباما 
سەرکۆماری  ناکەین.  سەیر  خامنەیی  ئایەتوڵا  و 
ئەوتۆ  جێبەجێکاری  ڕێککەوتنێکی  دەتوانێ  داهاتوو 
لە چاوترووکانێکدا هەڵوەشێنێ و کۆنگرەی داهاتوو 
دەتوانێ هەرکات بیهەوێ، مەرجەکانی ڕێککەوتنەکە 

بگۆڕێ."
و  خست  پاشگوێ  وریــاکــردنــەوەی  ئــەو  ئۆباما 
سێناتۆرەکان  بەاڵم  کرد،  جێبەجێ  ڕێککەوتنەکەی 
ــر ســەرکــۆمــار  ــ ــرد: ســێ ســـاڵ دوات ــ ڕاســتــیــان دەک
ئەو  لــەبــەر  یەکگرتووەکانی  ــە  واڵت تــرامــپ  دۆنــاڵــد 
بە  پێش  نەیتوانیوە  پێویست  بەگوێرەی  کە  هۆیە 
پێش  یان  ناوکی  چەکی  بە  ئێران  دەستڕاگەیشتنی 
خۆرهەاڵتی  لە  ناسەقامگیرکەرەکانی  چاالکییە  بە 
نێوەڕاست بگرێ، لە ڕێککەوتنەکە کشاندەوە. پاشان 

ناوبراو ئابلۆقەی ئابووریی بەسەر ئێراندا سەپاند.
ڕێــبــەرانــی ئــێــران، دەگـــەڵ واژۆکـــەرانـــی دیکەی 
پــێــشــووی  ــە و کـــاربـــەدەســـتـــانـــی  ــەک ــن ــەوت ــک ــک ڕێ
کشانەوەی  لە  گوتیان  ئۆباما،  بەڕێوەبەرایەتیی 
بەاڵم  نــاڕازیــن.  و  پەشۆکاو  ترامپ  یەکالیەنانەی 

ئەوان هۆشدارییان پێ درابوو.
ــێ.  ــب ــات ــە ه ــکـ ــی نـــامـــەیـــەکـــی دیـ ــاتـ ــبـــی کـ ــگـ ڕەنـ
بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــی بــایــدن ڕایــگــەیــانــدووە لــە بڕگە 
کۆتاییەکانی کەمپەینێکی درێژمەودا بۆ ژیاندنەوەی 
واشینگتۆن  لــە  کــاربــەدەســتــان  ڕێککەوتنەکەدایە. 
سەرەکییەکانی  داخوازییە  وەالنــانــی  ئێران  دەڵێن 
جێگای  یەکگرتووەکان  واڵتە  بۆ  کە  کردوە  پەسند 

دوای ڕاگەیاندنی هەواڵی یەکگرتنەوەی حیزبی 
دێموکرات شەپۆلێکی بەرین لە پەیامی پیرۆزبایی 
سیاسییەکان،  الیەنە  و  حیزب  پێخۆشبوونی  و 
ــیــەکــان و  ــی ــەت ــی و کــۆمــەاڵی ــەدەنـ ڕێـــکـــخـــراوە مـ
هونەرییەکان  و  ئەدەبی  و  ئاکادیمی  کەسایەتییە 
لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە بۆ ڕێبەریی 
"کــوردســتــان"  کـــەوت.  وەڕێ  دێــمــوکــرات  حیزبی 
ڕیزێک لە ناوی ئەو حیزب و الیەن و کەسایەتییانە 

بۆ خوێنەرانی دەخاتە بەرچاو: 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان:
زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی  ناوەندیی  کومیتەی 
کـــوردســـتـــان، کــۆمــیــتــەی نــاوەنــدیــی کــۆمــەڵــەی 
ئێران،  کوردستانی  زەحمەتکێشانی  شۆڕشگێڕی 
یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان، سازمانی خەباتی 
کۆماریخوازانی  بزووتنەوەی  ئێران،  کوردستانی 
سەربەخۆیی  پــارتــی  ــان،  کــوردســت ڕۆژهـــەاڵتـــی 
سەربەخۆیی خوازانی  هاوپەیمانی  کــوردســتــان، 

کوردستان. 

باشووری کوردستان:
نــەتــەوەیــی  یەکیەتیی  ــۆڕان،  ــ گ ــەوەی  ــن ــزووت ب
مەکتەبی   ،)YNDK( كــوردســتــان  دێــمــوكــراتــی 
سیاسیی حیزبی شیوعیی کوردستان، بزووتنەوەی 
ــەوەی  ــن ــزووت ــان، ب ــوردســت دێــمــوکــراتــی گــەلــی ک
حیزبی  سیاسیی  مەکتەبی  کوردستان،  ڕزگاریی 
زەحــمــەتــكــێــشــانــی كـــوردســـتـــان، ئــەنــجــوومــەنــی 
پارتی  کوردستان،  سەربەستیی  سەرکردایەتیی 
کــرێــکــاران و ڕەنــجــدەرانــی کــوردســتــان، حیزبی 

پێشکەوتنخوازی دێموکراتی کوردستان.

واڵتە  کە  دەکــات  بانگەشە  تــاران  نەبوون.  پەسەند 
ــردوە. وێــدەچــی  ــ یــەکــگــرتــووەکــان پــاشــەکــشــەی ک
هەردوو ال گوێگرە نێوخۆییەکانیان بۆ ڕاگەیاندنێک 

بەمزووانە ئامادە بکەن. 
دەگەڵ  دەبێ  هاوکات  ڕێککەوتنەکە  ژیاندنەوەی 
دەستڕاگەیشتنی  بۆ  ڕێگا  ئابلۆقەکان،  هەڵگرتنی 
پارەی دەستبەسەرداگیراو خۆش دەکات  بە  ئێران 
کااڵی  و  نــەوت  هەناردەکردنی  بە  نوێ  داهاتی  و 
دیکە دەگاتە دەستی ڕێژیم کە بە میلیاردها دۆاڵر 
بەڵێنی  ــاران  تـ کــە  کاتێکدا  لــە  ــرێ.  ــ دەک ــدە  ــەزەن م
سڕکردنی پیتاندنی ئۆرانیۆم بۆ ماوەی چەند ساڵ 
دەدا، دەستی ئاوااڵ دەبێ بودجەی سەربازیی بەرز 
بەرنامەی  گەشەپێدانی  بۆ  تایبەتی  بە  بکاتەوە، 
بۆ جاڕز  کە  فڕۆکەوان  بێ  فڕۆکەی  مووشەکی و 
نێونەتەوەییە  ژینەکییە  هێڵە  و  دراوسێکان  کردنی 
ڕایەڵەی  وەردەگـــرێ.  لــێ   کەڵکیان  دەریاییەکان 
میلیشیای شیعە و تێرۆریستان کە بە ناوچەدا باو 
وەک  حەماس،  و  حیزبوڵا  نێویاندا  لە  بــوونــەوە، 

ڕابردوو، گیرفانەکانیان پڕ دەبنەوە لە دراو.
وەک ئۆبامای ٢٠١٥، بایدن پەیتا پەیتا داواکانی 
گەیشتن  پێش  ئەوەی  بۆ  کۆنگرە  حیزبەکانی  دوو 
بە هەر جۆرە ڕێککەوتنێک و هەڵگیرانی ئابلۆقەکان 
ــاشــگــوێ خــســتــوە.  ــەڵ بـــکـــرێ، پ ــ ــان دەگـ ــ ــژی ــ ڕاوێ
جــۆرە  هــەر  بەڕێوەبەرایەتییەکە  کاربەدەستانی 
ژیاندنەوەی  دژی  واشینگتۆن  بەرهەڵستکارییەکی 
ڕێــکــکــەوتــنــەکــە، وەک هــەوڵــێــک کــە پــاڵــنــەرەکــەی 
ســیــاســەتــی بــچــووکــە نــــەوەک پــڕەنــســیــپ، ڕەت 

کردۆتەوە. 
بەڕێوەبەرایەتیی  کــە  هەڵوێستە  هــەمــان  ــەوە  ئ
لە  مەک-کانڵ  و  کاتن  نامەی  وەاڵمــی  لە  ئۆباما 
لە کەشوهەوای فرەسیاسیی  بەر.  ٢٠١٥ گرتبوویە 
واشینگتۆندا، پەرچەکرداری ئەوان لەالیەن کۆشکی 
سپی و دێموکراتەکانەوە ئیدانە کرا و لە شەبەنگی 
شەرمەزاریدا لە شوێنێکی نێوان بێڕێزیی بە پاشا و 
ئەوان گوتیان،  کرا.  ئەژمار  خەیانەتێکی ڕاشکاوانە 
هەوڵ  و  دەکــەن  ئــەوکــارە  ئەتک  بە  کۆمارییەکان 
دەدەن پێش بە سەرکەوتنێکی زەبەالحی سیاسەتی 
کە  بــایــدن،  بــگــرن.  ئۆباما  ســەرکــۆمــار  دەرەوەی 
ئەوکات جێگری سەرکۆمار بوو، ڕایگەیاند، نامەکە 
بۆی  ڕێــزم  کە  دامــەزراوەیــەکــە  کەرامەتی  "لەژێر 

هەیە."  
حەولی  کۆماریخوازەکان  کە  ناکرێ  لێ  حاشای 
دەستپێشخەرییەکی  هــەرجــۆرە  پێش  دا  خــۆیــان 
کاتن- نامەکەی  ڕەخنەگرانی  بەاڵم  بگرن،  ئۆباما 
چاو  لــەبــەر  خاڵەکەیان  گەرینگترین  مــەک-کــانــڵ 
پابەندی  ئەمریکا  بوو  خەریک  سەرکۆمار  نەگرت: 
خاوەن دەرەنجامترین سیاسەتی دەرەوەی خۆی بۆ 
ماوەی دەیان ساڵ بکات، بێ ئەوەی ڕاوێژ دەگەڵ 

باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان:
تــەڤــگــەری چــاکــســازی کـــوردی لــە ســووریــە، 
پارتی  کوردستان،  دێموکراتی  یەکیەتیی  پارتی 
)ئەلپارتی(،  کــوردســتــان-ســووریــە  دێموکراتی 
سووریە،  لە  کــورد  دێموکراتا  یەکیەتیا  پارتیا 
بزووتنەوەی  کوردستانی سووریە،  پارتی چەپی 
چاکسازیی کورد لە سووریە، حیزبی دێموکراتی 
پارتیا  ســووریــە،  لــە  کـــوردی  پێشکەوتنخوازی 
ســۆســیــالــیــســتــا کـــوردســـتـــان، شــەپــێــال ئــازادیــا 
کوردستانا، "تیار مستقبل کردستان سوریا"، پارتی 
TDK-TE- تورکیە، کوردستانی   دێموکراتی 
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حیزب و الیەنە ئێرانییەکان:
شوڕای  فێدراڵ،  ئێرانی  نەتەوەکانی  کۆنگرەی 
هەمبەستەگی  ئـــێـــران،  ــی  ــراســی خــوازان ــمــوک دێ
بــۆ ئـــازادی و بــەرابــەری لــە ئــێــران، ڕێکخراوی 
مجاهیدینی خەڵق، هەیئەتی سیاسی_بەڕێوەبەریی 
ڕێکخراوی فیداییانی خەڵقی ئێران )ئەکسەرییەت(، 
حیزبی خەڵکی بەلووچستان، بەرەی یەکگرتووی 
تەسمیم،  میللیی  شــوڕای  ئێران،  بەلووچستانی 
چەپی  حیزبی  سیاسی-بەڕێوەبەریی  هەیئەتی 
هەمبەستەگی  حیزبی  خەڵق(،  )فیداییانی  ئێران 
میللی  هەمبەستەگیی  نەهادی  بەلوچستان،  میلیی 
بۆ بەرابەری و ئازادی لە ئێران، شوڕای ناوەندیی 

حیزبی دێموکراتی ئێران.

و  ئــاکــادیــمــی  و  ســیــاســی  کەسایەتییە 
ڕووناکبیرییەکان:

و  ڕێــکــخــراوە سیاسی  و  حــیــزب  نــوێــنــەرانــی 

دەکرد  بانگەشەی  بایدن  کە  بکات  دامــەزراوەیــەک 
هێندە بەرز دەینرخێنێ.

ئێستا وا وێدەچێ بایدن خەریکی دووپاتکردنەوەی 
داوا  کۆمارییەکان  هەمدیسان،  بــێ.  هەڵە  هەمان 
بدرێ قسەی خۆی  پێ  ڕێگای  کۆنگرە  کە  دەکــەن 
لەو بوارەدا بکات پێش ئەوەی کۆشکی سپی کەڵک 
مایکڵ  وەرگــرێ.  جێبەجێکاری خۆی  دەسەاڵتی  لە 
مەک-کاڵ، ئەندامی پلەبەرزی کۆماریی لە کۆمیتەی 
سیاسەتی دەرەوەی کۆنگرەدا، نامەیەکی بۆ بایدن 
نووسیوە و تێیدا دەڵێ دەبێ ڕێگا بە کۆنگرە بدرێ 
پێداچوونەوە بە مەرجەکانی گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ 

ڕێککەوتنەکە بکات.
بکات.  ڕازی  بایدن  بتوانێ  مــەک-کــاڵ  وێناچێ 
لــە ڕوانــگــەی ســەرکــۆمــارەوە، زیــنــدووکــردنــەوەی 
ــە،  دەرەوەی سیاسەتی  سەرەکی  ئامانجی  بەرجام 
ئێران  دوژمنکارانەی  و  بێ سەرەنج  ئاکاری  بۆیە 
کوشتنی  پیالنی  نێویاندا  لە  دەکـــات،  تەحەممول 
ترامپ  بەڕێوەبەرایەتیی  پلەبەرزی  کاربەدەستانی 
لە خاکی ئەمریکادا، چونکە دەیهەوێ ڕێککەوتنەکە 

زیندوو بکاتەوە. 
بەاڵم بێتوو کۆنگرە نەتوانێ پێش بە بایدن بگری 
سەرجەم  وەبــیــری  دەتــوانــێ  بکات،  ڕێککەوتن  تا 
الیەنەکان بێنێتەوە کە بێ پەسەندکردنی یاسایی، ئەو 
کارە چەندە بێ سوودە. هەر وەک کاتن-مەک-کانڵ 
لە نامەکەیاندا ئاماژەیان پێ کردوە، تەنیا پێویست 
بە "هێڵێکی نووکی پێنووس" لە الیەن سەرکۆماری 
کۆماریی دەکات تا بەرجام بکاتە نامەیەکی بێ کەڵک.

دەزانــن.  ئەوە  تاڵیان  ئەزموونی  بە  ئێرانییەکان 
لێکدانەوەی تاران ئەوەیە بێتوو ئەوان ئابلۆقەکەنیان 
تەنانەت بۆ دوو ساڵیش، پێش ئەوەی کۆمارییەکان 
شانسی گەڕانەوە بۆ کۆشکی سپیان هەبێ، لەسەر 
دراوەکانیان  سندووقی  دەتوانن  ئەوان  هەڵبگیرێ؛ 
بێتوو  بەاڵم  بکەنەوە.  پڕ  دۆاڵر  میلیارد  دەیــان  بە 
لە  کــۆمــاریــیــەکــان  ســەرکــەوتــنــی  پێشبینییەکانی 
ــت  وەڕاسـ نــۆڤــەمــبــەردا  مانگی  هــەڵــبــژاردنــەکــانــی 
لە  دەسەاڵتی  لە  کەڵک  دەتوانێ  حیزبەکە  بگەڕێن، 
کۆنگرەدا وەرگرێ تا هەڵگیرانی ئابلۆقەکانی هێشتا 
ئابلۆقەی  هێندێک  تەنانەت  و  بکات  هێواشتر  ماون 
ئێرانییەکان  چاالکییەکانی  بە  وەاڵم  وەک  نوێش 
بۆ  بوو،  دوودڵ  سزادانیان  لە  بایدن  کە  بسەپێنێ 

وێنە پیالنەکانی کوشتن لە ئەمریکا.
شاگەشگەیی  پــەیــامــە،  ئـــەو  گــەیــانــدنــی  ئێشتا 
دەگەڵ  مامەڵە  بن  بەتەما  ڕەنگبێ  کە  کۆمپانیاکانی 
کەمێک  دەتــوانــێ  و  دەنیشێنێتەوە.  بــکــەن،  ئــێــران 
خۆرهەاڵتی  لە  ئەمریکا  دۆستانی  بداتە  دڵنیایی 
تەنگەپێهەڵچنینی  بۆ  دەستی  ئێران  کە  نێوەڕاست 

ئەوان ئاوااڵ نابێ. 

بەڕێوەبەرایەتییەکانی  و  ئیدارە  و  مەدەنییەکان 
الهــور  ئەحمەد،  ئیبراهیم  شــانــاز  کــۆیــە،  شــاری 
پێنجوێنی، شۆڕش  ئەمین  شێخ جەنگی، محەممەد 
حاجی )گۆڕان(، جەماڵ ساڵح سلێمان )سەرۆکی 
ئەمین  کامڕان  د.  قــوبــادی(،  عەشیرەتی  گشتیی 
محمود  ســـەراوی،  عەتا  شـــەرەف،  کەماڵ  ــاوە،  ئ
بەرپرسی  کۆیی  ئارام  مامۆستا  الکعبی،  بشیری 
مەڵبەندی ١٦ی کۆیە، خەیرەددین  پێوەندییەکانی 
موراد کەسایەتیی سیاسیی ڕۆژئاوای کوردستان 
لە  کــورد  ئــازادی  پارتی  پێشووی  سکرتێری  و 
سووریە، مەحموود مەال )ڕۆژئاوای کوردستان(، 
ئاشتی  بزاڤی  سه رۆكی  كه ڤاڵ،  موسا  دوكتور 
ــادر، باپیر  نــاوخــۆیــی ''بــــان''، دوکــتــور جــەبــار قـ
و  کــرێــکــاران  پــارتــی  گشتیی  سکرتێری  کــامــەال، 
نوری،  شـــێخ  شــــێرکۆ  کوردستان،  ڕەنجدەرانی 
سەنگەر،  ئەندامی  کــەم  و  دێــریــن  پێشمەرگەی 
مەال محەممەد جەوانرۆیی، مستەفا دادار، ڕۆمان 
کوێن، بەڕێوەبەری ڕێکخراوی داکۆکی لە گەالنی 
لەمەترسی کەوتوو، کەماڵ سیدۆ بەرپرسی بەشی 
گەالنی  لە  داکۆکی  ڕێکخراوی  لە  کەمایەتییەکان 
لــەمــەتــرســی کــەوتــوو، هــونــەرمــەنــد و هــوزانــڤــان 

شەڤگەر زازا )سوید(.

کــورد،  جیهانیی  ڕێکخراوی  واڵت:  دەرەوەی 
دیاسپۆرا-دیاکورد،   کــوردانــی  کۆنفیدراسیۆنی 
کۆنفێدراسیۆنی  واشنگتۆن،  لە  کورد  ئەنستیتۆی 
ــپــەڕی گــیــاڕەنــگ،  ــانــی، مــاڵ ــدی کــوردســت ــ ڕەوەنـ
ڕێکخراوی داکۆکی لە گەالنی لەمەترسی کەوتوو" 

.)GfbV(

واشینگتۆن پۆست-بابی گۆش
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ناساندنی کتێبی کۆمەڵەچیرۆکی »تاوانی پیرۆز«

به ر له  مااڵوایی

دوو حەوتوویە دێموکراتەکان یەکیەتیی ڕیزەکانی 
خۆیان وەدەست هێناوەتەوە. دوو ڕۆژی  دیکەش 
چوارەمین ساڵیادی کارەساتی ١٧ی خەرمانانمان 
لــە شەهیدانی  یــەک  قـــادری  دەگــاتــێ. ســۆهــەیــال 
دێموکرات  قەاڵی  سەر  مووشەکییەکەی  پەالمارە 
پێشەنگانی کاروانێک بوو کە نەک هەر دڵی  لە  و 
بەڵکوو  دەدا،  لێی  دێموکراتەکان  یەکبوونەوەی  بۆ 
بــەکــردەوەش، بــە هــەمــوو وزە و تــوانــای فکریی 
چاالکانەی  بەشداریی  دەدا.  بۆ  هەوڵی  خــۆیــەوە 
 ٧ کە  بەفرانبار  ١ی  کەمپینی  لە  سۆهەیال  شەهید 
پێوەندییەکانی  بەستەڵەکی  لە  و  ئێستا  پێش  ساڵ 
کۆمەڵێک  ئەوکاتدا  دێموکراتی  حیزبی  دووالیەنی 
ئامانجی  بە  کــورد  سیاسیی  چاالکانی  و  نوخبە 
دوو  یەکگرتنەوەی  ڕەوتــی  بە  بەخشین  گوڕوتین 
خستبوو؛  ــان  وەگــەڕی دێــمــوکــرات  حیزبی  الیــەنــی 
گــەورەی  خەونی  کە  ئەوەیە  بۆ  فەکت  باشترین 
و  یەکگرتوویی  هەمیشە  شەهیدمان  ڕێــبــەرانــی 
یەکڕیزی بووە. لەم ڕۆژانــەدا دەرفەتم لێ هێنا و 
کەمپینەکەم  ڤیدیۆیەکی  کۆمەڵە  دیکەش  جارێکی 

چاو لێ کردنەوە.
قسەکانی  کاکڵی  کــە  نییە  سەیر  هەڵکەوتێکی 
شەهید سۆهەیال لە پەیامەکەی لەو کەمپینەدا لەگەڵ 
یەکبوونەوەی  هاوبەشی  بەیاننامەی  جەوهەری 
ــەمــە لە  ــن، چــونــکــی ئ ــەک شــت ــان یـ ــەک ــرات ــمــوک دێ
قووڵی  تێگەیشتنی  و  یەکگرتوویی خوازیی  ڕوحی 
ڕاستەقینەی  جێگەوپێگەی  بەنیسبەت  سۆهەیالوە 
حیزبی دێموکرات لە جوواڵنەوەی سیاسیی کورد 

تــازەتــریــن  ــیــرۆز«  پ ــی  ــاوان »ت کۆمەڵەچیرۆکی 
نــووســەر،  قـــادری،  بێهزاد  چــاپــکــراوی  نووسینی 
ڕۆژنامەنووس و پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتە کە 

لە دوازدە چیرۆک پێک هاتووە.
نووسەر ئەگەرچی بۆخۆی پێشمەرگەیە و هەموو 
بەاڵم  کــردوە،  نەتەوەکەی  ڕزگاریی  بەختی  ژیانی 
پرس  نووسینەوەی  لەپێناو  قەڵەمەکەشی  هاوکات 
و خەمەکانی نیشتماندا خستووەتە گەڕ. ئەو پێشتر 
کۆمەڵەچیرۆکی  ناوەکانی  بە  دیکەی  کتێبی  دوو 
لە  جنۆکە«  »شــاوەتــی  و  وەرزەکـــان«  »نێچیری 
نێوان ساڵەکانی ١٣٩٦-١٣٩٧دا لە شاری مەریوان 

چاپ و باڵو کردۆتەوە.
مــەریــوانــە،  لــەدایــکــبــووی شــاری  قـــادری  بێهزاد 
ماوەی چوار ساڵە لە ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی 
شاری  لە   ١٣٩٩ ساڵی  و  دەکا  خەبات  دێموکراتدا 
لە  »ڕوانگە«ی  ئەدەبیی  سێهەمی  خەاڵتی  هەولێر، 

بواری چیرۆکنووسیدا بردۆتەوە.
لە  خەبات  مێتۆدێکی  بە  بەرگری  ئەدەبی  ئەگەر 
سەنگەری بەرگری لە نیشتمان و بەتایبەت لە ڕەوتی 
دابندرێ  کۆلۆنیالیزەکراوەکاندا  نــەتــەوە  خەباتی 
و  هەڵوێست  ڕووناکبیر  نووسەرانی  و  ئەدیب  کە 
و  ڕەقیب  بەرانبەر  لە  خۆیان  بەرنگاربوونەوەی 
دەربــبــڕن،  نیشتمانەکەیاندا  و  نــەتــەوە  دوژمــنــانــی 
هەروەها ئەگەر لە ڕوانگەی ئێمە کوردەوە ئەدەبی 
بەرگریکارانە بەو بەرهەڵست و بەگژداچوونەوەیەی 
داگیرکەرانی کوردستان و ڕێژیمە کۆلۆنیالیستەکانی 
نووسەرانی  و  ئەدیب  کە  دابندرێ  نیشتمانەکەمان 
کۆمەاڵیەتی  ڕەوتە  دەروەستیی  ئێمە  ڕووناکبیری 
نێوەڕۆکی  بێگومان  بنووسنەوە،  سیاسییەکان  و 
ــە چــوارچــێــوەی  ــووکــی »تـــاوانـــی پــیــرۆز« ل ــەرت پ
نووسەر  دەکـــرێ.  پێناسە  ئەدەبییەدا  ژانـــرە  ئــەم 
ئازادیخوازانەکانی  هەوڵە  کتێبەدا  لەم  داوە  هەوڵی 
کــوردەوە  ئەویتری  ڕوانــگــەی  لە  کە  نــەتــەوەکــەی 
پیرۆز  تاوانێکی  وەکوو  دەدرێ،  لەقەڵەم  تاوان  بە 
بنووسێتەوە و هاوکات ڕقی پیرۆزی کورد بەرانبەر 

بە ئەویتر کە داگیرکەرانی کوردستانن، دەر ببڕێ.
مەبەستی  ــەری  دەرخـ کتێبەکە  ــاوی  ن هەرچەند 
نووسەرە و دەروازیەکی ئاوااڵیە بۆ ئەوەی خوێنەر 
بەرەو خوێندنەوەی ئەم پەرتووکە ڕابکێشێ، بەاڵم 
ڕوونــکــردنــەوەی  و  خوێنەران  بــەرچــاوڕوونــی  بۆ 
کــردوە:  لێ  ئەوەمان  پرسیاری  نووسەر،  زیاتری 
ــرۆز«ی کــە یەکێک لە  ــی ــی پ ــاوان بــۆچــی نـــاوی »ت

کتێبەکەی  ــۆ  ب کتێبەکەیشە  نــێــو  چــیــرۆکــەکــانــی 
بۆ  بــارەیــەوە  ــەم  ل قـــادری،  بێهزاد  ــژاردوە؟  ــب ــەڵ ه
»کوردستان« گوتی: »کتێبەکە بۆ خۆی لە دوازدە 
چیرۆک پێک هاتووە کە هەرکام ناوێکی تایبەت بە 
خۆیان هەیە. ناوی یەکێک لە چیرۆکەکان »تاوانی 
پیرۆز«ە و هەمان ناویشم بۆ کتێبەکە هەڵبژاردوە، 
چونکە هەستم دەکرد کە ئەو ناوە دەیتوانی ناوی 
لە  بــێــت.  کتێبەکەش  ــری  ت چیرۆکەکانی  هــەمــوو 
زۆرینەی چیرۆکەکاندا ڕووداوگەلێک ڕوو دەدەن کە 
لە ڕوانگەی ئەویتری کوردەوە تاوانن! بەاڵم لەالی 
تاوانێکی  ئەوە  بن،  تاوانیش  ئەگەر  کــوردەوە  منی 
جیاواز  من  بۆ  چیرۆکەیان  ئەو  هەروەها  پیرۆزن. 
کە  ئــەوەی  یەکەم  هۆکار:  دوو  بە  تایبەتە،  زۆر  و 
کەسایەتیی یەکەمی ئەو چیرۆکە لە کەسایەتییەکی 
زۆر  و  نیزیکە  کوردستان  ئێستەی  ڕاستەقینەی 
کەس بە خوێندنەوەی ئەو چیرۆکە دەزانن مەبەستم 
نێوەڕۆکی  نامەوێ  ناکەم.  باسی  لێرە  بۆیە  کێیە، 
پێم خۆشە خوێنەر خۆی  و  بخەم  دەر  چیرۆکەکە 
هەست بەو کەسایەتییە بکا و بزانێت کێیە. دووهەم 
٢٧٢٠ی  ساڵی  لە  چیرۆک  هەمان  بە  کە  ئــەوەی 
دەزگای »ڕوانگە«  فستیڤاڵێکی  بەشداریی  کوردیدا 
لە هەرێمی کوردستانم کرد و ئەو دەزگایە چیرۆکی 
وەک  چیرۆکدا   ١٢٥ لەنێوان  پــیــرۆز«ی  »تــاوانــی 
هۆی  بــووە  ئــەوەش  و  هەڵبژارد  سێهەم  چیرۆکی 

خۆشەویستتربوونی ئەو چیرۆکە لەالم«. 
ــەو پــرســیــارەدا کە  بێهزاد قـــادری لــە وەاڵمـــی ئ
»نێوڕۆکی چیرۆکەکان زیاتر باس لە چی دەکەن و چ 
پەیامێکیان بۆ خوێنەر پێیە؟«، گوتی: »چیرۆکەکانی 
دەگرن  لەخۆ  کارەسات گەلێک  پیرۆز  تاوانی  کتێبی 
کە بەسەر کورد هاتوون، هەروەها خەباتی کورد دژ 
بە داگیرکەری فارس و تۆڵەسەندنەوەی کوردانێکی 
داوەتـــەوە.  ڕەنــگــی  چیرۆکەکاندا  لــە  بەهەڵوێست 
چیرۆک گەلێکی  لەگەڵ  کە  بڵێین  دەتوانین  بەگشتی 

ڕێئالیستی بەرەوڕووین.«
دەست  عەجەم«  »خوێنی  چیرۆکی  بە  کتێبەکە 
بــۆ ڕووداو  ــۆی  ــێ خـ ــ ــنــەر دەب ــا و خــوێ ــ پــێ دەک
ــەم چیرۆکە  ــامــادە بــکــات. ئ ــک ئ ــێ ــەل ــان ڕووداوگ ی
دەمانگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران. 
کاراکتێری سەرەکیی چیرۆکەکە پیرەپیاوێکی کوردە 
کە لە زێدی خۆی ڕای کردوە و ڕووی کردووەتە 
و  ویست  بەپێچەوانەی  و  عەجەمەکان  شارێکی 
تووشی  عەجەمەکانەوە  لەالیەن  چاوەڕوانییەکانی، 

بووە.  کارەسات گەلێک 
لەم چیرۆکەدا بە جوانی 
ــە هــەســتــی  ــ ــت ب ــەسـ هـ
ــن.  ــەی دەک تــۆڵــە  و  ڕق 
بۆ  ڕق  هەستی  بـــەاڵم 
لە  بندەستەکان  نەتەوە 
ڕوانــگــەی نــووســەرەوە 
کە  پــیــرۆزە  هەستێکی 
یارمەتیدەری  دەتوانێ 
نەتەوەیە  ئەو  ڕزگاریی 
بــێــت. »یــووڤــال نــووح 
و  بیرمەند  ــەراری«  ــ ه
ئیسرائیلی  نــووســەری 
لە  ڕق  هەستی  ــێ:  دەڵـ

قێزەونترین هەستەکانە، بەاڵم بۆ نەتەوە بندەستەکان 
گەنجینەیەکە کە دەتوانن خۆیانی پێ ڕزگار بکەن.

لە خوێنی عەجەم،  کوردێک  پیرۆزی  ڕقی  دوای 
لەم  مــەســتــوورە«.  »پـــوورە  بە چیرۆکی  دەگــەیــن 
پوورە  سەختی  ژیانی  لە  ئاوڕ  گەنجێک  چیرۆکەدا 
دەگەڕێینەوە  چیرۆکەدا  لەم  دەداتــەوە،  مەستوورە 
پێشمەرگە  چــەکــداریــی  خەباتی  ســەردەمــانــی  بــۆ 
لــە قــوواڵیــیــی ڕۆژهــەاڵتــدا و نـــەوەی نــوێ لەگەڵ 
قارەمانەتیی پێشمەرگە ئاشنا دەکا. چیرۆکێکی تری 
کتێبەکە ناوی »بێدەنگی«یە. ئەم چیرۆکە لە بواری 
و  جــیــاوازە  تر  چیرۆکەکانی  هەموو  لە  فــۆرمــەوە 
وردە وردە ڕاتدەکێشێتە نێو خۆیەوە و لەنێو وشە 
لە  پڕە  بێدەنگی،  دەکا.  نوقمت  خۆیدا  ڕستەکانی  و 
ڕستەی فەلسەفی، زانستی، ئەدەبی و شرۆڤەیەکی 
چیرۆکەدا  لــەم  دەکـــات.  پێشکەش  بێدەنگی  لە  تر 
ڕەنگە خوێنەر وا هەست بکات کە بە پووچی دەگەم: 
ئەلەکترۆنێکم  و  پرۆتۆنێک  بــە  ــووم  دەبـ خــۆزگــە 
شەیدای خۆم دەکرد. خۆزگە بیگ بۆنگێک نەدەبوو 
و هەمووان لەو هیچەدا دەماینەوە... هتد. بەاڵم لەو 

هیچەشدا شوناسی خۆم لێ ون نابێت.
دەگــەڕێــیــنــەوە  ــارە  ــ دووب ــوژدا  ــاک گ لــە چیرۆکی 
سەردەمی شەڕی کورد لەگەڵ داگیرکەری فارس. لەم 
چیرۆکەدا دووبارە هەستی تۆڵە و ڕقم لە داگیرکەر 
لە  ئاگر  زیاتر خۆی دەردەخــات: خۆزگە دەمتوانی 
بێشکەی کۆرپەکانیان  و  بدەم  بەر  منداڵیان  و  ماڵ 
ــژەدا و لە چیرۆکەکانی  بــدەم. لە درێ وەبــەر شەق 
لەو  باس  جــۆراوجــۆر  شێوازگەلی  بە  دواتریشدا، 
و  هاتوون  کــورددا  بەسەر  کە  کــراوە  کارەساتانە 

ڕەنگدانەوەی هەستی ڕق بەرانبەر بە داگیرکەرانی 
کوردستان دەبینن. ئەم شێعرەی مامۆستا هێمن بە 
ناوی ڕقی پیرۆز، دەتوانێ بەجوانی باس لەو هەستە 

بکا:

دەمگرێ، ئەمما لە گرتووخانە ڕق ئەستوورترم
لێم دەدا، ئەمما لەسەر داوا ڕەواکەم سوورترم

دەمکوژێ، ئەمما بەگژ جەلالدەکەمدا دێمەوە
کوردم و ناتوێمەوە، ناتوێمەوە، ناتوێمەوە

 بێهزاد قادری لە لێدوانەکەیدا بۆ »کوردستان« 
خوێنەر  دەبێت  کە  وایــە  ــاوەڕم  ب هەرچەند  گوتی: 
ڕوانگەم  من  بــەاڵم  وەربــگــرێ،  پەیامەکە  خۆی  بۆ 
تێک  سکـت  ناتەندروست  خواردنێکی  بە  ئــاوایــە: 
کە  بڕشێیتەوە.  تاکوو  دەخۆیەوە  ئاولیمۆ  دەچــێ، 
کــراوە،  نەخۆش  مێشکت  ژەهراوییش  هزرێکی  بە 
دەبێت گوێ لە شتی باش بگریت، شتی باش ببینی 
و نووسراوەی باش بخوێنیتەوە تاکوو کاریگەرییە 
نەرێنییەکانی ئەو بیرە ژەهراوییە پووچەڵ بکەیەوە. 
هەمیشە  فارس(  داگیرکەری  )بەتایبەت  داگیرکەران 
تاکوو  بووە،  ئێمە  مێشکی  ژەهراویکردنی  هەوڵیان 
بمێنینەوە  ژێــردەســت  ئێمە  و  ســەردەســت  ئــەوان 
و  بڕووتێننەوە  نیشتمانمان  خۆیان  کەیفی  بە  و 
هەوڵی  یەکەمین  پیرۆز«،  »تاوانی  بکەن.  ئاغایەتی 
بڕشێتەوە  کورد  تاکوو  ئەدەبییەوە  بــواری  لە  منە 
بە  تر  و چی  دوایـــدا  بکاتە  تفیش  چــوار  دواتــر  و 
نیشتمانە  ئەم  برینەکانی  نەیارشەیدایی،  نەخۆشیی 

نەکولێنێتەوە«.

و خۆشەویستیی ئەو حیزبە لە هەناوی کۆمەڵگەی 
کوردستانەوە سەرچاوەی دەگرت.

لێکدابڕان  ــورد  ک سۆهەیالی  ــەورەی  گـ خەمی 
حیزبە  خەباتگێڕیی  وزەی  و  هێز  پەرتەوازەیی  و 
حیزبەکەی  بەتایبەت  کوردستان،  سیاسییەکانی 
خۆی، حیزبی دێموکرات بوو. ئەو باش دەیزانی کە 
لە دووبەرەکیدا دەرفەتەکان لەکیس دەچن و لەبار 
دەبرێن، پەیام و داخوازەکان بەهەند وەرناگیرێن و 
دەسکەوتەکان کەم و تەنانەت دوورەدەست دەبن. 
ئەو لە کاتێکدا ئەندامی ڕێبەریی حیزبەکەی خۆی 
و  لێکدابڕان  بە  کە  بوو  بەوە  ئیمانی  بەحەق  بوو، 
سەنگەرجیاکردنەوە کێشە و قەیرانە نێوخۆییەکانی 
بەڵکوو  نابن.  چــارەســەری  حیزبی  ڕێکخستنێکی 
وەرگرتنی  پــشــوودرێــژی،  و  سینگ فراوانی  ئەمە 
کولتووری  گۆڕینی  بــەخــۆداچــوونــەوە،  و  ڕەخنە 
دواجار؛  و  بەڕێوەبەری،  میکانیزمی  و  حیزبایەتی 
هێڵی  لەبەرچاوبوونی  هەمیشە  و  ئەرک وەخۆگری 
دەتوانێ  کە  سەرەکییەکەیە،  بەرژەوەندییە  گشتیی 

ڕێکخراوێک بەزیندوویی و کارامەیی بێڵێتەوە.
دان بە بەرپرسایەتیی دۆخێک کە هاتۆتە ئاراوە 
و هەوڵدان بۆ گۆڕینی ئەو دۆخە هەم خەسڵەتێکی 
بەرزی شەهید سۆهەیالیە و هەم بەشێکی گرینگە 
لیک دابڕانەدا  لەو  وانەبوو  پێی  ئەو  پەیامەکەی.  لە 
ئەو  بووبێت.  ئەهریمەن  ئەویدی  و  فریشتە  الیەک 
باوەڕی وابوو کە پێشمەرجی یەکخستنەوەی ڕیزی 
بەرپرسایەتیی  بە  داننان  حیزبەکەی  لێکدابڕاوی 
لێکدابڕان و پاشان ئازایەتیی هەنگاونانی بەکردەوە 

میراتی  بۆ  شکۆ  گەڕاندنەوەی  و  یەکگرتنەوە  بۆ 
پێشەوا لەالیەن میراتگرانی ئەو ڕێبازەیە. هەربۆیە 
لەسەر کەس و ئەوانیدی ڕانەوەستا، بۆخۆی هەم 

بوو هاندەر و هەم ڕچەشکێن لەو پێناوەدا.
هیوایەشدا  و  مەترسی  پڕ  دۆخە  لەو  سۆهەیال 
بــــەوە دڵـــخـــۆش بـــوو کـــە هـــــەردوو بــەشــەکــەی 
بەاڵم  نالەبارەش،  دۆخە  ئەو  سەرباقی  دێموکرات 
خەباتەکەتان  ــی  وجــوودی فەلسەفەی  و  خــۆیــان 
کۆماری  لە  هاوبەشیان  سیلەی  و  نەکردوە  لەبیر 
ئیسالمی گرتوە. ئەو دەڵێ شاباڵ، یان بە دڵنیاییەوە 
جووت باڵی هەڵفڕینی خەبات و جوواڵنەوەی کورد 
دێموکراتە.  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەر حیزبی 
چاوی سۆهەیالی واقعبین هەموو ئەوانەی دەدی: 
چوونەوەی هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات بۆ 
نێوخۆی واڵت کە تین وگوڕ و گیانێکی نوێی وەبەر 
خەباتی جەماوەری و تێکۆشانی چاالکانی مەدەنی 
نابوو. پەروەردەی بەردەوام، پەرەسەندنی خەباتی 
پێشمەرگانە و مێدیایی لە دژی کۆماری ئیسالمی 
و هەوڵە دیپلۆماسییەکانی هەردوو الیەنی حیزبی 
بەڕۆژەڤ کردنی  بەرجەستەکردن و  بۆ  دێموکرات 
و  ئێران  سیاسییەکانی  هاوکێشە  لە  کورد  پرسی 
کۆمەڵگەی جیهانییشدا؛ بەاڵم ئەو خولیایەکی دیکەی 
بنەماڵەی  چاوەڕوانیی  لە  کە  خولیایەک  هەبوو، 
لە  سیاسی،  زیندانییانی  بنەماڵەی  و  شەهیدان 
هەموو  و  پێشمەرگەکان  کەسوکاری  مەزنەئاواتی 
هۆگرانی حیزبی دێموکراتەوە سەرچاوەی دەگرت. 
ڕیزەکانی  بێتوو  کە  دەیزانی  شەهید  سۆهەیالی 

ــەاڵت  ــ ــرات، حــیــزبــە پــڕشــکــۆیــەیــەک ڕۆژه ــوک ــم دێ
وەسەریەک بخرێتەوە، دەسکەوتەکان گەڵێک زیاتر 

دەبن و داری هیواکان بەر دەگرن.
ئەوەش  لەسەر  پێ  بــەاڵم  گەشبین  سۆهەیالی 
ــەوە و  ــوون ــب ــەک ــە بــنــاخــەکــانــی ی ــتـــەوە ک ــرێـ دادەگـ
یەکگرتنەوە دەبێ وەها قایم بن کە حاشا جارێکی 
دیکە متمانەی خەڵک، وەک سەرچاوەی سەرەکیی 
بۆ  هەڵگرێتەوە.  خەوش  حیزب  مانەوەی  و  بوون 
و  هەڵە  و  ببنەوە  ساڕێژ  برینەکان  دەبێ  ئــەوەش 
پێشوودا  وێک هەڵنەکردنەکانی  لــە  چەوتییەکان 
قەرەبوو بکرێنەوە. ئەمە نەک هەر حەز و خۆزیا 
و پەیامی شەهید سۆهەیال قادری، بەڵکوو ویستی 
هەموو شەهیدانی ١٧ی خەرمانان و ڕاسان، نەمران 
مێهفەر،  لوقمان  ڕەحیمی،  چەکۆ  گــادانــی،  جەلیل 
ئەنوەری سوڵتان پەنا، و هەموو ئەو ڕێبەران، کادر 
و پێشمەرگە و ئەندامانی یەکگرتووخوازی دیکەی 
نەماون؛  نێوماندا  لە  ئێستا  کە  بوو  حیزبەکەمان 
ئەو  بەباشی  کە  سەرمانەوەیە  بە  چاویان  بــەاڵم 
ئەمانەتەی کە بەری ڕەنج و خەبات و قوربانیدانی 

ئەوانیشە، بپارێزین.
لە  هــەڵــهــاتــوە،  کـــوردان  سۆهەیلی  ئەستێرەی 
خۆرێک  کــورددا  خەباتی  ئەستێرە ئاژنی  ئاسمانی 
ــوای گــەلــێــکــە بۆ  ــی ــەه ــاک ــەوە کـــە ت ــ ــت ــ ــێ دەدرەوشــ
سەرکەوتن و وەدیهێنانی خەونەکانی؛ خۆرێک کە 
لە  کــورد  بێ مافیی  و  بێدادی  شەوەزەنگی  بە  دڕ 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەدات.

هەڵهاتنی ئەستێرەی سۆهەیل
عەلی بداغی)پێشکێش بە بیرەوەریی شەهید سۆهەیال قادری و سەرجەم ئازیزانی لەدەست چووی یەکگرتووخوازی حیزبی دێموکرات(

ئا: کاروان مێراوی


	Kurdistan.1.12  . 830
	kurdistan. 2ta11 . 830
	Kurdistan.1.12  . 830

