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ئاوڕدانەوەیەک 
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 ژینگەی خەبات

سەفەری ییلدریم 
بۆ باشووری 
کوردستان بۆ 
چ مەبەستێک؟

کۆمــاری  ســەرۆک  ترامــپ،  دۆناڵــد 
هەینــی  ڕۆژی  ئامریــکا،  هەڵبژێــردراوی 
یەکــی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی بــە 
فەرمــی وەکــوو ســەرۆک کۆمــاری ئــەو 

واڵتــە ســوێند دەخــوات.
١2ی  کاتژمێــر  ڕاپۆرتــەکان،  بەپێــی 
کاتــی  بــە  هەینــی  ڕۆژی  نیــوەڕۆی 
ســەرۆکی  ڕابێرتــز  دادوەر  واشــینگتۆن، 
دیوانــی بــااڵی ئامریــکا ڕێوڕەســمی ســوێند 
خواردنــی دۆناڵــد ترامــپ بەڕێــوە دەبــات.

پــاش ڕێوڕەســمی ســوێند خــواردن، بەڕێــز 
ــی خــۆی وەکــوو  ــن لێدوان ترامــپ یەکەمی
ئامریــکا  نوێــی  کۆمــاری  ســەرۆک 
ئێسپیســێر،  شــان  دەکات.  پێشــکەش 
وتەبێــژی ترامــپ پێشــتر گوتبــووی شــیمانە 
دەســتبەکاربوونی  پــاش  ترامــپ  دەکرێــت 
هــەر لــە هەمــان ڕۆژی هەینــی دا چەنــد 
فەرمانــی کردەیــی دەربــکات. بەوحاڵەشــەوە 
خــودی ترامــپ بــە باڵوکــراوەی "تایمــز"ی 
لەندەنــی گوتــووە کــە؛ "یەکــەم ڕۆژ" ی 

ئــەو، لــە ڕۆژی شــەممەوە دەســت پێــدەکات.
ڕاوێــژکاری  فارێــس،  وەلیــد  هــاوکات 
دۆناڵــد ترامــپ بــۆ کاروبــاری ڕۆژهەاڵتــی 
لەگــەڵ  وتووێژێکــدا  لــە  نێوەڕاســت، 
تەلەفزیۆنــی "العربیــە"، لــە وەاڵمــی ئــەو 
گۆڕینــی  شــاهێدی  ئایــا  کــە  پرســیارەدا 
سیاســەتەکانی ئامریــکا لەپێوەنــدی لەگــەڵ 
تێــدا  "گومانــی  گوتــی:  دەبیــن،  ئێرانــدا 
نییــە کــە ئاڵوگــۆڕ پێکدێــت. ســەرۆک 
ئامریــکا  هەڵبژێــردراوی  کۆمــاری 

کۆتایی سەردەمی 
ئۆباما

ڕێککەوتنــی ناوکــی لەگــەڵ حکومەتــی 
ئێــران، لــە بەرژەوەندیــی تەناهیــی نەتەوەیــی 
ڕێککەوتنــە،  ئــەم  نابینێــت.  ئامریــکادا 
عەرەبەکانــی  هاوپەیمانــە  لــە  ئامریــکای 
خــۆی لــە ناوچەکــە دوور خســتۆتەوە کــە 
ئــەوەش جێــی نیگەرانییــە. لــە داهاتــوودا 
واڵتانــی  زیاتــری  نزیکایەتــی  شــاهێدی 
عەرەبیــی کەنــداو و واشــینگتۆن دەبیــن".
پەیامــی  لــە  ئۆبامــا  بــاراک  هــاوکات 
ســەرۆک  وەکــوو  خۆیــدا  ماڵئاوایــی 

کۆمــاری ئامریــکا، گوتــی: "مــن باشــترین 
داوە،  ترامــپ  دۆناڵــد  بــە  ڕاوێژەکانــم 
ترامــپ  دەکــەم  پێشــبینی  هەربۆیــەش 
بــکات". جێبەجــێ  خــۆی  بەڵێنییەکانــی 
وەکــوو ڕەواڵێکــی بــاو، ئەگــەر ســەرۆک 
ڕکابــەری  حیزبــی  لــە  نــوێ  کۆمــاری 
بێــت،  هەنووکەیــی  کۆمــاری  ســەرۆک 
دەســتپێکی کارەکانــی بــە هەڵوەشــاندنەوەی 
ســەرۆک  گرینگەکانــی  فەرمانــە 

پێــدەکات. دەســت  پێشــوو  کۆمــاری 

ڕووسیە 
دژبەرە چەکدارەکانی ئەسەدی 

بانگهێشتی کۆبوونەوەی ئاستانە کرد
ســەرجەم  لــە  داوای  ڕووســیە 
دژبەرەکانــی  چەکــدارە  گرووپــە 
پێوەندییــان  کــە  ئەســەد  بەشــار 
"جبهــە  یــان  داعــش  بــە 
کــە؛  کــردووە  نییــە  النصــرە"ەوە 
لــە گفتوگۆکانــی ئاشــتی کــە 
لــە شــاری "ئاســتانە"ی پێتەختــی 
قەزاقســتان بەڕێوەدەچێــت، بەشــدار 

بــن.
ڕایگەیانــد  الورۆف  ســێرگێئی 
کێشــەی  واڵتەکــەی  کــە؛ 
"جیــش  بەشــداریی  لەگــەڵ 
االســام" کــە بــە تازەیــی پەیوەســت 
نییــە. بــووە،  ئاگربەســەکە  بــە 
نوێنەرانــی  گوتــی:  الورۆف 
هــەرکام لــە گرووپــە چەکــدارەکان 
کــە لــە کۆبوونــەوەی ئاســتانەدا 
هەیئەتــی  دەبــن،  ئامــادە 
دانووســتانکاری گرووپــی خۆیــان 

ڕێکدەخــەن.
پێرســتی  گوتیشــی:  ناوبــراو 
بەشــدارانی کۆبوونــەوەی ئاســتانە 

دەکرێــت،  دیــاری  زوویــی  بــە 
بــەاڵم هەمــووان و لەوانــە ویایەتــە 
ئامریــکا  یەکگرتووەکانــی 
گفتوگۆیانــەدا  لــەو  دەتوانــن 

بــن. بەشــدار 
لــە الیەکــی دیکەشــەوە گرووپــی 
کــە؛  ڕایگەیانــد  الشــام"  "احــرار 
هیچــکام  ئامادەبوونــی  لەگــەڵ 
لــەم  چەکــدارەکان  گرووپــە  لــە 
نییــە،  کێشــەیان  کۆبوونەوەیــەدا 
بــەاڵم بۆخۆیــان نوێنــەر بــۆ ئــەو 

نانێــرن. کۆبوونەوەیــە 
ــەری  گرووپــە چەکدارەکانــی دژب
ڕێژەیــان  کــە  ئەســەد  ڕێژیمــی 
پێشــتر  گــرووپ،   2٠ دەگاتــە 
کــە  کردۆتــەوە  جەختیــاب 
تەنیــا  ئاســتانە  کۆبوونــەوەی 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  دەبــێ 
پرســی  و  نیزامییــەکان  بابەتــە 
بابــەت  هەمــان  بێــت؛  ئاگربــەس 
کــە الورۆفیــش جەختــی لەســەر 

کردۆتــەوە.

لــە  عەلــووش  محەممــەد 
االســام  جیــش  فەرماندەرانــی 
دژبــەرە  گرووپــە  ســەرۆکایەتیی 
کۆبوونــەوەی  لــە  بەشــدارەکان 
دەبێــت.  ئەســتۆ  لــە  ئاســتانەی 
لــە الیەنــی بەرانبەریشــدا بەشــار 
جەعفــەری ســەرۆکی هەیئەتــی 
دانووســتانکاری ڕێژیمــی ئەســەد 

دەبێــت.
باســیان  ئــاگادارەکان  ســەرچاوە 
ــن لەســەر  ــە ئەگــەری ڕێککەوت ل
لــە  سەرانســەری  ئاگربەســی 
ســووریە کــردووە. ئــەو ســەرچاوانە 
کــە؛  کــردووە  لــەوە  باســیان 
ئــەم  کۆتایــی  بەڵگەنامــەی 
بەشــداریی  بــە  دانووســتانانە 
و  ئێــران  ڕێژیمــی  ڕووســیە، 
داوا  و  دەنووســرێتەوە  تورکیــە 
وەکــوو  کــراوە  ئامریــکاش  لــە 
کۆبوونەوەیــەدا  لــەو  چاوەدێــڕ 

بێــت. ئامــادە 

گوشارەکان بۆ سەر 
ڕێژیمی ئێران زیاتر 

دەبێت
ــە  ــکا ل ــزی ئامری ــر باڵوێ ــامانتا پاوێ س
یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 
چاوپۆشــی  نابــێ  کــە  کــرد  داوای 
لــە ناوچــەدا  ئێــران  لــە کردەوەکانــی 

بکرێــت.
باڵوکــراوەکان  راپۆرتــە  بەپێــی 
ــە  ــکا ل ــزی ئامری ــر باڵوێ ــامانتا پاوێ س
یەکگرتــووەکان،  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 
لــە  خۆیــدا  دانیشــتنی  دواییــن  لــە 
شــۆڕای ئەمنییــەت باســی لــەوە کــرد 
تێکدەرانەکانــی  کــردەوە  دژی  کــە؛ 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی 

بوەســتنەوە. نێوەڕاســتدا 
ــی  ــر ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوت پاوێ
2٩ی بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی، 
گەمــارۆی  کــە  کردبــوو  داوای 
چــەک و چــۆڵ دژی ڕێژیمــی ئێــران 
بــە  نابــێ  و  بمێنێتــەوە  خــۆی  وەک 
ــران،  ــووی بەرنامــەی ئەتۆمیــی ئێ بیان
ڕێکخــراوی  ئەمنییەتــی  شــۆرای 
بەرانبــەر  لــە  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە 
هەوڵــە تێکدەرانەکانــی ڕێژیمــی ئێــران 
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بێدەنــگ 

بێــت.

پشــتیوانی  بــەردەوام  ئێــران  ڕێژیمــی 
لــە گرووپــە تێرۆریســتییەکانی وەک 
حیزبوڵاڵی لوبنان دەکات و هەڕەشەی 
لەناوبردنــی ئیســرائیل دەکات.ناوبــراو 
باســی لــەوە کــردووە کــە؛ ئێمــە دەبــێ 
پێــش بــە ڕێژیمــی ئێــران بگریــن تاکــوو 
مــل بــۆ داخوازییەکانــی کۆمەڵــگای 

ــی ڕابکێشــیت. جیهان
دیکــەی  بەشــێکی  لــە  پاوێــر 
کــردووە  لــەوە  باســی  قســەکانیدا 
مووشــەکە  تاقیکردنــەوەی  کــە؛ 
ڕێژیمــی  الیــەن  لــە  بالســتیکەکان 
گەمــارۆ  پێشــێلکردنی  ئێرانــەوە 
ڕابــردووش  ئابوورییەکانــە.ڕۆژی 
لــە  ئامریــکا  ســەرکۆماری 
کــردەوەی  لــە  باســی  بەیانییەیەکــدا 
لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  تێکدەرانــەی 
لــە  هەڕشــە  و  ســووریه  کەنــداو، 
کــردەوە  جەختــی  و  کــرد  ئیســرائیل 
کــە بــە هــۆی پێشــێلکردنی مافــی 
و  تێرۆریــزم  لــە  پشــتیوانی  مــرۆڤ، 
درێــژەدان بــە بەرنامــەی مووشــەکی، 
لەســەر  گەمــارۆکان  لــە  بەشــێک 
واڵتــی ئێــران وەک خــۆی دەمێنێتــەوە.

ڕاسان و شار

شــار بــە مانــا گشــتییەکەی و لــە ڕاســتیدا 
ڕۆژانــەی  و  ئاســایی  ژیانــی  شــوێنی 
و  پێگەیــەک  کوردســتان،  خەڵکــی 
و  ڕاپەڕیــن  بنەمایــی  ســەرچاوەی 
شــاخەوە  لــە  و  ڕاســانەوەیە  و  ســەرهەڵدان 
هێــز  شــاردا  لــە  و  دەکا  کڵپــە  شــۆڕش 

بڵێسەدەســتێنێ. و  دەگرێتــەوە، 
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
لــە ئەزموونــی جۆربەجــۆر و هەمەڕەنگــی 
بەشــدارییان  خەباتــکاری دا  و  سیاســی 
کــردووە و هــەر چیــن و گــرووپ و توێــژ 
توانایــان  و  دۆخ  پێــی  بــە  بەشــێک،  و 
ڕۆڵــی  و  هەبــووە  دەوریــان  خەباتــدا  لــە 
لــە کۆمــاری  خۆیانگێڕاوە.ســەردەمانێک 
کوردســتاندا، حیزبــی دێموکــرات لــە نێــو 
ــەوەی  ــو کــۆڕ و کۆبوون ــە نی ــارەکان و ل ش
ــەوە ســەری  خەمخــۆر و تێگەیشــتوانی گەل
ــە شــێوازی  ــدا و شــاری کوردســتانی ب هەڵ
و  خەبــات  مێــژووی  نێــو  هێنایــە  نــوێ 
ســەرهەڵدان و وەکــوو پێگەیەکــی گرنگــی 
گێــڕا  دەوری  ســەردەمیانە  خەباتــی 
نەکێشــا.لە  درێــژەی  زۆر  بەداخــەوە  کــە 
ســەردەمی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران دژ بــە 
ــە نێــو  دەســەاڵتی پەهلەویشــدا کوردســتان ل
لــە شــەقام و کۆاڵنەکانــدا  دڵــی شــار و 
دوایــەش  و  دا  نیشــان  جەمــاوەری  هێــزی 
لــە ســەرەڕۆیی و هێرشــەکانی پاســدارانی 
خومەینیــدا خەڵکــی شــار و گوندەکانــی 
خەباتیــان  ڕیــزی  کــە  بــوون  کوردســتان 
پتەوتــر دەکــرد و شــەقام و کۆاڵنەکانیــان 
دەکــردە مەتەرێــزی بەرگــری و خۆڕاگــری 

بــوون. پێشــمەرگە  هێــزی  پشــتیوانی  و، 
ــی  ــار و گوندەکان ــان خەڵکــی ش ــەر هەم ه
کوردســتان بــوون کــە لــە قۆناغــی دواتــر و 
لــە شــەڕی شــاخ و پارتیزانیــدا، پشــتیوان و 
ڕێنوێــن و یارمەرتیــدەری هێــزی پێشــمەرگە 
بــوون.دوای  پێشــمەرگە  تیمەکانــی  و 
شــاری  چەکداریــش،  خەباتــی  ڕاگرتنــی 
بەرچــاوی  دەوری   و  ڕۆڵ  کوردســتان 
خەباتــدا  ورەی  و  ئیــرادە  ڕاگرتنــی  لــە 
جۆربەجــۆردا  شــێوازی  لــە  و  هەبــووە 
ئیــرادەی نەتەوەییــان لــە ڕیــزی ئەنجومەنــی 
جیــاوازی فەرهەنگــی و مەدەنــی و ڕێپێــوان 
و  خۆپیشــاندان  و  دەربڕيــن  ناڕەزایــی  و 
دوژمنیــان  و  ســەلماندوە  ســەرهەڵداندا 
و  خەباتــدا  نوێــی  قۆناغــی  تاســاندووە.لە 
ــزی  ــی هێ ــدا، خەبات ــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت ل
پەڕیــوەی  کــوردی  ڕۆڵــی  و  پێشــمەرگە 
تاراوگــە و خەڵکــی شــار و گوندەکانــی 
نــاوی  شــار  هێمــای  بــە  کــە  کوردســتان 
دەبەیــن، ڕۆڵــی هاوســەنگ و پێکەوەیــان 
ــەم قۆناغــەدا پێشــمەرگە هێمــا و  دەبــێ و ل
ــار  ڕەمــزی خۆڕاگــری و ورەبەخشــییە و ش
ســەرچاوەی ســەرهەڵدان و ڕاپەریــن و بەگــژ 
دوژمنــدا چوونــەوە و کوردانــی تاراوگــەش، 
دەنگــی  و  پێشــمەرگە  هێــزی  پاڵپشــتی 

ڕاســانی گــەل دەبــێ لــە دنیــای دەرەوە.

بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران سەبارەت بە مەرگی ڕەفسەنجانی              ل٢

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی 
کۆچی دوایی کاک فەتاح کاویانەوە                 ل٢       



ژمارە693، 30ی بەفرانباری ٢1395
هەواڵ و ڕاپۆڕت

بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
سەبارەت بە مەرگی ڕەفسەنجانی 

لەنــاکاوی  مردنــی  هەواڵــی 
کــۆڕی  ســەرۆکی  ڕەفســەنجانی 
بەرژەوەندییەکانــی  دیاریکردنــی 
ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
بــۆ  دڵخۆشــی  جێــگای  لەالیەکــەوە 
هەمــوو ئازادیخوازانــی ڕاســتەقینە لــە 
ئێــران و هەمــوو خەڵکــی ســتەملێکراوە، 
و لــە الیەکــی دیکــەوە جێــگای داخــە 
و  داپڵۆســین  هۆکارانــەی  ئــەو  کــە 
خەڵــک  ســێدارەدانی  لــە  ئەشــکەنجە، 
و تــاوان دژی مرۆڤایەتیانــە، ناکەونــە 
بــەردەم دادگایەکــی خەڵکــی و هەمــوو 
و  تاریکــی  قوژبنەکانــی  و  کــون 
دژەمرۆیــی ئــەم ڕێژیمــە ئیفشــا بکــرێ 
بــە ســزای ڕاســتەقینەی  تاوانبــاران  و 

بگــەن. تاوانەکانیــان 
بەفرانبــار،  ١٩ی  ڕۆژی 
تــاران  لــە  نەخۆشــخانەیەک  لــە 
دوکتــورەکان نەیانتوانــی فریــای عەلــی 
ســەرۆکی  ڕەفســەنجانی،  ئەکبــەری 
کــۆڕی دیاریکردنــی بەرژەوەندییەکانــی 
پێشــووی  ســەرۆکی  و  ڕێژیــم 
ســەرۆک  و  خیبــرەگان  مەجلیســی 
ســەرۆکی  و  پێشــووتر  کۆمــاری 
پێشــووتری مەجلیــس و خاوەنــی دەیــان 
ڕێژیمــی  لــە  دیکــە  بەرپرســایەتیی 
بــە  و  بکــەون  ئیســامیدا  کۆمــاری 
هــۆی ڕاوەســتانی دڵــەوە، لــە دەســتی 
خەڵــک  دادپەروەرانــەی  دادگای 
ڕایکــرد، بــەاڵم مێــژووی مرۆڤایەتــی 
دەکا. تۆمــار  ڕەشــی  پەڵەیەکــی  بــە 
هاشــمیی  ئەکبــەر  عەلــی 
لــە  یەکێــک  کــە  ڕەفســەنجانی 
ڕێژیمــی  ســەرەکییەکانی  کۆڵەکــە 
لــە  بــوو،  ئیســامی  کۆمــاری 
ســەردەمی فریوکارییەکانــی خومەینــی 
ڕاســتەقینەی  دیــوی  شــاردنەوەی  و 
و  ســتەمکاری  ســەرچاوەی  ئــەو 
دەســتی  پاوانخوازییــەدا  و  ســەرەڕۆیی 

مردنی هاشمیی ڕەفسەنجانی، ڕووخانی یەکێک لە کۆڵەکە گرینگەکانی کۆماری ئیسالمی

لــە کەســە هــەرە  ڕاســتی خومەینــی و 
بەتااڵنبردنــی  لــە  بــوو،  نزیکەکانــی 
گەالنــی  شۆڕشــی  دەســکەوتەکانی 
و  هەبــوو  2ی  ژمــارە  ڕۆڵــی  ئێرانــدا 
بــوو  ئینقــاب  بەنــاو  ئەندامــی شــۆرای 
بەالڕیدابردنــی  بــۆ  خومەینــی  کــە 
و  کردبــوو  دیاریــی  گــەالن  شۆڕشــی 
دوای کوژرانــی باهونــەر و بێهێشــتی، لــە 
ڕاســتیدا یەکــەم بڕیــاردەری ئــەو شــۆڕایە 
و  ســڕینەوە  دارێــژەری  هەروەهــا  بــوو. 
لەنێوبردنــی هەمــوو گرووپەکانــی بەشــدار 
لــە شۆڕشــدا بــوو کــە بەداخــەوە هەندێــک 
لــەو گرووپانــەش یارمەتیــدەری کۆمــاری 
لەنێوبردنــی  و  ســڕینەوە  بــۆ  ئیســامی 
ــۆرەی  ــوون، هەتاکــوو دوایــی ن ئەوانیتــر ب
لــە  گەیشت!ڕەفســەنجانی،  خۆشــیان 
بنەڕەتیــدا  یاســای  داڕشــتنی  کاتــی 
چەواشــەکاری  لــە  ســەرەکیی  ڕۆڵــی 
دزینــی  بــە  و  گێــڕا  یاســایەدا  لــەو 
دەســکەوتەکانی شــۆڕش بەرگی یاســایی 
ــەردا  ــە ب ــە و ســەرەڕۆیانەی ب دواکەوتووان
کرد.لــە کاتــی دامەزرانــدن و پێکهێنانــی 
مەجلیســێکی لــە نێــوەڕۆک بەتاڵکــراودا، 
بــە نــاوی مەجلیســی شــۆرای ئیســامی، 
و  یەکــەم  دەورەکانــی  ســەرۆکی 

بــوو.  دووهەمــی 
بەرنامــەی  داڕێــژەری  ڕەفســەنجانی 
جێگــرەوەی خومەینــی بــوو و خامنەیــی 
ڕێژیــم.  ڕێبــەری  بــە  کــرد  تاوانبــاری 
ســەرۆک  بــە  بــوو  خۆیشــی  هــاوکات 
واڵتــی  پێکــەوە  و  ڕێژیــم  کۆمــاری 
ئێــران و گەالنــی نێــو ئــەم واڵتەیــان بــە 
چارەنووســی ڕەشــی کوشــتار و ماڵوێرانی 
ئێعــدام  و  زیندانی کــردن  و  ســەرکوت  و 
و ئاوارەیــی و ... گەیاند.ڕەفســەنجانی 
لــە  دیکــەی  بەرپرســایەتییەکانی  لــە 
کاتــی خومەینــی دا، جێگــری فەرمانــدەی 
کــە  بــوو  چەکــدارەکان  هێــزە  گشــتیی 
بــە واتایەکــی دیکــە خومەینــی هەمــوو 

ــوو، تاکــوو  ــەو داب ــی ب دەســەاڵتی نیزامی
بــکات؛  ئیــدارە  عێــراق  لەگــەڵ  شــەڕ 
شــەڕێک کــە بەدەیــان هــەزار کــوژراو 
و  دیــل  و  بێسەروشــوێن  و  برینــدار  و 
کەمئەندامــی بــە دیــاری بــۆ گەالنــی 
بــە  کاتــەدا  لــەو  هــەر  هێنــا.  ئێــران 
ئەرتــەش  و  بەســیج  و  ســپا  هێزەکانــی 
و  ئینقــاب  بەنــاو  کۆمیتەکانــی  و 
ــبهه  ــە نیزامــی و ش ئیتاعــات و ئۆرگان
نیزامییەکانــی دیکــەی ڕێژیمــەوە کــە 
ئەســپاردبوو،  پــێ  هەمــوو  خومەینــی 
هەرچــی ڕۆڵــەی ئــازا و ئازادیخــوازی 
وەدوایــان  بــوون  ئێــران  نەتەوەکانــی 
لــە  پــڕ  کارنامەیەکــی  و  دەکــەوت 
تــاوان و دڕندەیــی لــەو بوارەشــدا هەیــە. 
نــاوی ڕەفســەنجانی لــە الی زۆرێــک 
خەڵکــی  و  ئازادایخــواز  خەڵکــی  لــە 
ئاســاییش واتــای بێڕوحمــی و کوشــتار 
و بێ بــاوک کردنــی منــداڵ و بێــوەژن 
ــکان  ــان و جەرگســووتانی دای ــی ژن کردن

دەدا.
ڕەفســەنجانی کە دوای شــەڕ و دوای 
مردنی خومەینی هەشــت ســاڵ ســەرۆک 
کۆمــاری ڕێژیــم بــوو، وێــڕای کوشــتار و 
ــی خەڵکــی  ــدام و بێسەروشــوێن کردن ئێع
نێوخــۆ،  لــە  مافویســت  و  ئازادیخــواز 
لــە  ئەســتووری  و  کارنامەیەکــی ڕەش 
بــواری تێــرۆر لــە دەرەوەی واڵتیــش هەیــە 
یەکەکانــی  ئــەودا  ســەردەمی  لــە  کــە 
ســپای  نێــو  لــە  تێــرۆر  بــە  تایبــەت 
دروســت  قــودس  ســوپای  و  پاســداران 
کــران و لــە تێــرۆرە هــەرە بەناوبانگــەکان، 
تێــرۆری دوکتــور قاســملوو و هاوڕێیانــی 
بەنــاو  مێــزی  ســەر  لــە  ئۆتریــش  لــە 
ــوو کــە ڕەفســەنجانی بۆخــۆی  ــژ ب وتووێ
هەروەهــا  بــوو.  پیانەکــە  بەرپرســی 
و  شــەرەفکەندی  دوکتــور  تێــرۆری 
کــە  ئاڵمــان  بێرلینــی  لــە  هاوڕێیانــی 
دوایــە دادگای ئاڵمانیــش ڕەفســەنجانیی 

بــە یەکێــک لــە بڕیاردەرانــی تێرۆرەکــە 
ناســاند. تێــرۆری ناوەنــدی یەهوودییــەکان 
دیکــەی  پەروەندەیەکــی  ئارژانتیــن،  لــە 
ڕەفســەنجانیە کــە هێشــتاش بــە ئــاکام 
نەگەیشــتووە و فەرمانی دەســتگیرکردنی 
دەرچوو.الپەڕەیەکــی  بــۆ  لەوبارەشــەوە 
دیکــەی کارنامــەی ڕەشــی ڕەفســەنجانی 
بریتیــە لــە بەتااڵنبردنــی ســامانی واڵت 
دوای  لــە  ئاوەدانکردنــەوە  نــاوی  لەژێــر 
شــەڕی ئێــران و عێــراق، کــە باندێکــی 
و  دامەزرانــد  مەترســیداری  مافیایــی 
هەرچــی ســامانی واڵت بــوو چ ئــەوکات 
و چ ئێســتاش هەڵــی دەلووشــن و ڕەنــج و 
ماڵوێرانیــی خەڵــک ئاکامــی ئەو بەتااڵن 
بردنانەیــە کــە ڕەفســەنجانی و خامنەیــی 
ڕێژیــم  ســەرانی  دیکــەی  کەســانی  و 
ڕەفســەنجانی  ڕۆڵــی  دەبــەن.  بەڕێــوەی 
ڕۆڵــی ڕێپیشــاندەربوو کــە فێــری تااڵنــی 
ســەرۆک  ســەردەمی  لــە  هــەر  کــردن. 
کۆماریــی ئــەودا بوو کە ســپای پاســداران 
و ئیتاعــات بەنــاوی کاری ئابــووری و 
لــەو ڕێگــەوە هــەم ســامانی واڵت بەتــااڵن 
ببــەن و هــەم لەژێــر نــاوی کۆمپانیاکانــی 
بکــەن. تێرۆریســتی  کاری  ئابوورییــدا 
ڕەفســەنجانی کۆڵەکەیەکــی گرینگــی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــوو کــە 
لــە بڕگــە هەســتیارەکانی وەکــوو دوای 
یــان  و  میکۆنووســدا  دادگای  بڕیــاری 
جیهانــی  تونــدی  گەمــارۆی  دوای  لــە 
بــە دژی ڕێژیــم ســەبارەت بــە پەروەنــدە 
چەواشــەکاریی  ڕێــگای  ناوکیەکــەی، 
پێشــانی ســەرانی ڕێژیم دەدا تاکوو بە ناو 
و دەمامکــی دیالۆگــی شارســتانیەتەکان 
جیهــان  بــە  تەدبیــر،  دەوڵەتــی  یــان  و 
بڵــێ کــە ئــەوە خەتــی پراگماتیکیــی و 
میانــەڕەو لــە ڕێژیمــدا هەیــە و بــەم شــێوەیە 
ــە  ــم ل ــی ڕێژی ــۆ دەربازبوون ــەک ب دەالقەی
ڕاســتیدا  لــە  و  بدۆزێتــەوە  تەنگانــە 
لــە  ڕێژیــم  دەربازکردنــی  ســوکانداری 

تەنگانــەکان بــووە کــە تەمەنــی ڕێژیمــی 
تاوانبــاری ئیســامی درێژتــر بکاتــەوە.

بێگومــان لــەم ڕاگەیەنــدراوەدا ناکــرێ 
ڕیــاکاری  تــاوان و  هەمــوو کارنامــەی 
ــی ڕەفســەنجانی  ــوکاری و دژەمرۆی وفری
بــاس بکەیــن، بــەاڵم ئاماژەیەکــی خێــرا 
بــە ڕۆڵــی ڕەفســەنجانی لــە دروســتکردنی 
دادگاکانــی بەنــاو شۆڕشــدا کــە بــە دەیــان 
ڕۆڵــی  کــرد،  ئێعــدام  کەســیان  هــەزار 
ــە شــۆڕای پێنــج کەســی  ڕەفســەنجانی ل
کــە دوای شــەڕی ئێــران وعێــراق واڵتیــان 
بەنــاو بەڕێــوە بــرد، بــەاڵم یەکــەم کاریــان 
لــە  سیاســی  زیندانیانــی  کوشــتاری 
هاوینــی ٦٧ بــوو، ڕۆڵــی ڕەفســەنجانی 
لــە  بــە مــادە ســڕکەرەکان  پــەرەدان  لــە 
نێــو نەتــەوە ســتەملێکراوەکان و بەتایبــەت 
هەمــوو  بەتااڵنبردنــی  لــە  کوردســتان، 
ژێرخاکییــەکان،  و  مێژوویــی  ئاســەوارە 
نیزامــی  ئۆرگانــە  دروســتکردنی  لــە 
کــە  موازییــەکان  ئیتاعاتییــە  و 
ســەرەڕۆیانە خەڵکیــان دەگــرت و لەنێویــان 
و  زنجیرەییــەکان  قەتڵــە  لــە  دەبــردن، 
ڕەفســەنجانی  دیکــەی  ڕۆڵــی  دەیــان 
مێشــکی  هەموویانــدا  لــە  کــە  بکەیــن 
ژەنگاویــی داڕشــتنی تــاوان بووە.ئــەوەی 
ئاماژەیــە،  جێــگای  کۆتاییــدا  لــە  کــە 
لــە  ڕەفســەنجانی  کــە  ڕۆڵەیــە  ئــەو 
پاراســتنی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیدا 
هەیبــووە؛ هەرچەنــد دژایەتیــی قــووڵ و 
لــە ســەر ئەساســی بەتااڵنبردنــی ســامانی 
ســەرچاوەکانی  بەســەر  دەســت  و  واڵت 
و  ڕەفســەنجانی  نێــوان  لــە  هێزداگرتــن 
ئۆرگانــە  لــە  و  بــوو  پەیــدا  خامنەییــدا 
دەدایــەوە،  ڕەنگــی  جۆرەکانــدا  جۆربــە 
ــۆ  ــم ب ــەوەی ڕێژی ــەاڵم هەمــوو کات مان ب
ئــەوان خاڵــی یەکاکــەرەوە بــووە و هــەر 
ئــەوەش بــوو کــە ڕەفســەنجانیی وا لــێ 
ــد هێشــتا دەســەاڵتی  دەکــرد کــە هەرچەن
مابــوو  زۆری  ئیتاعاتیــی  و  ئابــووری 

تایبەتــی  نیزامیــی  شــبهە  هێــزی  و 
خۆیــی هــەر هەبــوو، بــەاڵم خامنەیــی 
ئەســتاندبووەوە  لــێ  دەســەاڵتی  زۆر 
و تەنانــەت کــوڕ و کچەکەشــی کــە 
تااڵنکردنــی  بــۆ  باوکیــان  هاودەســتی 
زینــدان  لــە  بــوون،  واڵت  ســەرمایەی 
ئەوانــە،  ســەرەڕای  بــەاڵم  خســتبوو، 
مانــەوەی  لەپێنــاوی  ڕەفســەنجانی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیدا دووبــارە 
هــەروەک خامنەیــی لــە پەیامەکەیــدا 
بــۆ مردنــی ڕەفســەنجانی باســی کــرد، 
ئۆگرییەکــی تایبەتــی بــەو هەبــووە. لــە 
ڕاســتیدا ڕەفســەنجانی کۆڵەکەیــەک 
بــوو کــە بــۆ تونــدڕەوی و ســەرەڕۆیی 
پاســاوی  شــێوەیەک  بــە  خامنەیــی 
دەهێنایــەوە کــە دونیــا پیی وابێ دەکرێ 
لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامیدا تەعامــول 
بکــرێ! مردنــی ڕەفســەنجانی ڕەنگــە 
ئــەو ئامــرازە گرینگــەی چەواشــەکاری 
و فریوکارییــە لــە دەســتی کۆمــاری 
کۆمــاری  و  نەهێڵێتــەوە  ئیســامیدا 
بــە  دووبــارە  ڕاســتەقینە  ئیســامیی 

هەمــوو جیهــان نیشــان بدرێتــەوە.
ژیانــی  ئەگــەر  چەشــنە،  بــەم 
ڕەفســەنجانی کۆڵەکەیــەک بــوو بــۆ 
ئــەو  ڕاگرتــن و درێــژەی تاوانەکانــی 
ڕێژیمــە، نەمانــی ئــەو کۆڵەکەیــەش لــە 
داهاتــوودا شــوێندانەریی خــۆی لــە ســەر 
ــم دەبــێ. هیواداریــن کــە ســەرانی  ڕێژی
دیکــەی ئــەم ڕێژیمــە بکەونــە دەســت 
خەڵکــی  دادپەروەرانــەی  دادگایەکــی 
ــۆ  ــان ب ــدەی تاوانەکانی ــوو پەروەن و هەم
ســزای  بــە  و  ڕوو  بخرێتــە  خەڵــک 

بگــەن. مرۆییەکانیــان  دژە  کــردارە 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران
دەفتەری سیاسی

2١ی بەفرانباری ١٣٩٥
١٠ی ژانویەی 2٠١٧

حیزبی دێموکرات پشتیوانی لە هەوڵە 
ئاشتیخوازانەکانی خەڵکی کوردستان دەکات

خەڵکــی  و  مەدەنــی  چاالکانــی 
وەڕێخســتنی  بــە  کوردســتان 
کەمپەینێــک جارێکــی تــر بەرانبــەر بــە 

گوتیان:"نــا". ئێعــدام 
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا چاالکان 
شــاری  لــە  کــورد  هاوواڵتیانــی  و 
ســنە توانییــان بنەماڵــەی ســکااڵکەر 
هەورامی نــژاد"ی 22  "هێمــن  لــەدژی 
ســاڵە ڕازی بکــەن کــە لــە بکــوژی 

بــن. کوڕەکەیــان خــۆش 
پــاش  ئاشــتیخوازانە  هەوڵــە  ئــەم 
نێونجیگەریــی  و  بەدواداچــوون 
و  هاوواڵتییــان  لــە  کۆمەڵێــک 
چاالکانــی مەدەنــی ئــەم شــارە هاتــە 
ئــاراوە و لــە کۆتاییــدا بنەماڵــەی "پویــا 
ئەبولقاســمی" چاوپۆشــییان لــە حوکمــی 

کــرد. کوڕەکەیــان  قەساســی 
ســاڵی  هەورامی نــژاد"  "هێمــن 
تەمەنــی  لــە  و  هەتــاوی  ١٣٩٠ی 
خــوار ١٨ ســاڵدا تووشــی ڕووداوێکــی 
بەهۆیــەوە  کــە  بــوو  نەخــوازراو 
هاوڕێکــەی خــۆی کوشــت و دەزگای 
قەتڵــی  تۆمەتــی  بــە  ڕێژیــم  دادی 
بــۆ  قەساســی  حوکمــی  بەئەنقەســت 

دەرکــرد.
چاالکانــی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
ــە وەڕێخســتنی  ــە ڕوانســەر ب ــی ل مەدەن
ــووردن"  ــاوی "لێب ــە ژێرن کەمپەینێــک ل
ــەوەی هاوواڵتییانــی  ــاری کۆبوون خوازی
"ئۆمیــد  ماڵــی  لەبــەردەم  شــارە  ئــەم 
لــە  داوا  تاکــوو  بــوون،  مــۆرادی" 
حوکمــی  بکــەن  ناوبــراو  بنەماڵــەی 

کوڕەکەیــان  بکــوژی  ئێعدامــی 
هەڵبوەشــێننەوە.

بەڕێوەبەرانــی ئــەم کەمپەینــە کــە بــە 
دروشــمی "بــە قەساســی عــادڵ، ئۆمیــد 
چاالکییەکانــی  نابێتــەوە"  زینــدوو 
خۆیــان دەســت پێکرد، لەالیــەن ئیــدارەی 
ڕوانســەر  لــە  ڕێژیمــەوە  ئیتاعاتــی 
بانگهێشــت کــران و بەشــێوەی نووســراو 
بەڵێنیــان لــێ وەرگرتــوون کــە خۆیــان 
لــە هەرچەشــنە کۆبوونەوەیەکــی لــەم 

چەشــنە ببوێــرن.
هەروەهــا ئیــدارەی ئیتاعاتــی ڕێژیــم 
ــە کەمپەینــی  ــە ڕوانســەر ســەبارەت ب ل
بــاڵو  ڕاگەیەندراوێکــی  "لیبــوردن" 

کردۆتــەوە.
کــە  ئاشــتیخوازانە  هەوڵــە  ئــەم 
لەگــەڵ پێشــوازیی گەرموگــوڕی چین 
و تویــژە جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان 
بــەرەوڕوو بووەتــەوە، گوتــاری فەرمیــی 
ڕێژیمــی ئێرانــی کــە بریتییــە لــە ئێعــدام 
پاژێکــی جیانەکــراوە لــە شوناســەکەی، 
تووشــی قەیــران کــردووە و نوێنەرایەتــی 

ــۆ ســێدارە" دەکات. ــا ب ــاری "ن گوت
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
لــە  کــردن  پێشــوازی  وێــڕای  ئێــران 
خەڵکــی  ئاشــتیخوازانەی  هەوڵــی 
کوردســتان، پشــتیوانیی هەمەالیەنــەی 
هەوڵگەلێــک  وەهــا  لــە  خــۆی 

ڕادەگەیەنێــت.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
پێــڕەوی  و  بەرنامــە  لــە  ئێــران 
نێوخۆیــدا کەرامەتــی مــرۆڤ وەکــوو 

گرینگتریــن بایەخــی ژیــان بــە ئەژمــار 
ــی  ــە مەنشــووری جیهانی ــت کــە ل دێنێ
مافەکانــی مرۆڤــدا پەســند کــراوە و 
وەکــوو "بناغــەی ئــازادی، یەکســانی 
و ئاشــتی لــە جیهــان" پێداگریــی لەســەر 

کــراوە.
لــەم پێوەندییــەدا کەریــم پەرویــزی، 
ئەندامــی دەفتــەری سیاســی حیزبــی 
دێموکــرات دەڵــێ: "ژیانــی ئاشــتییانە 
و مرۆڤانــە لــە کۆمەڵگــە، یەکێــک 
لــە بنەمــا و خواســتە بنەڕەتییەکانــی 
حیزبــی  ئازادیخوازانــەی  خەباتــی 
دێموکراتــە و ئێمــە پیشــوازی لــە وەهــا 
هــەوڵ و تێکۆشــانێک دەکەیــن کــە 
دەبێتــە هــۆی تلۆرانــس لــە کۆمەڵــگادا 
و خوازیــاری بەهێزکــردن و پــەرەدان بــە 

بیرکردنەوەگەلێکیــن". وەهــا 
ئــەم ئەندامــەی دەفتــەری سیاســی 
"ڕێژیمــی  وتــی:  هەروەهــا  حیــزب 
کۆمــاری ئیســامی کــە بەردەوامیــی 
خــۆی لــە پــەرەدان بــە توندوتیژی و زاڵ 
ــە بەرامبــەر  ــاری خــۆی ل کردنــی گوت
کۆمەاڵیەتیــدا  متمانــەی  و  خوێــن 
دەبینێــت، لــە پێــش چــاوی بیــروڕای 
گشــتی حوکمــی ســێدارە بەڕێــوە دەبــات 
و هەڕەشــە لە ئاشــتیخوازان دەکات کە 
دەدات.  ئەشــکەنجەیان  و  دەیانگرێــت 
هەڵوەشــانەوەی  لــە  کــردن  پشــتیوانی 
ئێعــدام و پــەرەدان بــە ڕۆحــی لێبــووردن 
و پێکــەوە ژیانــی ئاشــتییانە، خەبــات 
لــەدژی بنەمــا فکرییەکانــی کۆماری 

تێــرۆر و تۆقاندنــی ئیســامییە".

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات 
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک فەتاح کاویانەوە 

ئێــوارەی  زۆرەوە  کەســەرێکی  و  بــەداخ 
ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
بــە  بەرانبــەر  هەتــاوی  ١٣٩٥/١٠/2٩ی 
تێکۆشــەری  زایینــی،  2٠١٧/١/١٨ی 
بەهــۆی  کاویــان  فەتــاح  کاک  دێریــن 
ڕاوەســتانی دڵیــەوە کۆچــی دوایــی کــرد.
١٣١٥ی  ســاڵی  کاویــان  فەتــاح  کاک 
نیشــتمانپەروەری  شــاری  لــە  هەتــاوی 
مەهابــاد، پایتەختــی کۆمــاری کوردســتان 
دیپلــۆم  وەرگرتنــی  تــا  بــووە.  لەدایــک 
خۆێندنــی درێــژەداوە و پاشــان لــە زانکــۆی 
ئەدەبیاتــی  و  زمــان  بەشــی  لــە  تــاران 
و  وەرگرتــووە  لیسانســی  ئینگلیســی 
بووەتــە مامۆســتای قوتابخانــەکان، وێــڕای 
ئەرکــی مامۆســتایەتی وەک کەســێکی 
شــارەزا لــە بــواری زمانەوانــی کۆمەڵێــک 
بــواری  لــە  بەرپرســایەتی  و  ئــەرک 

بــردووە. بەڕێــوە  وەرگێڕانــدا 
بەهــۆی  کاویــان  فەتــاح  کاک   
لــە  نەتەوەکــەی  بــۆ ڕزگاریــی  ئۆگــری 
و  دیکتاتــۆری  و  زۆر  و  زۆڵــم  چنــگ 

ــە مافــە سیاســی  گەیشــتنی گەلەکــەی ب
ســاڵی ١٣٣٦ی  لــە  نەتەوەییەکانــی،   و 
هەتــاوی پێوەنــدی بــە ڕێزەکانــی حیزبــی 
کــردووە،  کوردســتانەوە  دێموکراتــی 
چــاالک  و  دڵســۆز  ئەندامێکــی  وەک 
ئەرکــی  خۆرهــەاڵت  کوردســتانی  لــە 
حیزبایەتــی بەڕێــوە بــردووە، و چەندجــار بــە 
هــۆی ئــەو چاالکییانەیــەوە لەالیــەن دەزگا 
پاشــایەتیی  ڕێژیمــی  ئەمنیەتییەکانــی 
ئێــران خراوەتــە ژێــر چاوەدیــری و ســاڵی 
پۆلێــک  لەگــەڵ  هەتاوییــش  ١٣٣٨ی 
دێموکــرات  حیزبــی  تێکۆشــەرانی  لــە 
لەالیــەن  ســاڵ   2 لــە  زیاتــر  و  گیــراوە، 
دراوە،  ئــازار  ســاواکەوە  شــکەنجەگەرانی 
لــە مــاوەی زیندانــی بوونیــدا بــە پاراســتنی 
ئامانجەکانــی  بــە  حیــزب،  نهێنییەکانــی 
لــە  و  ماوەتــەوە  وەفــادار  گەلەکــەی 
ئێرانیشــدا  پڕشــکۆی گەالنــی  شۆڕشــی 
پاشــایەتی  دیکتاتــوری  ڕێژیمــی  دژی 
شــان بــە شــانی هاوڕێیانــی خەباتــی کردووە 
و دواتــر وازی لــە مامۆســتایەتی هێنــاوە و 

ڕاســتەوخۆ لــە ڕیــزی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێرانــدا ئەرکــی حیزبایەتــی 
بەڕێوە بردووە، بۆ ماوەیەکی زۆر ئەندامی 
ڕێبەریــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
کاویــان  فەتــاح  کاک  بــوو.  ئێــران 
سیاســییەکانی  تایبەتمەندییــە  وێــڕای 
کەســایەتییەکی کۆمەاڵیەتــی ، قســەخۆش 
سیاســیی  بوو.دەفتــەری  لەســەرداڵن  و 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
کاک  دوایــی  کۆچــی  بۆنــەی  بــە 
ــان و  ــەی بەڕێزی ــە بنەماڵ ــان ل ــاح کاوی فەت
ــە پرســە  ــی سەرەخۆشــی دەکا و ل هاوڕێیان
و سەرەخۆشــی و خەمــی لــە دەســتدانی ئــەم 
تێکۆشــەرەدا خــۆی بــە شــەریک و بەشــدار 

دەزانــێ.
ساڵو لە گیانی پاکی کاک فەتاح 

کاویان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
١٣٩٥/١٠/٣٠ی هەتاوی
2٠١٧/٠١/١٩ی زایینی



3 ژمارە٦٩٣، ١٩ی ژانویەی٢٠١٧
هەواڵ و ڕاپۆڕت

حەسەن شەرەفی: ڕاسان واتە حزوری بەردەوام و بەرینی 
پێشمەرگە لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵت

"ڕاســانی  نــاوی  لەژێــر  ســێمینارێک 
ڕۆژهــەاڵت" بــۆ حەســەن شــەرەفی جێگــری 
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی 
ســوویس  واڵتــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 

بەڕێــوە چــوو. 
١٩ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی، لــە شــاری 
زوریــخ لــە واڵتــی ســوویس ســێمینارێک 
و  ڕۆژهــەاڵت  "ڕاســانی  نــاوی  لەژێــر 
ئەرکــەکان و ئەگــەرەکان" بــە بەشــداریی 
بەشــێکی بەرچــاو لــە کوردانــی نیشــتەجێی 
الیەنــە  و  هێــز  نوێنەرانــی  و  ســوویس 
سیاســییەکان بــۆ حەســەن شــەرەفی بەڕێــوە 
چوو.ســەرەتای ســێمینارەکە بــە ســروودی 
خولەکێــک  و  ڕەقیــب"  "ئــەی  نەتەویــی 
شــەهیدانی  لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی 
کوردســتان دەســتی پێکرد.پاشــان "کامــران 
ڕەســووڵی" بەرپرســی گشــتیی کۆمیتــەی 
حیزبــی دێموکــرات لــە واڵتــی ســوویس، لــە 
پێوەنــدی لەگــەڵ ســێمینارەکەدا وتارێکــی 
کــرد. بەشــداران  بــە  پێشــکەش  کورتــی 
ڕەســووڵی لــە ســەرەتای قســەکانیدا وتــی: 
ڕابــردوودا  بەهــاری  لــە  ئــاگادارن  وەک 
ئێــران  کورســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
خەباتێکــی نۆێــی لەژێــر نــاوی "ڕاســان" 
دەســت پێکــرد و ئــەو خەباتــە لــە مــاوەی 
بــە  پرســیاری  کۆمەڵێــک  ســاڵەدا  ئــەو 
دوای خۆیــدا هینــا و بــۆ زیاتــر تاوتــوێ 
کردنــی ئــەو بابەتــە، جێگــری ســکرتێری 
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران لێداونــی خــۆی پێشــکەش دەکات.
ــە  ــە ســەرەتای قســەکانیدا ل شــەرەفی ل

پێوەنــدی لەگــەڵ پرســی کــورد بــە گشــتی 
وتــی: "ئێمــە کوردیــن و یــەک نەتەوەیــن 
دوژمنــان  واڵتــە،  یــەک  کوردســتان  و 
دایانبڕاندوویــن و کاتێــک داوای مافــی 
خۆمــان دەکەیــن بــە جوداییخواز تاوانبارمان 
پرســی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  دەکەن".لــە 
ســەربەخۆیی کوردســتان، شــەرەفی باســی 
لــەوە کــرد: "ئێمــە وەک حیزبــی دێموکــرات 
لــە  پشــتیوانیی  شــێوەیەک  هەمــوو  بــە 
ســەربەخۆیی کوردســتان دەکەیــن، پێمــان 
وایــە حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ 
هەنگاونانــی جیــدی بــۆ ئــەو پرســە دەبیــت 
پشــتیوانیی  "ئابــووری،  فاکتــەری  ســێ 
لەبەرچــاو  خەڵــک"  بژیــوی  و  دەرەکــی 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  بگرێت.شــەرەفی 
دۆســتەکانی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی 
کوردســتان ئامــاژەی بــەوەدا کــە؛ کــوردی 
هــەر بەشــێکی کوردســتان مافــی خۆیەتــی 
دراوســێکانی  لەگــەڵ  دۆســتایەتی  کــە 
کوردســتانیان  کــە  واڵتانــەی  ئــەو  و 
بــەاڵم  هەبێــت،  بــووە  دابــەش  ســەردا  بــە 
نابێــت ئەوەمــان لەبیربچێتــەوە کــە هێــز و 
الیەنــەکان لــە هــەر بەشــێکدا ئەونــدە لــە 
ــە  ــەران نەچن ــتایەتی لەگــەڵ داگیرک دۆس
پێــش کــە ڕێــگای گەڕانەوەیــان نەبێــت.

جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی 
دێموکــرات هەروەهــا باســی لــەوە کــرد کــە؛ 
ئێمــە وەک حیزبــی دێموکــرات هەمیشــە 
پێمــان وابــووە چارەنووســی کــوردی هــەر 
بەشــێک، کــوردی ئــەو بەشــه و هێــز و 
الیەنەکانــی ئــەو بەشــە دیاریــی دەکــەن.

شــەرەفی لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پرســی 

کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت وتــی: "ئیمــە وەک 
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت لەگــەڵ ڕێژیمێــک 
بــە هەمــوو شــێوەیەکی  بەرەوڕوویــن کــە 
ســەرکوتی  خەریکــی  سیســتماتیک 
لەگــەڵ  ئێمــە  ئێرانــە،  گەالنــی  هەمــوو 
کاتێــک  کــە  بەرەوڕوویــن  ڕێژیمێــک 
ــەوە  ــت ئ ــن، دەڵێ باســی دێموکراســی دەکەی
کاتێــک  ڕۆژئاواییەکانــە،  بــە  تایبــەت 
باســی ماڤــی ژن دەکەیــن، دەڵیــت ئیمــە 
مافــی  باســی  کاتێــک  موســڵمانین، 
هەموومــان  دەڵێــت  دەکەیــن،  نەتەویــی 
ئێرانییــن، هەربۆیــەش وەاڵمــی ئێمــە بــۆ 
ئەوانــەی کــە بــاس لــە وتووێــژ لەگــەڵ ئــەو 

ڕێژیمــە دەکــەن، )نــا( دەبێــت.
 چوونکــە لــە ئەساســدا هیــچ ڕێزێــک 
بــۆ مــاف و داخوازییەکانــی ئێمــە دانانێــن، 
ئیــدی وتووێــژ لەگــەڵ کــێ و بــۆ چــی 

ــن. بکەی
شــەرەفی لــە درێــژەی باســەکەیدا لــە 
رۆژهــەاڵت  ڕاســانی  لەگــەڵ  پێوەنــدی 
بــەردەوام  حــزووری  یانــی  وتی:"ڕاســان 
نێوخــۆی  لــە  پێشــمەرگە  بەرینــی  و 
ڕۆژهــەاڵت بــۆ پشــتیوانی  کردنــی ئــەو 
دژی  دەکات  خەبــات  کــە  خەڵکــەی 
ئێــران.  ئیســامیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
لەگــەڵ ڕێژیمــی  بوونــەوە  لــە ڕووبــەڕوو 
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا هــەر جــۆرە 
خەباتیــک لــە نەرمتریــن شــێوەی خۆیشــیدا 
هەزینــەی هەیە".بۆیــە لــە ڕووبەڕووبوونــەوە 
لەگــەڵ ڕێژیمێکــی ئاوەهــادا، ئــەو حیزبەی 
تەبیعەتــەن  بەرهــەم هێنــاوە  کــە ڕاســانی 
زیاتریــش  بگــرە  و  دەدا  نــرخ  و  هەزینــە 

شــەهیدمان  و  قوربانــی  ڕێگایــەدا  لــەو 
باســەکەی  درێــژەی  لــە  ناوبــراو  دەبێــت، 
باســی  ڕاســاندا  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
هەڵقــوواڵوی  ڕاســان  کــە؛  کــرد  ئــەوەی 
ئیــرادەی خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت و ڕێبەریــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە، 
کــە  دەنگۆیانــەی  ئــەو  هەمــوو  بۆیــە 
بــاس لــەوە دەکــەن کــە ڕاســان بەرهەمــی 
دەســتێکی دەرەکییــە بــە هەمــوو شــێوەیەک 
دریــژەی  لــە  دەکەینەوە.شــەرەفی  ڕەد 
ــە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕاســان و  باســەکەیدا ل
هاوئاهەنگــی لەگــەڵ حیزبەکانــی دیکــە 
ئیمــە  ڕاســانەوە  ســەرەتای  "لــە  وتــی: 
دانیشــتنمان  حیزبــەکان  هەمــوو  لەگــەڵ 
ڕاســان  دەســتپێکردنی  پــاش  هەبــوو، 
ســەرلەنوێ پێوەنــدی و دانیشــتنمان لەگــەل 
بەشــی زۆری حیزبــەکان هەبــووە و داوامــان 
لێکــردوون کــە بەشــێوەیەک پشــتیوانی لــە 
ڕاســان بکــەن، مــەرج نیــە کــە تەنیــا بــواری 
ــن، بەڵکــوو  نیزامییەکــەی لەبەرچــاو بگری
وتوومانــە بــە هــەر شــێوەیەک کــە دەتوانــن 

بکــەن. لــەو حەرەکەتــە  پشــتیوانی 
ســێمینارەکەدا  دووهەمــی  بەشــی  لــە 
و  ڕا  بەشــدارن  لــە  بەرچــاو  بەشــێکی 
ــە  ــان ل ــە و پێشــنیاری خۆی بۆچــوون وڕەخن
ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی  لەگــەڵ  پێوەنــدی 
هەمــوو  لــە  کــورد  سیاســیی  دۆخــی  و 
بەشــەکانی کوردســتان خســتە ڕوو، و دواتر 
ســکرتێری گشــتیی  جێگــری  الیــەن  لــە 
حیزبــی دێموکراتــەوە وەاڵمــی پرســیارەکان 

درایــەوە.

ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان
 بەرز ڕاگیرا

2ی  ڕۆژهــەاڵت،  شــارەکانی  لــە 
دامەزرانــی  ســاڵڕۆژی  ڕێبەنــدان، 
الیــەن  لــە  کوردســتان،  کۆمــاری 
تێکۆشــەری  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

ڕاگیــرا.  بــەرز  ئێرانــەوە 
سەقز:	 

شــاری  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
دەوروبــەری  گوندەکانــی  و  ســەقز 
دامەزراندنــی  ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە 
کۆمــاری کوردســتان، لــە گوندەکانــی 
ــی خــواروو و ســەروو،  "پارســانیان، چاپان
تیکانلــوو،  ســۆفیەل،  قۆزڵــووی 
و  قــارەوا  بــەوراوا،  و  قەیلەســوون 
لــە  هەروەهــا  و  ســەرا  ئەحمەوئــاوای 
شــاری ســاحێبی ســەر بــە ســەقز، تراکــت 
و پۆســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاڵو 

کردووەتــەوە.
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  هەروەهــا 
حیزبــی دێموکــرات لــه نێــو شــاری ســەقز 
گــۆڕه   تەپــەی  گەڕەکەکانــی  لــە  و 
جوولەکــه، جووتیــاران، بلــواری تەربیــەت، 
پارکــی  دانشــگا،  شــەهرەکی  قــەوخ، 
گــواڵن، فەلەکــەی مــادەر و ســێ ڕێیانی 
بەردبــڕان، تراکــت و وێنــەی تایبــەت بــەو 

ڕۆژە مێژووییەیــان بــاڵو کــردەوە.
بۆکان:	 

شــاری  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
2٤ی  و  ڕێكەوتــی2٣  بــۆکان، 
بەفرانبــار بــه بۆنــەی 2ی ڕێبەندانــەوە 
تراكــت و ســیدی و  بــە باڵوكردنــەوەی 
لــەم  تیشــک  گۆڤــاری  پی دی ئێفــی 
شــوینانە چاالكیــی تەبلیغییــان ئەنجــام 
داوە.مزگەوتــی عەبدولڕەحمــان ســالمی، 
قــەاڵی  پاســاژی   ،2 یەدەكــی  ســایپا 
ــاژی  ــە، پاس ــی جامیع ــەردار، مزگەوت س
حەمامــی كــۆن، شــەقامی ئەســڵی لــە 
فەلەكــەی ئەســكەندەری تــا فەلەكــەی 
كۆالنەكانــی  هەروەهــا  و  فەرمانــداری 
زانكۆكانــی  قــازی،  باغــی  گەڕەكــی 
ئــازاد، پەیــام نــوور و عیلمــی كاربــۆردی.

شــاری  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
بــۆکان ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی 2٤ی 
لــە  هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  بەفرانبــاری 
ناوچەکانــی دەوروبــەری مزگەوتــی شــێخ 
شــەقامی  دانــش،  شــەقامی  شــەڵتوت، 
دەوروبــەری  کۆاڵنەکانــی  و  بەهــاران 
و  ئینقــاب  دەبیرســتانی  قوتابخانەکانــی 
دەبیرســتانی  فەرهەنگیــان،  دەبیرســتانی 
دەبیرســتانی  فارابــی"،  "ابوالنصــر 
گەورەســااڵنی کوڕانــەی نــوور، دوکتــور 
حســابی، پایــەگای موقاومەتــی مەدەنــی، 
دەبیرســتانی ئامنــە و ئیــداره ی کار، بــە 
و  ڕاســان  بەرچەســبی  و  مــۆر  شــێوەی 
دێموکــرات چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 
برد.هەروەهــا ڕۆڵــە تێکۆشــەرەکانی بــۆکان 
دامەزراندنــی  ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە 
کۆمــاری کوردســتان، بەنووســینی دروشــم 
و باڵو كردنەوەی تراكت و ســیدیی ڕاســان، 
ڕێبەنــدان  ئامانجەكانــی 2ی  لــە  ڕێزیــان 
ــوێنەکانی وەک؛ "پارکــی  ــە ش گــرت و ل
مۆتــوڕی شــارەداری، گەڕەكــی نەســاجی، 
كتێبخانــەی مامۆســتا حەقیقــی، ســاڵۆنی 
وەرزشــی ئامــوزش و پــەروەرش، ســاڵۆنی 
ــەروەرش،  ــدارەی ئامــوزش و پ ســیمۆرغ، ئی
شــار  دەبیرســتانەكانی  لــە  زۆر  بەشــیكی 
و پاركــی دەروازەی قەبــران و مەقبــەرەی 
ــری، فەلەکــەی  ــی موك ســەردار عەزیزخان
قوتابخانــەی  دەوروبــەری  ئــازادگان، 
شــەقامی  ئــازادی،  طلوعــی  کچانــەی 
ــاوا. چاالکیــی  ــا فەلەکــەی عەلی ٥٥ هەت
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.ڕۆژی دووشــەممە 
بەفرانبــاری١٣٩٥ی  ڕێکەوتــی2٧ی 
تۆپــی  یاریــی  مەیدانــی  لــە  هەتــاوی، 
بــۆکان  شــاری  االنبیــا"ی  "خاتــم  پێــی 
یــاری نێــوان تیمــی ســەرداری بــۆکان و 
کــە  چــوو  بەڕێــوە  هەمــەدان  شــارەوانیی 
دەرفەتــی  لــە  دێموکــرات  الیەنگرانــی 
ــان وەرگــرت  ــک کەڵکی ــەوەی خەڵ کۆبوون
و چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 
ــەی  ــە زۆرب برد.تێکۆشــەرانی دێموکــرات ل
ماشــێنەکانی خەڵــک بەرچەســبی ڕاســان 

دابــوو. دێموکراتیــان  و 
ورمێ:	 

گونــدی  لــه  دێموکــرات  قارەمانانــی 
بــاوان ســەر بــە ناوچــەی مەرگەوەڕ و دزەی 
ســوولە  گێســیان،  گــردوان،  مەرگــەوەڕ، 
دووکــەڵ، کۆلــەی چڕیــاوا، بــە بۆنــەی 
دامەزراندنــی  ســاڵڕۆژی  ڕێبەنــدان  2ی 
تایبــەت  کۆمــاری کوردســتان دروشــمی 
تراکــت  ســەدان  و  نوســی  ڕۆژەیــان  بــەو 
و پۆســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاڵو 
کردۆتــەوە. هەروەهــا لــە گوندی "خوراســب" 
و  بــردووە  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
بــە ئاشــکرا و لــە پێــش چــاوی خەڵــک 
بووەتــە  ئــەوەش  کــە  نووســیوە  دروشــمیان 

خەڵــک. خۆشــحاڵیی  مایــەی 
پیرانشار:	 

شــاری  لــە  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی 
2٦ی  لەســەر   2٥ شــەوی  پیرانشــار، 
ڕێبەنــدان  2ی  بۆنــەی  بــە  بەفرانبــار 
لــە  نێوشــار  لــە  بەریــن  شــێوەیەکی  بــە 
کاســەکەران،  خومەینــی،  شــەقامەکانی 
2٤میتــری،  کۆنەخانــێ،  کەمەربندیــی 
١٦میتــری، ٣2میتــری، مەنگــوڕ، پیــران، 
دوکتــور قاســملوو، دۆنەخــۆر، کانــی جــۆ، 
ئیســارگەران، کەمەربەندیــی  ڕەزا،  مــەال 
شــیناوێ  ڕێــگای  جومعــە،  ئیمــام 
ئــۆوراز،  قورئــان،  فەلەکەکانــی  لــە 
سەردەشــت، جمهــوری ئیســامی، قــەل و 
مامۆســتا  گاز،  هێمــن،  مامۆســتا  قــاز، 
هــەژار، نالــی، هەواشناســی، کەشــاوەرزی 
و گوندەکانــی زەرگەتــەن، قســقەپان، دۆڵــی 
ــێ،  ــە خان ــی کۆن ــار، کانی گــراوێ، بااڵش
 B و A فەرهەنگیانی ١و2و٣. ، نوقتەی
و C، شــەهرەک ســەنعەتی، تێرمیناڵــی 
ڕوســتایی، تێرمیناڵــی شارســتان و هەروەهــا 
قیبلــە،  ئەنســار،  مزگەوتەکانــی  لــە 
ڕەســوڵاڵ،  محەممــەد  فاتمــە،  حەزرەتــی 
چــوار یــاری نەبــی، مــەال شــەفیع، قــۆدس، 
جامعــەی قدیــم و جدیــد، ئیمــام خەلیــل، 
حەزرەتــی  عوســمان،  حەزرەتــی  عایشــە، 
فارســی،  ســەلمانی  قوبــا،  ســمایل، 

قیبلــە،  و  نــوور  عومــەر،  حەزرەتــی 
قوتابخانەکانــی شــەوانە ڕۆژیــی کچان، 
کەوســەر، ســدوقی، ئایتوڵــاڵ کاشــانی، 
و  کار  هــەژار،  مامۆســتا  تاڵەقانــی، 
دانــش، حیجــاب و کوچەکانــی شــەبنەم 
لــە یــەک تــا 2٣، بــاران، قەڵــەم، قــەدەم، 
تەندیــس،  نەســتەرەن،  تەوحیــد،  قــدو، 
کەوســەر،  کوردســتان،  یــاران،  ژالــە، 
یارانــی یــەک تــا ٨، کامیــل، کازیــوە، 
نەســیم  عەلیپــوور،  ڕێبــوار،  کارزان، 
نێوشــار،  کووچەکانــی  زۆربــەی  و 
ئاگاهــی،  ١١و،١2  کەاڵنتەریــی 
تێرمیناڵــی  موخابــەرات،  ئابیــاری، 
قوتابخانــەی  پیرانشــار،  ـ  نەغــەدە 
پارکــی  گردکشــانە،  ڕۆژی،  شــەوانە 
کووچــەی  شــەهرەک،  تێرمیناڵــی 
حاجــی  2، مزگەوتەکانــی  وەلفەجــری 
ــگای موقاومــەت،  ــاو پای ــە ن شــەفیع، ب
و  ســەبت  پــەروەرش،  و  ئامــوزش 
شــارەداری،  فەرمانــداری،  ئەحــواڵ، 
تیپــی  قــۆدس،  بەســیجی  پایــەگای 
ســپا و هەنگــی مەرزیــی گوندەکانــی 
ئامنابــاد،  کاســورەدێ،  شــیناوێ، 
شــەختان،  هەنگــەوێ،  جــڕان، 
باســتام بەگ، کونــە کێــچ،  بــازرگان، 
خــرێ  حوجــڕان،  شارســتێن،  قــەاڵت، 
ئاغــەاڵن، هــەر دووک باوەلــە، قەبــری 
شــینکە،  کانــی  شــیوەمێرە،،  حوســێن، 
گەسگەســکی مەنگــوڕ، قوبادبەگیــان، 
شــنۆزەنگ،  دربکــە،  زەنگیــاوێ، 
کەوپــەر،  بەلەبانتەرکــەش،  و  کێلــێ 
گردشــەیتان،  بێکــۆس،  ئاوخــواردە، 
کانــی ئەشــکەوت، بادیناوێــی مەنگــوڕ 
چیانــە،  ڕەحمــەت،  گــرد  پیــران،  و 
کارخانــەی قەنــد، گەرگولــی ســەرێ و 
خــوارێ، شــاوەلە، پەســوێ، گردکشــانە، 
زەنــگ،  شــنۆ  حەیوانــان،  مەیدانــی 
کولیــچ،  قوبــە،  خاڵــدار،  هەوارەبــی، 
چاالکیــی  جەڵدیــان،  و  زەنگیــاوێ 

بەڕێوەبــردووە.  تەبلیغییــان 
کرماشان:	 

شــاری  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
کرماشــان بــۆ بــەرز ڕاگرتنــی ڕۆژی 
2ی ڕێبەنــدان لــه پارکــی اللــە، پارکــی 
شــیرین، گەڕەکــی نەوبەهــار، گەڕەکــی 
جەوانشــێری،  گەڕەکــی  فێردووســی، 

مەیدانــی جەوانشــێر، بڵــواری تاقوەســان، 
مەیدانــی تاقوەســان، پارکــی شــەرقی و 
غەربی و دانیشــگای ڕازیی کرماشــان، 
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 

ــردووە. ب
مەهاباد:	 

کــردن  پێشــوازی  و  ڕێزگرتــن  بــۆ 
ســاڵڕۆژی  ٧١ەمیــن  هاتنــی  لــە 
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان، لــە 
ــان  ــی تەبلیغیی ــاد چاالکی ــاری مەهاب ش
بــرد:  بەڕێــوە  شــار  شــوێنانەی  لــەم 
گەڕەکــی  ئــازادی،  چواڕێیانــی 
وەفایــی،  ســێڕێیانی  ئەرمەنیــان، 
کــۆن  ڕازیــی  قوتابخانــەی  کۆاڵنــی 
کۆاڵنــی  شــەریکەندی،  وقوتابخانــەی 
ئیــدارەی  دەوروبــەری  چاکەچکوڵــە، 
مەیدانــی  بــازاڕ،  نێــو  ئیتاعــات، 
ئــارد، سەربەرداشــان، تەپــەی قــازی و 

وســیما. ســێدا  دەوروبــەری 
شنۆ:	 

حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
شــاری شــنۆ بــۆ ڕێزگرتــن لە ســاڵڕۆژی 
کۆمــاری کوردســتان، 2٥٠٠ تراکتــی 
تایبــەت بــە 2ی ڕێبەنــدان و هەروەهــا 
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتیــان بــاڵو کردووەتەوە.
ئــەو  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
لــە  ســی دی   ٥٠٠ چاالکییانــەدا، 
وتەکەنــی ســکرتێری گشــتیی حیزبــی 
دێموکــرات و فیلمــی پێشــمەرگەکانی 
ڕاســان و وێنــەی شــەهیدانی ڕاســانیان 
دروشــمی  و  کردووەتــەوە  بــاڵو 
نوســییوە. بۆنــەوە  بــەم  پێوەندیداریــان 
هەڵگــری  "ڕاســان  وەک  دروشــمی 
کۆمــارە،  پیرۆزەکانــی  ئامانجــه 
٧١ـــەمین  ڕێبەنــدان  2ی  بــێ  پیــرۆز 
کۆمــاری  دامەزراندنــی  ســاڵڕۆژی 
کوردســتان، ڕاســان هێــزی پێشــمەرگە 
ڕێبەنــدان  2ی  گەلــە،  هێــزی  و 
بەختەوەریــی  ئەســتێرەی  درەوشــانەوەی 
کوردانــە، دێموکــرات هێمــای ڕاســانی 
ڕۆژهەاڵتــە، ژنــان لــە ڕیــزی پێشــەوەی 
پێشــمەرگە  و  ڕۆژهەاڵتــدان  ڕاســانی 

نووســیوە. ژیانــە"  ئیــرادەی  بــوون 
ژاوەرۆی مەریوان:	 

لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 

گونــدی ئەویهەنگــی ژاوەرۆی مەریــوان، 
بــه  ڕێبەنــدان  2ی  لــە  پێشــوازی  بــۆ 
هەڵواســینی بەنێــر، نووســینی دروشــم و 
کوردســتان  ئــااڵی  هەڵدانــی  هەروەهــا 
ســاڵڕۆژی کۆمــاری کوردســتانیان بــەرز 

ڕاگرتــووە.
هەروەهــا  دێموکــرات  قارەمانانــی 
و  جــاش  حەوشــی  لــە  نامەیــان 
داوایــان  و  هاویشــتووە  بەگرێگیــراوان 
لێکــردوون کــە چەکــی ڕێژیــم دانێنــن و 

گــەل. باوەشــی  بگەڕێنــەوە 

هەیئەتێکی یەکیەتیی نیشتمانیی 
کوردستان سەردانی دەفتەری سیاسیی 

حیزبیان کرد

ــران لەگــەڵ هەیئەتێکــی  ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــەری سیاســیی حیزب دەفت
دەفتــەری سیاســیی یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان لــە بنکــەی ســەرەکیی حیزبــی 

دێموکــرات دیداریــان کــرد.
هەیئەتێکــی  هەتــاوی،  بەفەرانبــاری ١٣٩٥ی  ڕێکــەوت 2٤ی  هەینــی  ڕۆژی 
دەفتــەری سیاســیی یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان، پێکهاتــوو لــە "ئەرســەالن بایــز 
و ســەعدی ئەحمــەد پیــرە" ئەندامانــی دەفتــەری سیاســی و مامۆســتا "بەکــر" ئەندامــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری  ســەردانی  حیزبــە،  ئــەو  ســەرکردایەتیی 
کوردســتانی ئێرانیــان کــرد و لەالیــەن مســتەفا هیجــری، ســکرتێری گشــتیی حیزبــی 

ــێ کــرا. ــەری سیاســییەوە پێشــوازییان ل ــی دەفت دێموکــرات و ئەندامان
لــەم دیــدارەدا، ڕەوشــی سیاســیی کــورد، شــەڕ دژی داعــش و ڕۆڵــی کاریگــەری 

کــورد و فیداکارییەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان باســی لەســەر کــرا.
لــە درێــژەی ئــەم باســەدا، ئامــاژە بــەو هەوڵــە تازەیــە کــە ئێســتا لــە نێــوان حیــزب و 
الیەنــە سیاســییەکانی باشــووری کوردســتان و بەتایبــەت لــە نێــوان پارتــی دێموکراتــی 
کوردســتان و یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان لــە ئارادایــە کــرا و ئاکامــی ئــەو 
هەواڵنــە بــە ئەرێنــی هەڵســەنگێندرا.لە بەشــێکی دیکــەی ئــەو دیــدارەدا پرســی کــورد 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ڕەوشــی سیاســیی ئێــران شــرۆڤە کــرا و هــەر دوو الیــەن 
لــەو بــاوەڕەدا بــوون کــە ئەگــەر کــورد یەکیەتــی و یەکڕیزیــی خــۆی بپارێــزێ و پارتــە 
سیاســییەکانی بــە یەکگرتووییــەوە بەرەوپیــری ئاڵوگــۆڕە سیاســییەکان بــڕۆن، بێگومــان 
ــەک هەڵوێســتییەیش  ــەم ی ــەر ب ــان دەگــەن و ه ــە ئامانجــە سیاســی و نەتەوەییەکانی ب

دۆســتەکانیان یارمەتیــدەری دەبــن.
لــە کۆتایــی دیدارەکــەدا دوو الیــەن پێداگرییــان لەســەر پێوەندیــی دۆســتانەی نێــوان 

هــەردوو حیــزب کــردەوە.

درێژەی پەیڤ

کــە  خەباتــدا،  بڕگەیــەی  لــەم  شــار 
تــازەی  ئەزموونــی  و  نــوێ  هەنــگاوی 
ڕۆڵــی  تەنیــا  چیــدی  دەکەوێتــەوە،  لــێ 
ــاغ  یارمەتیــدەری نابــێ، بەڵکــوو دەبــێ قۆن
ــێ  ــی پ ــی ســەرەکیی خەبات ــاغ ڕۆڵ ــە قۆن ب
مەکــۆی  بــە  ببــێ  شــار  و  بســپێردرێتەوە 
شــوینی  بەرخۆدان.شــار  و  ســەرهەڵدان 
ڕەنگەکانــی  هەمــوو  ژیانــی  پێکــەوە 
نەتەوەیــی  خەباتــی  و  کۆمەڵگایــە 
بــە  پێویســتی  کوردیــش  دێموکراتیکــی 
هــەر  ڕەنگەکانــە.  هەمــوو  ئامادەبوونــی 
دەیــەوێ  داگیرکــەر  دوژمنــی  لەوکاتــەدا 
شــار و شــاخ لێــک داببــڕێ و شــاخ بــکا 
بــە دوورگەیەکــی دوورخــراوە لــە واقیعــی 
کۆمەڵــگا و دەستبەســەر شــاردا بگــرێ.
پووچەڵکردنــەوەی  ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی 
کــە  داگیرکــەرە  ڕژیمــی  پیانەکانــی 
دەیــەوێ شــار بــە چۆکــدا بێنــێ و شــاخ 
و  خەباتکارانــە  کــرداری  بــکا.  زنجیــر 
ئامانجــداری هەمــوو چیــن و توێژەکانــی 
کــە  گوندەکانــدا  و  شــار  لــە  کوردســتان 
دوژمنــان  تەلیســمی  و  ســیحر  بیانــەوێ 
نەتەوەیەکــی  وەکــوو  و  بکەنــەوە  بەتــاڵ 
و  خۆســەلماندن  ئیــرادەی  خــاوەن 
کۆڵنــەدەر  ژیانێکــی ســەرفرازانە بکــەن، 
ــەم وەرزە نوێیەیــە  پێویســتییەکی گرنگــی ئ
هێمــای  و  ڕەمــز  پێشــمەرگەی  هێــزی  و 
خەباتــکاری و گیانفیدایــی و ورەبەخشــی 

بــێ. شــار  پاڵپشــتی  دەتوانــێ 
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ڕۆژهەاڵت

له ڕاساندا یان ڕاسانی ژنژن 

ناهید حسێنی

به هـــاری ئـــه م ســـاڵ، بـــه  چه كـــه ره ی 
ڕاســـان ده ســـتی پێكـــرد. ڕاســـانێك كـــه  
كۆمه اڵنـــی خه ڵكـــی كوردســـتان ســـااڵنێك 
ــره ته وه   ــه  حه سـ ــوون و بـ ــوو  چاوه ڕوانـــی بـ بـ
به رنامـــه ی  ده كـــرد.  بـــۆ  كاتژمێرییـــان 
ڕاســـان، ئامانجه كانـــی و شـــێوه ی خه بـــات 
ڕاســـاندا  چه مكـــی  چوارچێـــوه ی  لـــه  
ته نیـــا لـــه  لوولـــه ی چه كـــی پێشـــمه رگه دا 
خه باتێكـــی  و  ناكرێتـــه وه  به رته ســـك 
لـــه   ژن  ژن،  خه باتـــی  ڕه هه نـــده  .  فـــره  
ــی  ــانی ژن كۆڵه كه یه كـ ــان ڕاسـ ــاندا یـ ڕاسـ
كـــه   ڕاســـانه یه   ئـــه و  ســـه ره كیی 
ئه مســـاڵدا،  ســـه ره تای  لـــه   حیزبه كه مـــان 
لـــه   و  دا  ده ســـتپێكردنه وه ی  مزگێنیـــی 
به خشـــینی  بـــه   ڕابـــردوودا  هاوینـــی 
ڕۆڵـــە  بەجەرگتریـــن  ئاڵـــی  خوێنـــی 
پێشـــمەرگە  و  کادر  لـــە  قارەمانەکانـــی 
وه كـــوو  سه ركرده خۆبه خشـــه كانی،  و 
هاوڕێیانـــی  و  جه وانمـــه رد  كاوه   كاك 
لـــە  ڕاســـان  شـــەهیدانی  بەگشـــتی  و 
کۆســـااڵن،  و  قەرەســـەقەل  کێلەشـــین، 
كـــرده وه .  بـــه رز  به رده وامبوونـــی  ئـــااڵی 
یـــان  ژن  ڕاســـانی  چه مكـــی 
وێـــڕای  ڕاســـاندا،  لـــه   ژن  به شـــداریی 
ـــی  ـــه  ڕیزه كان ـــه ی ژن ل ـــداریی چاالكان به ش
خه باتـــی چه كدارانـــه  و  پێشـــمه رگایه تی 
ئـــه و  كوردســـتاندا،  ڕۆژهه اڵتـــی  لـــه  
ڕه هه نـــد و الیه نانـــه ی خه باتـــی ژنانیـــش 
ده گرێتـــه وه  كـــه  بـــه  شـــێوه ی ڕاســـته وخۆ 
تێكۆشـــانی  دیكـــه ی  لـــه  مه یدانه كانـــی 
ئایدیۆلۆژیـــی  به رانبـــه ر  لـــه   سیاســـی 
ــه   ــامی و پێوانـ ــاری ئیسـ ــی كۆمـ فه رمیـ
كۆمه اڵیه تـــی  كولتـــووری،   سیاســـی، 
ئـــه و  ڕاده وه ســـتێ.  ئه خاڵقیه كانـــی دا  و 
خه بـــات و خۆڕاگرییـــه  ســـنوور و قاڵـــب 
لـــه   لـــه  ڕاپه ڕینـــی چاالكانـــه   نه ناســـه، 
داپڵۆســـێنه ره كانی  سیاســـه ته   دژی 
ڕێژیـــم لـــه  گوندێكـــی ته ریـــك كه وتـــووی 
لـــه   سه رشـــاخانه وه   بگـــره   تـــا به شـــداری 
ڕێوڕه ســـمی ناشـــتنی دایكـــی شـــه هیدێك، 
چاالكـــی  كه مپێینێكـــی  وه ڕێخســـتنی 
مه ده نـــی، دانانـــی شـــه وی شـــێعر، مۆســـیقا 
و گۆرانـــی بـــۆ ژنـــان یـــان پێشـــه نگایه تی 
بـــۆ گۆڕانـــی پێوانێكـــی دواكه وتـــوو لـــه  

ده گرێتـــه وه .  كۆمه ڵـــگادا 
هـــه ر لـــه  ســـه ره تای بڕیـــاری حیـــزب بـــۆ 
پێكـــه وه  گرێدانـــی خه باتـــی شـــاخ و شـــار، 
ڕیزه كانـــی  نێـــو  پێشـــمه رگه ی  ژنانـــی 
حیزبـــی دێموكراتـــی كوردســـتانی ئێـــران، 
بـــه  ئاماده یـــی پتـــه وه وه  هاتنـــه  گۆڕه پانـــی 
خه باتـــه وه  و لـــه  هه مـــوو ســـه نگه ره كانی 
خۆیـــان  ئیـــراده ی  و  هه بـــوون  خه باتـــدا 
نیشـــان دا. لـــه  پارێـــزگاری لـــه  بنكـــه  و 
به شـــداریی  تـــا  بگـــره   ناوه نده كانـــه وه  
خه باتـــی  به ره كانـــی  لـــه   مه یدانـــی 
شـــانی  بـــه   شـــان  ژنـــان  چه كدارانـــه دا، 

هاتنـــه   پێشـــمه رگه   پیاوانـــی  و  الوان 
نوێـــی  ڕاســـانی  مزگێنـــی  تـــا  پێشـــه وه  
گوێـــی  بگه یه ننـــه   ڕۆژهـــه اڵت 
وه خه به رهاتووه كانـــی  ویژدانـــه   هه مـــوو 
ــی  ـــه هه ڵمه تێكـ ـــه و ئاماده یی كۆمه ڵـــگا. ئ
چوونكـــه   نه بـــوو،  نه كـــراو  چـــاوه ڕوان 
ژنانـــی دێموكـــرات هـــه ر لـــه  ســـه ره تای 
ده ســـتپێكردنه وه ی خه باتـــی چه كدارانـــه ی 
خۆیـــان  پشـــكی  دێموكراتـــه وه ،  حیزبـــی 
لـــه   و  چه كدارانـــه   بزووتنـــه وه ی  لـــه  
ئازادیـــی  پێنـــاو  لـــه   قوربانـــی  دانـــی 
كۆمه ڵـــگادا  به خته وه ریـــی  و  گـــه ل 
و  برینـــدار  شـــه هید،  هه بوونـــی  بـــووه . 
ژنانـــی  ڕیزه كانـــی  لـــه   كه مئه نـــدام 
ســـه لمێنه ری  به ڵگـــه ی  پێشـــمه رگه دا، 

ڕاســـتیه ن . ئـــه و 
بـــه اڵم به شـــداریی ژن لـــه  گۆڕه پانـــی 
ــی  ــا، چاالكیـ ــه دا ته نیـ ــی چه كدارانـ خه باتـ
ده ســـته وه گرتنی  بـــه   و  پێشـــمه رگانه  
ناگرێتـــه وه .  پێشـــمه رگایه تی  چه كـــی 
گۆڕه پانـــی  لـــه   ژنـــان  ڕاوه ســـتانی 
ویســـته   و  داخـــوازی  ئـــه و  پاراســـتنی 
پێشـــمه رگه   هێـــزی  كـــه   سیاســـییانه ی 
بـــۆی تێده كۆشـــێ زۆر جـــار بـــه  ڕاده ی 
و  كاریگـــه ر  چه كدارانـــه   خه باتـــی 
ژنانـــی  بـــه رزی  وره ی  شـــوێندانه ره . 
لـــه   پشـــتیوانییان  و  شـــنۆ  ناوچـــه ی 
دێموكـــرات  حیزبـــی  و  پێشـــمه رگه  
حه ماســـیی  خۆڕاگریـــی  كاتـــی  لـــه  
حیزبـــی  ڕچه شـــكێنه كانی  پێشـــمه رگه  
هه نـــگاوی  یه كـــه م  لـــه   دێموكـــرات 
ڕاســـانی ئه وســـاڵ لـــه  ناوچـــه ی شـــنۆدا، 
كـــه   ڕاســـتییه یه   ئـــه و  ســـه لمێنه ری 
فـــره   ده توانـــێ  چه كدارانـــه ش  خه باتـــی 
ڕه هه نـــد بـــێ. پشـــتیوانیی ڕاشـــكاوانه ی 
به رگـــی  لـــه   كـــه   ژنانـــه ی  ئـــه و 
نه بـــوون،  پێشـــمه رگایه تیدا  فه رمیـــی 
ــرده وه ،  ــه رز كـ ــانیان بـ ــاواری ڕاسـ ــه اڵم هـ بـ
به ره یه كـــی  پێگه یاندنـــی  مزگێنیـــده ری 
نوێـــی پێشـــمه رگه  بـــۆ بـــه رده وام كردنـــی 
ســـه ربه رزانه   شـــه هیده   ئـــه و  ڕێبـــازی 
ــاڵدا  ــی ئه وسـ ــه  خۆڕاگرییه كانـ ــه  لـ ــوو كـ بـ

كـــرد. به خـــت  گیانیـــان 
ڕۆڵـــی ژنـــان لـــه  ڕاســـانی ئه وســـاڵدا 
دیكه شـــی  مێژوویـــی  وه رچه رخانێكـــی 
بـــه  خۆیـــه وه  بینـــی، چوونكـــه  ئه مســـاڵ 
ژنانـــی دێموكـــرات نیشـــانیان دا كـــه  بەڵـــێ! 
ئـــه وان بۆخۆیـــان ئه كتـــه ری گۆڕه پانـــی 
نـــاده ن  ڕێـــگا  چیدیكـــه   و  چاالكییـــن 
كـــه  ته نیـــا وه ك یـــه ده ك و پاڵپشـــت، بـــه  
شـــێوه ی الوه كـــی لـــه  پشـــت پیـــاوان و لـــه  
ڕیـــزی دووهه مـــی خه باتـــدا جێگایـــان بـــۆ 
دیـــاری بكـــرێ. ئه گه رچـــی لـــه  ڕۆژی 
كوردســـتانه وه ،  كۆمـــاری  دامه زرانـــی 
لـــه   كـــورد  نه ته وه یـــی  بزووتنـــه وه ی 
هه میشـــه   ڕۆژهـــه اڵت  كوردســـتانی 
بـــۆ  خه باتـــی  ده ره تانـــی  و  ده رفـــه ت 
ژنـــان ڕه خســـاندووه  و جێگـــه  و پێگـــه ی 
پێگـــه ی  گـــه ڵ  لـــه   هاوشـــان  ژنانـــی 

ــە  ــه وه دا پێناسـ ــی بزووتنـ ــه  ڕیزه كانـ ــاو لـ پیـ
و مســـۆگه ر كـــردووه ، بـــه اڵم بـــه  هـــۆی 
نه ریتـــه   و  داب  نێـــوان  تێكهه ڵكێشـــێكی 
پاشـــماوه   گـــه ڵ  لـــه   كۆمه اڵیه تییـــه كان 
لـــه   پیاومه زنـــی  ســـوننه تییەكانی 
وێـــڕای  ژنـــان،  خه باتـــدا،  ڕیزه كانـــی 
فیـــداكاری و هه وڵـــی بێوچـــان، بـــه اڵم بـــه  
ده گمـــه ن ده یانتوانـــی بگه نـــه  لووتكـــه . بـــه  
ڕاســـانی ئه مســـاڵ ژنـــان ســـه لماندیان كـــه  
ــه ی  ــه  لووتكـ ــێ لـ ــه وان ده توانـ ــه ی ئـ جێگـ
ــه و  ــه  ئـ ــێوه یه ك كـ ــه  شـ ــێ . بـ ــه روه ریدا بـ سـ
بـــه   كـــه   كۆمه اڵیه تیانـــه ی  ئاســـته نگه  
كـــرده وه  ڕۆڵ و كاریگه ریـــی به شـــداریی 
نه ته وه ییـــدا  تێكۆشـــانی  لـــه   ژنانیـــان 
كه مڕه نـــگ ده كـــرده وه ، ده وریـــان كه متـــر 
ــه ر  ــه  سـ ــر لـ ــته ڵه كه كانی ڕێگـ ــێ و به سـ بـ
لـــه   ژنـــان  ده وری  پێشـــكه وتنی  ڕێـــی 

بتوێنـــه وه .  شۆڕشـــدا 
چاڵه ڕه شـــه كانی كۆمـــاری ئیســـامی 
گۆڕه پانه كانـــی  لـــه   دیكـــه   یه كێكـــی 
ــورد  ــی كـ ــه ربه رزانه ی ژنانـ ــانی سـ تێكۆشـ
ــی  ــه  مانگه كانـ ــه  لـ ــوون  كـ ــازادی بـ ــۆ ئـ بـ
ڕابـــردوودا، پایه كانـــی كۆشـــكی زۆرداریـــی 
هه ژانـــد و ده نگـــی ڕاســـانیان بـــه رز كـــرده وه . 
ناوبانگـــی خۆڕاگریـــی ژنانـــی كـــورد لـــه  
ئیســـامی دا  كۆمـــاری  زیندانه كانـــی 
ـــووه .  ـــانای ب ـــگای ش ـــه رز و جێ هه میشـــه  ب
بـــه اڵم لـــه و  مانگانـــەی دوایـــی دا، ئـــه و 
لـــه   ئیڕاده یه كـــی  و  هێـــز  خۆڕاگرییـــه  
شـــكان نه هاتووتـــری بـــه  خۆیـــه وه  بینـــی 
بوێرانه تـــر،  و  به رزتـــر  ده نگێكـــی  بـــه   و 
كۆمـــاری  دیكتاتۆریـــی  به رانبـــه ر  لـــه  
ئیســـامی دا هـــاواری كـــرد. هه ڵوێســـت 
په یتاكانـــی ژنانـــی  په یتـــا  بانگـــه وازه   و 
گرتووخانـــه   لـــه   نیشـــتمان  خۆڕاگـــری 
كۆمـــاری  نێوه ڕاســـتییه كانی  ســـه ده  
ئیســـامی دا، ده ری خســـت كـــه  ئیـــڕاده ی 
ڕاپه ڕیـــوی  ژنانـــی  ئازادیخوازانـــه ی 
كوردســـتان، زۆر لـــه  به نـــد و زنجیره كانـــی 
زۆرداری به هێزتـــر و كاریگه رتـــره . ژنـــه  
نێـــو  لـــه   به ندكـــراوەكان،  شۆڕشـــگێڕه  
ســـه لماندیان  زیندانیشـــدا  قه فه ســـی 
و  بـــن  پێشـــه نگ  ده توانـــن  ئـــه وان  كـــه  
بێ منـــه ت بژیـــن. ئـــه و ڕاســـانه ی ژنانـــی 
ده ســـت بـــه  ســـه ركراو، ئه گـــه ر بێ وێنـــه ش 
كـــه   وێنانه یـــه   ده گمـــه ن  لـــه و  نه بـــێ، 
گه النـــی  ئازادیخوازیـــی  مێـــژووی  لـــه  
جیهانـــدا بینـــراون و ئێســـتا ژنانـــی كـــورد 
ئـــااڵی  ڕۆژهـــه اڵت  كوردســـتانی  لـــه  
گرتـــووه   به ده ســـته وه   پێشـــه نگایه تییان 
كۆنه په رســـته كانی  ده ســـه اڵتداره   بـــه   تـــا 
ئێـــران بســـه لمێنن كـــه  ده توانـــن لـــه  نێـــو 
بـــه   ببـــن  زیندانیشـــه وه،   قه فه ســـی 
بـــۆ  گه شـــتر  داهاتوویه كـــی  مێعمـــاری 
گه له كه یـــان.  به شـــداریی ڕاســـته وخۆی 
ژنـــان لـــه  خه باتـــی ئاشـــكرا لـــه  دوو بـــه ره ی 
خۆڕاگریـــی  و  چه كدارانـــه   خه باتـــی 
دوو  به ندیخانـــه دا،  لـــه   شۆڕشـــگێرانه  
ژنـــان  خه باتـــی  ســـه ره كیی  بـــواری 

ــه   ــاره دا بـ ــه و جـ ــانی ئـ ــه  ڕاسـ ــه  لـ ــوون كـ بـ
ڕوونـــی دیـــار بـــوون. بـــه اڵم گۆڕه پانـــی 
ده ورگێڕانـــی ژنـــان لـــه  شـــێوه كانی دیكـــه ی 
خه باتیشـــدا، وه كـــوو چاالكیـــی سیاســـی، 
وێـــژه ی  كولتـــووری،  كۆمه اڵیه تـــی، 
له گـــه ڵ  به ربه ره كانـــێ  نه ته وه یـــی، 
و  كۆمه ڵـــگا  دواكه وتووه كانـــی  نه ریتـــه  
یه كســـانیی كۆمه اڵیه تـــی،  بـــۆ  خه بـــات 
هه روه هـــا تێكۆشـــانیان بـــۆ ئاماده كردنـــی 
لـــه   نه ته وه یـــی  دیالۆگـــی  بـــۆ  بەســـتێن  
به شـــدارەكان  سیاســـییه   ئه كتـــه ره   نێـــوان 
كوردستانیشـــدا   سیاســـیی  دیمه نـــی  لـــه  
ڕاســـانێكی ســـه رنج ڕاكێشـــی بـــه  خۆیـــه وه  
ســـه خته كانی  مه رجـــه   لـــه   بینـــی .  
نێوخـــۆی  لـــه   خۆڕاگـــری  و  خه بـــات 
چاالكییـــه   تـــا  بگـــره   كوردســـتانه وه  
ڕه وه نـــدی  سه ربه ســـته كانی  سیاســـییه  
كـــورد لـــه  ده ره وه ی و اڵت، لـــه و مانگانـــه ی 
دواییـــدا، ژنانـــی كـــورد چاالكانه تـــر لـــه  
ـــان  ـــووه  و ئیڕاده ی ـــان ب ـــك ده وری هه مـــوو كاتێ
به شـــێكی زۆری  نوانـــدووه .  لـــه  خۆیـــان 
بـــۆ  كـــه   ئـــه و چاالكییـــه  سیاســـییانه ی 
ڕاســـانی  به هێزكردنـــی  و  پشـــتیوانی 
ئه نجـــام  ڕۆژهـــه اڵت  ئه وجـــاره ی 
دراون، بـــه  به شـــداری و هێندێكیـــان بـــه  
ژنـــان  ڕاســـته وخۆی  پێشـــه نگایه تیی 
لـــه   وه هـــا  هـــه ر  ژنـــان  دران.  ئه نجـــام 
مه ده نـــی،  خه باتـــی  گۆڕه پانه كانـــی 
نێونه ته وه ییـــه كان،  و  سیاســـی  پێوه ندییـــه  
ماڵپـــه ره   لـــه   ڕاده ربڕیـــن  و  نووســـین 
كۆمه اڵیه تییـــه كان  و  ئینتێرنێتـــی 
بـــوون  به شـــدار  چاالكانـــه   هتـــد،  و... 
ده توانـــن  ئیـــدی  كـــه   ســـه لماندیان  و 
و  ویســـت  بـــه   ســـه ربه خۆ،  شـــێوه ی  بـــه  
ئیـــڕاده ی خۆیـــان لـــه  هه بـــوون و داخوازییـــه  
پشـــتیوانی  نه ته وه ییه كانایـــان  و  سیاســـی 
بكـــه ن و هاوشـــانی پیـــاوان لـــه  هه مـــوو 

بگێـــڕن.  ده ور  چاالكانـــه   بواره كانـــدا 
هـــه ر ئـــه و شـــێوه  چاالكیانـــه ی كـــه  بـــاس 
ـــوون  ـــك ب كـــران، ڕێخۆشـــكه ری وه رچه رخانێ
تێڕوانیـــن و هه ڵســـوكه وتی  لـــه  شـــێوه ی 
كۆمه ڵـــگا لـــه  گـــه ڵ ژنانـــی چـــاالك و 
كۆمه اڵیه تیـــی  و  سیاســـی  چاالكیـــی 
كار  پێشـــه نگایه تیی  چوونكـــه   ژنـــان. 
ڕاده ربڕیـــن  سیاســـییه كان،  چاالكییـــه   و 
ڕایه ڵكـــه   چاالكانـــه ی  به كارهێنانـــی  و 
و  ئینتێرنێتییـــەكان  كۆمه اڵیه تییـــه  
به رباڵوتـــر  پێوه ندییه كـــی  دامه زراندنـــی 
بـــوو  كۆمه اڵیه تـــی،  ســـنووربه زێنی  و 
بـــه  یارمه تیـــده ر تـــا ژنـــان ده رگا بـــه ره و 
و  ئـــازادی  نوێـــی  شـــێوه یه كی  ڕووی 
ئـــه و  تـــا  كـــه   بكه نـــه وه   ئازادیخوازیـــدا 
دواییانـــه ش وه كـــوو تەلیســـم یـــان تابـــوو 
ــه   ــێوه  خه باتـ ــه و شـ ــرا. ئـ ــێ ده كـ ــاوی لـ چـ
و  بناغـــه   بـــه ردی  بـــه   ببـــێ  ده توانـــێ 
کۆڵەکەیەکـــی قـــورس و قایمـــی بـــه ره و 
گه یاندنـــی  به ئه نجـــام  و  بـــردن  پێـــش 

ڕاســـان.  
چاالكییـــه   بـــواری  لـــه  

ژنانـــی  ئێســـتا  كولتوورییه كانیشـــه وه ، 
ڕاســـانێكی  خه ریكـــی  ڕۆژهـــه اڵت 
ــده،   ــه و ڕه هه نـ ــكێنی ئـ ــن. ڕچه شـ مێژووییـ
كچـــان و ژنانـــی هونه رمه نـــد لـــه  بـــواره  
ــن  ــه  خه ریكـ ــدان كـ ــی كولتووریـ جیاوازه كانـ
كۆمه ڵـــگا  كۆنه كانـــی  نەریتـــە   قاڵبـــی 
و  هه بـــوون  و  هه ســـت  و  ده شـــكێنن 
ده روونـــی  و  دڵ  نێـــو  جوانیه كانـــی 
لـــه   كـــورده واری  ڕه ســـه نی  كۆمه ڵـــگای 
هاوچه رخـــدا  و  ئه مڕۆیـــی  قاڵبێكـــی 
ــورد  ــه وه . پێشـــكه وتنی ژنانـــی كـ داده ڕێژنـ
لـــه  بـــواری هونـــه ر و كولتـــووره وه ، خه ریكـــه  
خۆیـــه وه   بـــه   بێ وێنـــه   گه شـــانه وه یه كی 
هیـــوای  و  حـــه ز  ئـــه وه ش،  و  ده بینـــێ 
بـــه ره ی نـــوێ و داهاتـــوو بـــۆ ڕه ســـه نیی 
و به رزیـــی كولتـــووری كـــورده واری، كـــه  
بـــه ردی بناغـــه  ی ناســـنامه ی نه ته وه ییـــه  

ده كا.  به هێزتـــر 
نه ته وه یـــی،  وێـــژه ی  پێدانـــی  گه شـــه  
بواره كانـــی  لـــه   دیكـــه   یه كێكـــی 
و  كـــردن  به هێـــز  بـــۆ  ژنـــان  تێكۆشـــانی 
نه ته وه یـــی  ناســـنامه ی  گه شـــه پێدانی 
ــانی  ــه ش دا، ڕاسـ ــه و گۆڕه پانـ ــه  لـ ــوو كـ بـ
و  به رهـــه م  لـــه   نه ته وه یـــی  وێـــژه ی 
نه بـــووه .  بێبـــه ش  كـــورد  ژنانـــی  ده وری 
شـــوێن  بـــواردا،  زۆر  لـــه   ته نانـــه ت 
و  نووســـه ر  ژنانـــی  قه ڵه مـــی  و  په نجـــه  
داهێنـــه ری كـــورد زیاتـــر و قووڵتـــر خـــۆی 
به هێزتـــری  كاریگه ریـــی  و  نوانـــدوه  
هونـــەری،  چاالكییـــه   ده وری  دانـــاوه . 
ڕۆشـــنگه رییه كانی  و  ڕۆشـــنبیری 
كۆمه ڵـــگا  وشـــیاركردنه وه ی  لـــه   ژنـــان 
خواســـی  و  بـــاس  هارووژاندنـــی  و 
مافـــی  و  چاره نـــووس  بـــه   پێوه ندیـــدار 
تاكـــه وه ، بۆتـــه  هـــۆكار كـــه  خه بـــات بـــۆ 
داواكردنـــی  و  یه كســـانی  دادخـــوازی، 
بـــه   شـــێوه كی  بـــه   نه ته وه ییـــه كان  مافـــه  
ڕێكخراوتـــر و لـــه  قاڵبێكـــی ئه وڕۆییـــدا 
بكه وێتـــه  ڕۆژه ڤـــی كۆمه ڵگایـــه وه . ئـــه و 
لـــه   ڕاســـته وخۆی  ده وری  هه نـــگاوه ش 
ســـه ر به ربه ركانـــێ له گـــه ڵ نه ریتـــه  كۆنـــه  
ڕێگایه شـــه وه   لـــه و  و  كۆمه اڵیه تییـــه كان 
ئامـــاده  كردنـــی بەســـتێن  بـــۆ دێموكراتیـــزه  

ده گێـــڕێ.  كۆمه ڵـــگا  كردنـــی 
ژنـــان  چاالكانه تـــری  به شـــداریی 
خه باتـــدا،  بواره كانـــی  هه مـــوو  لـــه  
ــی  ــز كردنـ ــۆ به هێـ ــه ره كی بـ ــی سـ مه رجێكـ
قبووڵـــی  و  یه كســـانیخوازی  ڕوانگـــه ی 
كۆمه اڵیه تییـــه .  یه كســـانیی  چه مكـــی 
هـــه ر  كـــه   ده ركه وتـــووه   كـــرده وه ش  بـــه  
سیاســـی  ڕێبازێکـــی  و  ئایدیۆلـــۆژی 
كـــه  خـــۆی بـــه  پارێـــزه ر و به ره وپێشـــبه ری 
ناســـاندووه ،  كۆمه اڵیه تـــی  یه كســـانیی 
بـــه  كـــرده وه  نه یتوانیـــوه  هه نگاوێـــك لـــه و 
ئامانجـــه  نزیـــك بێتـــه وه، بـــه  بـــێ ئـــه وه ی 
ـــه  ئاســـته كانی  ـــان ل ـــێ ژن ـــگای داب ـــه   ڕێ ك
ــاوه ن ده وری  ــه ری دا خـ ــاردان و به ڕێوه بـ بڕیـ
به شـــداریی چاالكانـــه ی  بـــن.  كاریگـــه ر 
بواره شـــه وه   لـــه و  ڕاســـاندا  لـــه   ژنـــان 

بـــه   لـــه و ڕێگایـــه وه ،  كـــه  ژن  گرینگـــه  
ـــوار و بەســـتێنی   ـــڕاده ی خـــۆی ب ـــز و ئی هێ
و  بڕیـــاردان  لـــه   كـــردن  به شـــداری  بـــۆ 
بـــه   و  بـــكات  خـــۆش  به ڕێوه به ریـــی دا 
كۆمه اڵیه تـــی  یه كســـانیی  كـــرده وه  

جێگیـــر بـــكات.  
هـــزری ڕاســـان لـــه  خه باتـــی ژنانـــدا 
نه ته وه ییشـــدا  یه كیه تیـــی  بـــواری  لـــه  
ڕه نگـــه   بـــوو .  پـــڕۆژه   و  ده ور  خـــاوه ن 
نیشـــاندانی  بـــۆ  چاالكـــی  دیارتریـــن 
ده وری ژنـــان لـــه  به هێـــز كردنـــی بەســـتێن  
كـــۆڕ  ئـــه و  نه ته وه یـــی،  دیالۆگـــی  بـــۆ 
ژنـــان  ســـه ربه خۆیانه ی  كۆبوونـــه وه    و 
بووبـــێ كـــه  ســـنووری حیزبـــی، ناوچه یـــی 
ڕیـــزه   و  كـــرد  تێپـــه ڕ  ئایدیۆلۆژیـــی  و 
ژنانـــی  بـــۆ  چاالكیه كـــی  و  كۆبوونـــه وه  
خســـت.  وه ڕێ  كوردســـتان  ڕۆژهه اڵتـــی 
هاوته ریـــب لـــه  گـــه ڵ ئـــه و تێكۆشـــانه ، 
ژنـــان ده ورێكـــی چاالكیـــان بـــۆ گۆڕینـــی 
زێهنیه تـــی پیاوناوه نـــدی و پیاوســـاالری 
بزووتنـــه وه ی  ڕیزه كانـــی  نێـــو  لـــه  
كوردســـتاندا گێـــڕا . ڕه نگـــه  لـــه  قۆناغێكـــدا 
ئـــه و چاالكییانـــه  هێندێـــك  كاریگه ریـــی 
لـــه   بـــه اڵم  بـــێ،  كـــه م  و  هانده رانـــه  
چاره ســـه ركردنی  بـــۆ  خه بـــات  ڕه وتـــی 
ئـــه و  برینـــه  كۆمه اڵیه تییه كانـــدا، ده وری 
شـــێوه  چاالكییانـــه  هه میشـــه  ئه رێنـــی و 
چاك كه ره وه یـــه . ئـــه و شـــێوه  ده ورگێڕانـــه ، 
خـــاوه ن  و  پتـــه و  نوێـــی  ئیڕاده یه كـــی 
كاریگـــه ری لـــه  ژنـــان پێشـــان ده دا كـــه  
ڕێـــگا بـــۆ گۆڕانكارییه كـــی جه وهـــه ری 
لـــه  كۆمه ڵـــگا و خه باتـــی نه ته وایه تیـــی 

ده كات.  خـــۆش  كوردســـتاندا 
ـــه  هه مـــوو  ـــان ل ـــی ڕاســـانی ژن ـــه  كورت ب
كاریگه ریـــی  خه باتـــدا،  بواره كانـــی 
لـــه   ســـه ر چاالكتـــر كردنـــی  به رچـــاوی 
كۆمه ڵـــگا  پۆتانســـیه له كانی  هه مـــوو 
لـــه  خه بـــات بـــۆ وه ده ســـت هێنانـــی مافـــه  
هه یـــه .  سیاســـییه كاندا  و  نه ته وایه تـــی 
پۆتانســـیه النه ،  ئـــه و  خســـتنی  وه گـــه ڕ 
بـــه  بـــێ ڕاســـانی ژنـــان یـــا به شـــداریی 
ڕاســـاندا  لـــه   ژنـــان  چاالكانـــه ی 
ئـــه و  هه مـــووی  نه ده بـــوو.  ده ســـته به ر 
دژی  بـــه ره ی  ده كه ونـــه   چاالكییانـــه  
كۆمـــاری  داســـه پێندراوه كانی  پێوانـــه  
سیاســـی،  بواره كانـــی  لـــه   ئیســـامی 
ئه خاقـــی  كولتـــووری،  كۆمه اڵیه تـــی، 
و  پێـــوان  كۆمه ڵێـــك  ئایدیۆلۆژییـــه وه .  و 
ڕێچكـــه  و ڕێبـــاز كـــه  ئه گـــه ر لـــه  بنـــه ڕه ت 
ته نانـــه ت  نه كرێـــن،  كێـــش  ڕیشـــه   ڕا 
ده رگای  ڕێژیمـــش،  ڕووخاندنـــی  بـــه  
گۆڕانـــكاری، دێموكراســـی و یه كســـانیی 
ــانی  ــه  ڕاسـ ــه وه . بۆیـ ــی ناكرێتـ كۆمه اڵیه تـ
داهاتوویه كـــی  مزگێنیـــده ری  ژنـــان 
گه النـــی  و  نه ته وه كه مـــان  بـــۆ  گه شـــتر 
ناوچه یـــه . ژن لـــه  "ڕاســـان"دا یـــان ڕاســـانی 
هه مـــوو  ڕاســـانی  ڕێخۆشـــكه ری  ژن، 
كۆمه ڵـــگا و وه ده ســـت هێنانـــی ئـــازادی و 

نییه .  یه كســـا
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ـــەر  ـــی ئەكب ـــار عەل رۆژی ١٩ی بەفرانب
لـــە  یەكێـــك  ڕەفســـەنجانی،  هاشـــمیی 
ــرد.  ــامی مـ ــاری ئیسـ ــی كۆمـ كۆڵەكەكانـ
كەســـێك كـــە لـــە هەمـــوو جینایەتەكانـــی 
و  تیـــرۆر  لـــە  ئیســـامیدا  كۆمـــاری 
لەســـێدارەدان،  تـــا  بگـــرە  ســـەركوتەوە 
ــەدا  ــان جینایەتـــی دیكـ ــردن و دەیـ زیندانیكـ
دەســـتی بـــااڵی هەبـــووە و لـــە دوو دادگای 
ئاڵمـــان )میكۆنـــووس( بـــە بۆنـــەی تیـــرۆری 
ڕێبەرانـــی حیزبـــی دێموكراتـــی كوردســـتانی 
ئێـــران و ئارژانتیـــن )ئامیـــا( و تەقاندنـــەوەی 
ناوەنـــدی جوولەكـــەكان، بڕیـــاری دەســـتگیر 
كردنـــی بـــۆ دەرچووبـــوو! لـــە ســـەر ڕۆڵـــی 
زۆر  جینایەتانـــەدا  لـــەو  ڕەفســـەنجانی 
لـــەم  بۆیـــە  بیســـتراوە،  زۆر  و  گوتـــراوە 
پێشـــتر  كـــە  ئـــەوەی  دیســـانەوە  وتـــارەدا 
گوتـــراوە دووپاتـــە نابێتـــەوە، بەڵكـــوو لـــە 
یـــان  ســـەر الیەنێـــك قســـە دەكرێـــت كـــە 
باســـی لـــە ســـەر نەكـــراوە یـــان كەمتـــر باســـی 

ــراوە.  ــەر كـ ــە سـ لـ
ڕەفســـەنجانی  كـــە  ئـــەوەی  لەگـــەڵ 
مێـــژووی  دەگمەنـــی  جینایەتكارێكـــی 
كاتـــی  لـــە  بـــەاڵم  بـــوو،  مرۆڤایەتـــی 
ــە  ــی لـ ــۆ پیرۆزكردنـ ــك بـ ــەوە هەوڵێـ مردنییـ
ــێك  ــەن بەشـ ــە الیـ ــە لـ ــەم هەوڵـ ــە، ئـ ئارادایـ
ـــە و ئۆپۆزیســـیونی ڕەفســـەنجانی  ـــە نوخب ل
و تەنانـــەت هێندێـــك لـــە ئۆپۆزیســـیۆنی 
ڕێژیمـــەوە دەدرێـــت! هـــاوكات لـــە گـــەڵ 
ــن  ــدا گەورەتریـ ــە نێوخـــۆی ئێرانیشـ ــەوە لـ ئـ
پرســـەی لـــە دوای پرســـەی خۆمەینییـــەوە 
كـــە  لێـــرەدا پرســـیار ئەوەیـــە  بـــۆ گیـــرا! 
ئـــەم دۆخـــە بۆچـــی لـــە ئێرانـــدا خولقـــاوە 
و  ســـەركوتكەر  عاشـــقی  خەڵـــك  كـــە 
بـــە  یـــان  بوونـــە؟  خۆیـــان  جەلادەكـــەی 
واتایەكـــی دیكـــە هـــۆی تووشـــبوونی خەڵـــك 
بـــە ســـەندرۆمی ســـتۆكهۆڵم لـــە ئێرانـــدا 
چیـــە؟ ڕۆڵـــی ڕەفســـەنجانی لـــە پێكهاتنـــی 

ئـــەو كۆمەڵگەیـــەدا چیـــە؟
شـــێوەی  لـــە  پرســـیارە  ئـــەم  واڵمـــی 
كـــە  ئێراندایـــە  لـــە  دەســـەاڵتداری 
دەســـەاڵتێكی تۆتالیتێـــرە! بـــەاڵم دەســـەاڵتی 
تۆتالیتێـــر چـــۆن دەبێتـــە هـــۆی پێكهاتنـــی 
ئـــەو دۆخـــەی كـــە پرســـیاری لـــە ســـەر ســـاز 

كـــرا؟
تۆتالیتێـــر بـــە ڕێژیمگەلێـــك دەڵێـــن كـــە 
بـــە ســـەر هەمـــوو چاالكییـــە ئابـــووری، 
فەرهەنگیەكانـــدا  و  كۆمەاڵیەتـــی 
چاوەدێـــری دەكـــەن، لـــەم سیســـتمگەلەدا 
دەســـەاڵتی سیاســـی لـــە الیـــەن حیزبێكـــەوە 
چەشـــنە  هـــەر  و  دەكـــرێ  قـــۆرخ 
چاودێرییەكـــی ئازادانـــەی كۆمەڵگـــە لـــە 
نێـــو دەبرێـــت، لـــە تیـــرۆر بـــۆ ســـەركوتی 
هـــەوڵ  و  وەردەگیرێـــت  كەڵـــك  دژبـــەران 
دەدرێ كـــە كۆمەڵگـــە لـــە ســـەر بنەمـــای 
ئیدئۆلۆژیـــی حیزبـــی بـــار بهێنرێـــت )١(.  
ـــە كۆمەڵگـــەی  ـــە ل ـــر ك دەســـەاڵتی تۆتالیتێ
مێگەلیـــدا پێـــك دێ، بـــە لـــە نێـــو بردنـــی 
بنەماكانـــی كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی، نەریتـــە 
و  كۆمەڵگـــە  مافەكانـــی  سیاســـییەكان، 
بەمێگەلكردنـــی چینەكانـــی نـــاو كۆمەڵگـــە 
ـــی  ـــی كۆمەڵگـــەی مێگەل ـــی پێكهاتن دۆخ
ـــە ڕێگـــەی  ـــزم ل ـــر دەكات. تۆتالیتاری لەبارت
ـــە دوو شـــێوە كۆمەڵگـــەی  ـــەوە ب ئیدئۆلۆژیی
مەدەنـــی تێـــك دەشـــكێنێ و دۆخـــی لەبـــار 
بـــۆ كۆمەڵگـــەی مێگەلـــی پێـــك دەهێنێـــت: 
یەكـــەم لـــە ڕێگـــەی تێكدانـــی پێوەندیـــی 
نێـــوان مرۆڤـــەكان و دووهـــەم لـــە ڕێگـــەی 
لـــە  مرۆڤـــەكان  تێگەیشـــتنی  تێكدانـــی 
واقعییـــەت)2(.  مێگـــەل بـــە خەڵكانێـــك 
ئـــەوەی كـــە  بـــە هـــۆی  دەگوتـــرێ كـــە 
تاكێكـــی  كۆمەڵـــە  لـــە  زیاتـــر  شـــتێك 
بێ شـــوناس و خەمســـارد نیـــن و ناكـــرێ 
بنەماكـــەی  كـــە  نێـــو ڕێكخراوێكـــدا  لـــە 
قازانجـــی گشـــتییە یـــان لـــە نێـــو پارتـــە 
و  ســـینفی  ڕێكخـــراوە  و  سیاســـییەكان 
كرێكارییەكانـــدا ڕێـــك بخرێـــن. ئاكامـــی 
ئەندامگیریـــی بزووتنەوەگەلـــی تۆتالیتێـــر 
ــەی  ــە زۆرینـ ــە كـ ــدا ئەوەیـ ــو مێگەلـ ــە نێـ لـ
ــتر لـــە  ــانێكن كـــە پێشـ ئەندامەكانیـــان كەسـ
مەیدانـــی سیاســـەتدا بەشـــدار نەبوونـــە كـــە 
لـــە  ئـــەوان  هـــۆی خەمســـاردیی  دەبێتـــە 
بەرانبـــەر ڕەخنـــەی دژبەرانـــی سیاســـیی 
بزووتنـــەوە تۆتالیتێرەكـــەدا)٣(.  ئامانجـــی 
ڕێكخســـتنی  تۆتالیتێـــر  بزووتنەوەگەلـــی 
بەرهەمـــی  مێگەلـــە  ئـــەم  كـــە  مێگەلـــە 
چینایەتییـــە.  پێكهاتـــەی  داڕمانـــی 

تاكـــەكان  داڕمانـــەدا  ئـــەم  ئاكامـــی  لـــە 
ســـەرگەردان دەبـــن و خاوەنـــی هیـــچ چەشـــنە 
شوناســـێك  و  بەرژەوەنـــدی  پێوەنـــدی، 
ــەوە  ــا ئارنتـ ــەی هانـ ــە ڕوانگـ ــن)٤(.  لـ نیـ
گرینگتریـــن تایبەتمەندیـــی بزووتنەوەگەلـــی 
تۆتالیتاریســـتی ئەوەیـــە كـــە بـــە خێرایـــی لـــە 
بیـــر دەكرێـــن، ئـــەم تایبەتمەندییـــە لـــە بـــارەی 
ئـــەم  ڕێبەرانـــی  ناوبانگـــی  چۆنییەتیـــی 
بزووتنەوەیـــەوە ڕاســـتترە. ئـــەم تایبەتمەندییـــە 
پێوەندیـــی بـــە لەرزۆكیـــی مێگەلـــەوە هەیـــە. 
بـــەاڵم ئـــەوە هەڵەیـــە كـــە بـــە بۆنـــەی ئـــەم 
كـــە  بكەیـــن  بیـــر  لـــە  تایبەتمەندییـــەوە 
ڕێژیمگەلـــی تۆتالیتێـــر تـــا ئـــەو كاتـــەی 
كـــە لـــە دەســـەاڵتدان و ڕێبەرانـــی تۆتالیتێـــر 
تـــا ئـــەو كاتـــەی كـــە زینـــدوون، تـــا كۆتایـــی 

پاڵپشـــتیی مێگەلیـــان هەیـــە)٥(. 
تۆتالیتێـــر  سیســـتمی  گشـــتی  بـــە 
ــە  ــۆی بـ ــی خـ ــە ئیدئۆلۆژیـ ــێ كـ تێدەكۆشـ
ســـەر واقعییەتـــدا بســـەپێنێ و لـــە ســـەر 
ئەساســـی ئـــەم ئیدئۆلۆژییـــە لـــە هەمـــوو 
ئـــەم  بـــكات.  دەســـتێوەردان  بوارەكانـــدا 
ئیدئۆلۆژییـــە كۆمەڵێـــك بـــاوەڕی سیاســـی-
ـــێ  ـــوان دەب ـــە هەم ـــی گشـــتگیرە ك مەزهەبی
پێـــی وەفـــادار بـــن. لـــە ســـەر ئەساســـی 
تۆتالیتێـــر  ڕێژیمـــی  ئیدئۆلۆژییـــە  ئـــەم 
و  تـــاك  ژیانـــی  بوارەكانـــی  هەمـــوو  لـــە 
كۆمەڵـــدا دەســـتێوەردان دەكات. بـــەم شـــێوەیە 
و  تایبەتـــی  بـــوارە  هەمـــوو  كـــردەوە  بـــە 
ناسیاســـییەكانی ژیـــان لـــە نێـــو دەبـــات، 
ئـــەم كارە نەبوونـــی فرەبـــاوەڕی و ســـەلیقە و 
شـــێوە جۆراوجۆرەكانـــی ژیـــان و ســـەركوتی 

لـــێ دەكەوێتـــەوە! جیابیرانـــی 
كارل فرێدریـــش  بۆچوونـــی  پێـــی  بـــە 
دەوڵەتـــە  بێرژینســـكی  زیبیگنیـــۆ  و 
تایبەتمەندییـــان  شـــەش  تۆتالیتێـــرەكان 

لـــە: بریتیـــن  كـــە  هەیـــە)٦(  
١. ئـــەم حكوومەتانـــە لـــە ســـەر ئەساســـی 

ئیدئۆلـــۆژی پێـــك دێـــن.
2. لـــەم واڵتانـــەدا فرەحیزبـــی بوونـــی 
ــە و  ــاك حیزبییـ ــردەوە تـ ــە كـ ــە و واڵت بـ نیـ
بەڕێوەبەریـــی سیاســـیی واڵت، بانگەشـــەی 
كۆمەاڵیەتـــی، كولتـــووری و پەروەردەیـــی 
لـــە ئەســـتۆی ئـــەم حیزبەیـــە. ڕێبەریـــی 
ئـــەم حیزبـــە بـــە گشـــتیی تەنیـــا لـــە الیـــەن 

یـــەك كەســـەوەیە. ڕێبەریـــی ئـــەم حیزبـــە یـــان 
ـــە ئەســـتۆی خـــودی ڕێبـــەری  ڕاســـتەوخۆ ل
ئۆتۆكراتیكـــی واڵتـــە یـــان لـــە ئەســـتۆی 
ڕێبـــەری  بـــاوەڕی  جێـــی  كەســـێكی 

ئۆتۆكراتیكـــە.
لـــە  بەرگـــری  بـــۆ  حكوومـــەت   .٣
ـــەكاندا  ـــوون و هێرش ـــەر ڕاب ـــە بەرانب خـــۆی ل
هێزێكـــی نیزامیـــی تیرۆریســـتیی هەیـــە.
و  ڕاگەیانـــدن  ئامـــرازی  هەمـــوو   .٤
ڕاگەیەنـــە گشـــتییەكان یـــان لـــە پاوانـــی 
ـــەوە  ـــەن حكوومەت ـــە الی ـــان ل ـــدان ی حكوومەت

كۆنتـــرۆڵ دەكرێـــن.
٥. دەوڵـــەت هیـــچ تـــاك یـــان ڕەوتێكـــی 
قبـــووڵ  خۆیـــدا  تەنیشـــت  لـــە  چەكـــدار 

نـــاكات.
بـــە  واڵتانـــەدا  لـــەم  ئابـــووری   .٦
شـــێوەیەكی ناوەنـــدی لـــە الیـــەن حكوومەتـــەوە 
ڕێبـــەری دەكرێـــت. بـــە واتایەكـــی دیكـــە 

دەوڵەتییـــە. وەاڵتانـــەدا  لـــەو  ئابـــووری 
لـــە  ســـتێپان  ئاڵفرێـــد  و  لینـــز  ژوان 
باســـێكی تەكمیلیـــدا ئـــەم شـــەش خاڵـــەدا 
ــی  ــك توانیـ ــەركات ڕێژیمێـ ــە: "هـ ــن كـ دەڵێـ
ـــووری و  هەمـــوو پلۆرالیزمـــی سیاســـی، ئاب
كۆمەاڵیەتـــی هەنووكەیـــی لـــە نێـــو ببـــات 
و  یۆتۆپیایـــی  ئیدئۆلۆژییەكـــی  لـــە  و 
ڕوون و تـــاك پێـــڕەوی بـــكات و توانایـــی 
ڕێكخســـتنی بەربـــاڵو و بەهێـــزی هەبـــێ 
و خاونـــی ڕێبەرێكـــی كاریزماتیـــك بێـــت و 
هیـــچ شـــتێك نەتوانـــێ دەســـەاڵتی ســـنووردار 
ــۆ  ــی بـ ــوكەوت و بڕیارەكانـ ــكات و هەڵسـ بـ
چاوەڕواننەكـــراو  مێگـــەل  و  رووناكبیـــر 
ــەم  ــە ئـ ــن كـ ــن بڵێیـ ــەوكات دەتوانیـ ــت، ئـ بێـ

)٧( توتالیتێـــرە".  حكوومەتـــە 
ڕێژیمـــە  تایبەتمەندیـــی  ئـــەوە 
تۆتالیتێرەكانـــە كـــە تێدەكۆشـــێ مرۆڤـــەكان 
ــە فرەیـــی و  ــات كـ ــێوەیەك ڕێـــك بخـ ــە شـ بـ
جیاوازیـــی بێ ســـنووریان لـــە نێـــو بـــڕوات 
ـــە شـــێوەی تاكێكـــی  ـــەكان ب و هەمـــوو مرۆڤ
تەریككەوتـــوو لـــێ بـــكات. ئـــەم ویســـتە 
ـــە كـــە  ـــی هەی ـــی جیبەجێبوون ـــك ئیمكان كاتێ
ـــن  ـــێوەیەك بگۆڕدرێ ـــە ش ـــەكان ب ـــوو تاك هەم
كـــردەوەی  هێندێـــك  بەرانبـــەر  لـــە  كـــە 
و  یـــەك  وەك  دژكـــردەوەی  تایبەتـــدا، 
ـــن  ـــدەن! یەكەمی ـــر نیشـــان ب ـــێوەی یەكت هاوش

هەمەالیەنـــە،  زاڵبوونـــی  بـــۆ  هەنـــگاو 
لـــە  حوقووقـــی  كەســـایەتیی  كوشـــتنی 
لـــە  ئامانجـــە  ئـــەم  كـــە  مرۆڤەكاندایـــە 
ـــا  ـــەندنەوەی پاڵپشـــتیی یاس ـــە س ـــەوە ل الیەك
دیكـــەوە  الیەكـــی  لـــە  و  خەڵكانێـــك  لـــە 
ــە  ــك كـ ــە خەڵـ ــتەگەلێك لـ ــی دەسـ پێكهێنانـ
لـــە  كردەوەكانیـــان  و  نایانگرێتـــەوە  یاســـا 
دەبـــێ!  جێبەجـــێ  یاســـاوەیە،  ســـەرووی 
هەنـــگاوی گرینگـــی دووهـــەم كوشـــتنی 
كەســـایەتیی ئەخاقـــی لـــە مرۆڤەكاندایـــە! 
پێكهێنانـــی  ڕێگـــەی  لـــە  تۆتالیتاریـــزم 
دۆخێكـــەوە كـــە ویـــژدان كاریگەریـــی خـــۆی 
لە دەســـت دەدات و ئیمكانی جێبەجیكردنی 
كاری بـــاش نامێنێـــت، توانیـــی هاودەســـتیی 
ئاگایانـــە و ڕێكخـــراوی هەمـــو مرۆڤـــەكان 
ــردا  ــتمی تۆتالیتێـ ــە جینایەتەكانـــی سیسـ لـ
ئـــەم  نموونـــەی   )٨( بـــدات!  پـــێ  پـــەرە 
بزووتنـــەوەی  ســـەركوتی  تایبەتمەندییـــە 
كۆمەڵگـــە  و  حكوومـــەت  كـــە  كـــوردە 
یـــەك  و  كـــردووە  ســـازیان  مێگەلییەكـــە 
كۆمەڵگەكـــە  و  هەیـــە  دژكـــردەوەی 

دەكات! تەئیـــد  ڕێژیـــم  جینایەتەكانـــی 
باســـی  ســـەر  دێینـــەوە  ئێســـتا 

! نی نجا فســـە ە ڕ
ڕێژیمـــی كۆمـــاری ئیســـامی كـــە لـــە 
ـــە  ـــێكدا هات ـــی شۆڕش ـــی بەالڕێدابردن ئاكام
ســـەر كار، بـــۆ جێگیربوونـــی ئیدئۆلۆژیـــی 
بـــە  پێویســـتی  خـــۆی  تۆتالیتاریســـتیی 
وەك  جەلـــادی  و  بێبەزەیـــی  كەســـانێكی 
ـــتیدا  ـــە ڕاس ـــوو. چوونكـــە ل ڕەفســـەنجانی ب
ـــەن  ـــە الی ـــا ل ـــران تەنی شۆڕشـــی ١٩٧٩ی ئێ
ـــەوە نەكـــرا، بەڵكـــوو هەمـــوو حیـــزب  مەالكان
و ڕێكخـــراوە سیاســـی و كۆمەاڵیەتـــی و 
كۆلتوورییەكانـــی ئێـــران بـــە هەمـــوو جـــۆرە 
ئیدئۆلـــۆژی و  ڕێبازێكـــی تایبـــەت بـــە 
ــا  ــە وەهـ ــوون! لـ ــدار بـ ــدا بەشـ ــەوە تێیـ خۆیانـ
سیاســـی  پلۆرالیزمێكـــی  كـــە  دۆخێكـــدا 
تێیـــدا بـــەدی دەكرێـــت، تاقـــە گرووپێـــك 
ڕووبـــاری  نێـــو  بـــە  تێپەڕیـــن  بـــە  تەنیـــا 
خوێنـــدا بـــە حكوومەتـــی تۆتالیتێـــر دەگات! 
ـــی  ـــردەوەی الیەنەكان چوونكـــە لەگـــەڵ دژك
ــاری  ــە كۆمـ ــت. بۆیـ ــەرەوڕوو دەبێـ ــە بـ دیكـ
ئیســـامی بـــۆ گەیشـــتن بـــە حكوومەتـــی 
دڵخـــوازی خـــۆی ڕووبارێـــك لـــە خوێنـــی 

ـــران  ـــوو جیابی ـــا و هەم ـــك هێن ـــدا پی ـــە ئێران ل
ــرد! ــۆ كـ ــۆی قەاڵچـ ــی خـ و نەیارانـ

چـــوار  بـــە  نزیـــك  ئـــەم  مـــاوەی  لـــە 
تیمـــی  كـــە  ســـەلمێنراوە  دەیەیـــەدا 
ڕەفســـەنجانی لـــە هەمـــوو جینایەتەكانـــدا 
ــتای  ــی ئێسـ ــی ڕێژیمـ ــە جێگیربوونـ ــە بـ كـ
بـــووە!  بەشـــدار  پێكـــرد،  دەســـتی  ئێـــران 
ــی  ــی ئەنجومەنـ ــە ئەندامـ ــەنجانی كـ ڕەفسـ
ئـــەم  بـــوو،  ئیســـامی  شۆڕشـــی 
ئەنجومەنـــە لـــە ١٥ی جۆزەردانـــی ١٣٥٩وە 
شۆڕشـــی  و  داخســـت  زانســـتگەكانی 
ڕاونانـــی  مەبەســـتی  بـــە  فەرهەنگیـــی 
مامۆســـتا و خوێنـــدكارە جیابیـــرەكان دەســـت 
پـــێ كـــرد و ئیدئۆلۆژیـــی ئیســـامییان بـــە 
لـــە  ناوبـــراو  ســـەپاند.  زانســـتگەدا  ســـەر 
درێـــژەدان بـــە شـــەڕی ئێـــران و عێراقـــدا 
دەســـتێكی بـــااڵی هەبـــووە كـــە مەبەســـتی 
لـــەو كارەش ســـەركوتی نەیارانـــی ڕێژیـــم لـــە 
ناوخـــۆی ئێرانـــدا بـــوو. هـــەر لـــە تیرۆرەكانـــی 
نـــاو دەزگای حكوومەتـــەوە بگـــرە تـــا دەگاتـــە 
قەاڵچۆكردنـــی حیزبەكانـــی ئێـــران و شـــەڕی 
كوردســـتان و ناوچەكانـــی دیكـــەی ئێـــران، 
لـــەم ماوەیـــەدا ڕوویـــان داوە. لەســـێدارەدان 
و گوللەبارانكردنـــی زیندانیانـــی سیاســـی، 
لـــە عەلـــی خامنەیـــی چ  پاڵپشـــتیكردن 
لـــە كاتـــی ســـەركۆماریی ناوبـــراودا و چ 
لـــە كاتـــی دیاریكرانیـــدا وەكـــوو ڕێبـــەری 
ــۆ  ــنجانی بـ ــی رفسـ ــە كردەوەكانـ ــم، لـ ڕێژیـ
تۆتالیتێـــری  ڕێژیمـــی  جێگیركردنـــی 
تێـــرۆری  ئێرانـــن.  ئیســـامیی  كۆمـــاری 
لـــە  ڕێژیـــم  ئۆپۆزیســـیونی  ڕێبەرانـــی 
دەرەوەی ئێرانیـــش كـــە زۆربـــەی هەرەزۆریـــان 
لـــە ســـەردەمی ســـەرۆك كۆماریـــی ئـــەودا 
ڕوویـــان دا و هەروەهـــا قەتڵـــە زنجیرەییـــەكان 
لـــە ژێـــر دەســـەاڵت و ڕێنوێنیـــی ناوبـــراودا 

ــووە! بـ
ئـــەم كردەوانـــە بـــوون بـــە هـــۆی ئـــەوەی 
كـــە بـــەدەر لـــە ڕێژیـــم و دامودەزگاكانـــی، 
ــتنی  ــۆ ڕێكخسـ ــە بـ ــی دیكـ ــچ الیەنێكـ هیـ
ـــەوە.  ـــدا نەمێنێت ـــە ئێران ـــك ل ـــی خەڵ كۆمەاڵن
بـــە  ڕەفســـەنجانی  تیمـــی  چوونكـــە 
كەســـایەتییە  و  حیـــزب  هەمـــوو  كـــردەوە 
نابـــوو.  ڕاو  ئێرانـــدا  لـــە  جیابیرەكانـــی 
ــك  ــك ڕیـ ــە خەڵـ ــوو كـ ــك نەمابـ ــر حیزبێـ ئیتـ

بخـــات و الیەنگـــر و وەفـــاداری هەبێـــت. 
"كاتێـــك كـــە وەفـــاداری بـــە گرووپـــەكان 
لـــە نێـــو دەچـــێ، كۆمەڵگـــەی مێگەلـــی 
ســـەرهەڵدەدات".)٩(  ئـــەوەی كـــە ئەمـــڕۆ 
لـــە ئێرانـــدا دەیبینـــی كۆمەڵگەیەكـــە كـــە لـــە 
نەبوونـــی حیـــزب و ڕێكخـــراوی ســـەربەخۆدا 
بـــە شـــێوەی كۆمەڵگەیەكـــی مێگەلیـــی 
ــەركوتی  ــە ئاكامـــی سـ ــە لـ ــووە كـ لـــێ هاتـ

ڕێژیمـــدا پێـــك هاتـــووە.
ئەمـــڕۆ دەبینیـــن كـــە ڕێژیـــم توانیویـــە بـــە 
دوورخســـتنەوە و هەڵوەشـــاندنەوەی حیـــزب 
و ڕێكخراەكانـــی دیكـــە، لـــە نیـــو خۆیـــدا 
و لـــە ڕەگـــەزی خـــۆی ئۆپۆزیســـیونێكی 
ـــی  ـــێت! زیندانی ـــك دابتاش ـــۆ خەڵ ـــی ب ڕواڵەت
سیاســـی و ڕێبەرانـــی زیندانیكـــراوی لـــە 
ـــكات!  ـــك چـــێ ب ـــۆ خەڵ ـــۆی ب ڕەگـــەزی خ
كەڕووبـــی  و  مووســـەوی  میرحســـەینی 
كـــە لـــە ڕەگـــەزی خـــودی ڕێژیمـــن و لـــە 
دەیـــەی یەكەمـــی تەمەنـــی ڕێژیمـــدا )كـــە 
زۆرینـــەی جینایەتـــەكان لـــەو كاتـــەدا بـــوون( 
بەرپرســـی بـــااڵی ڕێژیـــم بوونـــە، بوونەتـــە 
ئۆپۆزیســـیون!  بەندكـــراوی  ڕێبەرانـــی 
لـــە  ڕێپێوانەكانـــدا  لـــە  خەڵـــك  دروشـــمی 
بۆتـــە  دێموكراســـی  و  ئـــازادی  جیاتـــی 
ســـەردەمی  میرحســـەین!"  حســـەین،  "یـــا 
ســـەركوت  و  فەرهەنگـــی  شۆڕشـــی 
دەبێتـــە  جیابیـــران  قەاڵچۆكردنـــی  و 
ســـەردەمی زێڕینـــی ئیمـــام! ڕەفســـەنجانی 
تواندنـــەوەی  كـــوورەی  بەرپرســـی  كـــە 
پشـــتیوانی  دەكرێتـــە  بـــووە،  جیابیـــران 
داخوازییەكانـــی خەڵـــك! خەڵخاڵـــی دەبێتـــە 
ــە  ــە لـ ــی كـ ــەن ڕۆحانـ ــاڵحخواز! حەسـ ئیسـ
تیـــرۆر  هەمـــوو  جێبەجێكردنـــی  كاتـــی 
بـــااڵی  بەرپرســـێكی  جینایەتەكانـــدا  و 
بـــووە،  ڕێژیـــم  ئەمنیەتییەكانـــی  دەزگا 
دەكرێتـــە "میانـــەڕەو" و نامێلكـــەی مافـــی 

دەكاتـــەوە! بـــاڵو  شـــارۆمەندی 
پاڵپشتی لە سەركوتكەر و داپلۆسێنەری 
كۆمەڵگـــەی  لـــە  تەنیـــا  كۆمەڵگـــە، 
بەرپرســـی  كـــە  دەدات!  ڕوو  مێگەلیـــدا 
ــەش  ــەم كۆمەڵگەیـ ــی ئـ ــی پێكهاتنـ یەكەمـ
بۆیـــە  بـــووە.  ڕەفســـەنجانی  هاشـــمیی 
درێژمـــاوەدا  لـــە  ڕەفســـەنجانی  نەمانـــی 
ـــە جەســـتەی ڕێژیمـــە.  زبرێكـــی كاریگـــەر ل
چوونكـــە ڕێژیـــم ئەندازیـــاری پێكهاتنـــی 
كۆمەڵگـــەی مێگەلیـــی لـــە دەســـت داوە و 
ـــاو ڕێژیمـــدا نیـــە كـــە  ـــە ن كەســـێكی دیكـــە ل
بتوانـــێ ئـــەو ڕۆڵـــە بگێڕێـــت. جیـــا لـــەوەش، 
ڕەفســـەنجانی خاڵـــی بـــە یـــەك گەیشـــتنی 
باڵەكانـــی ڕێژیـــم بـــوو كـــە بـــە نەمانـــی 
نێـــو  لـــە  هێـــز  خاڵـــە هاوســـەنگیی  ئـــەم 
ـــم  ـــت و ڕێژی ـــك دەچێ ـــدا تێ ـــی ڕێژیم باڵەكان

بـــەرەوڕووی قەیـــران دەبێتـــەوە!
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شەماڵ تەرغیبی

مانـــگ  چەندیـــن  نەدانـــی 
ـــوو  مووچـــە و حەقدەســـتی وەدواکەوت
هەنووکـــە یەکێـــک لـــە ســـەرەکیترین 
بـــەردەم  لەمپەڕەکانـــی  و  کێشـــە 
ئێرانـــە؛  مووچەخۆرانـــی  ژیانـــی 
کرێکارانـــی شـــارەداریی "کـــۆزەران" 
کرماشـــان،  پارێـــزگای  بـــە  ســـەر 
پیشـــەیی  ناوەنـــدی  کرێکارانـــی 
شـــاری  ســـەنعەتی  و  کشـــت 
ـــکاری  ـــی پەیمان ـــاد، کرێکاران مەهاب
شـــارەداریی دێزفوول، پەرەســـتارەکانی 
مینـــاب، مووچەخۆرانـــی ســـندووقی 
خانەنشـــین کراوانـــی ســـەنعەتی پـــۆاڵ 
و چەندیـــن توێـــژی دیکـــە لـــە دوو 
حەوتـــووی ڕابـــردوودا بـــۆ ئێعتـــراز بـــە 
نەدانـــی مووچەکانیـــان کۆبوونـــەوەی 

وەڕێخســـت. ناڕەزایەتییـــان 
باڵوبوونـــەوەی ئـــەم هەوااڵنـــە لـــە 
ــانی  ــەورە بەرپرسـ ــە گـ ــدان کـ کاتێکـ
ــی  ــە بوونـ ــا لـ ــەردەوام حاشـ ــم بـ ڕێژیـ
کێشـــە و گرفتـــی ئابووریـــی دەکـــەن 
و تەنانـــەت بـــە چەشـــنێک لێـــدوان 
بـــاری دارایـــی  بڵێـــی  دەدەن وەک 
دۆخـــی  و  خەڵـــک  گوزەرانـــی  و 
و  باشـــە"  "زۆر  ئێـــران  ئابووریـــی 
هەمـــوو ئـــەو کێشـــانە کـــە خەڵـــک بـــە 
شـــەو و بـــە ڕۆژ لەگەڵـــی بـــەرەوڕوون 
هـــی واڵتێکـــی دیکەیـــە و بەســـەر 
داســـەپێندراوە!  ئێرانـــدا  خەڵکـــی 
تەنانـــەت لـــە بوودجـــەی پیشـــنیاریی 
داهاتـــوو،  ســـاڵی  بـــۆ  دەوڵەتیـــش 
شـــێوازی بـــاس کـــردن لـــە دۆخـــی 
ئێســـتا و هیواداربـــوون بـــۆ "باشـــتر 
و  زەق  زۆر  دۆخەکـــە"  کردنـــی 
بەرچـــاوە؛ خاڵێکـــی جێگـــەی ســـەرنج 
لـــەم گەاڵڵـــە پێشـــنیارییەی دەوڵـــەت 
ئەمســـاڵدا  ســـەرماوەزی  لـــە  کـــە 
ڕۆحانییـــەوە  حەســـەن  لەالیـــەن 
ڕەوانـــەی مەجلیـــس کـــرا، ئەوەیـــە 
لەســـەر  زۆر  پێداگرییەکـــی  کـــە 

"بـــاج" کـــراوە. واتـــە بەپێچەوانـــەی 
ڕابـــردوو،  ســـااڵنی  بوودجـــەی 
لەوەیکـــە  زیاتـــر   ٩٦ بوودجـــەی 
بیـــر لـــە ســـەرچاوەیەکی جێگـــەی 
متمانـــەی داهـــات بکاتـــەوە، پشـــتی 
بـــە وەرگرتنـــی بـــاج لـــە هاوواڵتیـــان 
بەســـتووە!  ئابوورییـــەکان  یەکـــە  و 
بـــەاڵم بەڕاســـتی بوودجـــەی ســـاڵی 

قەیرانـــە  لـــەو  ئێـــران  دەتوانـــێ   ٩٦
بـــکات؟ ڕزگار  هەنووکەییـــە 

ئیســـماعیل ســـەعیدی زادە کـــە 
فەرمانـــدە  لـــە  یەکێـــک  بۆخـــۆی 
پاســـدارانە  ســـپای  پلەبەرزەکانـــی 
بارودۆخـــی  دەڵـــێ:  لەمبـــارەوە 
بەچەشـــنێکە  واڵت  ئابووریـــی 
کـــە زیاتـــر لـــە ٨٠%ی بوودجـــەی 
ســـااڵنەی واڵت تەنیـــا بـــۆ کاروبـــاری 
ســـەرف  ڕۆژانـــەکان  تێچـــووە 
دەکرێـــت؛ ئەمـــەش لـــە کاتێکدایـــە 
ناتوانـــێ  تەنانـــەت  دەوڵـــەت  کـــە 
قـــەرزە زۆر و زەوەندەکانـــی خـــۆی 
و  پاشـــەکەوت  ســـندووقەکانی  بـــە 
بانکـــی  سیســـتمی  و  خانەنشـــینی 
بداتـــەوە؛ بـــۆ وێنـــە تەنیـــا قـــەرزی 
ـــی  ـــۆ دەزگای دابیـــن کردن ـــەت ب دەوڵ
کۆمەاڵیەتـــی زیاتـــر لـــە ١2٠ هـــەزار 
ــارد تمەنە!بـــە لەبەرچاوگرتنـــی  میلیـ
زاری  لـــە  کـــە  کەتـــوارە  ئـــەم 

یەکێـــک لـــە فەرمانـــدە دوگمەکانـــی 
ـــن بڵێیـــن  ڕێژیمـــەوە دەدرکـــێ، دەتوانی
ـــی  ـــە بوودجـــەی ٩٦ ناکـــرێ کۆتای ب
بـــە کێشـــەگەلێک وەکـــوو داتەپینـــی 
ــە  ئابـــووری و مایەپووچبوونـــی یەکـ
کەواتـــە  بهێنرێـــت؛  ئابوورییـــەکان 
داهاتـــە  کردنـــی  دابیـــن  نەتەنیـــا 
ـــە خـــەون  ماڵیاتییـــەکان چەشـــنێک ل

ـــاج  ـــی ب ـــە، بەڵکـــوو زیادکردن و خەیاڵ
 ٩٦ بودجـــەی  لـــە  ئـــەوەی  )وەک 
ــراوە( دەتوانـــێ  دا پێشـــنیاری بـــۆ کـ
خەســـارێکی کوشـــندە بێـــت بـــۆ بەژنی 
ــران،  ــی ئێـ ــی ئابووریـ الواز و نەخۆشـ
ئەمـــەش بەوهۆیـــەوە کـــە هیچـــکام 
ـــران  ـــی ئی ـــە جەمســـەرە ئابوورییەکان ل
)بـــازاڕ، بەرهەمهێنـــەران و کەرتـــی 
خزمەتگـــوزاری( ناتوانـــن ماڵیاتـــی 
)بـــاج( پێشـــنیاریی لـــە گەاڵڵـــەی 
بودجـــە بـــۆ ســـاڵی داهاتـــوو ڕادەســـتی 

حکومـــەت بکـــەن.
جێگـــەی  دیکـــەی  خاڵێکـــی 
ســـەرنج لـــەم باســـەدا دەتوانـــێ تێچـــووە 
کـــە  بێـــت  دەوڵـــەت  قورســـەکانی 
بەتەواوەتـــی بەســـەر شـــان و ملـــی 
بودجـــەی گشـــتییەوە پـــان بووەتـــەوە؛ 
ــەپێدانی  ــی گەشـ ــی بەرنامەکانـ بەپێـ
چـــوارەم و پێنجـــەم )ســـاڵەکانی ١٣٨٤ 
تاکـــوو ١٣٩٤( دەوڵـــەت ئەرکـــدار بـــوو 

کـــە هەمـــوو ســـاڵێک 2٠%ی ڕێـــژەی 
مووچەخـــۆر و کارمەندەکانـــی خـــۆی 
کـــەم بکاتـــەوە، تاکـــوو بەمشـــێوەیە 
دەوڵـــەت  تێچووەکانـــی  بەرەبـــەرە 
ــەم  ــا لـ ــەوە، بـــەاڵم نەتەنیـ ــەم بکەنـ کـ
ئامانجەکانـــی  زەمەنییـــەدا  مـــاوە 
بەڵکـــوو  نەپێکـــران،  بەرنامـــە  ئـــەم 
بەپێچەوانـــەوە ڕێـــژەی مووچەخـــۆران 
)ئێـــران  کـــرد!  زیادیـــان  2قـــات 
هـــەزار   ٤٥٠ لـــە  زیاتـــر  خاوەنـــی 
ـــە حاڵێکـــدا  ـــە ل ـــەری دەوڵەتیی بەڕێوەب
کـــە ژاپـــۆن کـــە حەشـــیمەتەکەی 
١/٥ قـــات زیاتـــر لـــە ئیرانـــە، تەنیـــا 
٣٠٠ هـــەزار بەڕێوەبـــەری دەوڵەتیـــی 
پێشـــنیاریی  گەاڵڵـــەی  هەیە(لـــە 
گشـــتیی  بوودجـــەی  ڕۆحانیـــدا، 
ــک  ــوو نیزیـ ــاڵی داهاتـ ــۆ سـ واڵت بـ
تمـــەن  میلیـــارد  هـــەزار   ٣2٠ بـــە 
ـــەم پێیـــە دەبـــێ  دیـــاری کـــراوە، کـــە ب
بوودجـــەی  ســـێی  لەســـەر  یـــەک 
داهاتوو)نیزیـــک  ســـاڵی  گشـــتیی 
ـــۆ  ـــارد تمـــەن( ب ـــە ١٠٠ هـــەزار میلی ب
کارمەندەکانـــی  مووچـــەی  دانـــی 
ـــۆن کـــەس( تەرخـــان  ـــەت )٤میلی دەوڵ
بـــە  ڕێژەیـــە  ئـــەم  کـــە  بکرێـــت، 
بـــەراورد لەگـــەڵ بوودجـــەی ئـــاوەدان 
هـــەزار   ٦٠( واڵت  کردنـــەوەی 
ــرە.  ــەن( گەلێـــک زۆرتـ ــارد تمـ میلیـ
تراژیـــک بوونـــی ئـــەم بارودۆخـــە کـــە 
بۆخـــۆی ســـەلمێنەری گەندەڵییەکـــی 
کـــراوە  بەیاســـایی  سیســـتماتیکی 
لەمـــەر  بەڵگـــە  گەورەتریـــن  بـــە  و 
بوودجـــەی  بوونـــی  خەیاڵیـــی 
ئـــەو  دەزانرێـــت،   ٩٦ پێشـــنیاریی 
کاتـــە زیاتـــر خـــۆی دەنوێنـــێ کـــە 
مووچـــەی  زۆری  النـــی  بزانیـــن 
بەڕێوەبەرانـــی  بـــۆ  دیاریکـــراو 
دەوڵەتـــی ١2 میلیـــۆن و ٥٠٠ هـــەزار 
تمەنـــە، کـــە 2قـــات زیاتـــر لـــە ڕێـــژەی 
مووچـــەی بەڕێوەبـــەران لـــە "یاســـای 
بەڕێوەبەریـــی خزمەتگوزارییەکانـــی 
لـــە  زیاتـــر  قـــات   ١٠ و  واڵت" 
مووچـــەی دیاریکـــراو بـــۆ کرێکارانـــە 

لـــە ســـاڵی داهاتـــوو

کۆبوونەوە ئێعترازییەکان سەبارەت بە نەدانی مووچە 
بەردەوامن

ســـەرەڕای ڕەچاوکردنـــی ڕێوشـــوێنە ئەمنیەتییەکانـــی ڕێژیـــم بـــۆ ڕووبەڕووبوونـــەوە 
لەگـــەڵ چیـــن و توێـــژە جۆراوجۆرەکانـــی کۆمەڵـــگای ئێـــران، دیســـانەوە ناڕەزایەتـــی 
دەربڕینـــەکان لـــە شـــارەکانی ئێـــران لەمـــەڕ نەدانـــی مووچـــە و حەقدەســـت بەردەوامـــن.
ـــە  ـــردوودا کرێکارانـــی شـــارەداریی "کـــۆزەران" ســـەر ب پـــاش ئەوەیکـــە لـــە ڕۆژانـــی ڕاب
ــاری  ــەنعەتی شـ ــەیی کشـــت و سـ ــان و کرێکارانـــی ناوەنـــدی پیشـ ــزگای کرماشـ پارێـ
ـــەوەی ناڕەزایەتییـــان وەڕێخســـت، ســـەدان  ـــۆ نەدانـــی حەقدەســـتەکانیان کۆبوون ـــاد ب مەهاب
ــەوە و  ــاب کۆبوونـ ــتارانی مینـ ــوول و پەرەسـ ــارەداریی دێزفـ کرێـــکاری پەیمانـــکاری شـ
لەهەمبـــەر بارودۆخـــی حەقدەســـت و مافـــە پێشـــێل کراوەکانیـــان ئێعترازیـــان دەربـــڕی.

ڕۆژی سێ شـــەممە 2١ی بەفرانبـــار، ژمارەیـــەک لـــە کرێکارانـــی شـــارەداریی 
کـــۆزەران، دەســـتیان لـــە کار کێشـــایەوە و لـــە بەرانبـــەر شـــارەداریی ئـــەو شـــارەدا 
کۆبوونەوە.کۆمیتـــەی هاوئاهەنگـــی بـــۆ پێکهێنانـــی ڕێکخـــراوە کرێکارییـــەکان لـــەو 
ـــووە  ـــە النیکـــەم ٥ مانگـــە حەقدەســـتیان وەرنەگرت ـــەو کرێکاران ـــاڵوی کـــردەوە؛ ئ ـــارەوە ب ب
و بـــە نیشـــانەی ناڕەزایەتـــی لـــە بارودۆخـــی نالەبـــاری ژیـــان و گوزەرانیـــان لـــە بـــەردەم 

ــڕی. ــان دەربـ ــەوە و ناڕەزایەتییـ ــدا کۆبوونـ ــارەداریی کۆزەرانـ ــای شـ بینـ
لـــە نێوەڕاســـتی ئـــەم حەتوویەشـــدا، زیاتـــر لـــە ٥٠ کرێـــکاری ناوەنـــدی پیشـــەیی 
کشـــت و ســـەنعەتی شـــاری مەهابـــاد لـــە کـــەش و هەوایەکـــی ســـارددا لـــە بەرانبـــەر 
نووســـینگەی ئـــەو شـــیرکەتە بـــۆ وەرگرتنـــی حەقدەســـتی ١٦ مانگەیـــان کۆبوونـــەوە.
ســـەدان کرێـــکاری پەیمانـــکاری شـــارەداریی دێزفوولیـــش کـــە النیکـــەم ٤ مانگـــە 
مووچەیـــان پێ نـــەدراوە، هـــەر بەمشـــێوەیە ناڕەزایەتییـــان دەربـــڕی؛ لەالیەکـــی تریشـــەوە 
پەرەســـتارەکانی مینـــاب کـــە مـــاوەی ١٠ مانگـــە حەقدەســـتیان وەرنەگرتـــووە و وەک 
خۆیـــان دەڵێـــن لەگـــەڵ کۆمەڵێـــک کێشـــەی ماڵـــی بـــەرەوڕوو بوونەتـــەوە، لـــە بـــەردەم 

بینـــای نیـــزام پەرەســـتاریدا کۆبوونـــەوە.
ڕۆژی چوارشـــەممەش ڕێکەوتـــی 22ی بەفرانبـــار جارێکـــی دیکـــە مووچەخۆرانـــی 
ـــاران  ـــە ت ـــس ل ـــای مەجلی ـــەردەم بین ـــۆاڵ لەب ـــەنعەتی پ ـــی س ـــندووقی خانەنشـــین کراوان س

ـــوون. ـــان ب ـــەوەی مووچـــە وەدواکەوتووەکانی ـــاری دان ـــەوە و خوازی کۆبوون
قەرزوقۆڵـــەی دەوڵەتـــە یـــەک لـــە دوای یەکەکانـــی ڕێژیـــم و حاشـــاکردنی بەردەوامـــی 
لێپرســـراوان لـــەم بابەتـــە گرینگـــە، یەکێـــک لـــە لەمپەڕەکانـــی بـــەردەم نەدانـــی حەقدەســـتی 
چیـــن و توێژەکانـــی کۆمەڵـــگای ئێرانـــە کـــە ســـااڵنێکی دوورودرێـــژە هـــەر بوونـــی هەیـــە 

و هیچـــکات چارەســـەر نەکـــرا.

ڕێژەی پەراوێزنشینەکان لە ئێران بەردەوام زیاد دەکات

نوێتریـــن ئامـــارە حکومەتییـــەکان بـــاس لـــە بوونـــی زیاتـــر لـــە ١٣ میلیـــۆن 
"پەراوێزنشـــین" لـــە ئێـــران دەکـــەن.

ســـەرۆکی دەزگای بێهزیســـتیی ئێـــران، ئەنوشـــیروان مۆحســـێنی، لـــە نوێتریـــن 
لێدوانیـــدا ڕێکەوتـــی 2١ی بەفرانبـــار ڕایگەیانـــد کـــە؛ لـــە ئێرانـــدا ١٣ میلیـــۆن 
کـــەس لـــە پەراوێـــزی شـــارەکاندا و لـــە خراپتریـــن بارودۆخـــدا دەژیـــن کـــە ئەمـــەش 

ــە. ــەی نیگەرانییـ جێگـ
ـــی ســـاڵی  ـــە ٨ی ڕێبەندان ـــە کـــە پێشـــتر ل ـــە کاتێکدای ـــە ل ـــەم ئاماران ـــی ئ درکاندن
ـــم  ـــری نێوخـــۆی ڕێژی ـــاری کۆمەاڵیەتیـــی وەزی ١٣٩2دا، ســـەرۆکی گشـــتیی کاروب
ـــوو. ـــزی شـــارەکاندا کردب ـــە پەراوێ ـــی النیکـــەم ١٨ میلیـــۆن کـــەس ل ـــە بوون باســـی ل

ـــی  ـــە و بۆچوون ـــەش جێگـــەی گەنگەشـــە کردن ـــەم ڕێژەی ـــد کـــە خـــودی ئ هەرچەن
ـــەاڵم ئەوەیکـــە ئاشـــکرایە  ـــە، ب ـــران هەی ـــژەی پەراوێزنشـــینەکانی ئێ ـــاواز لەســـەر ڕێ جی
ـــەرەو ســـەرێ هەڵدەکشـــێ؛  ـــدا ب ـــە ئێران ـــە ل ـــەم حەشـــیمەتە لێقەومـــاوە ڕۆژان ـــژەی ئ ڕێ
ــم  ــی ڕێژیـ ــی مەجلیسـ ــیۆنی کۆمەاڵیەتیـ ــی کۆمیسـ ــوب ئەندامـ ــڕەزا مەحجـ عەلیـ
ـــەراورد لەگـــەڵ ســـاڵی  ـــە ب ـــوو کـــە؛ ب ـــەوە کردب ـــە ڕەشـــەمەی ســـاڵی ٩٣دا باســـی ل ل
ــان  ــات زیادیـ ــران ١٧ قـ ــارەکانی ئێـ ــە شـ ــینی لـ ــژەی پەراوێزنشـ ــاوی، ڕێـ ٦١ی هەتـ

کـــردووە.
زۆرتریـــن نموونەکانـــی ئـــەم دیـــاردە لـــە شـــارەکانی تـــاران، کـــەرەج، تەورێـــز، 

مەشـــهەد، ســـنە، کرماشـــان، زاهێـــدان و هەمـــەدان بینـــراوە.
درکاندنـــی ئـــەم ئامارانـــە لـــە حاڵێکدایـــە کـــە لـــە کاتـــی شۆڕشـــی گەالنـــی ئێرانـــدا 
یەکێـــک لـــە هۆکارەکانـــی ڕاپەڕینـــی خەڵـــک، بوونـــی "حەلەبـــی ئابـــادەکان" لـــە 

ئێرانـــدا بـــوو.
ئـــەو ناوچانـــەی کـــە پەراوێزنشـــینەکان تێیـــدا نیشـــتەجێن خاوەنـــی کۆمەڵێـــک 
تایبەتمەندیـــن کـــە زەقترینیـــان بـــەم چەشـــنەیە: هەڵگـــری ڕێژەیەکـــی زۆر لـــە 
خەڵکـــن، بێـــکاری تێیـــدا زۆر بەربـــاڵوە، ئاســـتی داهـــات و فێـــرکاری زۆر لـــە 

خوارێیـــە و بەپێچەوانەشـــەوە ڕێـــژەی تاوانکارییـــەکان گەلێـــک لـــە ســـەرێیە.
بـــە ڕای کۆمەڵناســـان، ئـــەم ناوچانـــە باشـــترین بەســـتێنیان بـــۆ خســـتنەڕووی 
ــی  ــەش فرۆشـ ــداڵ، لـ ــی منـ ــردن، فرۆشـ ــڕکەرەکان، دزی کـ ــاددە سـ ــەی مـ ئازادانـ
ــۆ  ــگان بـ ــن کۆمەڵـ ــی لەبارتریـ ــە؛ بەکورتـ ــی کار هەیـ ــی مندااڵنـ ــت کردنـ و دروسـ

بردنەســـەری ئاســـتی خەســـارە کۆمەاڵیەتییـــەکان.
هاتنەئـــارای ئـــەم بارودۆخـــە لەپـــاش نیزیـــک بـــە ٤ دەیـــە دەســـەاڵتداریی ڕێژیمـــی 
کۆمـــاری ئیســـامی لەکاتێکدایـــە کـــە؛ خومەینـــی لـــە پـــاش هاتەســـەرکار، ڕوو لـــە 
خەڵکـــی ئێـــران باســـی لـــە بنبڕکردنـــی هـــەژاری و جێگیرکردنـــی ئارامـــی و تەناهـــی 
دەکـــرد؛ پرســـێک کـــە هیچـــکات بۆیـــان جێبەجـــێ نەبـــوو، ئەمـــەش بـــەو هۆیـــەوە کـــە 

ســـامانی واڵت تەنیـــا بەشـــی گیرفانەکانـــی خۆیانـــی دەکـــرد.

بوودجەی پێشنیاریی 
ئێران و چەند سەرنجێک

لەگەاڵڵەی پێشنیاریی ڕۆحانیدا، بوودجەی 
گشتیی واڵت بۆ ساڵی داهاتوو نیزیک بە 320 

هەزار میلیارد تمەن دیاری کراوە، کە بەم پێیە 
دەبێ یەک لەسەر سێی بوودجەی گشتیی ساڵی 
داهاتوو)نیزیک بە 100 هەزار میلیارد تمەن( بۆ 
دانی مووچەی کارمەندەکانی دەوڵەت )4میلیۆن 

کەس( تەرخان بکرێت، کە ئەم ڕێژەیە بە 
بەراورد لەگەڵ بوودجەی ئاوەدان کردنەوەی 

واڵت )60 هەزار میلیارد تمەن( گەلێک زۆرترە. 
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ئاوڕدانەوەیەک 
لەشار وەک

 ژینگەی خەبات

کۆمەڵگا

غالب حەبیبی

خســـتنە  بـــۆ  پرۆســـەیەکە  ڕاســـان، 
سیاســـەتکردن  و  سیاســـەت  ســـەرپێی 
لەنـــاو دیاردەیـــەک بەنـــاو "شـــار"دا. بۆیـــە 
ــدا ڕوو لە)معطـــوف(  ــە بنەڕەتـ ــان لـ ڕاسـ
بـــە  سیاســـەت  جمکـــی  وەک  شـــارە 
کـــە  واتایـــە  بـــەو  مێـــژوو.  درێژایـــی 
مانـــا  کـــە  شـــاردایە  لـــە  سیاســـەت 
ڕاســـتەقینەکەی خـــۆی وەردەگرێـــت و 
دەبێتـــە شـــوێنێک بـــۆ سیاســـەتکردن. 
لەالیـــەن  سیاســـەتکردنە  ئـــەو  ئێنجـــا 
هێزێکـــی  یـــان  بـــێ،  دەوڵەتـــەوە 
یـــان  گرووپێـــک،  یـــان  سیاســـی، 
گرینـــگ،  تاکەکەســـێک.  تەنانـــەت 
کۆبوونـــەوە و ملمانـــێ ئـــەو الیەنانەیـــە 
بـــۆ بەدەســـتەوەگرتنی هێز)قـــدرت( لـــە 
شـــاردا. هێزیـــک کـــە لـــە مانایەکـــی 
داڕنراودا)انتزاعـــی( خـــۆی لـــە جەســـتەی 
شـــاردا مانیفێســـت و بەرهەســـت)عینی(
ـــۆ سیســـتەمی  ـــە ب ـــەم ڕێچکەی دەکات. ئ
دەسەاڵتبەدەســـت کـــە هەمـــوو ئامـــراز 
هێـــزی  دابەزانـــدی  کەرەســـتەکانی  و 
ــار  ــە شـ ــەاڵم هەمیشـ ــانە، بـ ــە، ئاسـ لەالیـ
ناتوانـــێ  دەســـەاڵت  و  نابێـــت  پـــاوان 
هێـــزی خـــۆی لـــە شـــاردا بەردەوامـــی 
ـــای بەرگریـــی  ـــە شـــار توان ـــدات. بۆی پێ ب
سیاســـەتی  لـــە  دیکـــە  چەشـــنێکی  و 
هەیـــە.  نافەرمی)ســـیمبۆلیک( 
نـــادەم کـــە  لێـــرەدام هـــەوڵ  هەرچەنـــد 
ڕاســـتەخۆ بـــاس لـــە مانفیســـتی شـــار لـــە 
"ڕاسان"ــــدا بکـــەم، بـــەاڵم هەوڵـــدەدەم ئـــەو 
ــە  ــەرەکییانە کـ ــە سـ ــەرا تایبەتمەندییـ گـ
ـــە، بیانخەمـــەڕوو  ـــە شـــاردا بوونیـــان هەی ل
ــار  ــە شـ ــیمایەکمان لـ ــێ سـ ــوو بتوانـ تاکـ
و  ڕەواڵەتـــی  فۆرمـــی  لـــە  هەبـــێ 

هەبـــێ.  شـــاردا  ناوەرۆکیـــی 
دیاردەی شار	 

کۆمەاڵیەتییـــە  دیاردەیەکـــی  شـــار 
هەیـــەو  سیاســـیی  کەباگگراوەندێکـــی 
کۆبوونـــەوەی کەســـەکان)هاوواڵتییان( 
ناســـنامەیەکی  لـــە  نیشـــانەیەکە 
شـــار  دواجـــار  کـــە  نـــوێ  گشـــتیی 
سیاســـی.  دیاردەیەکـــی  دەکاتـــە 
 police ڕەچەڵەکناســـی دوو وشـــەی
بـــه   politicsو "شـــار"  مانـــای  بـــه 
ئـــەو  واتـــای "سیاســـەت" ســـەلمێنەری 

ســـتییەیە. ڕا
شـــار  مێژووییـــەوە،  لەبـــواری   
ناوچـــەی  لـــە  شارنشـــینی  و 
ســـەرهەڵدەدات  کوردستان)باشـــوور( 
بـــاڵو  جیهانـــدا  بەهەمـــوو  دواجـــار  و 
دەبێتـــەوە. شـــارەکانی جیهـــان بەهـــۆی 
ـــاو  ـــی جیاجی ـــە هۆکارگەل ـــەوەی کـــە ب ئ
ـــک،  ـــەوەی خەڵ ـــووری، خڕبوون وەک ئاب
هێرشـــەکان  لـــە  پاراســـتن  مەزهەبـــی، 
پێناســـەیەکی  درووســـتکراون،  و... 
دیاریکراویـــان نییـــە، بـــەاڵم هەموویـــان 
ــار دەســـتکردنی  لەســـەر ئـــەوەی کـــە شـ
مرۆڤـــە، کـــۆک و هـــاوڕان، کەوابـــوو 
لەســـەر  بانـــدۆری  هـــەم  شـــوێنە  ئـــەم 
مرۆڤـــەکان هەیـــە و هەمیـــش مرۆڤـــەکان 
دەتوانـــن کاریگەرییـــان لەســـەری هەبێـــت. 
کوردســـتان  و  ئێـــران  لـــە  شـــار 
زۆر  بـــەاڵم  بچـــووک  جیاوازییەکـــی 
ئـــەوەی  ئەویـــش  تێدایـــە،  کاریگـــەری 
کـــە زۆربـــەی هـــەرەزۆری شـــارەکانی 
کوردســـتان بـــە بڕیارێکـــی ئیـــداری ـ 
ـــە شـــوێنی  ـــن و ببوونەت سیاســـیی پێکهات
کۆبوونـــەوەی دامەزراوەکانـــی دەوڵەتـــە و 

ــرەدا  ــار لێـ ــە شـ ــەت، واتـ ــی سیاسـ ئێعمالـ
ـــە.  ـــەری هێز)قدرت(ـ خۆبەخـــۆ بەهەمهێن
ئەمـــەش وا دەکات کـــە شـــارەکان بـــۆ 
حکوومەتـــی  بچووککـــراوەی  خۆیـــان 
ناوچەیـــی بـــن و دەســـتێوەردان و ئاڵوگـــۆڕ 
لـــە شار)شـــارەکان( گۆڕانـــی حکوومـــەت 
و دەســـەاڵتی لـــێ بکەوێتـــەوە. گرینگیـــی 
شـــاریش ســـەڕەڕای ڕەهەنـــدی ئابـــووری، 
بـــەاڵم  حەشـــیمەتی،  و  کۆمەاڵیەتـــی 
لـــە ســـەردەمی نـــوێ و هاتنەکایـــەی 
بەڕێوەبـــەری  بەنـــاوی  بابەتێـــک 
الیەنـــی  شـــهری(  شـــار)مدیریت 
و  هێـــز  بوونـــی  بەهـــۆکاری  سیاســـی 
کۆنتـــڕۆڵ  و  چاوەدێـــری  ڕێـــکاری 
ـــەوەی  ـــگای ســـەرنج و وردبوون ـــە جێ بووەت
جوغرافیناســـان،  سیاســـییەکان، 
کـــە   ... و  بەڕێوەبـــەران  ئەندازیـــارن، 
بەنـــاوی  زانســـتێک  لەدایکبوونـــی 

لێکەوتـــەوە. سیاســـی  جوغرافیـــای 
جوغرافیای سیاسی	 

شـــڕۆڤەی  و  لێکدانـــەوە  زانســـتە  ئـــەم 
چەمکـــی سیاســـەت و جوغرافیـــا لـــە 
بەســـتێنی کاریگەریـــی دووالیەنـــەی ئـــەو 
ــانەوەی  ــار هەڵوەشـ ــە دواجـ چەمکانەیەکـ
تەنیـــا  وەک  شـــار  چەمکـــی 
جەســـتەیی)کالبدی(  کۆبوونـــەوەی 
بـــێ،  خانـــووەکان  و  مرۆڤـــەکان 
بەڵکـــوو شـــار بەرهەمـــی سیاســـەت و 
ئایدیۆلۆژیشـــە. ئـــەم ڕوانینـــە بـــۆ شـــار، 
زیادکردنـــی  بـــە  نـــوێ  دیالیکتیکـــی 
 )Time(لـــە کات  )space(فـــەزا
کایـــەوە  هێنایـــە   )Place(شـــوێن و 
کـــە مارکسیســـتەکانی وەک هانـــری 
ژیانـــی  هەڵســـەنگاندنی  لووفیرلـــە 
بـــەکار  شـــارەکان  نێـــو  ســـەرمایەداری 
هێنـــا. ئـــەم ڕوانینـــە لەســـەر جوغرافیـــای 
سیاســـی کاریگەرییەکـــەی ئەوەبـــوو کـــە 
بەتایبەتـــی  دیـــاردەکان  شـــیکردنەوەی 
ــەک  ــی یـ ــر پەی بردنێکـ ــەت، ئیتـ سیاسـ
بعـــدی(  تـــک  ڕەهەنـــدی)ادراک 
بـــە زانیـــاری و بیاڤـــە فەرمییەکانـــی 
و  هەڵبـــژاردن  و  دەوڵـــەت  وەک 
حکوومەتییـــەکان  کەســـایەتییە 
وەک  چەمکگەلـــی  بەڵکـــوو  نییـــە، 
گرووپـــە  و  توێـــژەکان  ملمانێـــی 
بچووکەکانیشـــە کـــە تۆڕێکـــی بەربـــاڵو 
و چەنـــد ڕەهەنـــدی نێـــوان سیاســـەت و 
لـــە  کەوابـــوو  پێکدێنێـــت.  جوغرافیـــا 
سیاســـی  جوغرافیـــای  تیۆرییەکانـــی 
ســـێ ڕەگـــەزی شـــوێن، فـــەزا و خـــاک 
پێوەنـــدی دیالیکتیکیـــان پێکـــەوە هەیـــە 
ــلە  ــەو پێوەندییـــەش هیرارشییە)سلسـ کەئـ
یەکەیەکـــی  لـــە  واتـــە  مراتـــب(، 
ــی  ــۆ یەکەیەکـ ــک( بـ بچووک)گوندێـ
واتایەکـــی  بـــە  گەورەتر)جیهـــان(. 
دیکـــە گـــۆڕان لـــە پێکهاتـــەی شـــار، 
گـــۆڕان لـــە زەینـــی دانیشـــتوانی شـــاردا 
پێکدێنێـــت و ئەمـــەش ناســـنامەی شـــار 

دێـــت.  بەســـەردا  ئاڵوگـــۆڕی 
کەوابـــوو شـــار لـــە کۆنـــەوە بـــۆ ئێســـتا، 
هێمای)نمـــاد(  و  شـــوێن)مکان( 
نێـــوان  ڕەقەبەرایەتیـــی  و  حوکمڕانـــی 
هێـــزەکان بـــۆ بەدەســـتەوەگرتنی هێـــز و 
ـــن  ـــی چەندی ـــووە. ڕووداوەکان دەســـەاڵت ب
تیانامـــن،  وەک  جهیـــان  لـــە  شـــار 
ــتریت  ــر، گـــەزی، واڵسـ ــازادی، التحریـ ئـ
و... ســـەلمێنەری ئـــەو ڕاســـتییەیە کـــە 
ناوەنـــدی ئاڵوگـــۆڕە سیاســـییەکان لـــە 
گورەپـــان و شـــوێنە ناســـراوەکان دایـــە و 
سیاســـەت(کردن  بەرگری)چەشـــنێک 
لـــەم شـــارانە زۆر گرێـــدراوی هێمـــا و 

مەکانەکانـــە.

بزاڤی شاری	 
بـــە ســـەرنجدان بـــە پێناســـە و چەمکـــی 
ــان،  ــە دابەشـــکاری، بەرهەمهێنـ ــار کـ شـ
بەرژەوەندییـــە  کۆبوونـــەوەی 
خەڵکـــی  حەشـــیمەتی  و  جیـــاوازەکان 
ئـــەوا  تایبەتمەندییەکانیەتـــی  لـــە 
ئـــەم  نـــاو  پێوەندییەکانیـــش  و  جووڵـــە 
ڕێکخســـتنە)کۆمەڵگەیە(  شـــێوە 
وەک ســـەردەمی پێـــش شارنشـــینی و 
ــەدەی  ــوەی سـ ــینیی نیـ ــەت شارنشـ تەنانـ
جـــۆرە  بەڵکـــوو  نابـــێ،  ڕابـــردووش 
ڕوانینێـــک زاڵـــە کـــە ئیتـــر چینێـــک، 
ببێتـــە  ناتوانـــێ  توێژێـــک  یـــان 
بزوێنـــەری کۆمەڵگـــە و بایەخەکانـــی 
و  کـــەس  هەمـــوو  بایەخـــی  ببێتـــە 
لـــە  گرووپێـــک، بەڵکـــوو چەشـــنێک 
ـــوون کـــە  ـــە و داواکاری درووســـت ب جووڵ
لـــە ئەدەبییاتـــی ٥٠ ســـاڵی ڕابـــردوودا 
نوێـــی کۆمەاڵیەتـــی "بزاڤگەلـــی  بـــە 
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ناوبانگیـــان دەکـــردووە و خوێنـــدکاران، 
سیاســـەتی  دژبەرانـــی  ژینگەپارێـــزان، 
ژنـــان،  فەرمی)دەوڵەتـــی(، 
ســـەربەخۆخوازان، چاالکانـــی مەدەنـــی 
ــەن.  ــە نوێیانـ ــەو بزاڤـ ــی ئـ ــە گرنگترینـ لـ
هەمـــوو ئەمانـــەش لـــە شـــار دروســـت دەبـــن 
ـــەروەک پێشـــتر  و گەشـــە دەکـــەن کـــە ه
باســـمان کـــرد، دەوڵـــەت خـــۆی بەخاوەنـــی 
ســـەپاندنی  بـــۆ  هـــەوڵ  و  دەزانـــێ 
پانەکانی)ئابـــووری،  و  سیاســـەت 
کۆمەاڵیەتـــی، فەرهەنگـــی و...( لـــە 
چوارچیوەیـــەک بەنـــاوی شـــار دەدات. 
پێوەندیـــی شـــار و ئـــەو شـــێوە بزاڤانـــە، 
لەالیـــەن کۆمەڵناســـێک بەنـــاوی ئالێـــن 
تووریـــن بـــە باشـــی لێکدراوەتـــەوە کـــە بـــۆ 
شـــیکردنەوەی بابەتـــی ئێمـــە بەکەڵـــک 
و باشـــە. بـــە بـــڕوای ئـــەو کۆڵناســـە 
فەڕانســـەویە، بزاڤگەلـــی کۆمەاڵیەتیـــی 
بەهـــۆکاری  شـــارەکان  نـــاو 
زانیـــن  زانیـــار،  بـــە  دەستپێڕاگەیشـــتن 
و پێوەندییـــە لۆکاڵـــی و جیهانییـــەکان 
تایبەتمەندیـــی  ســـێ  خاوەنـــی 
دیاریکراو")هویـــت  "ناســـنامەی 
مشـــخص(، "دژبەریـــی لەگـــەڵ دۆخـــی 
وضـــع  بـــا  هەنووکەییی")مخالفـــت 
ــیە)عمومیت( ــود( و "گشتییەتی"ــ موجـ
فەرهەنگـــی  باشـــقەی  ڕوولـــە  و 
فرهنگـــی  )الگـــوی  کۆمەڵگـــە 
جامعـــە( و بەرژەوەندییـــە. واتـــە بزاڤـــە 
ئـــەو  گۆڕینـــی  هەوڵـــی  نوێیـــەکان 
کـــە  دەدەن  باشـــقانە  و  بایـــەخ)ارزش( 
ـــە دۆخێکـــی کۆنترۆڵکـــراو  کۆمەڵگـــە ل
و ڕێکوپێـــک بەســـەریدا ســـەپێندراون. 
دەکـــەن  وا  تایبەتمەندییانـــە  ئـــەم 
ئەنـــدام،  لەجیاتـــی  بزاڤەکـــە  کـــە 
هەبـــێ  بەشداربووی)مشـــارکت کننده( 
تاکیەتی)هویـــت  ناســـنامەی  کـــە 
فـــردی( بنەمـــای کـــردەی کۆمەاڵیەتـــی 
ئـــەو کەســـەیە کـــە دەرەنجامـــی گەشـــە 
ناوەڕاســـتی  چینـــی  بەهێزیـــی  و 
ــار  ــە شـ ــە وا لـ ــەو دۆخـ ــە. ئـ کۆمەڵگەیـ
ــێ  ــتەیەکی بـ ــەم کەرەسـ ــە هـ دەکات کـ
ــە و  ــۆرە بزاڤانـ ــەو جـ بـــۆ بەڕیوەبردنـــی ئـ
بزاڤەکـــە  خـــودی  ئامانجـــی  هەمیـــش 
دەبێتـــە  حیزبێکـــی  یانـــی شـــار  بێـــت. 
دانیشـــتووەکانی  کـــە  سیاســـی 
ڕۆڵـــی  هەڵســـوکەوتەکانیان،  بـــە 
کـــە  دەگێـــڕن  حیزبـــی  ئەندامێکـــی 
کارەکانیـــان ڕاڤـــەی تاکـــی و کۆیـــی 
دەکرێـــت و ئەمـــەش جێـــی ســـەرەنجی 

. نە ســـییەکا سیا
شـــار، بـــەاڵم لـــە دوو دنیـــای جیـــاوازی 

دێمۆکراســـیی ڕۆژئـــاواو و ســـەرەڕۆی 
بـــە  تایبـــەت  ئامـــاژەی  خۆرهـــەاڵت، 
خـــۆی هەیـــە. واتـــە ئـــەو ڕۆڵـــەی کـــە 
بزاڤـــە نوێیـــەکان لـــە شـــاری ڕۆژئـــاوا 
ــە  ــەی کـ ــەو ڕۆڵـ ــاوازە لـ ــڕت، جیـ دەیگێـ
هەمـــان بـــزاڤ لـــە خۆرهـــەاڵت هەیەتـــی. 
هێژمۆنیـــی  ڕاڤـــەی  ڕۆژهـــەاڵت  لـــە 
ســـەپێندراوی  هەقیقەتـــی  و  دەوڵـــەت 
ــەاڵت  ــە خۆرهـ ــەاڵم لـ ــە، بـ ــەت هەیـ دەوڵـ
سیســـتەمی تۆتالیتـــاری حاکمـــە کـــە 
و  دەســـەاڵت  جومگەکانـــی  هەمـــوو 
ــردووە و دەرفەتـــی  ــورخ کـ هەقیقەتـــی قـ
دەربڕینـــی ڕاوبۆچوونـــی جیـــاواز نییـــە. 
خاڵـــی هاوبەشـــی ئـــەو دوو دنیایـــەش، 
هێمـــا و هێماســـازییە. چەشـــنێک "تغییـــر 
جەســـتەییەکانی  ڕەگـــەزە  کاربـــری" 
لـــە  شـــهر(  کالبـــدی  عناصـــر  شـــار) 
هێمایـــەک  هێمـــا،  بـــۆ  مەکانـــەوە 
بەســـتێنی  و  بابـــەت  دەبێتـــە  کـــە 
کۆمەاڵیەتیـــی  پێوەنـــدی  و  ڕەفتـــار 
دواجـــار  تاکەکان)هاوواڵتییـــان(و 
دێـــت.  بەرهـــەم  مەکانـــی  ناســـنامەی 
ناســـنامەیەک کـــە هێمـــا و هێماســـازی 

ســـەرەکییەتی. ڕەگـــەزی 
سیمبۆل وسیمبۆلسازی	 

مـــرۆڤ بەدرێژایـــی مێـــژوو هەمیشـــە 
خوازیـــاری ئـــەوە بـــووە کـــە بـــە شـــێوەی 
ســـیمبۆلی، ناخـــی خـــۆی کـــە بـــە زمـــان 
و وشـــە وێنـــا ناکرێـــت، دەرببڕێـــت. ئـــەم 
کارەشـــی چەشـــنە نەمرییەکـــی بـــە خولیـــا 
و ئارەزووەکانـــی بەخشـــیوە کـــە بانتـــر لـــە 
کات وشـــوێنە و زۆر بـــواری فەرهەنگـــی، 
وێژەیـــی، مێژوویـــی و هونـــەری دەگرێتـــە 
خـــۆی. هێمـــا خـــۆی بەرهەســـتە)عینی( 
چەنـــد  یـــان  دوو،  نێـــوان  پێوەندیـــی  و 
شـــت ڕوون و واتایـــان پێـــدەدات، بـــەاڵم 
بایەخگەلێکـــە  و  هەســـت  دەربـــڕی 
گرێبەســـتی)قراردادی(  یـــان  کـــە 
نێـــوان تاکەکانـــە، یـــان بـــە تێپەڕینـــی 
وەرگـــرووە.  ڕەوایـــی  کات)عرفـــی( 
ژاک دریـــدا لەبـــارەی هێمـــاوە ئەیژێـــت 
نێوەندگیری)واســـطه(  هێمـــاکان  کـــە 
ـــەو  ـــع(ن. ب ـــوان مـــرۆڤ و کەتوارن)واق نێ
مانایـــە کـــە هێمـــا توانســـتی زۆری بـــۆ 
تەجهیـــزی کۆمەڵگـــە هەیـــە و هەمـــوو 
ــتێنێکی  ــە بەسـ ــاوازەکان لـ ــنامە جیـ ناسـ
ڕاڤـــەی  دەکاتـــەوە.  کـــۆ  هاوبـــەش 
باســـی جوغرافیـــای  لـــە  هێماکانیـــش 
ســـەرنجە.  جێـــگای  شـــار  سیاســـیی 
ـــە بایەخگەلـــی جیاجیـــاو  شـــارێک کـــە ل
پێکدێـــت،  جیـــاواز  بەرژەوەندیـــی 
دەتوانێـــت  کـــە  هێمایـــە  تەنیـــا  ئـــەوا 
بـــکات  درووســـت  هاوبـــەش  هەســـتی 
داڕنراودا)تجریـــدی(  حاڵەتـــی  لـــە  و 
ــە  ــووس کـ ــت و مەلمـ ــە بەرهەسـ بیانکاتـ
پێوەندیـــی نێـــوان تاکـــەکان دابمەزرێنێـــت. 
ــەر  ــەری لەسـ ــە کاریگـ ــەک کـ پێوەندییـ
دابنێـــت.  هێـــز  دواجـــار  و  سیاســـەت 
ـــەوەی  زمـــان گەورەتریـــن شـــوێنی کۆبوون
و  فەرهەنـــگ  زادەی  کـــە  هێماکانـــە 
وەردەگرێـــت،  کۆمەڵگـــە  کەلەپـــووری 
ـــوەی گشـــتی  ـــەم بیاڤـــەش چوارچێ کـــە ئ
نێـــو  مرۆڤەکانـــی  کاروهەڵســـوکەوتی 
دەستنیشـــان  و  دیـــاری  کۆمەڵگـــە 

دەکات.
فۆکۆ و سیاسەت	 

پێوەنـــدی سیاســـەت)بەمانای هێزێـــک 
کۆنتڕۆڵکـــردن(  و  باندۆردانـــان  بـــۆ 
و  هەبـــووە  دێززەمانـــەوە  لـــە  فـــەزا  و 
ئەوانیـــش  پێـــش  و  یۆنـــان  شـــارەکانی 
لـــە  ئاشـــوور، چەشـــنێک  و  ســـوومێڕ 
فەرمانڕەوایـــی  سیاســـیی  پێکهاتـــەی 
ـــە ســـەردەمی ئێســـتادا پێوەندیـــی  ـــوون. ل ب
بووەتـــە  سیاســـی  هێـــزی  و  شـــار 
بابەتێکـــی پســـپۆڕانە و زانســـتی کـــە 
و  دەخوێنـــن  پـــێ  زانســـتگای  وانـــەی 
جـــێ ســـەرنجی هـــەم سیاســـییەکان و 
ـــی شـــارە. یەکێـــک  هەمیـــش بەڕێوەبەران
ڕوانگەکانـــی  کـــە  کەســـانەی  لـــەو 
بـــە نیســـبەت شـــار و سیاســـەت جـــێ 
فۆکۆیـــە.  میشـــێل  وردبوونەوەیـــە، 
ناوبـــراو دەڵـــێ کـــە هێـــز لـــە بۆشـــایی 
بکرێـــت.  بەرهەســـت  دەبـــێ  و  نییـــە 
پێکهاتـــەی  نموونـــەی  شـــارەکانیش 
فـــەزای دەســـەاڵتی سیاســـییە کـــە خـــۆی 
لـــە دابەشـــکاریی سیاســـیی ـ مەکانیـــدا 
دابەشـــکاریی  لـــە  هـــەر  دەبینێتـــەوە، 
شـــار، شـــارۆچکە و گۆنـــدەوە تاکـــوو 

پارێـــزگاکان. دابەشـــکاریی 
بیرمەندانـــی  بەپێچەوانـــەی  فۆکـــۆ   
دیکـــی وەک مارکـــس کـــە بڕوایـــان 

بـــێ  لەالیـــەن  هێـــز  بـــە گرتنەدەســـتی 
کـــە  بەوەیـــە  بـــاوەڕی  دەســـەاڵتەکانە، 
جیاجیـــای  ڕۆاڵەتـــی  و  ســـیما  هێـــز 
ــک،  ــەن چینێـ ــەک لەالیـ ــە نـ ــە کـ هەیـ
ــەت دەوڵەتێـــک،  ــان تەنانـ گرووپێـــک یـ
ــاڵوی  ــی بەربـ ــۆی تۆڕێکـ ــوو بەهـ بەڵکـ
وەجووڵـــە  کۆمەڵگـــەوە  کۆمەاڵتـــی 
هێـــز  وایـــە  پێـــی  فۆکـــۆ  دەخرێـــت. 
"بازدارنـــد"  بەرگریـــکار  نـــەک  ئیتـــر 
"مولـــد"  بەرهەمهێنـــەری  بەڵکـــوو   ،
ناســـنامە و زەهنییەتیشـــە، واتـــە هێـــز 
ناکرێـــت،  خاوەندارێتی)تصاحـــب( 
دەکرێـــت. جێبەجێ)اعمـــال(  بەڵکـــوو 

دەرەنجام	 
بەلەبەرچاوگرتنـــی مێـــژووی شارنشـــینی 
ـــتبوونی  ـــەو دیاردەیـــە و درووس ـــی ئ و زات
چیـــن و توێـــژی جیاجیـــا بـــە بایـــەخ، 
چاوەڕوانـــی و پێوەندیـــی جیـــاواز ئیتـــر 
چەمکـــی سیاســـەت و سیاســـەتکردنیش 
ـــە  ـــر ل ـــت و زۆرت ئاڵوگـــۆڕی بەســـەردا دێ
ـــا و نیشـــانەکاندا خـــۆی مانیفیســـت  هێم
و پێناســـە دەکات. ئـــەم تەرجمەیـــە لـــە 
سیاســـەت لەالیـــەن بزاڤەگەلـــی نوێـــی 
دەکـــرێ  نوێنەرایەتـــی  کۆمەاڵیەتـــی 
پێکۆڵ)چالـــش( لـــە  بێجگـــە  کـــە 
فەرمییەکانـــی  هێمـــا  کردنـــی 
سیاســـەت)دەوڵەت(، شـــوێن و مەکانـــی 
و  دیـــاری  سیاســـەت  بـــۆ  دیکـــەش 
کوردســـتان  لـــە  دەکات.  دەستنیشـــان 
بیـــاڤ  پێنـــج  بـــۆ  ئامـــاژە  دەتوانیـــن 
بکەیـــن کـــە شـــیاوی هێمـــا ســـازین:

ئــەو  کــۆی  شــاری:  مۆبلێمانــی  ١ـ 
گەوهــەری  و  ڕواڵــەت  کــە  شــتانەی 
ڕۆڵــی  و  دەکــەن  دیــاری  شــارێک 
هاوواڵتییــان  ناســنامەیی  پێوەنــدی 
وەک  دەگێڕیــت.  شــارەکەوە  بــە 
وێســتگە  پەیکــەرەکان،  پارکــەکان، 
کەســانی  تابلــۆی  تاکســییەکان، 
 .... و  پەڕچینــەکان  پســپۆر، 
مۆبلێمــان لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا 
شــارەوانییەکان)ئۆرگانی  لەالیــەن 
دەوڵەتــی( گرینگیــی زۆری پێــدراوە و 
یەکێــک لــە کێشــەکانی شــارەوانی و 
خەڵکیــی(  شووڕاکان)ڕێکخســتنێکی 
شــارییە  مۆبلێمانــە  ئــەو  لەســەر  هــەر 

بــووە. 
ئێلمانانــەی  و  هێمــا  ئــەو  ئێنجــا 
لــە  سیاســییان  ڕابردوویەکــی  کــە 
هەتــاوی  شەســتی  دەیــەی  ســاڵەکانی 
ــووە،  ــە کۆیادی)حافظــه( خەڵــک هەب ل
دەبــێ زیاتــر لــە هێما نوێیــەکان گرینگی 

بدرێــت. پــێ  تایبەتییــان 
تاریخــی(:  2ـــخانووەمێژووییەکان)ابنیە 
بەهــۆی  خۆرهــەاڵت  کوردســتانی 
کات  هەمــوو  جوغرافیایــی،  درێــژی 
هاوبــەش  هەســتی  درووســتکردنی 
زۆربــەی  بووەتــەوە.  بەربەســت  تووشــی 
کوردســتان  هاوواڵتیانــی  هــەرەزۆری 
شــوێنە  و  ئێــران  ناوەنــدی  ڕووبــە 
ســەردان  و  هاتوچــۆ  گەشــتیارییەکان 
دەکــەن، بــەاڵم بــە پێچەوانــە، زۆرێــک 
لــە غەیــرە کوردســتانییەکان بــۆ ســەردان 
ســەیرانگەکانی  کوردســتان.  دێنــە 
خانــووە  ئــەو  بەتایبەتــی  کوردســتان 
ــان  ــی و فەرهەنگیی ــی مێژووی کــە الیەن
پێوەندیــی ڕاســتەخۆی بــە کوردایەتــی و 
هەســتی کوردبوونــەوە هەیــە، توانســتی 

و  فــەزا  ببنــە  کــە  هەیــە  ئەوەیــان 
کــوردی  سیاســەتی  بــۆ  هێمایــەک 
توێژەکانــی  و  چیــن  کۆبوونــەوەی  و 

کوردســتان. کۆمەڵگــەی 
پێــش  ســاڵ  چەنــد  شــەقامەکان:  ٣ـ 
لــە  دێمۆکــرات  حیزبــی  ئێســتا، 
کوردســتان،  خۆرهەاڵتــی  شــارەکانی 
شــەقامەکانی بــە نــاوی شــەهید دکتــۆر 
قاســملووە نــا. بەردەوامــی بــەو کارە و 
ئــەو  بەهێماکردنــی  بــۆ  تەبلیغاتکــردن 
شــەقام و گۆڕەپانانــە دەتوانــێ هەڵگــری 
چەمکێــی دیــاری سیاســەتکردن بــێ کە 
ــە باقــی تەیفــە سیاســییەکان. جیــاوازە ل
شــوێنە  ئــەم  ســەیرانگەکان:  ٤ـ 
گەشــتیارییانە بەهــۆی الیەنــی ئەمنــی، 
بەرباڵویــان،  و  کــراوە  فــەزای  واتــە 
کۆبوونــەوەی  بــۆ  شــوێنن  باشــترین 
خەڵکانێــک کــە لــە تێچووەکانی کاری 
ســەیرانچییەکان  دەترســن.  سیاســی 
دەتوانــن بــە کەڵکوەرگرتــن لــە الیەنــی 
ســەیرانگەکان  داپۆشراوی)پوششــی( 
و  ئەمنیــی  چاوەدێــری  نەبوونــی  و 
خەشــیمەتی زۆر، چاالکــی هەمەجــۆر 
ــرە و  ــەوەی زیات ــەم دەنگدان بکــەن کــە ه
هەمیــش لــە کۆیــادی خەڵکــی مانــگار 
و هەرمــان دەبێــت. ڕێکخســتنی ســەیران، 
بەتایبەتــی نــەورۆز و بۆنــە نەتەوەییــەکان 
لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا، زۆرتریــن 
کاریگــەری لــە بیرەوەریــی خەڵکــی و 
کــردەی  و  جەمــاوەر  مۆبیلیزەکردنــی 
کۆیــی دانــاوە کــە نوێتریــن نموونــەی 
هەڵدانــی  و  تەنگیســەر  گونــدی  لــە 
جامەدانــە وەک هێمــای پێشــمەرگایەتی 

دەبینڕێــت.
کۆمەاڵیەتییــەکان:  تــۆڕە  ٥ـ 
تــۆڕە  ڕابــردوودا  ســاڵی  لەچەنــد 
بەتایبەتــی  و  کۆمەاڵیەتییــەکان 
فەیســبووک، تێلێگــرام و ئینیســتاگرام 
توێــژی  لەنــاو  بەکاربەریــان  زۆرتریــن 

. هەبــووە الودا
 ئــەو تــۆڕە کۆمەاڵیەتییانــە هەرچەنــد 
دنیــای  فیدبەگــی  بــەاڵم  مەجازیــن، 
هەمــوو  واقعــی(.  کەتوارین)دنیــای 
ڕۆڵگێڕانــی  و  چاالکــی  ڕووداو، 
لەنــاو  کۆمەڵگــە  تاکەکانــی 
و  دەبێــت  ڕەنگدانــەوە  تۆڕانــە  ئــەم 
واکنــش"  و  "کنــش  پێوەندییەکــی 
ــێ  ــووە کــە دەتوان ــدا دروســت ب لەنێوانیان
سیاســییش  بابەتــی  لەســەر  ڕاســتەخۆ 
بانــدۆری هەبــێ. کاریگەریــی تێلێگــرام 
ســەرکۆماری  بەربژێرەکانــی  لەســەر 
باشــترین   ،٩2 ســاڵی  لــە  مەجلیــس  و 
نموونەیــە بــۆ ئــەوە ڕۆڵــەی کــە تــۆڕە 
ــە بیاڤــی سیاســیی  کۆمەاڵیەتییــەکان ل
ڕۆڵــی  بــە  ســەبارەت  گێــڕای.  ئێــران 
شــار لــە سیاســەتکردندا، ڕووداوەکانــی 
جیهــان،  و  ناوچــە  شــاری  چەندیــن 
ــەو شــتەی کــە  ــۆ ئ ــە ب باشــترین بەڵگەی
بــە ناســنامەی مەکانی)هویــت مکانی( 
بەبــێ  عەرەبــی  بەهــاری  دەناســرێت. 
قاهیرە و گۆڕەپانی تەحریر ناناســرێتەوە، 
ڕووداوەکانــی  ناکرێــت.  پێناســە  یــان 
ــە  ــردوودا ب ــاڵی ڕاب ــە ٣ س ــەش ل تورکیی
ــی  ــی تەقســیم ناوبانگــی جیهان گۆڕەپان
پەیــدا کــرد و چەنــدان نموونــەی دیکــە. 
بۆیــە کوردیــش لــە خۆرهــەاڵت دەبــێ 
لــەو ئەزموونانــە کەڵــک وەر بگــرێ.
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پێشەکی:
شــاخێکە  زنجیــرە  زاگــرۆس، 
ڕۆژئــاوا  ڕۆژئــاوا،  باکــووری  لــە 
ئێــران  ڕۆژئــاوای  باشــووری  و 
کێــوە  زنجیــرە  ئــەم  هەڵکەوتــووە. 
)وان(  گۆلــی  کەنارەکانــی  لــە 
لــە کوردســتانی باکــوورەوە دەســت 
بــە  تێپەڕیــن  پــاش  و  پێــدەکات 
ســنە،  "ورمــێ،  پارێزگاکانــی 
لوڕســتان،  و  ئیــام  کرماشــان، 
ئیــام،  مەرکــەزی،  هەمــەدان، 
و  کۆهگیلوویــە  ئیســفەهان، 
مەحــاڵ  چــوار  ئەحمــەد،  بوویــر 
هەتــا  خووزســتان،  بەختیــاری،  و 
ئێــران  باشــوورییەکانی  پارێــزگا 
هورمــزگان(  و  کرمــان  )فــارس، 
ئــەم  داوێنــێ  کــە  دەبێتــەوە  درێــژ 
ــە  ــە بەشــێک ل ــوە دەگات ــرە کێ زنجی

باشــووریش. کوردســتانی 
نزیکـــەی ١٠٠ هـــەزار ســـاڵ بەرلـــە 
زاییـــن، بەپێـــی هەنـــدێ ئاســـەواری 
ئەشکەوت نشـــینی  لـــە  بەجێمـــاو 
لـــە زنجیـــرە کێوەکانـــی زاگـــرۆس 
ڕۆژهـــەاڵت،  کوردســـتانی  لـــە 
لـــەم  مرۆڤـــە  ژیانـــی  نیشـــانەی 
بەردینـــی  چاخـــی  لـــە  ناوچانـــە 
ناوەڕاســـت کـــە دەکاتـــە ٣٠ هـــەزار 

ســـاڵی پێـــش.
واتای زاگرۆس لەڕووی وشەوە:

دێرینـــی  و  کەونارایـــی  نـــاوی 
ــور"،  ــرۆس "کـ ــوی زاگـ ــرە کێـ زنجیـ

"کـــوڕ"ە.  یـــان 
ـــیی  ـــی ئەفســـانە و ئوستوورەناس بەپێ
ــور(  ــۆمەرییەکان )کـ ــەردەمی سـ سـ
یـــان  کێـــو،  نـــاوی  بنەڕەتـــدا  لـــە 
زنجیـــرە کێوێـــک بـــووە کـــە هـــەر 
زاگـــرۆس  کێوەکانـــی  هەمـــان 
ڕۆژهەاڵتـــی  کەوتبوونـــە  کـــە 
هـــاوکات  )کـــور(،  ســـۆمەرەوە. 
ئیمپراتۆریـــی  دیکـــەی  نـــاوی 
"ئەکـــەد"ە کـــە لـــە ســـێ هـــەزار ســـاڵ 
ـــە سەرتاســـەری  ـــەوەش ل ـــش و بەرل پێ
ناوچەکانـــی زاگرۆســـدا دەســـەاڵتی 

هەبـــووە.
ڕەگ  بـــاوەڕەدان  لـــەو  هەنـــدێ 
زاگـــرۆس  وشـــەی  بنەچـــەی  و 
ـــی ئەڤێســـتادا  ـــە زمان ئەڤێســـتاییە. ل
بـــە   )Za –Gr( "زاگـــر" 
بـــەاڵم  کێـــوی گەورەیـــە.  واتـــای 
هەیـــە  دیکـــەش  بۆچوونێکـــی 
کـــە دەڵێـــت ئـــەم وشـــەیە لـــە نـــاوی 
کۆچـــەرە )هینـــد و ئەورووپییـــەکان(
ناوچەیـــە  ئـــەو  نیشـــتەجێی  ی 
کـــە بـــە "ســـاگارتی" بەناوبانـــگ 
نـــاوی کۆنـــی  بـــووە، وەرگیـــراوە. 
ئـــەم وشـــەیە لـــە 

ــە  ــووە کـ ــاق" بـ ــیدا "پاتـ زمانـــی فارسـ
ــراوە،  ــاخێکی ناسـ ــاوی شـ ــتاش نـ ئێسـ
لەبـــەر ئـــەوەی ئـــەو زنجیـــرە کێوانـــە 
چەشـــنی تـــاق هەڵکەوتـــوون، بۆیـــە 

دانـــاون. لەســـەر  ناوەیـــان  ئـــەو 
وشـــەی زاگـــرس، زاگـــرۆس، زیاتـــر 
ــش  ــەر و پێـ ــە لەمەوبـ ــت دەیـ ــە هەشـ لـ
قاجارییـــەکان  ســـەردەمی  کۆتایـــی 
بەرهەمـــی  وەرگێڕانـــی  لەڕێگـــەی 
ـــی  ـــە زمان نووســـەرە ئەورووپییـــەکان )ل
یۆنانی(یـــەوە هاتووەتـــە نـــاو ئەدەبیاتـــی 
ــن  ــەوە. وەک دەڵێـ ــی و کوردییـ فارسـ
ـــووە  ـــا" یەکـــەم کـــەس ب ـــەن پیرنی "حەس
کـــە وشـــەی زاگرۆســـی لـــە پەراوێـــزی 
خـــۆی  کتێبێکـــی  2ی  الپـــەڕی 
بەنـــاوی "مێـــژووی ئێـــران لـــە ســـەرەتاوە 
هەتـــا ڕووخانـــی ساســـانییەکان" بـــەکار 
هێنـــاوە و جەختـــی کردووەتـــەوە کـــە 
ـــە زاگـــرۆس  ئەورووپییەکانیـــش هـــەر ب

ناویـــان هێنـــاوە.
پێکهاتەی زاگرۆس:  	 

کێـــو،  نـــاوی   2٤٠ لـــە  زیاتـــر 
لێـــڕەوار،  خەرەنـــد،  شـــیو،  دەشـــت، 
پێدەشـــت،  هەڵدێـــر،  دارســـتان، 
ناحیـــە،  قـــەزا،  شـــار،  ڕووبـــار، 
گونـــد، لـــە پارێزگاکانـــی "ورمـــێ، 
ســـنە، ئیـــام، کرماشـــان، لوڕســـتان، 
بوویـــر  و  ئیســـفەهان، کۆهگیلوویـــە 
ئەحمـــەد، هەمـــەدان، چوارمەحـــاڵ و 
بەختیـــاری و خووزســـتان" بەگشـــتی 
١١ پارێـــزگای ئێـــران لەنێـــو زنجیـــرە 
کێـــوی زاگرۆســـدا هەڵکەوتـــوون کـــە 
بەشـــی هـــەرە زۆری ئـــەم شـــاخانە، بـــە 
داری سروشـــتی و خۆڕســـکی وەک 
"بـــەڕوو، قـــەزوان، مـــازوو، گۆیـــژ و..." 
داپۆشـــراوە کـــە چڕترینـــی شـــوێنی 
زاگـــرۆس  لێڕەواریـــی  و  دارســـتان 
دەکەوێتـــە پارێزگاکانـــی کوردســـتانی 
ڕۆژهـــەاڵت و ئیامیـــش وەک ناوەنـــد 

و دڵـــی زاگـــرۆس دێتـــە ئەژمـــار.
زاگرۆس لەڕووی مێژووییەوە:	 

هیـــچ  لـــە  زاگـــرۆس  وشـــەی 
کتێبێکـــی جوگرافـــی، مێژوویـــی و 
ســـەرچاوەیەکی ئیســـامیدا نەهاتـــووە. 
یـــان  "دێهخـــودا"  وشـــەنامەی  لـــە 
ـــچ  ـــاحب"دا هی ئەنســـکلۆپیدیای "مەس
ـــارەی ڕیشـــە و بنەچـــەی  باســـێک لەب

نەهاتـــووە. زاگـــرۆس 
قەزوینـــی،  محەممـــەد 
٤٨ی  الپـــەڕەی  لـــە 
بەرگـــی پێنجەمـــی 
ی  کـــە کتێبە

ــاوی یۆنانیـــی  ــێت؛ "نـ ــدا دەنووسـ خۆیـ
زنجیـــرە کێـــوی ڕۆژئـــاوای ئیرانـــە و 
بەختیـــاری  ناوچەکانـــی  بەتایبـــەت 
زانســـتنامەی  کوردســـتان."لە  و 
وەک  کورتـــی  بـــە  زۆر  "الرۆس"دا 
زنجیـــرە کێوێکـــی شـــوێنی نـــەوت و 
کانـــزا ژێرزەوییـــەکان نـــاوی هاتـــووە. 
لـــە وشـــەنامەی یۆنانـــی – ئەڵمانـــی 
الیپزیـــگ  لـــە   ١٨٨٦ ســـاڵی  کـــە 
 Zagrio وشـــەی  کـــراوە،  چـــاپ 
کێوێکـــی  وەک   Zagros یـــان 
پشتبەســـتن  بـــە  مـــاد"  "ســـەردەمی 
و  "ســـترابوون  نووســـراەکانی  بـــە 
ـــاوکات  ـــووە. ه ـــاوی هات ـــۆس" ن پۆلیبی
 Lexique فەرهەنگـــی  لـــە 
نـــاوی   goographique
بەمجـــۆرە  )زاگـــرۆس(  "زاگـــرۆ" 
کێوێکـــە  زنجیـــرە  "نـــاوی  هاتـــووە؛ 
باکـــووری  لـــە  کـــە  ئاســـیا  لـــە 
باشـــووری  بـــەرەو  ڕۆژئـــاواوە 
کێشـــراوە."ڕوومەن  ڕۆژهـــەاڵت 
فەڕەنســـی  دێرینەناســـی  گیرشـــمەن 
زاگرۆســـی  خۆیـــدا  کتێبێکـــی  لـــە 
ناودێـــر کـــردووە  بەنـــاوی هۆزێـــک 
و دەنووســـێت "هۆزێکـــی گرنـــگ لـــە 
هـــۆزە گەورەکانـــی ڕۆژئـــاوای ئێـــران 
ــاگارتی"  ــان "سـ ــاوی "Ziirtu" یـ بەنـ
کـــە لـــە ڕۆژئـــاواوە نیشـــتەجێن و بـــەرەو 

داکشـــاون." باشـــوور 
نووســـینەکانی  لـــە  "هێرۆدوت"یـــش 
ـــاوی هۆزێکـــی  ـــدا زاگرۆســـی بەن خۆی
هێنـــاوە  "ســـاگارتی"  بیابانگـــەرد 
دیکـــە  "هۆزێکـــی  دەنووســـێت  و 
هـــەن کـــە بیابانگـــەردن بەناوەکانـــی 
ـــک و  ـــاردەکان، درووپی ـــەکان، م "داین
ســـاگارتییەکان."بەپێی ئـــەو ســـەرچاوە 
ــەی  ــن، وشـ ــن بێژیـ ــە دەتوانیـ و بەڵگانـ
ئەڤێســـتایی  زمانـــی  لـــە  زاگـــرۆس 
بـــە  یۆنانییـــەکان  و  وەرگیـــراوە 
بـــە  )س(   S پیتـــی  زیادکردنـــی 
کۆتایـــی ئـــەم وشـــەیە وەک دەربڕینـــی 

لـــێ کـــردووە. یۆنانییـــان 
وەکـــوو  زاگرۆســـیش  وشـــەی  بۆیـــە 
نـــاوی  هـــەم  )بەختیـــاری(  وشـــەی 
کێـــو، قـــەاڵ، هـــۆز، ئێـــڵ و تایفـــەی 

ناوچەیـــە.  
زنجیـــرە کێـــوی زاگـــرۆس لـــە بـــواری 
ســـێ  یـــان  دوو،  بـــە  زەویناســـییەوە 
ـــووە:  ـــەش ب ـــە یەکتـــر داب بەشـــی جیـــا ل
زاگرۆســـی  باکـــووری،  زاگرۆســـی 
باشـــووری،  زاگرۆســـی  نێوەڕاســـت، 
ـــی زاگرۆســـی باکـــووری  کـــە جیاوازی

لـــە  باشـــووری  و 

جـــۆری پێکهاتـــەی شـــاخ، پێدەشـــت 
و چۆنیەتیـــی ڕیزبەنـــدی و چینـــی 
ـــە  ـــی و هـــەوراز و نشـــێوەکانە. ل بەرزای
ــرۆس  ــەدا زاگـ ــکارییەکی دیکـ دابەشـ
کراوەتـــەوە دوو بەشـــەوە: زاگرۆســـی 
زاگرۆســـی  و  هەڵدێـــر  و  بـــەرز 
و  شـــاخ  کـــە  پێدەشـــت.  چینـــداری 
کێوەکانـــی کوردســـتان دەکەونـــە نێـــو 
بەشـــی بەرزاییەکانـــی زاگرۆســـەوە.

کێو و شاخەکانی زاگرۆس:	 
دێنـــا، بـــە بەزایـــی چـــوار هـــەزار و 
٤٠٥ مەتـــر – زردکێـــو، بـــە بەرزیـــی 
ـــی  ـــر – قاڵ ـــەزار و 22١ مەت چـــوار ه
کێـــو هەڵکەوتـــوو لـــە ئەلیگـــوودەرزی 
ـــە بەرزیـــی چـــوار هـــەزار و  لوڕســـتان ب
٥٥ مەتـــر – شـــاهان کێـــو بـــە بەرزیـــی 
چـــوار هـــەزار و ٤٠ مەتـــر – ئەشـــتران 
ئەزنـــای  لـــە  هەڵکەوتـــوو  کێـــو، 
ـــە بەرزیـــی چـــوار هـــەزار و  لوڕســـتان ب
2٤ مەتـــر – کێـــوە گـــڕە، بـــە بەرزیـــی  
ـــوی  ـــر – کێ ســـێ هـــەزار و ٩٩٠ مەت
بـــل، ســـێ هـــەزار و ٩٤٣ مەتـــر – 
 ٩١٥ و  هـــەزار  ســـێ  دااڵنکێـــو، 
ــە  ــوو لـ ــدەر، هەڵکەوتـ ــر – تەمەنـ مەتـ
ئەلیگـــوودەرزی لوڕســـتان، ســـێ هـــەزار 
ــوان  ــە نێـ ــر – قەندیـــل، لـ و ٩٠٠ مەتـ
ســـێ پارچـــەی کوردســـتانی باکـــوور، 
ڕۆژهـــەاڵت و باشـــووردا هەڵکەوتـــووە، 
بەرزتریـــن لووتکـــەی بەنـــاوی کەوەکـــز 
بەرزییەکـــەی دەگاتـــە ٣٨٠٠ مەتـــر 
لـــە باکـــوورە، قەندیلـــی گـــەورەش بـــە 
ــەی  ــە بەرزییەکـ ــراوە کـ ــیاکێو ناسـ سـ
ســـێ هـــەزار و ٦١٠ مەتـــرە و قەندیلـــی 
گچکـــەش ســـێ هـــەزار و2٥٠  مەتـــرە. 
هـــەزار  ســـێ  ورمـــێ  لـــە  دااڵنپـــەڕ 
لـــە  هەڵگـــورد،  مەتـــرە.   ٥٠٠ و 
کوردســـتانی باشـــوورە و ســـێ هـــەزار 
و٦٠٧  مەتـــر. ســـەفین، لـــە باشـــوورە 
و بەرزییەکـــەی دوو هـــەزار و 2٤٠ 
 – ســـەقز  لـــە  نەکـــەرۆز  مەتـــرە. 
ئاربابـــا، لـــە بانـــە دوو هـــەزار و ١٧٠ 
دیوانـــدەرەی  لـــە  چلچەمـــە  مەتـــر. 
پارێـــزگای ســـنە، ســـێ هـــەزار و ١٣٧ 
مەتـــرە. ئاویـــەر، لـــە ســـنە دوو هـــەزار 
و ٣٥٠ مەتـــر. ســـوڵتان ســـەراجەدین 
ـــرە.  ـــەزار و ٨٣٦ مەت ـــنە، دوو ه ـــە س ل
عـــەوااڵن، )عـــەدودااڵن( لـــە باشـــووری 
ســـنە و نزیـــک کامیـــاران، دوو هـــەزار 
نێـــوان  لـــە  و ٩٥٠ مەتـــرە. شـــاهۆ، 
هەورامـــان و ڕوانســـەر، ســـێ هـــەزار و 
٩٩٠ مەتـــرە. دااڵهـــۆ، لـــە کرماشـــان. 

پـــەڕاو،  کرماشـــان،  لـــە  بێســـتوون، 
لـــە کرماشـــان ســـێ هـــەزار و ٤٠٥ 
ـــو  ـــرە. پشـــتکۆ، پێشـــکۆ، دینارکێ مەت
ــەزار و  ــام دوو هـ ــە ئیـ ــت، لـ و مانێشـ
٦2٩ مەتـــرە و دەیـــان کێـــو و شـــاخ 
ـــووە.  ـــۆ گرت ـــتی دیکـــەی لەخ و پێدەش

چیــای 	  زنجیــرە  ڕووبارەکانــی 
گــرۆس: ا ز

چـــەم  گـــەورە،  زێـــی  کەڵـــوێ، 
ســـەقز، جەغەتـــوو، قشـــاڵخ، ســـیروان، 
گاڕان، گاوەرۆ، ســـەیمەڕە، ســـیمینە، 
قەرەســـوو،  لەیلـــێ،  خوڕخـــوڕە، 
گاماســـیاو، کەرخـــە، دێـــز، میمـــە، 
ســـەیکان،  گودارخـــۆش.  و  چغـــار 
ئاوزەنگـــوان، کەشـــکان، بەختیـــاری، 
خوڕەم ئـــاوا، ئەلیگـــوودەرز و زاڵ لـــە 

لوڕســـتانن.
چیاکانــی 	  زنجیــرە  ڕووەکەکانــی 

زاگــرۆس:
زاگـــرۆس، جیـــا لـــەوەی کـــە بـــە گـــەورە 
خۆڕســـک  لێـــڕەواری  چڕتریـــن،  و 
ڕووەکـــی  بـــە  هـــاوکات  دادەنـــرێ، 
بەکەڵـــک  و  نایـــاب  جۆراوجـــۆری 
داپۆشـــراوە کـــە ناودارترینیـــان بریتیـــن 
کەمـــا،  مەنـــدۆک،  "ڕێـــواس،  لـــە 
کەنگـــر، شـــنگ، گیاخـــاو، گیاخـــە، 
)قارچـــک(،  کارگ  قازیاخـــە، 
برمـــە،  هەاڵڵـــە  بووژانـــە،  چنـــوور، 
پیـــاز،  بەرزەڵنـــگ،  وەرکەمـــەر، 
هەزبـــی،  شـــاخی،  ســـیری  کـــەوەر، 
نینـــۆر."  پیـــژۆک،  بنـــە،  ســـوورە 
لـــە  جیـــا  زاگـــرۆس  شـــاخەکانی 
بـــەڕوو، قـــەزوان، مـــازوو و گۆیـــژ، 
چەندیـــن داری دیکـــەی وەک "شـــڕۆ، 
کێکـــف، بادامـــی کێـــوی، تەنگـــز، 
گا گـــەون، باڵڵـــووک، هەڵـــووژەی 

شـــاخی.
ئاژەڵ و باڵندەکانی زاگرۆس:	 

ڕێـــوی،  "ورچ،  وەک  ئاژەڵـــی 
گـــورگ، بـــەراز، کەمتیـــار، چەقـــەڵ، 
ئاســـک،  پڵنـــگ،  شـــێر،  بۆنکـــە، 
کەروێشـــک، کـــەڵ، بزنەکێـــوی" و 
قـــەل،  قـــاژوو،  "کـــەو،  باڵندەکانـــی 
داڵ، بـــاز، هەڵـــۆ، واشـــە، شـــەهێن، 
کوڕکـــوڕ، سوێســـکە و..." لـــە زنجیـــرە 
چیاکانـــی زاگـــرۆس دەژیـــن کـــە لـــە 
ڕاوی  بەهـــۆی  ڕابـــردوودا  ســـااڵنی 

یی  ســـا یا نا
نەبوونـــی  و 

چاودێـــری 

لێـــرەوار  ســـووتانی  ڕەوتـــی  و 
زاگـــرۆس،  دارســـتانەکانی  و 
بەشـــێک لـــەو ئـــاژەڵ و باڵندانـــە 
لـــە  ژیانـــان  و  چـــوون  لەنـــاو 

یە. ا ســـید مەتر
زاگــرۆس و بــەڕوو، لــە ئــەدەب و 	 

کولتــووری کورددا:
سروشـــتی  ناوچـــەی  هەرچەنـــد 
زاگـــرۆس  چیاکانـــی  زنجیـــرە  و 
چەندیـــن  کوردســـتان،  لـــە  جیـــا 
ئێرانیـــش  دیکـــەی  ناوچـــەی 
وشـــەی  دوو  بـــەاڵم  دەگرێتـــەوە، 
وەک  بـــەڕوو"  و  "زاگـــرۆس 
زیاتـــر  سروشـــتی،  دیـــاردەی  دوو 
هەڵگـــری  و  دەهێنرێـــن  بـــەکار 
قووڵـــی  مانـــای  و  باکگراوەنـــد 
ــم و  ــورس و قایـ ــەوی، قـ ــان، پتـ ژیـ
ــاخ و  ــان و نەمـــری وەک شـ هەرمـ
ــووری  ــە کولتـ ــون. زاگـــرۆس لـ کێـ
کـــورددا مانـــای پەناگـــە، پاڵپشـــت، 
ـــۆ لووتکـــە  ـــی و هەڵکشـــان ب بەرزای
دەگەیەنێـــت.  هەڵەمـــووت  و 
دەیـــە  دوو  مـــاوەی  زاگـــرۆس 
و  کـــچ  نـــاوی  بووەتـــە  زیاتـــرە 
کوڕانـــی کـــورد، نـــاوی گۆڤـــار، 
نامیلکـــە، ڕۆژنامـــە، تەلەفزیـــۆن، 
ماڵپـــەڕ.  و  میدیایـــی  دەزگای 
بـــەڕوو بـــە درێژایـــی مێـــژوو لـــەالی 
هەبـــووە،  کارایـــی  زۆر  کـــورد، 
وەک ســـەرچاوەی بژیـــوی ژیـــان 
بـــەکار  ســـووتەمەنی  وەکـــوو  و 
ــو دڵـــێ  ــە لەنێـ ــەڕوو کـ ــراوە، بـ هێنـ
ــدا ڕواوە،  ــای زاگرۆسـ ــرە چیـ زنجیـ
دارێکـــی ســـەخت، پتـــەو و قایـــم و 
لەشـــکان نەهاتـــووە. کـــورد بـــەڕووی 
کۆڵنـــەدان،  هێمـــای  کردووەتـــە 
قایمـــی و ئەســـتووری و هەرمـــان و 
بـــەڕووی هاوشـــانی خـــۆی لەقەڵـــەم 
داوە و کردوویەتـــە هێمایـــەک بـــۆ 
بەردەوامـــی، ڕســـکان و ڕاســـانی 
کـــورد.  و شۆڕشـــەکانی  نەتـــەوە 
ئەدەبـــی  و  شـــیعر  لـــە  بۆیـــە 
کـــورددا  نووســـراوی  و  زارەکـــی 
کـــورد  هۆنەرانـــی  و  شـــاعیر 
ــە  ــەڕوو کـ ــرۆس و بـ ــەردەوام زاگـ بـ
دانـــەڕاون،  لێـــک  دوانەیەکـــی 
ــاوە. ــان هێنـ ــا بەکاریـ وەک هێمـ
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ــاڵی 2٠١٧ی  ــتپێکی سـ ــە دەسـ لـ
لـــە پێشـــدا فرانســـوا  زایینـــی دا 
کۆمـــاری  ســـەرۆک  ئوالنـــد، 
بینالـــی  دواتـــر  و  فەڕانســـە 
وەزیرانـــی  ســـەرۆک  ییلدریـــم، 
بـــە  کامیـــان  هـــەر  تورکیـــە، 
شـــاندێک  ســـەرۆکایەتیی 
ســـەرەدانی بەغـــدا و هەولێریـــان 
کـــرد. ئـــەم ســـەفەرانە لـــە الیـــەن 
هندێـــک کاربەدەســـتی هەرێمـــی 
ـــەوە کـــە  کوردســـتانەوە وا لێکدران
مەبەســـت و ئاکامـــی ســـەفەری 
ئـــەم دوو شـــاندە هاوتـــراز دەهاتـــە 

بەرچـــاو.
 بـــەاڵم بـــۆ ئێمـــە کـــە تا ڕادەیەک  
ئـــەم  سیاســـەتەکانی  شـــارەزای 
دوو واڵتەیـــن، جیاوازییـــەکان بـــە 
باشـــی هەســـت پێدەکەیـــن. هـــەر 
وەک چـــۆن شـــێوازی حوکمڕانـــی 
ئامـــاژە  واڵتـــی  دوو  هـــەر  لـــە 
و  ئامانـــج  جیـــاوازە،  پێکـــراودا 
کردەوەکانـــی ئەوانیـــش لـــە ئاســـت 
دەرەوەشـــیاندا  سیاســـەتەکانی 
بـــە شـــێوازێکی سرووشـــتی لـــە 

ــێ.  ــاواز دەبـ ــەک جیـ یـ
دەرەوەی  سیاســـەتەکانی 
واڵتێکـــی وەک فەڕانســـە کـــە 
ڕابردوویـــان  هەڵەکانـــی  لـــە 
نەتـــەوەی کـــورد  نیســـبەت  بـــە 
ــەی  ــووە و زۆربـ ــیان وەرگرتـ دەرسـ
ــان بـــە دۆســـتی  ڕێبەرانیـــان خۆیـ
لـــە  و  دەزانـــن  کـــورد  گەلـــی 
نرخەکانـــی  واڵتەکەیانـــدا 
ئاســـتێکی  تـــا  دێموکراتیـــک 
و  کـــردووە  گەشـــەیان  بـــەرز 
گـــەڵ  لـــە  پەیوەندییەکانیـــان 
کوردســـتان دەتوانـــێ ببێتـــە هـــۆی 

پێشـــکەوتنی  و  گەشـــەکردن 
دێموکراســـی لـــە کوردستانیشـــدا، 
ـــە گـــەڵ  ناتوانـــێ هاوتـــەراز بـــێ ل
سیاســـتەکانی واڵتێکـــی ســـێمی- 
پرســـی  کـــە  دێموکراتیـــک 
کـــورد لـــە واڵتەکەیـــدا هێشـــتا بـــە 
چارەســـەر نەکـــراوی ماوەتـــەوە.  
بـــۆ ئـــەوەی کـــە بتوانیـــن لـــەو وتارە 
ــەر هاتنـــی  ــە سـ ــر لـ دا بابەتیانەتـ
وەهـــا شـــاندێک بـــۆ کوردســـتان 
بـــە  دەدرێ  حـــەول  بدوێیـــن، 
ـــە هەندێـــک  ـــن ل کەڵـــک وەرگرت
تئۆریـــی زانســـتی ڕامیـــاری لـــە 
و  دەرەوە  پەیوەندییەکانـــی  ســـەر 
نێونەتەوەییەکانـــی  پەیوەندییـــە 
ـــاس و  ـــەر ب ـــە ب ـــژارە بخەین ـــەو م ئ

ڕاڤـــە.
شرۆڤەی سەردانی ییلدریم لە 

دوو تێڕوانینی جیاوازەوە
کەڵـــک  بـــە  دەتوانیـــن  ئێمـــە 
ڕئـــال  تئۆریـــی  لـــە  وەرگرتـــن 
ــت  ــەتی ڕاسـ پۆلیتیـــک / سیاسـ
باوەڕانـــە، لـــە زانســـتی پەیوەندیـــی 
لـــەو  ئاوڕێـــک  نێونەتەوەیـــی دا 
بدەینـــەوە.  ییلدریـــم  ســـەفەرەی 
لـــە  هـــەر وەک کـــە دەزانیـــن، 
ڕئـــال پۆلیتیکـــدا بـــە چاویلکـــەی 
ـــزەوە ســـەیری هـــەڵ و مەرجـــی  هێ
نێونەتەوەیـــی دەکـــرێ کـــە تێیـــدا 
پاراســـتنی  خەتـــی  لـــە  واڵتـــان 
نەتەوەییەکانیانـــدا  بەرژەوەندییـــە 

تێدەکۆشـــن.
بـــارەی  لـــە  یەکـــە  ئـــەو   
و  تورکیـــە  پەیوەندییەکانـــی 
باشـــووری کوردســـتانیش ڕاســـتە.
 هـــەر جاریـــک کـــە تورکیـــە 
نەتەوەییەکانیـــان  بەرژەوەندییـــە 
ــەن  ــە الیـ ــێ لـ ــەر کەوتبـ ــە خەتـ لـ
دەســـتیان  پێشـــتر  کـــوردەوە، 
دەدایـــە  هەڕەشـــە لـــە باشـــووری 
زمانـــی  بـــە  و  کوردســـتان 

گـــەڵ  لـــە  قســـەیان  چەکـــەوە 
ـــەوەی  ـــەر ئ ـــە ب باشـــوور دەکـــرد. ل
کـــە هـــەر جووڵەیەکـــی تورکیـــە 
لـــە پەیوەندییەکانـــی دەرەوەیانـــدا 
لـــە  باشـــوور  نیســـبەت  بـــە 
ڕئالیســـتیانەوە  تێڕوانینێکـــی 
ئـــەو  و  دەگـــرێ  ســـەرچاوە 
ــۆی  ــۆرەی خـ ــە نـ ــەش بـ تێڕوانینـ
پێـــش  لـــە  ڕێکارێـــک  وەهـــا 

دادەنـــێ. تورکیـــە 
تورکیـــە  کـــە  هەرکاتێـــک   
ڕێـــگای  لـــە  بیویســـتبا 
پەیوەندییەکانـــی لـــە باشـــووری 
واڵت کارێـــک بـــکا، لـــە پشـــت 
سیاســـییەکانییەوە  هەڵوێســـتە 

بـــە  پشـــتی  کاتێـــک  هەمـــوو 
چەکداریـــی  زبـــری  هێـــزی 

بەســـت.  دە
گرینگیـــی  ئەگـــەر  یانـــی 
لەبەرچـــاو  ئامانجەکانیـــان 
پەیوەندییەکانـــی  بگریـــن، 
ییلدریـــم  هاتنـــی  و  تورکیـــە 
بـــە  بـــۆ گەییشـــتن  تاکتیکیـــە 
ســـتراتێژیکییەکانی  ئامانجـــە 
تورکیـــە. ئـــەو ئامانجانـــە دەتوانیـــن 
وەک ڕکابـــەری لـــە گـــەڵ ئێـــران 
باشـــووری  و  عێـــراق  نێـــو  لـــە 
کوردســـتاندا، پێـــش گرتـــن لـــە 

دەســـت  بۆئـــەوەی  پ ک ک 
ــتاندا  ــاوای کوردسـ ــەر ڕۆژئـ بەسـ
ــە  ــن لـ ــت، کەڵـــک وەرگرتـ بگرێـ
ســـەرچاوەکانی نـــەوت و گازی 
ئاڵترناتیـــڤ  وەک  کوردســـتان 
لـــە بەرامبـــەر کەڵـــک وەرگرتنـــی 
ـــران  ـــە گاز و نەوتـــی ئێ تورکیـــە ل
بەکارهێنانـــی  و  ڕووســـیە  و 
وەک  کوردســـتان  باشـــووری 
بـــازاڕی شـــتومەکەکانی.  لـــە 
بەرامبـــەر ئـــەو کارەدا شـــتێک 
باشـــووری  نەســـیبی  کـــە 
کوردســـتان دەبـــێ ئەوەیـــە کـــە 
کێشـــی سیاســـی و ســـتراتژیکی 
ـــە ئاســـتی ناوچـــە دەچێتـــە ســـەر  ل

ناوچەییـــدا  ڕکەبەریـــی  لـــە  و 
و  دەبـــێ  زیاتـــر  قورســـایی 
گەیشـــتن  ڕێـــگای  هەروەهـــا 
بـــە دنیـــای دەرەوەی بـــۆ ئـــاوەاڵ 
ـــارۆ وشـــکانیە  ـــەو گەم ـــێ و ل دەب
ڕزگاری دەبـــێ کـــە جوغرافیـــا 
بـــۆی دروســـت کـــردووە. هەروەهـــا 
کردنـــی  هەنـــاردە  ڕێـــگای 
نەوتـــی کەرکـــووک لـــە ڕێـــگای 

جێیهانـــەوە. بەنـــدەری 
 ئەگـــەر ئێمـــە بـــە چاویلکـــەی 
لـــەو  ئیدیالیســـتی  سیاســـەتی 
کـــە  بڕوانیـــن  پەیوەندییـــە 

ئـــەم جـــۆرە سیاســـەتە  دەوتـــرێ 
و  نـــرخ  لـــە  و  خەماندنـــە  بـــۆ 
ــەرچاوە  ــەوە سـ ــا مرۆڤییەکانـ بەهـ
کـــە  دەردەکـــەوێ  دەگـــرێ، 
الیـــەک  لـــە  ییلدریـــم  هاتنـــی 
چەکـــدار  هێـــزی  ناردنـــی  و 
قازانجـــی  ڕەنگـــە  باشـــوور  بـــۆ 
کـــە  بـــێ،  تێـــدا  دووالیەنـــەی 
زۆرتـــری  پشـــکی  تورکیـــە 

بەردەکـــەوێ. 
 ئەگـــەر ئـــەو هێمنایەتییـــەی کـــە 
تورکیـــە  حکومەتـــی  ســـەرانی 
خوازیاریـــن  و  دەکـــەن  داوای 
لـــە  هێمنایەتـــی  بخولقێنـــن، 
ئیدیالیســـتییەوە  تێڕوانینێکـــی 
بـــێ، دەبـــێ وەهـــا هێمنایەتییـــەک 
بـــۆ هەمـــوو تـــاک و نەتەوەیـــەک 
بـــێ کـــە هەمـــوو نەتـــەوەکان بـــە 
بـــۆ  یەکگرتـــوو  شـــێوازێکی 
گەییشـــتن بـــەو هێمنایەتیـــە و بـــۆ 

ئاشـــتی خەبـــات بکـــەن. 
ســـەر  لـــە  ئـــەوان  کات  ئـــەو 
بناغـــەی هێـــز، کـــە فاکتۆرێکـــی 
بەڵکـــوو  گۆڕانـــە،  قابیلـــی 
هەندێـــک  بناغـــەی  ســـەر  لـــە 
نرخـــی دیکـــە، وەک پەرەپێـــدان 
بەرزکردنـــی  دێموکراســـی،  بـــە 
ڕەوشـــی مافـــی مـــرۆڤ و زۆر 
نرخگەلێکـــی دیکـــە ســـەرەدانی 

بکردایـــە.  باشـــووریان 
ئارامیـــی و ئاســـایش و پێکـــەوە 
ــەدا،  ــە ناوچـ ــتیانە لـ ــی ئاشـ ژیانـ
ـــی  ـــتەبەرکردنی ماف ـــێ دەس ـــە ب ب
هەمـــوو کەمینـــەکان و بەتایبـــەت 
بەرچـــاوی  ئامادەیـــی  بـــێ  بـــە 
کـــورد لـــە ڕۆژهـــەاڵت و باکوور و 
باشـــوور و ڕۆژئـــاوای کوردســـتان 
لـــە هاوکێشـــە سیاســـی و ئیـــداری 
جێگیـــر  ســـتراتژیکەکاندا  و 

نابـــێ.

سێمینارێک 
سەبارەت بە 
ئەگەرەکانی 
ڕاگەیاندنی 

دەوڵەتی کوردی 
لە شاری کۆیە 

بەڕێوەچوو

بـــی  تێکی حیز یئە هە
دێموکـــرات لـــە ســـێمیناری 
"ئەگەرەکانـــی ڕاگەیاندنـــی 
کـــە  کـــوردی"  دەوڵەتـــی 
ــی  ــگای تکنیکیـ ــە پەیمانـ لـ
کۆیـــە  ســـوڵتانی  هەیبـــەت 
بەشـــداریی  چـــوو  بەڕێـــوە 

کـــرد.
بانگهێشـــتی  ســـەر  لـــە 
ڕێکخـــراوی  فەرمیـــی 
الوانـــی  گەشـــەی 
هەیئەتێکـــی  کوردســـتان، 
دێموکراتـــی  حیزبـــی 
ڕۆژی  ئێـــران  کوردســـتانی 
ڕێکەوتـــی  یەکشـــەممە 
2٦ی بەفرانبـــاری ١٣٩٥ی 
ـــە سەرپەرەســـتیی  ـــاوی، ب هەت
قـــادری"  "محەممەدنەزیـــف 
دەفتـــەری  ئەندامـــی 
سیاســـیی حیزبـــی دێموکـــرات 
ســـێمیناری  لـــە  بەشـــداریی 
"ئەگەرەکانـــی ڕاگەیاندنـــی 
کـــرد  کـــوردی"  دەوڵەتـــی 
پرۆفێســـۆر  بـــۆ  کـــە 
دوکتـــور هوشـــمەند عەلـــی 

. و بـــو ا ێکخر ڕ
دوکتـــور  ســـێمینارەدا  لـــەو 
هوشـــمەند تیشـــکی خســـته 
ســـەر الیەنەکانـــی مێـــژووی 
و  کـــورد  هاوچەرخـــی 
خاڵـــە بەهێـــز و الوازەکانـــی 
ـــی کوردســـتان  حکوومەتەکان
وەک حکوومەتـــی مەلیـــک 
کۆمـــاری  مەحمـــوود، 
حکوومەتـــی  و  کوردســـتان 
لـــە  کوردســـتان  هەرێمـــی 
١٩٩١ی  ســـاڵی  پـــاش 

زایینـــی.
دیکـــەی  بەشـــێکی  لـــە 
دوکتـــور  ســـێمینارەدا  ئـــەو 
هەلومەرجـــی  هوشـــمەند 
و  خەبـــات  ئێســـتای 
نەتەوەکەمـــان  تێکۆشـــانی 
و بەتایبـــەت لـــە باشـــووری 
کوردســـتانی شـــی کـــردەوە و 
لـــە ئەگـــەری ڕاگەیاندنـــی 
دەوڵەتـــی کـــورد، پشـــتیوانیی 
یەکگرتوویـــی  نێودەوڵەتـــی، 
و  سیاســـییەکان  هێـــزە 
بنەمـــای بەهێزیـــی ئابـــووری 
دیکـــەی  خاڵـــی  چەنـــد  و 
زامنـــی  بـــە  گرینگـــی 
بـــه  درێـــژەدان  و  پاراســـتن 
ســـەرکەوتوی  دەرفەتێکـــی 

زانـــی. کـــورد 
ا  د ە ر ســـێمینا و لە
قـــادری  محەممەدنەزیـــف 
ئەندامـــی دەفتەری سیاســـیی 
لـــە  دێموکـــرات  حیزبـــی 
بەشـــی پێشـــنیار و بۆچوونـــی 
بەشـــداراندا، ڕا و بۆچوونـــی 
حیزبـــی دێموکراتـــی لـــە ســـەر 
دەوڵەتـــی کوردســـتان بـــاس 
کـــرد و ڕایگەیانـــد کـــە؛ ئێمـــە 
قۆناغەکانـــدا  هەمـــوو  لـــە 
بەرژەوەندییـــە  پاڵپشـــتی 
بااڵکانـــی نەتـــەوەی کـــورد 

هەیـــن. و  بوویـــن 

ئەگەر ئەو هێمنایەتییەی کە سەرانی حکومەتی 
تورکیە داوای دەکەن و خوازیارین بخولقێنن، 

هێمنایەتی لە تێڕوانینێکی ئیدیالیستییەوە 
بێ، دەبێ وەها هێمنایەتییەک بۆ هەموو تاک 

و نەتەوەیەک بێ کە هەموو نەتەوەکان بە 
شێوازێکی یەکگرتوو بۆ گەییشتن بەو هێمنایەتیە 

و بۆ ئاشتی خەبات بکەن.



ژمارە693، 30ی بەفرانباری ١٠1395
وتووێژ

ئادەم گەوەری: 
گۆڕینی سیستەم بە قازانجی تاکڕەوی و دیکتاتۆرییەت، 

بە دوایین هەناسەی دێموکراسی تورکیە دەزانم
لە پێوەندی لە گەل دۆخی باکووری کوردستان و شەپۆلی گرتنی هاوسەرۆک و ئەندامانی هەدەپە و هەوڵەکانی 

ئاکەپە بۆ گۆڕینی سیستەمی تورکیا، بەرێز ئادەم گەوەری، پارلێمانتێری هەدەپە واڵمی چەند پرسیارێکی رۆژنامەی 
کوردستانی داوەتەوە کە سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:

وتۆوێژ: سەلیم زەنجیری 

ئیســتا  کــە  بفەرمــوون  ســەرەتا 
و  دۆخ  لــە چ  باکــوری کوردســتان 

دایــە؟ رەوشــێک 
لـــە دوای هەڵبژاردنـــی ٧ی حوزەیرانـــی 
تورکییـــە دا کـــە هەدەپـــە )پارتـــی 
وەکـــوو  گـــەالن(  دێمۆکراتیکـــی 
دێمۆکراتیـــک  ئوپۆزیســـیۆنێکی 
هێنـــا،  بەدەســـت  ســـەرکەوتنی 
تورکیـــەش  نـــاو  هاوســـەنگییەکانی 
ــی  ــە حکومەتـ ــوون. چونکـ ــک چـ تێـ
تاکایەنـــەی ئاکەپـــەش تێکچـــوو و 
ــتییانەی  ــەریی ئاشـ ــەی چارەسـ زەمینـ
چـــوو.  تێـــک  کوردیـــش  پرســـی 
بـــە داخـــەوە لـــەو کاتـــەوە تـــا ئێســـتا 
ســـێبەری شـــەڕ، خوێنڕشـــتن، ئالـــۆزی، 
لـــە  دەربـــەدەری، گرتـــن و کوشـــتن 
الیـــەن دەولەتـــەوە بـــە ســـەر تورکیـــا و 
باکـــووری کوردســـتان دا بەردەوامـــە 
ــە بـــۆ گەیشـــتن بـــە  و کـــورد ئامادەیـ
ــدا و  ــاج بـ ــر بـ ــەوە زیاتـ مافەکانـــی، لـ

خۆڕاگـــر بێـــت.
ـــاوەری نەدەکـــرد  ـــە داخـــەوە کـــەس ب  ب
ــێوەی  کـــە دۆخـــی تورکییـــەش هاوشـ
لـــێ  عێراقـــی  و  ئێـــران  و  ســـوریە 
بێـــت، هەمـــوو کـــەس هیـــوادار بـــوو 
کـــە بـــە گۆڕانـــە دێمۆکراتیکـــەکان، 
و  دێمۆکراســـی  ئاشـــتی،  یاســـا، 
مـــاف سەردەســـت و مافـــی گەلـــی 
کوردیـــش مســـۆگەر دەبێـــت، بـــەاڵم بـــە 
ــەو  ــتا و ئـ ــەو دۆخـــەی ئێسـ ــەوە ئـ داخـ
ـــە دا روو  ـــە تورکیی ـــەی کـــە ل رووداوان
دەدەن، تـــەواوی ئـــەو دەســـکەوتانەی 
و  دێمۆکراســـی  نـــاوی  بـــە  کـــە 
ــوون،  ــت هاتبـ ــەوە بەدەسـ ــی مرۆڤـ مافـ
تورکیـــەی  دیســـان  و  بـــرد  لەنـــاو 
بـــۆ دەیـــان ســـاڵ پێـــش گەڕانـــدەوە. 
و  شـــەڕ  ئـــەو  ئەنجامـــی  لـــە 
دواییانـــەی  ئـــەم  تێکهەڵچوونانـــەی 
هەوڵـــی  وهەروەهـــا  کوردســـتان 
ڕاگەیاندنـــی  دواتریـــش  و  کودەتـــا 
رەوشـــی ئاوارتـــە و دەرخســـتنی یاســـا 
تورکیـــە  دا،  دێمۆکراتیکـــەکان  دژە 
وێـــران کـــراوە، زۆر کـــەس گیـــراوە، 
لـــە ســـەرکار الدراون و  زۆر کـــەس 
بـــە  زۆر کـــەس دەربـــەدەر و ناچـــار 
..هتـــد.  و  کـــران  والت  جێهشـــتنی 
ـــە دێمۆکراســـی  ـــە ل ـــەاڵم دواییـــن زەرب ب
رۆژانـــەی  چەنـــد  لـــەم  تورکیـــا، 
تورکیـــە  مەجلیســـی  لـــە  رابـــردوودا 
دا لێیـــدرا کـــە بڕیـــار درا سیســـتەمی 
تاکـــڕەوی،  قازانجـــی  بـــە  واڵت 
توتالیتارییـــەت  و  دیکتاتۆرییـــەت 
دواییـــن  بـــە  ئەمـــە  و  بگۆڕدرێـــت، 
هەناســـەی دێمۆکراســـی دەزانم، تاکوو 
ـــەدواوە ئیتـــر کـــەس نەتوانێـــت  لەمـــەو ب
و  سیاســـەت  دێمۆکراســـی،  باســـی 
موخالیفـــەت لـــە تورکیـــا دا بـــکات، و 
بەداخـــەوە ڕەنگـــە لەمەوبـــەدا رەوشـــی 
ـــژی،  ـــتەی توندوتێ ـــە ئاراس ـــە ب تورکیی
شـــەڕ،تەقینەوە و ئالـــۆزی زیاتـــر دا 

بچێـــت.
هەڵوێســتی ئێــوە وەکــوو هەدەپــە لــە 
یاســاییانەی  گٶڕانــە  ئــەو  بەرانبــەر 

لــە مەجلیســی تورکییــەدا  دەســتوور 
چییــە؟

ئێمـــە وەکـــوو هەدەپـــە چ لـــە پارلەمـــان 
دا  پارلەمانیـــش  دەرەوەی  لـــە  چ  و 
ــاییانەین  ــە یاسـ ــەو گۆڕانـ ــە دژی ئـ لـ
هـــاوکاری  بـــە  ئاکەپـــە  کـــە 
مەهەپـــە دەیـــکات و بـــە ڕای ئێمـــە 
هـــۆی  دەبێتـــە  و  نادێمۆکراتیکـــن 
لەناوچوونـــی دێمۆکراســـی تورکیـــە 
بتواندرێـــت  کـــە  نیـــە  مومکیـــن  و 
لـــەو سیســـتەمە دا کێشـــەی کـــورد 
ئاشـــتییانە  بـــە  کەمەنەتـــەوەکان  و 
موخالیفەتـــی  بکرێـــت.  چارەســـەر 
جەهەپـــە )پارتـــی کۆمـــاری گـــەل(
پاراســـتنی  پێنـــاو  لـــە  تەنیـــا  ش 
تـــا  کـــە  دایـــە  دەســـکەوتانە  ئـــەو 
کەمالیزمـــەوە  نـــاوی  بـــە  ئێســـتا 
بەدەســـتی هێنـــاون، ئـــەوان لـــە دژی 
بەڵکـــوو  نیـــن،  سیســـتەم  گۆڕینـــی 
ئاکەپـــە  دەســـکەوتەکانی  دژی  لـــە 
ســـەرەڕای  ئێســـتا  ئەردۆغانـــن.  و 
جەهەپـــەش،  و  ئێمـــە  موخالیفەتـــی 
گۆڕانکارییانـــەی  ئـــەو  ئاکەپـــە 
دەســـتووری لـــە مەجلیـــس دا پەســـەند 
دەکات و دواتـــر دەخرێتـــە بـــەر راێ 
ــا  ــرەدا تەنیـ ــدان. لێـ ــۆ دەنگـ ــتی بـ گشـ
گـــەل دەتوانێـــت لـــە ریفرانـــدۆم دا پێشـــی 
پـــێ بگرێـــت و "نـــا"ی پـــێ بلێـــت.
هەمـــوو  ئـــەو  وێـــرای  وایـــە  پێـــت 
ئالۆزییانـــە و هەروەهـــا نارەزایەتیانـــەی 
ـــاو  ـــە ن ـــەت ل ـــە و تەنان خەلکـــی تورکی
ئاکەپەشـــدا، ئـــەم سیســـتەم و دەســـتوورە 

ــت؟ ــدۆم دا دەنـــگ بهێنێـ ــە ریفرانـ لـ
زەمینـــەی  تورکیـــە  لـــە  ئێســـتا 
نیـــە،  لەبـــار  دەســـتوور  گۆڕینـــی 
لەبـــەر ئەوەیکـــە شـــەڕ، تێکهەڵچـــوون 
دوای  و  هەیـــە  ئاوارتـــە  رەوشـــی  و 
کودەتـــا، دەوڵـــەت هەمـــوو هەولەکانـــی 
ـــازادی،  ـــۆ ســـنووردارکردنی ئ خـــۆی ب
دا  مرۆییـــەکان  بەهـــا  و  مـــاف 
ـــە  ـــن ب خســـتووەتە گـــەڕ و ئێمـــە ناتوانی
پێـــی ئـــەو دۆخـــەی ئێســـتا لـــە نـــاو 
گـــەل و ڕای گشـــتیدا موناقشـــەی 
بکەیـــن  دەســـتوورە  و  یاســـا  ئـــەو 
و  هەڵیســـەنگێنین  باشـــی  بـــە  و 
نرخاندنـــی لـــە ســـەر بکەیـــن. بۆیـــە 
بکرێـــت،  ریفراندومیـــش  ئەگـــەر 
بناغەیەکـــی  و  ئەســـاس  ســـەر  لـــە 
دێمۆکراتیـــک نیـــە، چونکـــە گـــەل 
خـــۆی  ڕای  ئـــازادی  بـــە  ناتوانـــێ 
لـــە ســـەر دەرببڕێـــت، لەبـــەر ئەوەیکـــە 
میدیـــا چەوســـێندراوەتەوە، زۆر الیەنـــی 
مەدەنـــی بێدەنـــگ کـــراون، زۆرێـــک 
لـــە رێکخـــراوە مەدەنیـــەکان داخـــراون، 
لـــە  و  گیـــراون  ئاکادێمیســـیەنەکان 
ســـەر  لـــە  گوشـــار  ســـەرالدراون، 
و  کـــراوە  دروســـت  سیاســـییەکان 
ـــەوان دەستبەســـەر کـــراون و  زۆرێـــک ل
...هتـــد،  لـــە دۆخ و فەزایەکـــی وەهـــا 
دا ئاکەپـــە دەیەوێـــت بـــە تـــرس و خـــۆف 
ـــەرز  ـــەر گـــەل ف ـــە س ـــەم سیســـتەمە ل ئ
بێدەنـــگ  ناچـــارە  بـــکات، گەلیـــش 
بێـــت، یـــان بـــە تـــرس ئـــەو یاســـایە لـــە 
ســـەر ســـندۆقەکان ئـــەرێ بـــکات و 

ئامانجەکانـــی. بگاتـــە  ئاکەپـــە 
هەڵبژاردنــی  مقۆمقــۆی  ئێســتا 

پێشــوەختە هەیــە، ئێــوە وەکــوو هەدەپــە 
چۆنــی لــێ دەڕوانــن و ئایــا ئیمکانــی 

ــە؟ هەی
ــە  ــوو هەدەپـ ــە وەکـ ــتە. ئێمـ بەڵـــێ راسـ
بـــە چـــاوی پڕنســـیپەوە تەماشـــای ئـــەو 
باوەڕییەکـــی  دەکەیـــن.  مەســـەلەی 
ئیـــرادەی  و  دەنـــگ  بـــە  قوولمـــان 
ــەر  ــە هـ ــن لـ ــە و دەتوانیـ خەلـــک هەیـ
کات و ســـات دا خۆمـــان بخەینـــە بـــەر 
لێپرســـینەوە و ویژدانـــی گـــەل. بـــەاڵم 
جەهەپـــە و مەهەپـــە و ئاکەپـــە ئـــەو 
ــە و کارت  ــوو هەڕەشـ ــەلەیە وەکـ مەسـ
لـــە بەرانبـــەر یەکتـــر دا بـــەکار دێنـــن و 
ـــێ چاوترســـێن  ـــە الیـــەک خەلکـــی پ ل
تریشـــەوە  الیەکـــی  لـــە  و  دەکـــەن 
پـــێ  خۆیـــان  بەرژەوەندییەکانـــی 
ـــا هیـــچ یـــەک  ـــزن، دەن دابیـــن و دەپارێ
لـــەوان لـــەو بـــوارەدا بـــە ســـەمیمی و 

نیەتپـــاک نابینـــم. 
ـــتێکی  ـــەت ش ـــن واقعیی ـــەزەری م ـــە ن ب
ـــە و دۆخـــی ئێســـتای تورکییـــە  دیکەی
و  ئابـــووری  سیاســـی،  بـــواری  لـــە 
ئامادەیـــی  و  توانایـــی  دا  جڤاکـــی 
بتوانێـــت  کـــە  نیـــە  تێـــدا  ئـــەوەی 
هەڵبژاردنـــی پێشـــوەختە بەڕێـــوە ببـــات، 
هـــەر بۆیـــە مـــن ئـــەو هەولـــەی ئـــەوان 
ـــەاڵم  ـــم. ب وەکـــوو چەواشـــەکاری دەبین
ئەگـــەر ئـــەو دەســـتورەی کـــە ئاکەپـــە 
ــەپێنێت،  ــە زۆر بسـ ــت بـ ــتا دەیەوێـ ئێسـ
لـــە ریفرانـــدۆم دا دەنـــگ نەهێنێـــت، 
ـــی  ـــۆ زیادکردن ـــە و ئەردۆغـــان ب ئاکەپ
لـــە  ڕێـــژەی پارلەمانتێرانـــی خـــۆی 
دا،  خەونـــی  بـــە  گەیشـــتن  پێنـــاو 
حەتمـــەن هەڵبژاردنـــی پێـــش وەخـــت 

رۆژەڤـــەوە.    دەیهێنێتـــە 
و  راســت  ئامارێکــی  دەکرێــت 
دروســت لــە ســەر گیراوانــی هەدەپــە 

بدەیــت؟ پێمــان 
ئێمـــە  پارلەمانتـــاری   ١١ ئێســـتا 
گیـــراون، ســـێ پارلەمانتـــاری تـــری 
ــی  ــە حوکمـ ــە دەرەوەن کـ ــەش لـ هەدەپـ
 ١٠ هەروەهـــا  ســـەرە،  لـــە  گرتنیـــان 
پارلەمانتـــاری دیکەمـــان دەستبەســـەر 
و دواتـــر ئـــازاد کـــران. بـــۆ زانیاریتـــان 
ــە  ــاری هەدەپـ ــە دژی ٥٥ پارلەمانتـ لـ
دۆز کراوەتـــەوە کـــە منیـــش یـــەک 
 ٦٠ لـــە  زیاتـــر  هەروەهـــا  لەوانـــم. 
ــە  ــراون، بـ ــارەوانیمان گیـ ــەرۆک شـ سـ
ماوەیـــەدا  لـــە  گشـــتی  شـــێوەیەکی 
سیاســـەتمەدار،  لـــە  کـــەس   ٤٧٠٠
هاوســـەرۆک، پارلەمانتێـــر، ســـەرۆک 
شـــارەداری و نوێنەرانـــی ئێمـــە گیـــراون 
و  چاودێـــری  و  زیندانـــدان  لـــە  و 
چاوســـۆریش لـــە ئێمـــە و ئەندامانمـــان 

هـــەر بەردەوامـــە.
جیا لە سیاســەتی ســەرکوت و زولم 
تورکیــە  دەولەتــی  زۆردارییانــەی  و 
ئێــوە  کێشــەکە،  الیەنێکــی  وەکــوو 
وەکــوو کوردێــک و پارلەمانتارێکــی 
هەدەپــە، هەڵەکانــی الیەنــی کــوردی 
بــە تایبەتــی هەدەپــە لــە چیــدا دەبینــن 
لــەو ماوەیــەدا، پێتــان وایــە کــە دەکــرا 
چیتــان بکردبایــە کــە بتوانــن پێــش لەو 
ئالۆزییانــە بگــرن بــەاڵم نەتانکــردووە؟
و  سیاســـی  هەمـــوو  ســـەر  لـــە 
پارلەمانتارێـــک فـــەرزە کـــە حیســـابی 

کار و سیاســـەت و پراتیکی بە گەلی 
کەیفخۆشـــین  بۆیـــە  بـــدات،  خـــۆی 
لـــەو رەخنانـــەی کـــە گـــەل لـــە ئێمـــە 
کـــورد  کێشـــەی  بـــەاڵم  دەگرێـــت، 
لـــە  ئالـــۆزی  و ســـەپاندنی شـــەڕ و 
کـــەم  ســـەر  ناگەرێتـــەوە  باکـــوور، 
ئێمـــە،  هەڵەکانـــی  یـــان  کـــۆڕی  و 
ــەوە  ــاس دا دەگەرێتـ ــە ئەسـ ــوو لـ بەڵکـ
ســـەر هشـــمەندی دەوڵـــەت. چونکـــە 
دەوڵەتـــی تورکیـــش وەکـــوو هەمـــوو 
ــەر  ــە بەرانبـ ــەر، لـ ــی داگیرکـ دەوڵەتانـ
گەلـــی کـــورددا سیاســـەتی ئینـــکار 
بەرێـــوە دەبـــات و نایەوێـــت گەلـــی کورد 
ــگات و  ــی بـ ــاف و ئازادییەکانـ ــە مـ بـ
ـــە خـــاوەن  ـــە ســـەر خاکـــی خـــۆی ببێت ل
ـــە داخـــەوە  ســـتاتوو و ناســـنامەیەک. ب
ئێســـتا کـــورد لـــە بـــواری سیاســـی، 
چانـــدی، ئابـــووری و کۆمەالیەتییـــەوە 
لـــە باردۆخێکـــی زۆر خـــراب دایـــە، لـــە 
رەوشـــێکی وەهـــا دا ئێمـــەش ناتوانیـــن 
سیاســـەتێکی ئـــازاد و دێمۆکراتیـــک 
پێـــش بخەیـــن و واڵمدەربیـــن، بۆیـــە 
لـــە زۆر الوە ئێمـــەش وەکـــوو هەدەپـــە 
دەکەوینـــە نیـــو کێشـــە و تەنگاســـییەوە 
و ناتوانیـــن واڵمـــدەری ئـــەو هەمـــوو 
ــتر  ــە بیـــن. ناخۆشـ ــە و ئالۆزییانـ کێشـ
گەلەکەمـــان  ناتوانیـــن  لەمـــەش 
لـــە بەرانبـــەر ئـــەو هەمـــوو زولـــم و 
زۆردارییانـــە دا بپارێزیـــن و بەرگرییـــان 
لـــێ بکەیـــن. بۆیـــە رەخنەمـــان لـــە 
کـــراوە  لـــێ  گازەندەشـــمان  و  ســـەرە 
بـــەاڵم  هەیـــە،  لـــێ  ئاگاشـــمان  و 
سیاســـەتێکی  بتوانیـــن  ئـــەوەی  بـــۆ 
بـــاش پەیـــرەو بکەیـــن، دەبێـــت ســـەرەتا 
هـــەوڵ بـــۆ رزگاری گەلەکەمـــان لـــەو 
ــن و  ــازاد بکەیـ ــن و ئـ ــتییە بدەیـ بندەسـ
بدۆزینـــەوە.  ئاشـــتییانە  چارەســـەری 
ـــی سیاســـەتێکی  ـــە پەیرەوکردن ـــر ب دوات
فرەڕەنگـــی و فـــرە دەنگـــی بـــە یەکـــەوە 
هەمـــوو  ئـــەو  والمـــدەری  بتوانیـــن 
کەمـــو کـــۆڕی و ئالۆزییانـــە بیـــن.
لــە  بەشــداری  هەدەپــە  ئەگــەر 
کردبــا،  دا  ئاکەپــەی  حکوومەتــی 
دۆخــە  ئــەو  دەگەیشــتە  وایــە  پێــت 

ئێســتا؟ نالەبــارەی 
بەلـــێ، هـــەر دەگەیشـــتە ئـــەو دۆخـــە. 
هەدەپـــە  نەبـــوو  مومکیـــن  چونکـــە 
حکوومەتـــەی  لـــەو  توانیبوایـــە 
هاوبەشـــەی ئاکەپـــەدا جـــێ بگرێـــت 
ئاگاداریتـــان  بـــۆ  بێنێـــت،  دەوام  و 
ئاکەپـــەش ئـــەوەی نەدەویســـت و لـــە 
دڵـــەوە نەیدەویســـت هاوپەیمانێتـــی لـــە 
گـــەل کـــورد دا هەبێـــت. بـــەاڵم خۆزگـــە 
هەدەپـــەش پێشـــنیاری بەشـــداریکردن 
نەکردبـــا،  رەت  دا  حکومـــەت  لـــە 
منیـــش وەکـــوو ئێـــوە ئـــەو هەڵوێســـتەی 
پارتەکـــەی خـــۆم رەخنـــە دەکـــەم. بـــە 
ــە  ــوو کـ ــاوەڕی مـــن، مومکیـــن نەبـ بـ
ئاکەپـــە ئـــەو هاوپەیمانییەتـــەی لـــە 
گـــەل ئیـــرادەی گەلـــی کـــورددا پێـــک 
هەدەپـــە  ئەگـــەر  تەنانـــەت  بێنێـــت، 
ــد رۆژ و  ــە، چەنـ ــی کردبوایـ قبوولیشـ
ـــر دەوامـــی نەدەهێنـــا و  مانگێـــک زیات
ــی  ــەی تێکـ ــە هاوپەیمانێتییەکـ ئاکەپـ
دەدا. چونکـــە ئەردۆغـــان پێویســـتی 
بـــەوە هەبـــوو کـــە تاکایەنـــە ببێتـــە 

بـــەم  گەیشـــتن  بـــۆ  دەســـەالتدار، 
ئامانجـــەش شـــەڕ و ئالـــۆزی هێنایـــە 
ئـــاراوە و هێرشـــی کـــردە ســـەر گەلـــی 

کـــورد و ناوچەکانـــی.
بـــەاڵم لـــە الیەکـــی تریشـــەوە، ئـــەو 
حەرەکەتـــی  کـــە  هەبـــوو  ئیمکانـــە 
گەلـــی کـــورد واڵمـــی ئـــەو شـــەڕە 
خـــۆی  ئیـــرادەی  بـــە  و  نەداتـــەوە 
پێـــش بـــەم سیاســـەت و کونســـێپتی 
ئەردۆغانـــی بگرتبوایـــە و ئـــەوکات 
وەهـــا  نـــاو  نەدەکەوتـــە  هەدەپـــەش 
دۆخ و تەنگاســـییەک دا و ئێمـــەش 
هەڵبژاردنـــی  لـــە  دەمانتوانـــی 
پێشـــوەختە کـــە لـــە ١ی مـــژدار دا 
بەرێـــوە چـــوو، زیاتـــر لـــە دەنگەکانـــی 
خۆمـــان بـــە دەســـت  بهێنیـــن و واڵمێکی 
بـــاش بـــەو کونســـێپتە شـــەڕەی ئاکەپـــە 
و ئەردۆغـــان بدەینـــەوە، بـــەاڵم ســـەد 
حەیـــف و مخابـــن نەمانتوانـــی پێـــش 
بـــەو شـــەڕە بگریـــن و ئـــەوەش جێـــی 
رەخنەیـــە. چونکـــە ئەگـــەر بمانتوانیبـــا 
پێـــش بـــە شـــەڕ بگریـــن، ئیمکانـــی 
تێکدانـــی ئـــەو پیانـــەی ئاکەپـــە و 

دەبـــوو.  ئەردۆغانمـــان 
لـــە  زۆرێـــک  و  هاوســـەرۆک 
و  گیـــراون  هەدەپـــە  پارلەمانتێرانـــی 
چاودێرییەکـــی تونـــد خراوەتـــە ســـەر 
بـــۆ  ئێـــوە  پـــرۆژەی  و  پـــان  ئێـــوە، 

دەبێـــت؟ چـــی  لەمەوبـــەدوا 
بەردەوامـــی بـــەو سیاســـەتەی خۆمـــان 
بناغـــەی  ســـەر  لـــە  کـــە  دەدەیـــن 
سیاســـەتێکی ســـڤیل و دێمۆکراتیـــک 
دامـــەزراوە و یـــەک میلیمێتریـــش لـــە 
داخوازییەکانمـــان  و  خواســـت  ســـەر 
لـــە  چەنـــد  ناکەیـــن.  پاشەکشـــە 
ــە  ــەن، لـ ــی بکـ ــرن و زیندانـ ــە بگـ ئیمـ
هێـــزی ئێمـــە کـــەم نابێتـــەوە و هـــەر 
ســـەردەکەوین. هەلبـــەت ئـــەوە هونـــەری 
هەدەپـــە نیـــە، بەڵکـــوو ئیـــرادەی گەلـــی 
و  بووەتـــەوە  وشـــیار  کـــە  کـــوردە 
خاوەندارێتـــی لـــە مـــاف و ئازادییەکانی 
بـــکات،  دەکات و ئەگـــەر پێویســـت 
ــت  ــەر دادەنێـ ــە سـ ــی لـ ــی خۆیشـ گیانـ
تاکـــوو بوونـــی خـــۆی بســـەلمێنێت. 
ـــەاڵم  ـــام کـــە ســـەردەکەوین، ب مـــن دڵنی
پێـــم وایـــە رەوشـــەکە هێشـــتا دژوارتـــر 
ــە  ــە گەیەنراوەتـ ــر تورکیـ ــت و ئیتـ دەبێـ
نوقتەیـــەک کـــە دەرفەتـــی سیاســـەت 
و خەباتـــی ســـڤیل - دێمۆکراتیـــک لـــە 
ــان  ــە و ئەردۆغـ ــی ئاکەپـ ــر حوکمـ ژێـ
نەمـــاوە و هیـــوادارم کـــە ناچـــار نەبیـــن 
کـــە رێـــی دیکـــە بگرینـــە بـــەر بـــۆ 

ــات. خەبـ
دیکــە  رێیەکــی  چ  مەســەلەن 

بــەر؟  دەگرنــە 
رێـــگای ئاشـــتییانە و ســـڤیل زۆرن، 
بـــەاڵم رەنگـــە ئەنجامەکـــەی گرتـــن 
و زیندانـــی کـــردن بێـــت هاوشـــێوەی 
ئێمـــە.  ئەندامانـــی  و  هاوســـەرۆک 
ڕەنگـــە ناچـــار بکرێیـــن بـــە شـــێوەی 
خەباتـــی  شـــاراوە  و  ژێرزەمینـــی 
خۆمـــان درێـــژە پـــێ بدەیـــن، بـــەاڵم 
ــت  ــە نامەوێـ ــە کـ ــەش هەیـ ــی دیکـ رێـ
بـــە راحەتـــی نـــاوی بێنـــم و دەزانیـــن 
کـــە بـــە دەیـــان ســـاڵە لـــە کوردســـتان و 
ـــی کوردســـتان شـــەڕ  ـــە ســـەر چیاکان ل

و بەرخۆدانێکـــی چەکـــداری هەیـــە و 
ئەگـــەر سیســـتەمێکی دیکتاتـــۆری 
بـــێ  کـــورد  گەلـــی  ئـــاراوە،  هاتـــە 
بـــۆ  و  نابێـــت  و  نیـــە  ئالتەرناتیـــڤ 
ئـــەوەی کـــە بوونـــی خـــۆی و ئیـــرادەی 
و  بـــدات  قەبوولکـــردن  بـــە  خـــۆی 
بـــکات،  دەســـتبەڕ  مافەکانیشـــی 
بەخـــت  ئامادەیـــە گیانـــی خۆیشـــی 

بـــکات.
دەتوانـــێ  ئاکەپـــە  سیاســـەتە  بـــەم 
تورکیـــا بگەیەنێتـــە کەنارێـــک ئـــارام؟
ناکـــەم،  پێشـــداوەری  مـــن  نەخێـــر. 
بـــەاڵم ئەگـــەر شـــەیتان و نەیاریـــش 
و  خۆشـــی  و  خێـــر  ســـەبەبی  ببێتـــە 
ئارامـــی و چارەســـەری بـــۆ تورکیـــە، 
قەبوولـــی  کـــورد  وەکـــوو  ئێمـــە 
دەکەیـــن، و ئەگـــەر ئاکەپـــەش بتوانـــێ 
ببێتـــە هـــۆکاری ئاشـــتی و ئـــازدی 
جارمـــن  یەکـــەم  چارەســـەری،  و 
و  دەکـــەم  لـــێ  خۆمـــی  پشـــتیوانی 
ــەم،  ــش دەکـ ــەوکات داوای لێبوردنیـ ئـ
مێنتالیتـــەی  و  زیهنییـــەت  بـــەاڵم 
و  تەکـــڕەو  ئەردۆغانـــی  و  ئاکەپـــە 
پاوانخـــواز و ئینکارکـــەر، هەڵگـــری 
ـــێ سیســـتەمێکی  ـــە کـــە بتوان ـــەوە نی ئ
و  بێنێـــت  بەرهـــەم  دێمۆکراتیـــک 
ــارام. ــاری ئـ ــە کەنـ ــا بگەیەنێتـ تورکیـ
وەکـــوو دواییـــن پرســـیار،هەر یـــەک 
بـــە  کوردســـتان  پارچەکانـــی  لـــە 
شـــێوەیەک لـــە خەبـــات و تێکۆشـــان 
ئازادییەکانیـــان،  و  مـــاف  بـــۆ  دان 
کوردســـتانیش  رۆژهەالتـــی  لـــە 
الپەڕەیەکـــی نـــوێ لـــە خەبـــات بـــە 
پێـــم  هەڵدراوەتـــەوە.  ڕاســـان  نێـــوی 
خۆشـــە بزانـــم ئێـــوە لـــە باکـــوور چـــۆن 
دەکـــەن؟ خەباتـــە  ئـــەو  تەماشـــای 

و  خەبـــات  ئـــاگاداری  ئێمـــە  بەلـــێ 
بەربەرەکانێـــی هەمـــوو پارچەکانـــی 
وەدەســـت  پێنـــاو  لـــە  کوردســـتانین 
ئازادییەکانیـــان  و  مـــاف  هێنانـــی 
دا و بـــە چـــاوی رێـــز و حورمەتـــەوە 
بـــە  بـــەاڵم  دەکەیـــن،  تەماشـــیان 
جیاتـــی  لـــە  کـــە  نازانـــم  دروســـتی 
ئـــەوان بڕیـــار بـــدەم کـــە چ شـــێوە لـــە 
ـــە تایبەتـــی  ـــە پێـــش بگـــرن. ب ـــات ل خەب
ـــی  ـــدا هەواڵ ـــە رۆژهـــەاڵت لەمدواییان ل
بیســـت،  شـــەهیدبوونمان  و  شـــەڕ 
ــەهیدەکان  ــۆ شـ ــز بـ ــەری رێـ ــرەوە سـ لێـ
لـــێ  شـــەهیدبوونیان  و  دادەنوێنـــم 
پیـــرۆز دەکـــەم. بـــەاڵم ئەگـــەر ئیمـــکان 
هەبێـــت کـــە رۆژهـــەالت بـــە شـــێوەی 
مافەکانـــی  بتوانێـــت  ئاشـــتییانە 
دەســـتەبەڕ بـــکات زۆر باشـــترە لـــەو 
باکـــوور  لـــە  ئێســـتا  کـــە  شـــەڕەی 
کـــە  چەنـــدە  هـــەر  دەگوزەرێـــت، 
ئـــەوە داگیرکەرانـــن بـــە زیهنییەتـــی 
ـــەوە  دیکتاتـــۆری و پاوانخـــوازی خۆیان
شـــێوەی خەبـــات و بەرخـــۆدان بـــە ســـەر 
ئێمـــە دا تەحمیـــل دەکـــەن، ئێرانیـــش 
نیـــە کـــە کێشـــەی کـــورد  ئامـــادە 
ـــە  ـــز ل ـــن رێ ـــە م ـــکات، بۆی ـــەر ب چارەس
رۆژهـــەاڵت  تێکۆشـــانی  و  خەبـــات 
و  دەگـــرم  دیکـــە  پارچەکانـــی  و 
ـــاوات  ـــە ئ ـــۆ ب ـــوای ســـەرکەوتنیان ب هی
دەخـــوازم و پێیـــان دەلێـــم کـــە دڵمـــان 

لـــە گەلتانـــە. 



١١ ژمارە٦٩٣، ١٩ی ژانویەی٢٠١٧

دیدار لەگەڵ شەریف فەالح 
نووسەر و چاالکی فەرهەنگی

سازدانی: ژووری ڕۆژەڤ لە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تێلێگرام

ئەدەب وهونەر

بەشی هەشتەم و کۆتایی

ڕۆژەڤ: کەواتــە ئــەو هەواڵنــە دەتوانــن 
لەبــەردەم  بــن  گونجــاو  ئەڵتەرناتیڤێکــی 
شــۆڤینیزمانەی  سیاســەتی  هەڕەشــەی 

ئێــران؟ حکوومەتــی 
شەریف فەالح: بێگومان وایە هەوڵێکی 
کۆمــاری  چوونکــە  دەبــن،  گونجــاو 
ئیســامی هــەروەک لــە جەوهەریــدا دیــارە 
هەتــا زەختــی لەســەر نەبێــت، تاکــوو هەســت 
بــەوە نــەکات لەالیــەن نەتەوەیەکــی دیکــەوە 
ئەمنیــەت  ڕووبــەڕووی  هەڕەشــەیەک 
دەســت  نەبێتــەوە،  نەتەوەیــی  ئاسایشــی  و 
ناداتــە چاالکــی و پەرچەکــردار، بێگومــان 
پەرچەکردارەکانــی کۆمــاری ئیســامییش 
بــە نیەتــی چارەســەر و ڕیشــەکیش کردنــی 
بەڵکــوو  نیــن،  ئاســتەنگەکان  و  کێشــە 
ــەو پەرچەکردارێکــی  پەرچەکردارەکــەی ئ
هەڕەشــە ئامێــزە و دەیــەوێ بــە شــێوازێکی 
و  چەواشــەکارانە  و  ئامێــری  نــەرم 
زمانــی  توانایــی  بەهەمــان  و  سیاســییانە 
لەنــاو  نەتەوەکانــی دیکــە  و فەرهەنگــی 
فەرهەنگــی زاڵــدا بتوێنێتــەوە، کۆمــاری 
ئیســامی دەیــەوێ لــە ڕێــگای ورووژاندنی 
کــوردەوە  نەتەوەیــی  و  زمانــی  هەســتی 
فەرهەنگــی  چاالکانــی  هەوڵەکانــی 
دانانــی  بڕوانــن  دابمرکێنێتــەوە،  کــورد 
)میهــر(،  هەوڵدەریــی  کوردیــی  بەشــی 
دانانــی بەشــی کوردیــی دەنــگ و ڕەنگــی 
لــە  و  تــاران  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
ڕایەڵگــەی ســەحەر ســایتێکیان هەیــە کــە 
هەمــووی کوردییــە، بــەاڵم زۆر بەدەگمــەن 
چاالکــی  و  هــەواڵ  ناوەرۆکــی  دەبینــی 
کــوردی  بــە  پەیوەندیــی  بابەتەکانیــان  و 
هەبێــت،  کوردســتانەوە  ڕۆژهەاڵتــی 
ســەرلەبەری ئایدۆلۆژیــای حکوومــەت و 
چاالکیــی ڕۆتینــی ڕۆژانــەی کۆمــاری 
بەڵــێ  بڵــێ  دەیــەوێ  ئــەو  ئیســامییە، 
و  ئــازادە  ئێــران  لــە  کــوردی  زمانــی 
ــی کــوردی  ــەاڵم زمان ــت، ب ــەکار دەهێنرێ ب
بەرژەوەندیــی  لــە  و  دێــت  بــەکار  چــۆن 

زمانــی  ئایــا  کێ دایــە،  ئایدۆلۆژیــای 
بێگومــان  ئامــراز؟  نەکراوەتــەوە  کــوردی 
کراوەتــە ئامــراز، ئێــران دەیهــەوێ وابنوێنــێ 
هەســتی مــن و تــۆ کــە هەســتێکی تینوویــە 
ــە فەرهەنــگ و زمانــی خۆمــان وشــکی  ل
و  هەســت  ئــەو  دەیهــەوێ  ئــەو  بــکات، 
ــژە خەریکــە  ــاوە کــە لەمێ تینوێتــی و کانی
تینوێتیــی  کانیــاوی  کــە  بتەقێتــەوە، 
ــە، ســەرچاوەکەی وشــک  ــی کوردیی زمان
بگاتــە  کانیاوەکــە  نەهێڵیــت  و  بــکات 
تینــووی  ویشــکەڕۆی  بیابانــی  و  ئاقــار 
کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی  جەمــاوەری 
ناگاتــە  زنــەش  زنــە،  بیکاتــە  دەیهــەوێ 
بیابــان، بێگومــان وشــک دەبێــت، ئامانجــی 
کۆمــاری ئیســامی ئەوەیــە و ئامانجــی 
ــووە. ــەوە ب ــەر ئ ــردووی ه ــاڵی ڕاب ــد س چەن
زمانــی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
گەشــەکردنی  لــە  دەترســێ  کــوردی 
نەتەوەیــی  وشــیاریی  چوونکــە  دەترســێ، 
شوناســی  کــورد  تاکــی  دەکات،  گەشــە 
کــە  دەبینێتــەوە،  زمانــدا  لەنێــو  خــۆی 
شوناســی خۆیشــی بینییــەوە، ئیــدی لەنێــو 
دەبێــت،  ڕزگاری  بێ شوناســیدا  بازنــەی 
ئەگــەر ڕزگاریشــی بــووە، بێگومــان نــا بــە 
کۆمــاری ئیســامی دەڵــێ، بۆیــە هەمیشــە 
هەوڵەکانــی چەواشــەکارانە، پیانگێڕانــە 
ئازادیــی  زانکــۆی  لــە  کاتێــک  بــووە، 
ئیســامی ســنە دوو واحێــدی ئیختیــاری 
فەشــەلی  مانــگ  ســێ  پــاش  و  دانــا 
هێنــا، ئەمــە ســووکایەتییە ئەگــەر زمــان 
ــت؟،  ــاری بێ ــی ئیختی ــێ بڵێ ــۆ دەب ــە ب زمان
ئەگــەر مافــە، ئەگــەر زمانــە، زمــان دەبــێ 
خوێندنــەوە  ســەرەتایی  قۆناغەکانــی  لــە 
بخوێندرێــت، بــە شــێوازکی فەرمــی، نــەک 
قوتابــی  زانکــۆدا،  بــااڵی  ئاســتی  لــە 
زمانــی  لەگــەڵ  دەخوێنێــت،   ســاڵ   ١٦
فەڕەنســی، ئینگلیــزی و فارســی.. ئاشــنا 
خــۆی  زمانەکــەی  لــە  بێجگــە  دەبێــت، 
ــە،  ــێ، ئەمــە ســووکایەتییەکی گەورەی نەب

نابــێ کــورد ئەمــە قبــووڵ بــکات، دەبــێ 
ــی  ــکات، وەکــوو ماف ــاف داوای ب وەک م
ســەرەتایی و سروشــتی داوای بکات، نەک 

وەکــوو خێــر و خێــرات.
ڕۆژەڤ: ئەرکی ڕۆشــنبیران، زمانزانان 
و بەگشــتی حیزبــە کوردییــەکان چییــە؟ 
دەبێــت چــی بکەیــن ئــەوەی لــە خوێندنگەی 
ئێرانــدا بــە منداڵەکانمــان دەگوتــرێ و چــۆن 
لــە مێشــکیاندا دەریبێنینــەوە و دیســان شــتی 
تێیــان بگەیەنیــن؟  بڵێینــەوە و  پــێ  تریــان 
بەگشــتی ئــەو هەنــگاوە نزیــک مــەودا و 
ــارەوە  ــەو ب ــەی کــە پێویســتە ل دوورمەودایان

بنرێــن چیــن؟
دایکــی  زمانــی  خوێندنــی  بێگومــان 
ڕێــکارە  لــە  یەکێــک  قوتابخانــە  لــە 
کاریگەرەکانــە، بــەاڵم ئێســتا کــە سیســتمی 
سیاســیی ئێــران ئــەو دەرفەتــەی نــەداوە، لــە 
ــی  ــن زمان ــگا و ڕێکارێکــەوە دەتوانی چ ڕێ

بپارێزیــن؟ کــوردی 
شــەریف فــەالح: ئــەوەی کــە ئەرکــی 
سیاســییەکانی  پارتــە  و  ڕۆشــنبیران 
پێــم  چییــە،  کوردسســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
وایــە دوو شــتی لێــک جیــاوازن، یەکــەم 
لــە  ئەوەیــە  کــورد  ڕۆشــنبیرانی  ئەرکــی 
دەرەوەی پارتــە سیاســییەکانە لــە دەرەوەی 
چوارچێــوەی ئەحزابــی سیاســییە، چوونکــە 
ئەمــە خاوەنــی باکگراوەندێکــی مێژووییــە، 
کوردســتاندا  پارچەکانــی  هەمــوو  لــە 
بگەڕێــت  کــورددا  مێــژووی  هەمــوو  بــە 
دەســەاڵتێکی  هیــچ  میرنیشــنێک  هیــچ 
ناوچەیــی، هیــچ حکوومەتێکــی کــوردی 
کــە  بــەدەر،  لــێ  کوردســتان  کۆمــاری 
فەرهەنگــی  گوتارێکــی  هەڵگــری  ئــەو 
کەســانی  دامەزرێنەرانــی  چوونکــە  بــوو 
و  ئەدیــب  و  زمانــەوان  و  فەرهەنگــی 
ــا  ــەر و فەرهەنگــی و هەڵگــری ئایدی نووس
بــوون،  فەرهەنگــی  خوێندنەوەیەکــی  و 
هیــچ  و  ناوچەیــی  دەســەاڵتێکی  هیــچ 
گوتارێکــی  هەڵگــری  میرنیشــینێک 

فەرهەنگــی و زمانــی نەبــووە، هەموویــان 
ــم و زۆرەوە دروســت  ــە پەرچەکــرداری زوڵ ل
سیاســی  کیانــی  ویســتوویانە  و  بــوون 
دروســت بکــەن، بــەاڵم خاوەنــی گوتــاری 
ئیســتاش  بۆیــە  نەبــوون،  فەرهەنگــی 
ئەحزابی سیاســیی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
لــە بەرنامــە و پێڕەویانــدا خاوەنــی  دیــارە 
بەرنامــەی فەرهەنگــی هــەن، بــەاڵم بــەو 
فەرهەنگییــان  دەبــێ کاری  کــە  شــێوازە 
لەســەر ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان نەکــردووە، 
بەهــۆی  هــۆکاری زۆرە  ئەمــەش خــۆی 
جوگرافیــای  خــودی  لــە  دووربوونیانــە 

کوردســتان. ڕۆژهەاڵتــی 
ئەحزابــی  ســەرەکیی  ئەرکــی  ئاخــۆ 
کــوردی چییــە؟ لێــرەدا دەبــێ ڕۆشــنگەری 
لــە  دەبــێ  کــوردی  ئەحزابــی  بکــەن، 
هەمــوو  ڕاگەیاندنەکانیانــەوە  ڕێــگای 
ئــەو سیاســەتە دوژمنکارانــەی کۆمــاری 
ــۆ ئاســیمیلەکردنی زمــان  ئیســامی کــە ب
و فەرهەنگــی ئەدەبــی کــودی لــە ڕێــگای 
سیســتمی  لەنــاو  خۆیــەوە  ئایدۆلۆژیــای 
مندااڵنــی  مێشــکی  لــە  پــەروەردەدا 
کــورددا دەچەســپێنێ، بســڕنەوە و لەقــاوی 
ــگای جۆراوجــۆرە ناوەرۆکــی  ــە ڕێ ــدەن، ل ب
ــەتەکانی  ــەردەی سیاس ئامانجــی پشــتی پ
بــۆ خەڵــک ڕوون بکەنــەوە، ڕۆشــنگەری 
بــۆ کــورد بکــەن و بەتایبــەت ڕۆشــنبیرانی 
کــورد لــە نێوخــۆ دەبــێ بــە درێــژەدان بــە 
ڕەوتــی فێــرکاری لــە دەرەوەی سیســتمی 
تاکــوو  هــەروەک  ئیســامی  کۆمــاری 
مــن  داوە،  ئەنجامیــان  ســاڵە   ٣٧ ئێســتا 
ــاییەی  ــە ئاس ــەو ڕەوت و پرۆس ــە ئ ــم وای پێ
خۆیــان بپێــون زۆر بەنــرخ و زۆر کاریگەرتــر 
ــتا کاریگــەر  ــوو ئێس ــەروەک تاک ــن، ه دەب
ــات و پێویســتییەک  ــچ ئیمکانی ــوون، هی ب
و هیــچ ناوەندێکــی فەرهەنگــی کۆمــاری 
ئیســامی خزمــەت بــە چاالکانــی کــورد 

نــاکات.

)ڕێبەندان، مانگی 
لەدایکبوون(

بەهار حسێنی

ڕێبەندانێ
خاک

شەپۆلی شەوەزەنگ و
سەرابی سارا و

شااڵوی نەپچڕاوی خۆڵبارین و
سەهۆڵبارین و

برینبارینی ناشت..
 ڕێبەندانێ

حیلەی ئەسپی سپی ئازادیی
لە چوارچرادا

چراخانی داگیرساند و
ماڵ بە ماڵ

چرا چرا
تاریکیی کوژاندەوە.

 ڕێبەندانێ
شەقامەکانی مهاباد

شکۆفەیان کرد،
الزەوەرد و شەوق و یاقووت ڕژان

ئاویەر گمەی هات و
زرێبار پڕ بوو لە هاژە و

پەنگری ئیرادە
دێ بە دێ و
شار بە شار و

کێو بە کێو درەوشایەوە.
 ڕێبەندانێ

کارێزێ لە بڵێسە و
دەریاچەیێ لە نوور و

گڕکانێ لە نار و
شمشێر و گوڵنار

زرنگانەوە.
 ڕێبەندانێ

تاریکیـــی  مێـــژووی 
ن نما کا تە و شـــکە ئە

دایە دەستی گزنگ و
و  گەردەلـــوول  و  هـــەور  گەواڵـــە 

زریانمـــان
کردە نمە نمەی باران و
بااڵی بورجی ئاسۆمان

بە ڕەنگی خوناو و
نەسیمی سەحەر و

گەاڵو گوڵی دارلیمۆ و
نەرگسی شەها داپۆشی و

درەوشاینەوە..
 ڕێبەندانێ

لە گێژەنی زەریای
بۆنی گوللە و
ڕەنگی تەرم و

هاوار هاواری ڕووخانی زەمیندا
چوارچرا چارۆگەی ئازادیی

کەشتیێکی ئازادی هەڵکرد و
لکانی لکاند و

بەستەڵەکی سنووری
بە مەشخەڵی ڕەنگ و

بوومەلەرزەی شەفەق تواندەوە.
 ڕێبەندان بوو.. ڕێبەندان
دیرۆکی نوێمانی پڕ کرد

ســـروودی  و  گوڵەســـتێرە  لـــە 
، ن اڵ اڵ گـــو

خەوتووەکانـــی  خەونـــە  شـــەپۆلی 
ــرد کـ

بە دەریای پشکۆ و
گەاڵ گەاڵی ئومێدیش

موتوربەکـــراوی  دارســـتانی  بـــە 
ئـــازادی.

 ڕێبەندان بوو
کە سنووری ناسنوورمان

دایە سڕانەوە و
ئاسمانمان بوو بە ئاسمانمان،

ماڵمان بە ماڵمان و
گیا و بەفر و خۆرمان

بە خۆر و بە فر و گیامان و
ڕێبـــەر و داربەاڵڵوەکـــە ســـوورەکان 

و
خاکیشمان بە هی خۆمان.

 لە ڕێبەندانا من لە دایکبووم
ئێستا کۆمارم و

فواره و قەڵبەزەی تیشکم من
لە ڕەگمەوە ڕووبارێ خوێن
ڕوو لە ئامەد ڕێ دەکا..

ئااڵیێکی جاویدانی
دەنێرمـــە  بـــازێ  باڵەکانـــی  بـــە 

و هەولێـــر 
دەریایێ خەونی سپیش

بە حیلەی کەحێڵێکی سپی
ڕوو لە قامیشلوو.

 ئێستا من کۆمارم و
زمانم لە چاپخانە و کتێبەکاندا

زمانی نیشتمانمە،
زمانی شکۆمە و

زمانی دایکم.
 ئێستا من کۆمارم

لە منا باڵندەکان
بە کوردی دەخوێنن و

تەوار و هەڵۆ بە کوردی
نمایشی عەشقیان

لە ئاسمانا دەنووسنەوە و
گیای سەر بەردەکان

بە کوردی دەشنێنەوە..
 من کۆمارم و

لە منا شیعر لە چاڵ و
دەالقەی ئەشکەوتا دێتەدەر و

قەڵەم چرۆ دەکا..

ئـــەو  و  مەخـــەر  ئـــەم  ســـینەما 
و گـــەڕەک 

ئەو دێ و
ئەم شار هەڵفڕ هەڵفڕ دەکا و

لە هەموو الیێ
سەدا و کوڕژنی شانۆ دێ و

ــێ  ــی لـ ــی ئازادیـ ــەر پەڕوباڵـ پەیکـ
و دەڕوێ 

دەنگی زواڵڵی ڕۆژنامە
ڕوو لە ئاسمان هەڵدەکا..

 من کۆمارم و
لە منا ژنەکان خۆر دەپۆشن

ئیتر کەوی قەفەس
بانگی کەوی کێوەکان ناکا و

زەماوەندی ئاوێتەبوونی
پارچـــە  چـــوار  هـــەر  خوێنـــی 

. کا ە ســـپێد ە د
 من کۆمارم و

دوای یازدە هەیڤ
لە خۆرهەڵکشان و

دوای یازدە تاڤهەیڤ و
دوای یازدە مانگ

لە ڕەنگدانی بوقعەیێ
کـــە لـــە دەنـــگ و ڕەنـــگ و خوێـــن 

و
ڕەگی قازییەوە بوو

غوبارى ئەهریمەنی غوبار و
تەمی تاریکیی و

ــەکان  ــی گورگـ ــی چڕنووکـ زەمەنـ
و

لێشاو لێشاوی دڕکەکانی
جیهانی تاریکیی

بەرەو من هات
قازییم بە پەیژەی ڕووناکی

ڕوو لە پەت هەڵزنا و
دوای ئەو ترسم نەما

کە ئیتر هەزاران و هەزاران
ئەستێرەم لێ دەبارێ.

ئیتر دوای من
کوردستانی گەورەم لێ دەبارێ.
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