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بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵت بەرانبەر
پیالنگێڕیی سپای قودس دەوەستێتەوە

شــەش حیزبــی کوردســتانی ئێــران
ئــەو
بەرانبــەر
لەدژکردەوەیەکــدا
پیالنگێڕییــەی لــە پارلەمانــی عێــراق
بەرانبەریــان هاتۆتــە ئــارا ،کۆبوونــەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١١ی ڕەشــەمەی
هەتــاوی ،شــەش حیزبــی کوردســتانی
ئێــران لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســیی
کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی کوردســتانی
ئێــران کۆبوونــەوە.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا کــە هەیئەتێکــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە سەرپەرەســتیی محەممــەد نەزیــف
قــادری تێیــدا بەشــدار بــوو ،حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران پڕژانــە ســەر بــاس
و ڕاگۆڕینــەوە ســەبارەت بــە داڕشــتنی
پیالنێــک لــە پارلەمانــی عێــراق ،کــە
لەژێــر نــاوی گەاڵڵەیەکــی یاســاییدا ،لــە
الیــەن فراکســیۆنێکی پارلەمــان لــە ژێــر
ڕێبەریــی نــووری ئەلمالیکــی ،ناســراو بــە

"دەوڵەتــی یاســا" هاتۆتــە ئــارا و مەبەســت
لــەو گەاڵڵەیــە ،بەجێگەیاندنــی خواســتی
کۆمــاری ئیســامی ســەبارەت بــە
دەرکــردن و چــەک کردنــی هێــزە سیاســییە
خەباتکارەکانــی کوردســتانی ئێــران لــە
خاکــی هەرێمــی کوردســتانە.
هــەر شــەش حیزبــی ئامــادە بــوو لــەو
کۆبوونــەوەدا ،جەختیــان لــەوە کــردەوە کــە؛
ئــەو گەاڵڵەیــە ،پرۆژەیەکــە لــە الیــەن
کۆمــاری ئیســامییەوە ،کــە مەبەســت
لــەو پرۆژەیــە زەربــە لێــدان لــە خەباتــی
خاباتکارانــی کوردســتانی ئێــران بــووە و
کاریگەریــی لەســەر ســەربەخۆیی سیاســیی
عێــراق و هەرێمــی کوردســتان دەبێــت.
لــەو کۆبوونــەوە شــەش الیەنــەدا،
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای
هاودەنگــی لەپێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو
پرســەدا ،کۆمیســیۆنێکی هاوبەشــیان
پێکهێنــا بــۆ ئــەوەی لــەو ســۆنگەوە هــەوڵ

بــۆ پووچــەڵ کردنــەوەی ئــەو پێالنگێڕییــە
بــدەن و بەرنامــە و هەڵوێســت و کــردەوەی
هاوبەشــیان لەپێوەنــدی لەگــەڵ دیــدار و
گفتوگــۆ لەگــەڵ بەرپرســانی فراکســیۆنە
پارلەمانییــەکان و تەیــارە سیاســییەکانی
بەشــدار لــە دەســەاڵتی عێــراق و هەرێمــی
کوردســتان بگرنەبــەر.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتانــەی بــاو کراونەتــەوە،
فراکســیۆنی دەوڵەتــی یاســا بــە دنــەدان و
هەڵخڕاندنــی ســپای قــودس ،لقــی دەرەوەی
ســنوورەکانی ســپای تێرۆریســتی پاســداران،
لەبەردایــە گەاڵڵــەی دەرکردنــی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران لــە هەرێمــی کوردســتان
لــە پارلەمانــی کوردســتان بهێنێتــە ئــارا.
دەگوترێــت ،پــاش دیــداری نــووری
ئەلمالیکــی و پاســدار ئیــرەج مەســجێدی،
باڵوێــزی ڕێژیمــی ئێــران لــە بەغــداد،
فراکســیۆنی دەوڵەتــی یاســا ئــەو گەاڵڵەیــان
هێناوەتــە بــەر بــاس.

لــەو پێوەندییــەدا ،کەریــم پەرویــزی،
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
ماڵپــەری کوردســتان میدیــای ڕاگەیانــد:
"مەســەلەی یەکــەم ئەوەیــە کــە؛ هەندێــک
لــە کوردەکانــی ڕۆژهــەاڵت کــه لــە
هەرێمــی کوردســتان پەناهەندەی سیاســیین،
لــە مــاوەی پەناهەندەبوونــی خۆیانــدا لــە زۆر
مافــی پەنابــەری بێبەشــن .مەســەلەی
دووهــەم ئەوەیــە کــە پاراســتنی پەنابەرانــی
سیاســی لــە واڵتێكــدا کــە تێرۆریــزم تێیــدا
دەســەاڵتدارە ،ناتوانرێــت متمانــە بــە هێــزە
ئەمنییەتییەکانــی عێــراق بکرێــت".
کەریــم پەرویــزی لــە درێــژەی لێدوانەکەیــدا
دەڵێــت" :گەاڵڵەیــەک کــە لــە الیــەن
ســپای قۆدســەوە ئامــادە کــراوە و لــە الیــەن
بەکرێگیراوانــی کۆمــاری ئیســامی لــە
بەغــدا دێتــە گــۆڕێ ،هیــچ ئێعتبارێکــی
ئینســانی و سیاســی نییــه و خــودی

ســپای قــودس و ســپای پاســداران و
خــودی بەرپرســانی ڕێژیمــی ئیســامی بــە
هــۆی کــردەوە تێرۆریســتییەکانیان لەژێــر
تەعقیبــی نێودەوڵەتیــدان".
ئــەو ئەندامــەی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکــرات ئەوەشــی ڕوون کــردەوە
کــە" :واڵتــی عێــراق کــە گۆڕەپانــی
تێرۆریســتەکانی ســپای پاســداران بــووە و
تێرۆریســتێکی وەک قاســم ســلێمانی هــەر
ڕۆژ لــە گۆشــەیەکدا حــزووری نیزامیــی
هەیــە ،ناتوانێــت یاســایەکی موعتەبــەر
بــۆ دەرکردنــی پەنابــەره سیاســییەکانی
هەبێــت".
ناوبــراو گوتیشــی" :واڵتانێکــی وەک
عێــراق کــە هیــچ ســەروەرییەکی نەتەوەیــی
تێــدا نەمــاوە ،لەگــەڵ ئــەم جــۆره گەاڵاڵنــە،
ئــاژاوە بــۆ ســنوورە هاوبەشــەکانی خۆیــان
لەگــەڵ ئێــران ڕادەکێشــن".

ئامریکا بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئێران مانۆڕێکی دەریایی ئەنجام دا
هێــزە دەریاییەکانــی ئامریــکا لــە
مانۆڕێکــی تایبەتــدا شــێوازی
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ بەلەمــە
خێراکانــی کۆمــاری ئیســامییان
تاوتــوێ کــرد.
دەنگــی ئامریــکا بــاوی کــردەوە؛
هێزەکانــی ئامریــکا لــە ئاوەکانــی
فلۆریــدا مانۆڕێکــی تایبەتیــان
بــە نــاوی "هەڵمەتــی چەکوشــی"
ئەنجــام دا کــە تێیــدا شــێوازەکانی
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ بەلەمــە
خێــرا و خۆکوژەکانــی کۆمــاری
ئیســامی لێکدرایــەوە.
ئــەم بەلەمانــە بــە یەکێــک
لــە مەترســییەکانی کۆمــاری

ئیســامی لــە ئاوەکانــی کەنــداو
بــەدژی هێــزە دەریاییەکانــی
دەژمێردرێــن.
ئامریــکا
لــە مانگــی ژانویــەدا ناوێکــی
ئامریکایــی لــە گــەرووی هۆرمــۆز
پــاش ئەوەیکــە هەســتی بــە
مەترســی لەالیــەن بەلەمەکانــی
ســپای پاســدارانی ئێرانــەوە کــرد٣ ،
تیــری هۆشــداری تەقانــد و ناچــاری
کــردن ئــەو شــوێنە بەجــێ بهێڵــن.
لێپرســراوانی ئامریکایــی لــە
مانگــی ســێپتامبردا ڕایانگەیانــد؛
هەوڵەکانــی کۆمــاری ئیســامی
بــۆ درووســت کردنــی ئاڵــۆزی لــە
ئاوەکانــی کەنــداودا بەردەوامــە.

بەلەمەکانــی ســپای پاســداران بەبــێ
هیــچ هۆیــەک و تەنیــا بــۆ قەڵســە
گێــڕان لــە نــاوە ئامریکاییــەکان
نیزیــک دەبنــەوە.
لــەم مانــۆڕەدا کــە لەالیــەن ناوەنــدی
هێــزە هەواییەکانــی ئێگلینــی
ئامریــکا ســاز درابــوو ،نیزیــک
بــە  ٣٥بەلەمــی هاوشــێوەی
بەلەمەکانــی ســپای پاســداران
کــە تەیــار بــە تیربــار بــوون خرانــە
بــەر تاقیکردنــەوە و بــە هێرشــی
هێلــی کۆپتێــڕ و جێتــی شــەڕکەر
ڕووبەڕوویــان بوونــەوە.
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پـەیڤ

مەرگی براکوژی
كەریم پەرویزی
لــە مێــژووی گەشــەکردنی نەتــەوەکان و
بەتایبــەت لــە نێــو نەتــەوەی کوردیشــدا
بەداخــەوە دیــاردەی شــەڕی خــۆ بــە خــۆ،
یــان شــەڕی نێــو خــۆ کــە لــە کولتــووری
سیاســیی کوردســتاندا بــە شــەڕی براکــوژی
ناســراوە ،دیاردەیەکــی بەرچــاو و خاوەنــی
کارنامەیەکــی ڕەشــی مێژووییــە .لــە هــەر
ســەردەم و کاتێکیشــدا هــەردەم کەســان و
دەســتوپێوەندی و گرووپــی واش هەبــوون کــە
بــەردەوام فوویــان بــە ئاگــری شــەڕدا کــردووە
و ســووتەمەنیی زۆرتیــان بــۆ هێنــاوە ،تاکــوو
ئاگرەکــەی ماڵوێرانکەرتــر بــێ!
بــەاڵم لــەم ســەردەمە نوێیــەدا دۆخ و
هەلومەرجــی سیاســی و تێگەیشــتنی
کۆمەڵــگا گەیشــتۆتە ئاســتێک کــە
چیدیکــە ئــەو جــۆرە کردەوانــە قبــووڵ
نــاکا و هەرجــۆرە پەنابردنــە بــەر شــەڕێکی
خۆکــوژی مەحکــووم دەکا.
دووســاڵ پێــش لــە بەرزاییەکانــی کێلەشــین،
تیمێکــی پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکرات
لەالیــەن گەریالکانــی (پ ک ک)
گەمارۆدران و دوای چەندین ڕۆژ پێوەندیی
سیاســی و گفتوگــۆ ،بەداخــەوە کێشــەکەیان
گەیانــدە لوولــەی چــەک و لــە شــەڕێکی
چەنــد کاتژمێریــدا ،چەنــد ڕۆڵەیەکــی کــورد
لــە هــەردووال پێکــران .ڕووداوێکــی تاڵــی
مێژوویــی بــوو ،و کارەســاتێک بەڕێــوە بــوو،
بــەاڵم لەسەرهەســت بوونــی هــزری کــۆی
کوردســتان بەگشــتی و ڕۆڵــی خەمخۆرانــی
کوردســتان لــە بــواری میدیــا و ڕاگەیانــدن
و سیاســەت ،پێشــیان بــە گەورەکردنــەوەی
ئاگرەکــە گــرت و شــەڕ ڕاوەســتا و دیالــۆگ
و دانوســتان کــە دەبــوا لــە پێشــدا چارەســەر
بوایــە ،بــەاڵم لــە بڕگــەی دووهەمــدا بــوو
بــە چوارچێــوەی دیاریکردنــی یاســاکانی
سیاســەت و خەبــات.
چەنــد ڕۆژ پێــش لــە ئاکامــی جوواڵنــی
هێــزی پێشــمەرگەی ڕۆژاوا ،هێزەکانــی
ســەر بــە (پ ک ک) کــە بــە نــاوی
دیکــەوە لــە ڕۆژئــاوا و شــەنگال هــەن،
لەگــەڵ ئــەو هێــزەی پێشــمەرگە بــەرەوڕوو
بــوون و دووبــارە ئاکامــی چەنــد ســاڵ
دیالــۆگ و دانوســتان و ڕێککەوتــن و ..
کــە بنپــێ خرابــوون ،لــەو ڕۆژە کارەســاتبارەدا
دووبــارە چارەســەر ئەســپێردرایەوە بــە لوولــەی
چــەک ،و بەداخــەوە چەنــد ڕۆڵــەی کــورد
لــە هــەردووال بــوون بــە قوربانــی و پێکــران.
بــەاڵم هــەر وەک ڕووداوەکــەی کێلەشــین،
ڕای گشــتی و هــزری کۆیــی کوردســتانیان
لەسەرهەســت بــوو ،و بــە هەڵوێســتەوە پێشــیان
بــە گەورەبوونــەوەی کارەســات گــرت.
دۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی لــە
کوردســتان زۆر گــۆڕاوە و سیاســەت و
کاری سیاســی و خەبــات و تێکۆشــان لــە
قۆناغێکــی دیکــەدا کار دەکا .پێویســتە کــە
ئــەو قۆناغــە نوێیــە بناســینەوە و شانازیشــی
پــێ بکەیــن.
شــانازی بــەو مانایــە کــە لــە نێــو هەمــوو
نەهامەتــی و ماڵوێرانــی و پەرتەوازەیــی و
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پەیامی كۆمیسیۆنی تەشكیالتی حیزبی دێموكرات بۆ
چەكدارەكانی ڕێژیم لە كوردستاندا
بزووتنەوە ینەتەوەیی-دێموكراتیكــی
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان ،لــە مــاوەی چەند
دەیــەی ڕابــردوودا ،ســەرباری ئــەوەی
كــە بــە چەندیــن قۆناغــی مێژوویــی و
هەســتیاردا تێپــەڕ بــووە و كۆمەڵێــك كەنــد
و كۆســپی لــە بــەردەم بــووە ،ئێستاشــی
لەگــەڵ بێــت هــەروا لــە ســەر پێیــە و پێــی
ناوەتــە قۆناغێكــی نــوێ كــە لــە ئەدەبیاتــی
سیاســی و الی بیــروڕای گشــتیی نێوخــۆ
و دەرەوە بــە "ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت"
ناوبانگــی دەركــردووە.
لــەم قۆناغــە نوێیــەی خەباتــدا ،كــە
هەڵگــری پەیامی"گرێدانــی خەباتــی
شــار و شــاخ"ە ،یەكڕیــزی ،هاوخەباتــی و
یەكگرتوویــی ڕیزەكانــی گــەل بــە هەمــوو
چیــن و توێژەكانــەوە ،پێویســتییەكی
مێژوویــی و یەكالكەرەوەیــە .مێــژووی
خەبــات و تێكۆشــانی چەنــد دەیــەی
ڕابــردووی نەتەوەكەمــان و سروشــت و
ماهییەتــی ڕاســتەقینەی دوژمنــان و
دەســەاڵتدارانی ڕێژیمەكانــی پەهلــەوی
و كۆمــاری ئیســامی ئــەو ڕاســتییەی
ســەلماندووە كــە بــۆ بەرپەرچدانــەوە،
ســەركوت و شكســت پێهێنانی بزووتنەوەی
نەتەوەیی-دێموكراتیكــی گەلەكەمــان،

هەمــوو هێــز و توانــای خۆیان بەكارهێناوە.
دوژمنانــی گــەل و بزووتنەوەكەمــان ،بــۆ
بەچۆكداهێنــان و ڕووخاندنــی ئیــرادە و
هەســتی شۆڕشــگێڕیی تێكۆشــەران و
دواجــار لەنێوبردنــی بزووتنەوەكــە ،هەمــوو
ڕێگایەكــی گرتووەتەبــەر .دوژمــن بــە
ڕێــگای ڕەشــەكوژی ،ئێعــدام ،زینــدان،
تێــرۆر ،سیاســەتی تۆقانــدن و چاوترســێن
كــردن ،تەمــاح وەبەرنــان و بــە دەیــان و
ســەدان فێــڵ و پیالنــی دیكــە هەوڵــی
داوە بزووتنــەوەی مافخوازانــەی خەڵكــی
كوردســتان تووشــی شكســت و داڕمــان
بــكات .مەخابــن ،لــەم نێوانــەدا دیاردەیــەك
كــە دوژمــن چ لــە ڕابــردوو و چ لــە
ئێستاشــدا پەنــای بــۆ بــردووە ،سیاســەت
و دیــاردەی چەكداركردنیتاكەكانــی
كۆمەڵــگای كوردســتان بــووە.
مێــژووی خەبــات و قوربانیدانــی
گەلەكەمــان ئــەو ڕاســتیەمان وەبیــر
دێنێتــەوە كــە دیــاردەی چەكداركردنــی
تاكەكانــی كــورد لــە الیــەن دوژمنانــەوە،
یــان چوونەپــاڵ ئــەم سیاســەتە بــە هــەر
مەبەســتێك بووبێــت ،زەبــر و زیانێكــی
قورســی لە پەیكەری بزووتنەوەكەمان داوە
و دواجــار ڕیزەكانــی گەلــی كــوردی بــەرەو

پەرتەوازەیــی و دوو دەســتەیی بــردووە .بــە
ڕواڵــەت ،دوژمنــان ئــەم چەكدارانەیــان
پۆشــتە و تێــر و تەیــار كــردووە و بــە گــژ
شۆڕشــگێڕان و تێكۆشــەرانی حیــزب
و گەلیانــدا كردوونەتــەوە ،بــەاڵم ناخــی
ئــەم دیاردەیــە ،ڕاســتییەكی تاڵمــان وەبیــر
دێنێتــەوە و لــە چەنــد ڕووەوە جێــی ســەرنج
و تێڕامانــە.
یەكــەم ،ئــەو كەســانەی كــە چەكیــان بــۆ
دوژمــن هەڵگرتــووە ،لــە دژی نەتەوەكەیــان
وەســتاونەتەوە و ڕاســتەوخۆ خزمــەت بــە
دوژمــن دەكــەن.
ئەمــەش تەنهــا یــەك مانــای هەیــە ،ئەویش
ڕشــتنی خوێنــی كــوردە بــە دەســتی كــورد
و گومــان لــەوەدا نییــە كــە دەكەوێتــە
چوارچێــوەی خیانەتــەوە و لــەم نێوانەشــدا،
بــراوەی ســەرەكیی ئــەم كارەســاتە،
دوژمنــی بێبەزەیــی و خوێنڕێــژە.
دووەم ،نانــەوەی دووبەرەكــی و ئــاژاوە
و چەنــد دەســتەیی لــە نێــوان ڕیزەكانــی
گەلــدا .دوژمــن لــەم ڕێگەیــەوە ،تــۆوی
بێمتمانەیــی و تۆڵەكردنــەوە لــە نێــوان
تێكۆشــەران و بەالڕێداچووانــدا دەچێنــێ،
دیســانەوە ئەگــەر زیانێــك هەبێــت ،لــە
پەیكــەری بزووتنــەوە و یەكڕیزیــی

حدکا :شەڕی کورد بە کورد مەحکووم دەکەین
کۆمیســیۆنی سیاســی ـ نیزامیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســەبارەت بە شــەڕی نێوان پێشــمەرگەی
ڕۆژئــاوا و یەبەشــە ڕاگەندراوێکــی
بــاو کــردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
بــۆ هەمــوو ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ساڵو
داواکاریــن لــە ئێــوە بەڕێــزان کــە دوور
بکەونــەوە لــە الیەنگــری کــردن لە الیەنە
سیاســییەکانی ڕۆژئــاوای کوردســتان.
سیاســەتی حیزبــی ئیمــە ،الیەنگــری لــە
هیــچ یــەک لــەو الیەنانــەی ڕۆژئــاوا

بــەدژی الیەنێکــی تــر نیــە.
ئێمــە داواکاریــن کــە الیەنــە
سیاســییەکانی ڕۆژئــاوا بتوانــن
کێشــەکانی خۆیــان لــە ڕێــگای وتۆوێــژ
و دیالۆگــەوە چارەســەر بکــەن و خۆیــان
دوور بگــرن لــە شــەڕ و تێکهەڵچوونــی
چەکــداری بــە دژی یەکتــر ،تاکــوو
خوێنــی ڕۆڵــەی کــورد بەدەســت یەکتــر
نەڕژێــت.
ئێمــە شــەڕی کــورد بــە کــورد ،و
براکــوژی بەتــەواوی مەحکــوم دەکەیــن
و هــەر لــەو کاتەشــدا بێالیەنیــن لــە
کێشــە و ئیختیالفاتــی نێــوان ئەحزابــی
کــورد ،بۆیــە داواکاریــن لــە ئەندامــان و

الیەنگــران و دۆســتانی حیــزب کــە
ڕەچــاوی ئــەو سیاســەتەی حیــزب
بکەن.جارێکــی تــر ئاواتەخوازیــن
کــە دیالــۆگ و لۆژیکــی وتۆوێــژ
بــە تاکــە ڕێگاچــارەی کێشــەکان
بزانرێــت.
کۆمیسیۆنی سیاسیـنیزامیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
١٣ی ڕەشەمەی ١٣٩٥ی هەتاوی
٣ی مارسی ٢٠١٧ی زایینی

حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت دژی پیالنی پارلمانی عێراق
کۆبوونەوە
 ٦حیزبــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دژی
پیالنــی پارلمانــی عێــراق کۆبوونــەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،هەیئەتی
 ٦حیزبــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
لــە دەفتــەری سیاســیی کۆمەڵــەی
زەحمەتکێشــانی
شۆڕشــگێڕی
کوردســتانی ئێــران کۆبوونــەوە.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا کــە هەیئەتێکــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی بــە
سەرپەرەســتی محەممەدنەزیــف قــادری
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیــزب
بەشــدار بــوون ،ســەبارەت بــە هەوڵــی

ژمارەیــەک ئەنــدام پارلمانــی عێــراق
بــە مەبەســتی دەرکــردن و چەککردنــی
تێکۆشــەرانی کــوردی ئێــران لــە ئارادایــە
و تــا ئێســتا نەچۆتــە قۆناغــی جێبەجــێ
کردنــەوە ،گفتوگــۆ کــرا.
بەپێــی دواییــن زانیارییــەکان هەمــوو
الیەنــەکان لەســەر ئــەوە یەکدەنــگ بوون،
کــە ئــەوە پیالنــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــە و بــە مەبەســتی زەربەلێــدان لــە
تێکۆشــەرانی کــوردی ئێــران کاری
بــۆ دەکرێــت ،کــە کاریگەریــی لــە
ســەر ســەربەخۆیی سیاســیی عێــراق و
هەرێمــی کۆردســتانیش هەیــە.

لــە کۆتایــی ئــەو کۆبوونــەوەدا الیەنەکان
وێــڕای هاودەنگــی لەســەر ئــەو مەســەلە
کۆمیســیۆنێکی هاوبەشــیان پێکهێنــا
تاکــوو لــەم ڕێگــەوە هــەوڵ بــۆ پووچــەڵ
کردنــەوەی ئــەو پیالنــە شــوومە بــدەن و
بــۆ ســەردان و دیــدار لەگــەڵ ســەرۆکی
کۆتلــە پەرلەمانییــەکان و الیەنــە
پێوەندیــدارەکان بەرنامــەی کاری
هاوبــەش بەڕێــوە ببــەن.
دوای کۆبوونەوەکە پرێس کۆنفراســێک
بــۆ ســەرجەم الیەنــەکان پێکهــات
و وەاڵمــی پرســیاری پەیامنێــران
وکاناڵەکانــی ڕاگەیانــدن درایــەوە.

گەلەكەمــان دەكــەوێ.
ســێهەم ،سیاســەتی چەكداركــردن و
پەیوەســتبوون بــەم ڕەوتــە ،كەرامــەت و
پێگــەی كۆمەاڵیەتــی و بنەماڵەیــی
ئــەو كەســانە دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە ،كــە
بــە بــێ هەســتكردن بــە بەرپرســیارێتی و
تەنیــا لــە بــەر ئیمكانــات و هەندێــك پلــە و
پۆســت و شــتی كاتــی ،ئامــادەن خزمــەت
بــە داگیركــەران و دوژمنانــی گــەل
بكــەن .ئەمــەش لــە خۆیــدا بووەتــە هــۆی
دواكەوتــن و خایاندنــی ڕەوتــی خەباتــی
مافخوازانــە و ســەرقاڵبوونی بــە شــەڕ و
ملمالنێیــەك كــە دوژمــن پیالنەكــەی بــۆ
داڕشــتووە.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران
كــە ڕێبــەر و ڕێكخــەری بزووتنــەوەی
نەتەوەیی-دێموكراتیكــی گەلــی كــورد لــە
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتانە ،وەك حیزبێكــی
بەرپرســیار بەرانبــەر بــە بزووتنــەوە و
ســەرجەم چیــن و توێژەكانــی كوردســتان
و لــە ســەرووی هەموویانــەوە بەرژەوەندیــی
گشــتی و نەتەوەیــی ،بــەردەوام لــە
بــارەی مەترســی و هەڕەشــەكانی
دیــاردەی چەكداركــردن و چەكداربــوون
لــە دژی خەباتــی ڕەوا و مافخوازانــەی

گەلــی كــورد هۆشــداریی داوە .لێــرەوە
ڕایدەگەیێنیــن ئــەم قۆناغــە نوێیــە ،زیاتــر
لــە هەمــوو كات پێویســتی بــە یەكڕیــزی،
یەكدەنگــی و هاوخەباتیــی ســەرجەم چیــن
و توێژەكانــی كۆمەڵــگای كوردســتان
هەیــە .بــە تایبەتــی كە مەبەســتمان لێرەدا،
چەكــدارە هەڵخەڵەتاوەكانــی ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامی لــە كوردســتاندایە و
دەبــێ لــە گرنگیــی ئــەم بابەتــە تێبگــەن.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــڕان ،بە
هەســتكردن بــە بەرپرســایەتیی مێژوویــی
خــۆی بەرانبــەر بــە ئێســتا و دواڕۆژی
خەباتــی شۆڕشــگێڕانە و جەمــاوەری
كــە لــە ژێــر نــاوی هاوخەباتیــی "شــار
و شــاخ"دا هاتــووە ،چەكدارانــی كــوردی
ســەر بــە دەســەاڵت ئــاگادار دەكاتــەوە
لــە گرنگــی و هەســتیاری ئــەم قۆناغــە
نوێیــەی خەبــات تێبگــەن و چەكەكانیــان
دابنێــن و چیــدی خزمــەت بــە دوژمــن
نەكــەن.
حیزبــی دێموكــرات ،لــە ئەگــەری
بەردەوامــی و خزمەتــی ئــەم چەكدارانــە بە
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیدا هۆشــداری
دەدات و داواكارە چەكدارەكانــی ســەر بــە
ڕێژیــم ،ئەگــەر ناتوانــن هاوكاریی خەباتی

نوێــی ڕۆژهــەاڵت بكــەن ،بەالنیكەمــەوە
دژایەتیــی هێــزی پێشـــمەرگە و خەباتــی
ڕەوای ڕۆڵەكانــی گــەل نەكــەن .ئــەوەی
ڕوونــە ،ئــەو چەكدارانــەی كــە خزمــەت
بــە سیاســەتەكانی ڕێژیــم دەكــەن و لــە
هــاوكاری و یارمەتیكردنــی هێــزی
ســەركوتكەری دەســەاڵت بەردەوامــن ،لــە
گــەڵ هەڵوێســت و دژكــردەوەی هێــزی
گــەل ڕووبــەڕووو دەبنــەوە .لێــرەدا بــە
پێویســتی دەزانیــن جەخــت بكەینــەوە كــە
ئەركــی سەرشــانی ســەرجەم چیــن و توێــژ
و تاكەكانــی كۆمەڵــگای كوردســتانە
بــە ڕێنوێنــی ،هانــدان و لۆمــەی ئــەم
چەكدارانــە ،ڕێــگا بــۆ گەڕانەوەیــان
بــۆ ڕیزەكانــی گــەل یــان بەالنیكەمــەوە
پاشەكشــەكردن لــەو ڕابردوویــەی كــە
هەیانبــووە ،خــۆش بكــەن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیسیۆنی تەشكیالت
٢٧ی فێوریەی ٢٠١٧ی زایینی
٩ی ڕەشەمەی  ١٣٩٥هەتاوی

شاندێکی حیزب بەشداریی لە کۆبوونەوەی
مێریدا کرد
لــە ســەر بانگهێشــتی فەرمیــی
ئەنســتیتۆی مێــری ،شــاندێکی
پایەبــەرزی حیزبــی دێموکــرات
بەشــدارییان لــە کۆبوونــەوەی
ڕێبەرایەتــی الیەنــە سیاســییەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــرد.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی پێنجشــەممە
ڕێکەوتــی ٥ی ڕەشــەممەی ١٣٩٥ی
لەســەر
هەتــاوی()٢٠١٧/٢/٢٣
بانگهێشــتی ئەنســتیتۆی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت بــۆ توێژینــەوە ""MERI
کۆبوونەوەیــەک لــە بەرپرســانی
کۆمەڵێــک الیەنــی سیاســی
کوردســتانی خۆرهــەاڵت پێکهــات
و شــاندێکی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی
بەڕێــز مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری
گشــتی حیــزب تێیــدا بەشــدار بــوو.
لــە دەســپێکی کۆبوونەوەکــەدا د .دالوەر
عەالئودیــن بەرپرســی ئەنســتیتۆی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــۆ توێژینــەوە
" "MERIبەخێرهاتنــی بەشــدارانی
کــرد و خۆشــحاڵیی خــۆی لــە
پێکهاتنــی کۆبوونەوەکــە و پێشــوازیی
الیەنــە سیاســیەکان بــۆ بەشــداری کردن
دەربــڕی و هیــوای خواســت ئاکامــی
دانیشــتنەکە بتوانــێ گیانــی هــاوکاری
و هەماهەنگــی لــە نێوانیانــدا پتــر بــکا.
پــاش ئــەوە ،د .دالوەر کۆمەڵێــک
پرســی گرنگــی وەک ڕەوشــی
سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دوای
هاتنەســەرکاری "ترامــپ" ،وەک
ســەرۆک کۆمــاری نوێــی ئامریــکا
و پێوەندییەکانیــان لەگــەڵ ڕێژیمــی

کۆماری ئیســامی ئێران ،ڕەوشــی کورد
لــە خۆرهەاڵتــی کوردســتان و ڕۆڵــی
حیزبــەکان لــەم ئاڵوگــۆڕە نوێیــەدای
خســتە بــەر نــەزەری بەشــداربووان.لەم
کۆبوونەوەیــەدا بەڕێــز مســتەفا هیجــری
لەســەر سیاســەتەکانی ڕێژیمــی کۆماری
ئیســامیی ئێــران لــە ئاســتی نێوخــۆی
کــە بریتییــە لــە ســەرکوت و زەبــر و
زەنــگ بەرانبــەر بــە چاالکانــی سیاســی
و مەدەنــی ،نکۆڵــی کــردن لــە شۆناســی
نەتەوەکانــی ئێــران و بەتایبــەت دژایەتــی
کردنــی لەگــەڵ پرســی کــورد لــە هەمــوو
پارچەکانــی کوردســتان بــۆ گەیشــتن
بــە مافــە سیاســی و نەتەوەییەکانــی و
هەوڵدانــی لەگــەڵ واڵتانــی دراوســێ بــۆ
پەکخســتنی بــە دەوڵــەت بوونــی کــورد لــە
باشــووری کوردســتان و دنەدانــی دەوڵەتــی
ناوەندیــی عێــراق بــۆ گوشــار خســتنە ســەر
ئۆپۆزیســیونی کــوردی ئێــران و بەئــاکام
نەگەیشــتنی ڕێککەوتننامــەی ناوکیــی
ڕێژیــم لەگــەڵ واڵتانــی  ٥کــۆ  ١بــەو
شــێوەیەی ڕێبەرانــی ڕێژیــم باســیان لــێ
دەکــرد ،بــە ڕوونــی قســەی کــرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی باســەکەیدا
ئامــاژەی بــەوەدا کــە؛ کــورد لــە
خۆرهەاڵتــی کوردســتان کاتێــک
دەتوانــێ ببێتــە هێزێــک کــە لــەو
ئاڵوگــۆڕە سیاســییانەدا بــە ئەژمــار بێــت،
کــە بــۆ خــۆی لــە ئاســتی نێوخۆیــی
چــاالک بــێ و بتوانــێ کۆمەاڵنــی
خەڵــک دژی سیاســەتەکانی ڕێژیــم
ڕێکبخــات و حیزبــە سیاســییەکانیش
لــەم پرۆســەیەدا دەوری کاریگــەر بگێــرن.
هەروەهــا نابــێ هیــچ دوو دڵییــەک بــۆ

خەڵــک بهێڵێتــەوە کــە لــە چوارچێوەی
ئــەم ڕێژیمــدا پرســی کــورد چارەســەر
دەبــێ ،بــەم خوێندنەوەیــەوە دەتوانیــن لــە
ئاســتی هەرێمــی و نێونەتەوەییشــدا
ببینــە هێزێکــی شــوێندانەر و جێــگای
ســەرنج.بەڕێز هیجــری لــە کۆتایــی
باســەکەیدا وتــی؛ ئێمــە وەک حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ
زیاتــر چاالکبوونــی جوواڵنــەوەی
کــورد لــە خۆرهەاڵتــی کوردســتان
ئامــادەی هاوکاریــن لەگــەڵ ئــەو
الیەنــە سیاســییانەی کــە خاڵــی
هاوبەشــیان بــۆ خەبــات دژی ڕێژیــم
لەگەڵمــان هەیــە؛ جارێکــی دیکــەش
سپاســی ناوەنــدی مێــری کــرد بــۆ
هــەوڵ و تەقەالکانیــان لــە نزیــک
کردنــەوەی هێــزە سیاســییەکانی
کوردســتان.لەم
خۆرهەاڵتــی
کۆبوونــەوەدا هــەرکام لــە حیــزب و
الیەنــە سیاســییەکان ڕاوبۆچوونــی
خۆیــان بــاس کــرد ،ئــەوەی جێــگای
خۆشــحاڵییە کەشــی کۆبونەوەکە زۆر
دۆســتانە بــوو و لــەو ڕاگۆڕینەوەیــەدا
بــۆ هــاوکاری کۆمەڵێــک خاڵــی
هاوبــەش ئامــاژەی پــێ کــرا ،کــە
دەتوانــێ بــۆ درێژەدانــی دانیشــتنەکان
و پراکتیــزە کردنــی ئــەو بۆچوونانــە
یارمەتیــدەر بێ.لــە کۆتایــی ئــەو
کۆبوونەوەیــەدا ،د .دالوەر عەالئودیــن
جارێکــی تــر سپاســی بەشــدارانی کــرد
و هیــوای خواســت لــەم پرۆســەیەدا
هەنــگاوی عەمەلیتــر هەڵبگیــرێ.

حیزبی شیوعیی کوردستان سەردانی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران
و حیزبــی شــیوعیی کوردســتان لــە
ســەر ڕەوشــی سیاســیی ناوچــە و
پرســی کــورد پێکــەوە کۆبوونــەوە.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی
١٣٩٥ی
ڕەشــەمەی
٣ی
هەتــاوی ،شــاندێکی پایەبــەرزی
حیزبــی شــیوعیی کوردســتان بــە
سەرپەرەســتیی "د .کاوە مەحمــوود"،
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
شــیوعیی کوردســتان ســەردانی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــان

کرد و لە الیەن "حەســەن شــەرەفی"،
جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکــرات و ئەندامانــی دەفتــەری
سیاســییەوە پێشــوازییان لــێ کــرا.
لــەم ســەردانەدا ،باســێکی سیاســی
لــە ســەر ڕەوشــی سیاســیی ناوچــە و
پرســی کــورد و ئەگــەری ئاڵوگــۆڕە
سیاســییەکان و شــوێندانەرییان لــە
ســەر بەرەوپێشچوونــی پڕۆســەی
سیاســیی ناوچــە و هەرێمــی
کوردســتان و بەشــەکانی دیکــەی
کوردســتان لــە نێــوان هــەر دوو حیــزب
تاوتــوێ کــرا و بــە گەشــبینییەوە
ئاکامــی ئــەو گۆڕانکاییانــە

هەڵســەنگێندرا.
لــەو دیــدارەدا ،لــە ســەر ئــەو
ڕاســتیەیش جەخــت کرایــەوە کــە؛
دەســتەبەربوونی ئــەو ئامانجــە
سیاسی و مەدەنی و نەتەوەییە ،تەنیا
بــە یەکیەتــی و یــەک هەڵوێســتیی
حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
کوردســتان وەدی دێت.لــە کۆتایــی
ئــەم دیــدارەدا دوو الیــەن لەســەر
بــەردەوام بوونــی پێوەندیــی هــەر
دوو حیــزب کــە ڕابردوویەکــی
دۆســتانەی لەمێژینەیــان پێکــەوە
هەیــه ،پێداگــری کرایــەوە.

هەواڵ و ڕاپۆرت
ڕێژیمی ئێران وانە دژی حیزبە کوردییەکاندەڵێتەوە
بەرپرســانی فێرکــردن و پــەروەردەی
ڕێژیمــی ئێــران بــۆ دژایەتــی و
بەدناوکردنــی حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت،
بــۆ ســاڵی داهاتــووی خوێنــدن
وانەیــەک دژی حیزبــە کوردییــەکان
لــە قوتابخانــەکان دەڵێنــەوە.
لــە دواییــن هەوڵەکانــی ڕێژیمــی ئێــران
دژی خەباتــی نەتــەوەی کــورد لــە
ڕۆژهــەاڵت و حیزبەکانــی دژبــەری
ئــەو ڕێژیمــە ،وانــەی دژی ئــەو
حیزبانــەی بــە فەرمــی لــە خوێندنــی
قوتابیــان زیــاد کــردووە.
بەپێــی ئــەم هەواڵــە بــۆ ئەمســاڵ واتــە
ســاڵی نوێــی خوێنــدن ،لــە کالســی  ٦و
٧دا لــە قوتابخانــەکان وانــە دژی حیزبــە
کوردییــەکان دەوترێتــەوە.
ئــەو وانــە وتنەوەیــە تەنیــا دژی حیزبــە
کوردییــەکان نیــە ،بەڵکــوو دژی

مەزهەبــی ســوننەش هەمــان کــردەوەی
دزێــو بەڕێوەدەبرێــت.
لــەو پێوەندییــەدا لــە هەواڵێکــدا کــە بــه
ماڵپەڕی کوردســتان میدیا گەیشــتووە،
مامۆســتایانی قوتابخانەکانــی نەغــەده
دژی حیزبــی دێموکــرات وانــە دەڵێنــەوە
و لــە وانەکانــی خۆیانــدا بــاس لــە
ڕاســان و پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکــرات دەکــەن و حیزبــی دێموکرات
بــە "شــەڕخواز و هــاوکاری ئیســتبداد"
لــە قەڵــەم دەدەن.
ڕێژیمــی ئێــران لەکاتێکــدا دژی
ســوننە مەزهەبــەکان وانــه دەڵێتــەوە
کــە؛ پێڕەوانــی ئاییــن و مەزهەبــە
غەیــرە شــیعەکان لــە ئێرانــدا بــەردەوام
لەالیــەن دەســەاڵتەوە ســەرکوت دەکرێــن
و ســااڵنە ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە
پێڕەوانــی مەزهەبــی ســوننە و ئایینــی

بەهایــی ،مەســیحییەت و ...لەالیــەن
ڕێژیمــی ئێرانــەوە دەستبەســەر و
مەحکــووم دەکرێــن.
لــە ســەرەتای دەســتپێکی خەباتــی
نوێــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــەوە ،بەرپرســانی سیاســی و
نیزامیــی بــااڵی ئــەو ڕێژیمــه بــەردەوام
هەڕەشــە لــە حیزبــی دێموکــرات دەکــەن
و لــە هەوڵــدان کــە بــە هــەر شــێوەیەک،
بەرەنــگاری ئــەم خەباتــە ببنــەوە.
خەباتــی نوێــی حیزبــی دێموکــرات لــە
نەورۆزی ئەمســاڵدا لەژێر ناوی ڕاســان
دەســتی پێکــرد و حیزبــی دێموکــرات
هەتــا ئێســتا چەندیــن ڕۆڵــەی بــە نرخــی
خــۆی لــەو ڕێگایــەدا فیــدا کــردووە
و لــە ســەر درێژەپێدانــی ئــەم خەباتــە
شــێلگیره.

مامۆستایانی پارێزگای ورمێ پەیامی سەرەخۆشییان
بۆ حیزبی دێموکرات نارد
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سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی ئێران
ترسی لێ نیشتووە
فەرمانــدەی هێــزی زەمینیــی ســپای
پاســدارانی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران،
لــە کۆنفڕانســێکی ڕۆژنامەوانیــدا
هێرشــی کــردە ســەر خەباتــی نوێــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران.
بەپێــی ڕاپۆرتێــک کــە هەواڵدەریــی
"فــارس" ســەر بــە ســپای پاســدارنی
ڕێژیــم بــاوی کردووەتــەوە ،محەممــەد
پاکپــوور ،ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی
٣٠ی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
لــه کۆنفڕانســێکی ڕۆژنامەوانیــدا
باســی لــەوە کــردووە کــە؛ حیزبــە
کوردییەکانــی دژبــەری ڕێژیمــی ئێــران
چاالکیــی تازەیــان دەســت پێکــردووە
و لــە هەمانکاتــدا ســپای پاســداران
"اشــراف اطالعاتــی" خــۆی لــە ســەر
باشــووری کوردســتان نیســبەت بــە
پێشــوو  ٧٠لــە ســەد زیــاد کــردووە و بــه
ســەر ئــەو حیزبانــەدا "مسلط"ـــە.
ناوبــراو لــە بەشــێکی قســەکانیدا،
تۆمــەت و قســەی بێبنەمــای
خســتە پــاڵ حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت،
بــە تایبــەت حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و لــەو بارەیــەوە

ڕایگەیانــد؛ هەندێــک لــەو حیزبانــە بــە
پشــتیوانیی "ڕێکخــراوە بــان ناوچەییەکان
و هەندێــک لــە واڵتانــی دەوروبــەری
کەنــداو"" ،قۆناغــی نیزامی"یــان دەســت
پێکردووەتــەوە.
ئــەو مــۆره نیزامییــەی ڕێژیــم ،هەروەهــا
باســی لــەوە کــردووە؛ لــە باکــووری
ڕۆژئــاوای واڵتــی ئێــران و لەوبــەری
ســنوورەکان کۆنســوولگەریی زۆر
دروســت بوونــە تــا حیزبــە کوردییــەکان
دژی ئێمــە هــان بــدەن.
لــە دوای دەســتپێکردنی خەباتــی نوێــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لەژێــر نــاوی ڕاســان و چاالکیــی
هێــزی پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی واڵت،
بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران بەردەوام درۆ و
چەواشــەکاری دژی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــاو دەکەنــەوە و
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت بــه هەندێــک الیــەن
و واڵتانــی بیانــی گــرێ دەدەن ،ئــەوەش
لــە کاتێکدایــه کــە خەباتــی نوێــی
حیزبــی دێموکــرات ویســت و ئیــرادەی
خەڵکــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــە.
لــەو پێوەندییــەدا ،مســتەفا هیجــری
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتانی ئێــران ڕایگەیانــد ،لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە ئاســتێکی
بەریــندا هێــزی پێشــمەرگە بــۆ
پشــتیوانی لــە خەباتــی خەڵکــی کــورد
لــە نێوخــۆی واڵتــدا حــزووری هەیــە.
خەباتــی نوێــی حیزبــی دێموکــرات
لەژێــر نــاوی ڕاســان ئیــرادەی خەڵکــی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــە و حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــش
پشــتیوانی لــە خەباتــی ڕزگاریخوانــەی
خەڵکــی کــورد دەکات.هەروەهــا بــە
پێچەوانــەی قســە بێبنەماکانــی
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران خەباتــی
نوێــی حیزبــی دێموکــرات هەڵقــواڵوی
ویســت و ئیــرادەی خەڵکــی کوردســتانه
و حیزبــی دێموکــرات پشــتیوانی لــە
خەبــات و خەڵکــی نێوخــۆی واڵت
دەکات.لــەو پێوەندییەشــدا ،بەرپرســانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ڕایانگەیانــدووە کــە؛ خەباتــی
نوێــی حیزبــی دێموکــرات لەژێــر نــاوی
ڕاســان کــە ویســت و ئیــرادەی خەڵکــه،
درێــژەی دەبێــت و هێــزی پێشــمەرگەش
پشــتیوانی لــەو خەباتــەی خەڵــک
دەکات.

دیپلۆماتێکی پێشووی ڕیژیمی ئێران :تێرۆری
قاسملوو ڕووخانی سیاسەتی دەرەوەی ئێران بوو

مامۆســتایانی
لــه
كۆمهڵێــك
پارێــزگای ورمــێ ،بــە ناردنــی
پەیامــی هاوخەمــی بــه بۆنــهی
كۆچــی ناوهختــی كاك عهبــوو
كهریمــی چاالکــی سیاســیی ناســراوی
کــورد و كاك ڕهســوڵ ڕهش ئهحمـهدی
مامۆســتای قوتابخانــهی ســهرهتایی
مههابــاد بــاو کــردەوە.
دەقی پەیامەکە:
بــه داخــهوه لــه ٢٥ی مانگــی
ڕێبهنــدان ،كۆچــی ناوهختــی كاك
عهبــوو كهریمــی مامۆســتا و ســیمای
ناســراوی قوتابخانهكانــی شــاری
مهریــوان ل ـه پێــش شۆڕشــی گهالنــی
ئێــران و كاك ڕهســول ڕهش ئهحمــهدی
مامۆســتای ســهرتایی قوتابخانــهی
مههابادمــان بیســت.

كاك عهبدولــڕهزا كهریمــی مامۆســتای
مێــژوو لــه دهبیرســتانهكانی شــاری
مهریــوان بــوو .ناوبــراو لــه ســهردهمی
شۆڕشــی گهالنــی ئێرانــدا یهكێــك ل ـه
مامۆســتا پێشــڕهو و تێكۆشــهرهكانی
مهیدانــی خهباتــی شــار بــوو .پــاش
س ـهركهوتنی شۆڕشــی گهالنــی ئێــران
دهســتی كــرد ب ـه خهباتــی سیاســی ل ـه
ڕێكخــراوه چهپهكانــدا و پاشــان لــه
ڕیــزی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی
ئیرانــدا بــه كــردهوه چــووە مهیدانــی
خهباتــی پێشــمهرگانهوه ،بــۆ دابیــن
كردنــی مافــی نهتهوایهتــی گهلــی
كــورد ،و تــا دوا ههناســه وهفــادار بــه
ڕێبــازی حیــزب مایــەوە و ل ـه حیزبــی
دێموكراتــدا تێكۆشــا.
ههروههــا كاك ڕهســوڵ ڕهش ئهحمـهدی

ههم وهك مامۆســتا و ههم وهك نووسـهر
و شــاعێر ،هـهردهم قهڵهمــی لـه خزم ه 
ت
ئــهدهب و هونــهری كوردیــدا بــوو و
بــە كهســایهتییەكی نیشــتمانپهروهر
دەناســرا کــە ببــووە خۆشهویســتی
مامۆســتایان و قوتابییانــی شــاری
مههابــاد.
ئێمـ ـه وهك كۆمهڵێــك لـه مامۆســتایانی
پارێــزگای ورمــێ ،خۆمــان بــهبهشــدار
و شـهریكی خهمــی لــە دەســتدانی ئــەم
دوو تێکۆشــەرە دەزانیــن و سەرەخۆشــی
لــە هاوڕێیانــی حیزبــی دێموكــرات و
بنهماڵــەی بهڕێــزی كاك عهبــوو
كهریمــی لــه شــاری كرماشــان
و بنهماڵــەی كاك ڕهســوڵ ڕهش
ئهحمــهدی و ههمــوو فهرههنگیــان
لــە ڕۆژههاڵتــی كوردســتان دەکەیــن.

ڕێژیمی ئێران لە ڕۆژهەاڵت پیالنی نوێی ئەمنییەتی
گرتەبەر
ناوەنــدە ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمــی
ئێــران بــه هــۆی ترســیان لــە خەباتــی
نوێــی خەڵکــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت،
پیالنــی دزێــو و ســەرکوتکارانەی
زیاتریــان خســتووەتە گــەڕ.
ڕێکخــراوی تێرۆریســتیی ســپای
پاســدارانی ڕێژیمــی ئێــران بــە هــەر
شــێوە و ڕێگایــەک لــە هەوڵــی
ئەمنییەتیتــر کردنــی ڕۆژهەاڵتدایــه
و پیالنــی زیاتــر دەخاتــە دەگێڕێــت.
لــە دوای دەســت پێکردنــی قۆناغێکــی
نــوێ لــە خەباتــی خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت
بــە ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لەژێــر نــاوی
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ،ڕێژیــم بــە
تــەواوی ترســی لــێ نیشــتوە و ئــەو
خەباتــە وەکــوو مەترســییەکی گــەورە
و ســەرەکی بــۆ ئاسایشــی واڵتەکــەی

خــۆی دەبینــێ.
ڕێژیــم لــە دواییــن هەوڵەکانــی خۆیــدا
بــە شــێوازی جۆراوجــۆر ترســی خــۆی
ئاشــکرا کــردووە و لــەو پێوەندییــەدا
ماوەیــەک لەوەپێــش لــە شــاری
بــۆکان جــاش و پاســدارەکانی بنکــەی
ســەرەکیی ســپای پاســدارانی ڕێژیــم
(هەڵکەوتــوو لــە جــاددەی ســەد ،لــە
تەنیشــت موجتەمەعــی ئیــدارات)،
فۆڕمێکیــان بــە خەڵکــی ئــەو
گەڕەکــە واژۆ کــردووە کــە ناوەڕۆکــی
فۆڕمەکــە بــەو شــێوەیە بــووە کــە؛
هــەر کەســێکتان بینــی ســەرقاڵی وێنــە
یــا فیلــم گرتــن لــە بنکــەی ســپا بــوو
ئاگادارمــان بکەنــەوە و هەروەهــا لــەو
فۆڕمــەدا هاتــووە ئــەو کەســانەی کــە
فۆڕمەکەیــان واژۆ کــردوە ئەرکــدارن
کــە ئەگــەر بــە هــەر شــێوەیەک

ویســتیان ماڵەکەیــان چــۆڵ بکــەن و
کەســێکی دیکــە لــه جێــگای خۆیــان
نیشــتەجێ بکــەن ،ئــەوە دەبــێ ســپای
ڕێژیــم ئــاگادار بکەنــەوە.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو فۆڕمــەدا
هاتــووە کــه؛ ئەگــەر هــەر کــەس یــا
بنەماڵەیەکــی تــازە هاتــە ئــەو گەڕەکــە
دەبــێ ســپای ڕێژیــم ئــاگادار بکرێتــەوه.
لــە دوای حــزووری بەربــاوی
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە نێوخــۆی واڵت،
ڕێژیــم و دەســەاڵتە پۆشــینەکەی
ترســێکی زۆریــان لــێ نیشــتووە.
ڕێژیــم مووچــەی مانگانــەی جــاش و
بەکرێگیراوانــی خــۆی بــۆ نموونــە لــە
یــەک هەنــگاودا بــە بــڕی  ٧٠٠هــەزار
تمــەن زیــاد کــردووە تــا زیاتــر گــوێ لــە
مســتی ڕێژیــم بــن.

یەکێــک لــە دیپلۆماتەکانــی پێشــووی
ڕێژیمــی ئێــران باســی لــەوە کــردووە
کــە؛ تێــرۆری دژبەرانــی ڕێژیمــی ئێــران
وەک قاســملوو ،بەختیــار و فەڕۆخــزاد
لــە هۆکارەکانــی ڕووخانــی سیاســەتی
دەرەوەی ڕێژیمــی ئێــران بــوو.
بەپێــی ڕاپۆرتێــک کــە لــە ڕۆژنامــەی
"کیهــان لنــدن"دا بــاو بووەتــەوە" ،ســەید
حوســێن مووســەوییان" دیپلۆماتــی
پێشــووی ڕێژیمــی ئێــران ،باســی لــەوە
کــردووە کــە؛ تێــرۆری ڕەخنەگــران
و دژبەرانــی دەرەوەی واڵت ،لــە
هۆکارەکانــی ڕووخانــی سیاســەتی
دەرەوەی ڕێژیمــی ئێــران بــووه.
دوکتور قاســملوو ،بەختیار و فەڕۆخزاد
لــە الیــەن دیپلۆمــات تێرۆریســتەکانی
ڕێژیمــی ئێرانــەوە تێــرۆر کــران.
ئــەو دیپلۆماتــەی پێشــووی ڕێژیمــی
ئێــران هەرەوهــا باســی لــەوە کــردووە
کــە؛ دۆزینــەوەی مووشــەک لــەو
کەشــتییانەدا کــە بــەرەو ئاڵمــان

دەچــوون ،بــووە هــۆی ڕووخانــی
ســتراتژی نیزامیــی ڕێژیمــی ئێــران
لــە باشــترکردنی پێوەندییەکانــی دەرەوە
لــە کۆتاییەکانــی دەیــەی شەســت و
ســەرەتای دەیــەی ٧٠ی کۆچیــی
هەتــاوی.
مووســەوییان باســی لــەوەش کــردووە
کــە؛ وەزارەتــی دەرەوەی ڕێژیمــی
ئێــران لــە کۆتاییەکانــی دەیــەی ٦٠دا
بــه داڕشــتنی گەاڵڵەیــەک لــە الیــەن
عەلــی خامنەیــی ســتراتژیی "ڕۆژئــاوا
مێنهــای ئامریکا"ـــی (غــرب منهــای
آمریــکا) خســتە دەســتووری کارەوە.
داڕێــژەری ئــەو بیرۆکەیــە خامنەیــی
بــوو ،بــەاڵم ڕەفســەنجانی وەک
ســەرکۆماری ئــەو کات ،ئــەو
گەاڵڵــەی بەردەپێــش.
مووســەوییان لــە وتووێــژ لەگــەڵ
ماڵپــەڕی "دیدەبــان ایــران" باســی لــە
ڕووداوەکانــی ئەوکاتــی ئێــران کــردووە
و پێداگریــی کــردووە کــە تێــرۆری

ڕێبەرانــی کــورد لــە ڕێســتۆرانی
میکۆنــوس ،کوشــتنی فەرەیــدون
فەڕۆخــزاد ،دۆزینــەوەی موشــەک
لــە کەشــتیی "ایــران کالهــدوز" بــۆ
ئاڵمــان ،تێــرۆری شــاپووری بەختیــار لــە
فەڕانســه ،تێــرۆری قاســملوو ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە ڤییــەن ،و
ڕووداوە هاوشــێوەکانی لــە هەندێــک
لــە واڵتانــی دیکــەی ئورووپایــی ،بــووە
هــۆی ڕووخانــی سیاســەتی دەرەوەی
ڕێژیمــی ئێران.عەبدولڕەحمــان قاســملوو
ســکرتێری گشــتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە ســاڵی ١٣٦٨
لەگــەڵ چەنــد ھاوڕێــی ،لــە شــاری
ڤییەنــی واڵتــی ئۆتریــش ،لەکاتێکــدا
بــۆ چارەســەریی پرســی کــورد لــە ســەر
میــزی وتووێــژ دانیشــتبوو ،بەدســتی
نوێنەرانــی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران تێــرۆر کــران.

ئەندامێکی حیزب لە زانستگەی سەالحەدین
بڕوانامەی ماستەری بە پلەی نایاب بەدەست هێنا
نامەیەکــی توێژینــەوەی ماســتەر لــە
"زانســتگەی سەالحەدین"ـــی پایتەختــی
هەرێمــی کوردســتان پێشــکەش بــە
شــەهید چەکــۆ ڕەحیمــی کــرا.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو٣٠ ،ی
ڕێبەندانــی  ،٩٥لــە زانســتگەی
ســەالحەدینی شــاری هەولێــر ،نامــەی
توێژینــەوەی عەبــاس ئەحمــەدی بــە
زیاتــر لــە  ١٦٠ســەرچاوەی کــوردی،
ئینگلیــزی و فارســی لەالیــەن لێژنــەی
گفتوگــۆی ماســتەر ،پلــەی نایابــی پــێ
درا.
توێژینــەوەی ئــەو ئەندامــەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
ناونیشــانی "پەيوەنديــى جيهانگيــرى لــە

بزووتنــەوە كۆمەاڵيەتييــەكان" پێشــکەش
بــە ســەرجەم شــەهیدانی کوردســتان
بەتایبەتــی فەرمانــدە چەکــۆ ڕەحیمــی،
ئەندامــی ڕێبەریــی پێشــووی حیــزب
کــراوە.
عەبــاس ئەحمــەدی بــە هەواڵنێــری
کوردســتان میدیــای ڕاگەیانــد:
بەهــۆی هاوکاریــی و تێکۆشــانمان لــە
ئۆرگانەکانــی حیزبــی ،شــەهید چەکــۆ
هــەردەم هانــدەر و پاڵپشــتی ســەرەکیی
مــن بــووە لــە خوێنــدن و بردنــە ســەری
ئاســتی بڕوانامــەی زانســتیمدا.
نامــەى ماســتەرى عەبــاس شــەريف
ئەحمــەد (ئەحمــەدى) لەالیــەن ســەرۆكى
لێژنــەى گفتگۆكــە ،دوکتــور "صبــاح

احمــد نجــار" ،وەک يەكێــك لــە باشــترين
توێژينەوەكانــى هەرێمــى كوردســتان لــە
بــوارى كۆمەڵناســى پێناســە کــراوە و
پلــەی "نایاب"ـــی وەرگرتــووە.
عەبــاس ئەحمــەدی لەدایکبــووی ســاڵی
 ١٣٦٢لــە شــاری ســنەیە و چــوار
ســاڵ لەمەوبــەر بڕوانامــەی لیسانســی
کۆمەڵناســی لــە زانســتگەی کۆیــە
پێــدراوە.
ناوبــراو شــارەزايى باشــى لــە پرۆگرامــى
 SPSSهەيــە و خاوەنــى بڕوانامــەی
نێودەوڵەتــى ( )ICDLلــە كۆمپيوتــەرە
و چەندیــن بابــەت و توێژینــەوەی لــە
گۆڤــار و ڕۆژنامەکانــدا باڵوکراوەتەوە.

درێژەی پەیڤ
گوشــار و هەڕەشــەی دوژمنانــی نەتەوەکەمــان و داگیرکەرانــی خــاک و سیاســەتماندا ،ئاســتی تێگەیشــتنی کوردســتان و هــزری
کۆیــی ئــەم نەتەوەیــە گەیشــتۆتە ئــەو ڕادەیــەی کــە کۆمەڵگایەکــی هەســتەوەر و لەســەر خەتمــان هەیــە کــە خۆبەخــۆ پێــش بــە
ســەرهەڵدانی کارەســاتی نێوخۆیــی دەگــرێ.
ڕەنگــە گــرووپ و الیــەن و لــە نێــو هەنــدی گرووپیشــدا دەســتی وا هەبــن کــە فــوو بــە ئاگــری شــەڕی ماڵوێرانکــەری نێوخۆییــدا
دەکــەن و ئاکامــی وەهــا شــەڕێکیش تەنیــا ماڵوێرانــی هەمــوو الیەنــەکان و ســووتانی کوردســتانە ،بــەاڵم ڕێگەیــان پێنــەدراوە کــە
لــە بــاری هزرییــەوە هێژموونییــان بــە ســەر کۆمەڵــگادا هەبــێ و کوردســتان بــەرەو چارەســەرکردنی کێشــە نێوخۆییەکانــی لــە ڕێگایــە
سیاســی و دیالۆگــەوە هەنــگاو دەنــێ.
لێرەدایــە کــە دەبــێ وەکــوو کوردســتانیەک شــانازی بــەوە بکەیــن کــە لەســەر پــێ و بــە ئەزموونــی خۆمانــەوە ،خۆماڵیــی دیالــۆگ
و سیاســەتمان کردۆتــە ڕێــکار و چوارچێــوەی چارەســەری کێشــەکانمان .دانیشــتن لــە پشــتی مێــزی دیالــۆگ ،مەرگــی براکوژیــە.
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نیشانەناسیی
ڕاسان وەک شەڕی
نوێ
بەشی سێهەم (کۆتایی)
ن :دیاکۆ مورادی
و :جەماڵ ڕەسوڵ دنخه
زمــان وەک شــتێکی دۆزراوە
هەمــان ئەمــری بابەتێکــی
کۆمەاڵیەتییــە و زمانناســیی
ڕاســان لــە شــەڕ "ســاختارزدایی"
( )Deconstruitلــە خــۆی
دەکات و ئــەو "ســاختارزدایی"ە
زمــان ناســییە کــە ئێمــە بــە
نۆبــەی خۆمــان ئــەوە وەک
هەســتانەوە
نیشانەشناســیی
دەزانیــن.
زمــان و گوتــار لێــک جیــا
نابنــەوە ،چوونکــە هــەر دووک
لــە ســەر مێحوەرێکــی یــەکان لــە
دەسەاڵت دەســووڕێنەوە" .واج"ەکان
و "هــم آوایی"ـــییەکان بــە جۆرێک
خــۆی تەســلیمی نیزامــی ئازادیــی
مەرجــدار نــاکات و تەنیــا لــە
ڕێــگای تێکەڵکردنــی ئــەوان
دەتوانیــن تۆڕێکــی گــەوره لــە
ئامانجەکانــی ڕاســان پــەرە پــێ
بدەیــن.
بۆیــە ئامانجــی ئێمــە کاتێــک
ڕوون دەبێتــەوە کــە لەگــەڵ
هۆکارەکانــی
تێکەڵکردنــی
ســەروو ،تەنیــا یــەک دەنگمــان
گــوێ لێبێــت (یەکگرتوویــی
لێــرەدا بــە مانــای وشــه لــە
دەنگەکانــی ڕاســان و خەڵکــە)
و هــەر ئــەوەش ئــەو هێــزە لــە
ســەر زۆنێکــی نایابــی گــەوره
دەگەڕێنێــت تــا بــه خامەکــەی
پرچــی گوتــاری یــەک دەنگمــان
جــوان بکەیــن .ئــەو هێــزە دەبێتــه
هــۆی ئەوەیکــە گەندەڵیــی
"بالفصــل"ی پەیــام لــە نــاو
ببەیــن؛ واتــە هەمــان زمانــی
دینامیــزم کــە کۆمپلێکســێک لــە
ناڕەزایەتییــەکان و مۆســیقاکان
هێــرش بەنــا دەکات.
هەمیشــە ئــەوە پرســیار بــووە کــە
چــۆن کۆمەڵگایەکــی خەفەکــراو
و دوور لــه ناڕەزایەتــی کلیشــەکان
دروست دەکات؟ واتە کۆتاییەک
له ڕوخســارە دەســتکردەکان ،وەک
مانایەکــی دەروونــی و ذاتــی
یــا ئامانجــە سروشــتییەکان کــە
دەوڵــەت پێــی داوە تــا مەســرەفی
بکــەن و بــاوەڕی پــێ بکــەن کــە
چــۆن نەهادینــە کــراوە؛ پــەس بــه
ناچــاری ڕەوایــی خــۆی دەبێــت.
بێخەبــەر لەوەیکــە "شــێواز
ناســیی" ڕاســان لــە ســەر بنەمــای
تەعمیــم دانــی زمانــە تازەکــەی،
لەدایکبــووی جۆرێک ســەبوورییه
کــە دەڕواتــه شــەڕی تێکــەاڵوی
بــەد ئەخالقــی و بــە ئیســتالح

ویژدانــی ئاســوودەی کۆمەڵــگای
(گــۆڕدراو) تــا ئەخالقــی گشــتی
لــە تــوێ جیاوازەکانــی کۆمــەڵ
وەخەبــەر بێنێــت.
ڕاســان بناغــەی دامەزراندنــی
کۆمەڵــگای مەدەنــی
ڕوناکبیــری
کۆمەڵــگای
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هــەر
چەنــد تووشــی گۆڕانێکــی
کــەم بــووە؛ تەنانــەت ئەگــەر
ئــەو گۆڕانــە تەنیــا و تەنیــا لــە
چوارچێــوەی پســانی بزووتنــەوەی
تــازەی ڕاســان چــاو لێبکەیــن
ببینیــن .هــەر بۆیــە لــە الیــەک
دەبینیــن هــەر وەک بازنــەی
خوێندنەوەکانــی ڕاســان لەژێــر
وێنــەی ڕەخنەگرانــەی بابەتــی
کۆمەڵــگا و بابەتــی وتەبێــژ
بەرباڵوتــر دەبێــت .بــە هەمــان
ڕادە دەزگاکانــی ڕێکخــەری
ناڕەزایەتــی بــاو دەبێتــەوە و
زۆر دەبێــت (جووڵەکانــی ئــەم
دواییانــەی بــەرەی خۆڕاگریــی
نەتەوەیــی) و لــە ڕەهەندێکــی
بااڵتــر ،دەســەاڵتی ســەروەر
وەک ئاوێکــی ڕەوان لــە هەمــوو
جێگایــەک بــاو دەبێتــەوە.
لــەو نێوانــەدا هــۆش و زانایــی
ئێمــە بــە کەڵــک وەرگرتــن
لــە هێرمۆنۆتیکــی شــێوەداری
ســتراتژیی بەرەنگاربوونــەوە و
تێکدانــی چەمکــی کەالنــی
گێڕانــەوە و بــە وەرگرتــن
لــە چەمکــی "انســان واجــد"
هایدیگــر "دەرکــەوت ناســی"
مانــای "هەســتانەوە"مان شــی
کردووەتــەوە تــا ئــەوی بگەینــە
گوتارێکــی "جیهانی" (جهانشــمول
.)universalite
بــە ڕوانینێــک لــە کۆمەڵــگا
کــە
دەردەکــەوێ
بۆمــان
جۆرێــک ورووژارویــی ئەخالقــی،
پەیکــرە سیاســییەکانی لەخــۆ
گرتــووە .تــا ئــەو جێگایــە کــە
تاکــەکان تەنانــەت داواکاریــی
حەزەکانــی خۆیــان بــە دەربڕینــی
هەڕەشــەئامێز لــە ســەر زمــان
دەخەنــە گــەڕ .بــەو پێیــە ئێمــە
شــاهێدین کــە ژمارەیەکــی زۆر
لــە ئازادســازییەکان لــە تەختــی
کۆمەڵــگا و تەنانــەت لــە بــواری
فەرهەنــگ ،لــە چوارچێــوەی
گوتارێــک لــە هێــز ،بکــەری
هەیــە .بــەاڵم ڕاســان ئــەو هێــزە
لــە وێکچــووی کۆمەاڵیەتــی
یەکدەســت کــردووە ،بــە پشــت
بەســتن بــە هۆشــی گشــتی،
ڕەوایــی زمانــی سیاســیی
(دەوڵــەت) تێکــدەدات.
ئەگــەر هێمامــان بــە تەختــی
کۆمەڵــگا کــرد هۆکارەکــەی
ئەوەیــە کــە هاوئاهەنگیــی

دەســەاڵتە وردەکان (ســپی
کردنــەوەی پاره ،گەندەڵیی ماڵیی
حکوومــەت بــە پەشتبەســتن وەک
دەاڵڵێکــی درۆییــن) ڕێــک لــە
هەیئەتێکــی ناســراو لــە هێــزدا خــۆ
دەردەخــات .بــەاڵم نیشانەشناســی
تەختــی کۆمەڵــگا لــە هەوڵــی
ئەوەدایــه کــە هەڵگــری هێــزی
ناوەنــدڕەۆ بێکۆتایــی و کۆکــەرەوە
بێــت .ئــەو ئیجبــارە ،کۆمەڵــگا بــۆ
پێدانــی چەمکــه ئابوورییــەکان
ناچــار دەکات .پرەنســیبی
وردبینــی لــە ئاڵۆزتریــن ڕەفتــارە
مانــادارەکان ،واتــە نووســینێک
کــە ئێمــە هــان دەدات قامــک
لــە ســەر جیاوازییــەکان دانێیــن،
هەمــان جیاوازیــی کــە ڕاســتیی
ڕاســانی لە سیاســتدا ســەرکەوتوو
کــردووە و ئــەو جیاوازییــە لــە
جەســتەی ڕوحیــی بــان زمانناســی
دەدرێتــە کۆمەڵــگا کــە دەتوانێــت
ڕوخســاری شــاراوەی فریودەرانــەی
"معرفــت شناســی" نیــزام پێناســە
بکات.بــە گوتنێکــی ڕەوانتــر،
ئەوجــۆره زانســته ،زانســتێکە کــە
زانســتەکانی پێــش لهخــۆی بێمانــا
دەکات .سروشــتیە بەشــێک لــە
نیشــانە شناســی کــە باشــتر لــە
هــەر بەشــێکی دیکــه لــەو زانســته
پێشــکەوت ،و ڕاســانیش وەک
شــوێنێکی بزووتنــەوە چــاوی لــێ
دەکات ،شــرۆڤەی گێڕانــەوە و
ڕەوایەتــە گەورەکانــە کــە دەتوانێت
بــه زانســتەکان وەک مێــژوو،
خەڵــک ناســی ،هەڵســەنگاندنی
نووســراوە و شــرۆڤەی ناوچەیــی،
شــەمایل ناســی (بــەو مانایــە کــە
ڕەنگدانــەوەی هــەر وێنەیــەک
جێــگای
گێڕانەوەیەکــی
هەڵســەنگاندنە) یارمەتــی دەدات.
دەبــێ عەینیــەت بەخشــین بــە
بەڕێوەبەریــی ئــەو شــته ڕاســته،
ڕوخســاری ئیــرادەی خۆمــان
دابنێیــن و بــەو مەبەســتە ئەمــری
ڕاســتی ناچــار دەکات بــه
ســیفەتی ئیجابــی بــە پێڕەوێکــی
ڕوون و ئاشــکرای تێگەیشــتن بــۆ
هەمــوان دروســت بــکات.
ئەمرێــک کــە بێگــەرد لــە هــەر
قاعیدەیەکــە و دەتوانیــن لــە
شــوێنێکی هەســتیار "ئــەو"ی
جــێ نشــینی "بکەرناســیی" نەمــر
لــه قســەکانمانماندا دابنێیــن.
ئــەو بابەتانــه حەزیــان لەوەیــە لــە
بــواری "جــور ناســیی" سیاســی
چەشــی خــۆی لــە تێگەیشــتنی
ئەفســوونەکان بــۆ ئەوانــی دیکــە
ڕاگــوازن .ئــەو پرۆســەیە کارێکــە
کــە لــە ناخــی ئــەودا نیشــانە
سیاســییەکانی وەک پەردەیەکــی
ڕەنگــی لــە پێــش دیــدی خەڵــک
پێشــان دەدات .ئەساســنامەی

ڕاســان لە فەزایەکەوە ســەرچاوەی
گرتــووە کــە ڕووناکبیــر لــە پلــەی
چاالکێکــی بەرجەســتەدا دادەنێــت
بــە جۆرێــک کــە ڕووناکبیــری
ئێمــە بەهــا کۆنەکانــی نیــزام
(بەهاکانــی شــۆڕش و شــوڕای
بــااڵی ئــەو) ناجێگیــر دەزانێــت
نــە هەڵگــر؛ و هەروەهــا لــەو
باوەڕەدایــە کــە ئــەو بەهایانــە
ناتوانــن کەســێک فریــو بــدەن.
ئەوەیکــە
قســەی
ڕوحــی
ئەدەبیاتــی شــەڕی ئێمــە هەمــوو
"ســڕینەوەی
ناوەندەکانــی
پیرۆزییــەکان" کــردووە و ئــەوەش
بــە ڕادەیەکــی لێهاتــووە کــە
ئــەو ناوەندانــە لــە پاراســتن و
ســەپاندنی بەهــا درۆیینەکانیــان
بــە شــێوەی نموونــەی جەبریــی
ئەمــری مرۆیــی بێهێــز بــکات.
هێرشــی زانســتیی ئێمــە هــەر لــەو
دورەدیمەنــەوە ڕوانیویەتــه ســەر
ئــەو خوانــە (ســفرەی شــۆڕش).
ئەنجامەکــەی ئەوەیــە کــە هێشــتا
ڕوانینێــک هەیــە کــه بتوانــن هــەر
چەنــد تــا ڕادەیــەک بەالڕێــدا
بــردن ،چاولێکــەری بابەتــە کــۆن
و شــایەد جــوان بــن کــە ئیتــر
مانــای ڕاســتەقینەی خــۆی
لەدەســت داوە و مانــای لەدەســت
داوە .لــەو ناتەباییــەدا ،ســاتی

یاســایی خوێــن لــە دەمــاردا (بــە
کڕنــوش و ڕێــزەوە پلــەی بــەرزی
یــازدە شــەهیدی ڕاســان) لەدایــک
دەبێــت .ســاتێک لــە نێــوان
دابەزیــن و چوونەســەر ،ســاتێکی
پــڕ شــکۆی هەســتانەوەیەک،
ســاتێکی مێژوویــی لــە نەهایەتــی
خۆشــی و شــادیدا.بنمایەی
دەنگــی یاســایی ئێمــە ،هــەر
ئــەو ســاتانەن کــە هەڵقــواڵو لــە
دڵ ڕوانگەیەکــی پێکهاتــەدار و
ڕێکخــراو لــە وەفــاداری بــە گەلــە.
ڕاســتە و ڕاســتە ئــەوە هەمــان
توانایــی گوتنێکــە کــە خــۆی
ڕەنگدانــەوەی خۆیەتــی.
دەنگدانــەوەی ئــەو شــێوەیە ،لــە
لێهاتوویەکدایــه کــە توانیویەتــی
جەبریەتــی گوتــاری دەســەاڵتی
نیــزام دەســتەمۆ و لــە هێــزی ئــەو
کــەم بکاتــەوە .بــە دروســتی کــە
فەلســەفەی ئــەو ئامانجــه توانیــی
ژیانــی ئەبــەدی ـ تەغەزۆلــی لــه
جەســتەی ڕابــردوو بــەردەوام بــکات
(بــه ڕێزدانــان بــە دوو ڕێبــەر و دوو
شــەهید و دوو فیلســوفی خۆمــان
دوکتــور قاســملوو و دوکتــور
شــەرەفکەندی) و لــە مێــژووی
حیکایەتــەکان مرۆڤناســییەکی
بەریــن دەخاتــە ڕوو .ئێمــە لــە
دەروونیبوونــی زانســت قســە

دەکەیــن و ئەزموونــە تازەکانمــان
ژیانێکــی تــازە نێــو لــێ دەنێــن
کــە بەرهەمــی ئــەو بۆشــناخییە
لەگــەڵ تێکەاڵوییــەک لــە
زانایــی و حەماســەت بــە ژیــان
دەبێــت .ئــەو بۆشــناخییە دەبێتــه
هــۆی ئەوەیکــە هێــز ئیتــر نــە
تەنیــا وەک هێزێکــی نەرێنــی و
ســەرکوتگەر ،بەڵکــوو مەرجــی
هــەر دیالۆگێــک ببێــت ،واتــە
دەســەاڵت ئــەم جــۆره دەکێشــینەوە
کــە وەک شــتێکی پێکناکــۆک
و نــە تەنیــا یەکپارچــە کــە
بــە شــێوەیەکی بەرابــەر دابــەش
کرابێــت .ئــەوەش دەبێتــە هــۆی
ئەوەیکــە پێوەندییــەک لــە نێــوان
بابــەت ـ چەشــنی بەکارهێنانــی
دەســەاڵت لــە جــۆری "خــوداکان ـ
عەبــد"ی هێگێــل نەبێــت .بەڵکــوو
پێوەندییەکــی بابەتیانــە بێــت کــە
هێزبــەکار بێنێــت و چەشــنێک
کــە لــە بەرانبــەر ئــەو هێــزە بــە
هەمــوو هێــز خۆڕاگــری دەکات.
کردەییتــر کردنــی شۆڕشــی
نوێــی ئێمــە زانســتێکی وەک
ڕاســان دەدات کــە "ریتوریقــای"
هەیبەتــی شــکۆداری ،ناســینی
ئۆنتۆلۆژیــک لــە بوونــی
هەســتانەوەیە.

گشتی

ڕاسان،
مۆتەكەی
كۆماری
ئیسالمیی
ئێران!
جەمیل كوالهی
بــە پێــی ئــەو هەوااڵنــە كــە
لــە مــاوەی ڕابــردوودا بــاو
بوونەتــەوە ،كوتلــە سیاســییەكانی
الیەنگــری ڕێژیمــی ئێــران لــە
پارلەمانــی عێراقــدا بــە فیتــی
ئێــران دەیانهــەوێ پــرۆژە یاســایەك
لــە پارلەمانــدا بخەنــە بەربــاس كــە
بــەو پێیــە هیــچ حیزبێــك نەتوانــێ
خاكــی عێــراق دژی دراوســێكانی
بــە كار بێنێــت! هەنووكــە لــە
خاكــی عێراقــدا هیــچ گرووپێــك
كــە دژی دراوســێكان بجووڵێتــەوە
غەیــری حیزبەكانــی كوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و پەكەكــە بوونــی
نیــە! بــەاڵم پەكەكــە لــە بــەرەی
ئێراندایــە و تەنانــەت لــە
شــەنگالیش هاوكاریــی هێزەكانــی
عێــراق دەكات! بۆیــە ئــەم پرۆژەیــە
پێوەندیــی بــە كوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــەوە هەیــە!
پرســیار ئەوەیــە كــە كۆمــاری
ئیســامی لــە بەرچــی دەیهــەوێ
ئەم پرۆژەیە لە پارلەمانی عێراقدا
پەســند بكرێــت؟ ئایــا ڕێژیم پێشــتر
و لــە كاتــی شــەڕی نێوخــۆدا كــە
كوردســتانی باشــوور لــەو پــەڕی
الوازیــدا بــوو ،نەیدەتوانــی وەهــا
پرۆژەیــەك بێنێتــە ئــاراوە! بۆچــی
لــە كاتێكــدا ئــەم پڕۆژەیــە دەخاتــە
ڕۆژەڤــەوە كــە هەرێمــی كوردســتان
لــە چــاو ڕابــردوو زۆر بەهێزتــرە
و پشــتیوانیی نێونەتەوەیــی
بەرباڵوتــر و بــاری ئابووریــی
باشــتری هەیــە؟
بــۆ گەیشــتن بــە وەاڵمــی ئــەم
پرســیارانە ،دەبــێ ئاوڕێــك لــە
دۆخــی ئێــران و ناوچەكە بدرێتەوە!
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن
لــە دوای بەهــاری عەرەبییــەوە،
بۆتــە جێگــەی ملمالنێــی هێــزە
گــەورەكان و شــەڕ و ئاژاوەیەكــی
بێوێنــە هەنووكــە لــەو ناوچەیــە
لــە ئارادایــە .شــیمانەی ئــەوە
دەكرێــت كــە ئــەم شــەڕە بــەم زووانــە
بگاتــە نــاو ســنوورەكانی ئێرانیــش!
هــەر بۆیــە دەبینیــن كۆمــاری
ئیســامی بــۆ دوورخســتنەوەی
شــەڕ لــە خــۆی و پاراســتنی
سیســتمەكەی دەســتی خســتۆتە
نێــو ئــەو ئاژاوانــە و تەنانــەت
دەڵــێ ئێمــە ســنوورەكانی خۆمــان
لــە ســووریە دەپارێزیــن! ڕێژیــم
دەیهــەوێ بــە پاراســتنی ڕێژیمــی
بەشــار ئەســەد و پێكهێنانــی
حەشــدی شــەعبی لــە عێــراق و
پشــتیوانی لــە حووســییەكانی

خەریككردنــی
و
یەمــەن
عەرەبســتان پێیــەوە ،ســنوورەكانی
خــۆی ئــارام ڕابگرێــت!
بــەاڵم خاڵــی الوازی ئێــران
فرەنەتەوەبوونــی ئــەو واڵتەیــە!
بــە هــۆی ئــەوەی كــە كۆمــاری
ئیســامی بە شــێوەی سیســتماتیك
دەیهــەوێ ئــەو نەتەوانــە لــە نێــو
نەتەوەی بااڵدەستدا بتوێنێتەوە ،لە
الیــەن نەتەوەكانــی ئێرانــەوە لەگەڵ
دژكردەوەیەكــی تونــد بەرەوڕوویــە
ڕۆژ
و ڕۆژ لــە دوای
لــە
قەیرانــی نەتەوەیــی
ئێرانــدا قووڵتــر دەبێتــەوە! جیــا
لــەوەش ،قەیرانــی ئابــووری و
ســەركوتی لــە ڕادەبــەدەر كــە
تەنانــەت بەشــێك لــە ڕێژیمــی
گرتۆتــەوە و ئــەو كەســانەی
كــە ڕۆژانێــك بــۆ ســەپاندن
و جێگیركردنــی ڕێژیــم لــە
ئەنجامدانــی هیــچ جینایەتێــك
ســڵیان نەدەكــردەوە ،ئەمــڕۆ
دەستبەســەر كــراون! ئــەم دوو
قەیرانــە واتــە قەیرانــی ئابــووری و
سیاســی سیســتمی دەســەاڵتداریی
ئێرانیــان خســتۆتە لــەرزە و ڕێژیــم
لــە هــەر چەشــنە جووڵەیــەك
د ە تر ســێت !
ئەگــەر لــەم ســۆنگەیەوە بڕوانیــن
بــۆ مەســەلەكە بــە وەاڵمــی
پرســیارەكان دەگەیــن! كۆمــاری
ئیســامی دەیــان میلیــارد دۆالری
خەرجــی شــەڕ لــە واڵتانــی
ناوچەكــەدا كــردووە ،تاكــوو شــەڕ
نەیەتــە نێــو ســنوورەكانی ئێرانــەوە،
چوونكــە دەزانــێ لــە ئێرانــی
فرەنەتــەوەدا هەرچەشــنە شــەڕ و
ئاڵۆزییــەك خێــرا پــەرە دەســتێنێ!
بــەاڵم ڕاســت لــەم كاتــەدا
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران پــڕۆژەی ڕاســان دەخاتــە
ڕۆژەڤــەوە! ئەمــە بــە مانــای بــە
فیڕۆدانــی هەمــوو ئــەو پارەیــە
دەبێــت كــە كۆمــاری ئیســامی بۆ
پاراســتنی ڕێژیــم خەرجــی كردووە!
واتــە ئەگــەر ئاژاوەنانــەوەی ڕێژیــم
لــە دەرەوە بــۆ پاراســتن و مانــەوە
و ئەمنییەتــی ڕێژیــم "تێــز" بێــت،
ئــەوە ڕاســان "ئانتــی تێــز"ە! لــە
پێكدادانــی نێــوان ئــەم دوانــەدا
"ســەنتێز" دێتــە ئــاراوە كــە هەمــان
ڕزگاریــی نەتەوەییــە!
پێویســت بــە ئاماژەپێكردنــە كــە
هــەر پرۆژەیــەك كــە بیهــەوێ ســەر
بكــەوێ ،دەبــێ دوو تایبەتمەندیــی
هەبێــت:
 .1پێویســتیی مێژوویــی! واتــە
ئایــا ئــەم پرۆژەیــە لــەو بڕگــە
مێژووییــە پێویســتە یــان نــا! ئایــا

لــە ئێســتادا ڕاســان پێویســتە یــان
نــا؟ كــە بــە دڵنیاییــەوە پێویســتە،
ئەویــش بــەو چەنــد هۆیــە كــە:
كــورد نەتەوەیەكــی بندەســتە
و داگیركەریــش یەكێــك لــە
دڕندەتریــن ڕێژیمەكانــی مێژوویــە،
بۆیــە هیــچ چەشــنە خەباتێكــی
مەدەنــی و ئاشــتییانە لــەو بەشــەی
كوردســتاندا بــە ئامانــج نــاگات!
ڕێژیمــی داگیركــەر لــە ژێــر
زەختــی دەرەكــی و نێوخۆییدایــە
و قەیرانــی سیاســی و ئابــووری
ســەرتاپای ڕێژیمــی گرتۆتــەوە
و ڕێژیمــی نوقســان كــردووە،
كێشــەی نەتەوەیــی لــە ئێرانــی
فرەنەتــەوەدا ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ
قووڵتــر دەبێتــەوە ،جیــا لەوانــە
دۆخــی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن لــەو
پــەڕی شــپرزەیی و ئاڵۆزیــی
خۆیدایــە و ئــەوە دەرفەتێكــە كــە
كــورد دەبــێ بــە قازانجــی خــۆی
بیقۆزێتــەوە.
 .٢تــا چەنــدە خەڵــك خۆیــان لــە
نێــو پڕۆژەكــەدا دەبیننــەوە ،واتــە
پڕۆژەكــە دەبــێ وەاڵمــدەری
ئاواتەكانــی خەڵــك بێــت تــا جێگیــر
ببێــت!
ڕاســان ئــەو پرۆژەیەیــە كــە
هەردووكــی ئــەم تایبەتمەندییانــەی
هەیــە ،هــەر بۆیــە كۆمــاری
ئیســامی كــە پێشــتر بــە هیــچ
شــێوەیەك ئاماژەیەكی چووكەشــی
بــە نێــوی بزووتنــەوەی كــوردی
ڕۆژهــەاڵت نەدەكــرد ،ئێســتا
هەمــوو بەرپرســانی لــە چووكــە و
گەورەوە ناوی دەبەن و هەڕەشــەی
لــێ دەكــەن! هــەر ئــەوە دەرخــەری
گرینگیــی ڕاســانە! الیەنەكانــی
دیكــە لــە ســااڵنی ڕابــردوودا
تیمیــان ناردۆتــەوە و جەولەیــان

كــردووە! بــەاڵم دەبینیــن كــە ڕێژیــم
بــەو جەوالنــە ئەوەنــدە هەســتیار
نەبــووە و نــاوی نەبــردوون ،بــەاڵم
بــە ڕاســان هەراســانە و لــە تــاران
بــەردەوام باســی دەكرێــت! بــۆ؟
چوونكــە ڕاســان تەنیــا جەولــە
نیــە ،بەڵكــوو پرۆژەیــە وكۆمــاری
ئیســامیش لــە مەترســیی
ئــەو پرۆژەیــە بــۆ ســەر خــۆی
تێگەیشــتووە!
ئــەوەی كــە ڕێژیــم دەیهــەوێ
وەهــا پرۆژەیــەك لــە پارلەمانــی
عێراقــدا پەســند بكرێــت ،بــە
هــۆی ئەوەیــە كــە دەیهــەوێ
دیســان لــە دەرەوەی ســنوورەكاندا
ئەمنیەتــی خــۆی بپارێزێــت و
هــەر لــە دەرەوەی ســنووردا ڕاســان
تووشــی شكســت بــكات! ئەگــەر
ئــەم هەوڵــەی ڕێژیــم لــە عێراقــدا
ســەر نەگرێــت ،لەوانەیــە پەنــا
بباتــە بــەر دوو ســیناریۆی دیكــە!
تیــرۆرەكان
دەســتپێكردنەوەی
لــە كوردســتانی باشــوور و
هەڵخڕاندنــی شــەڕ بــە دژی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران لــە الیــەن هێــزە كوردییەكانی
الیەنگری خۆیەوە ،دوو ســیناریۆن
كــە كۆمــاری ئیســامی دەتوانــێ
وەك ئاڵتێرناتیــڤ كەڵكیــان لــێ
وەرگرێــت!
لێــرەدا پێویســتە بڵێیــن كــە
مەبەســتی كۆمــاری ئیســامی
دەركردنــی حیزبــەكان بەتایبەتــی
حیزبــی دێموكــرات لــە كوردســتانی
باشــوور نیــە! چوونكــە دەزانــێ لــە
ئێســتادا ئــەوەی بــۆ جێبەجــێ
نابــێ! ئەویــش دەگەڕێتــەوە بۆ ئەو
ڕاســتییە كــە لــە پلــەی یەكەمــدا
كــوردی هــەر چــوار پارچــە
یــەك نەتەوەیــە و حیزبەكانــی
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ڕۆژهــەاڵت لــە گــەڵ ڕێكخــراوی
موجاهیدیــن كــە فــارس بــوون و
بنكەیــان لــە خاكــی عەرەبــدا بــوو،
جیاوازییەكــی یەكجــار زۆریــان
هەیــە! جیــا لــەوەش ،حیزبەكانــی
كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لەگــەڵ
حیزبەكانــی كوردســتانی باشــوور
پێوەندییەكــی توندوتۆڵیــان هەیــە!
بۆیــە هــەر چەشــنە هەوڵێــك
بــۆ هەڵپێچــان و هێرشــكردنە
ســەر بنكــەی ئــەو حیزبانــە بــە
زیانــی پارتەكانــی باشــوورە و
بــە تونــدی دەكەونــە بــە هێرشــی
ڕای گشــتیی كوردســتان لــە هــەر
چــوار پارچــەی نیشــتماندا!
هــەر بۆیــە ئــەو پــرۆژە یاســایە
پێوەندیــی بــە بــارەگای هێــزی
پێشــمەرگەی ڕۆژهــەاڵت لــە
شــاخەوە هەیــە ،نــەك كۆیــە و
شــوێنەكانی دیكــەی باشــووری
كوردســتان! پرۆژەیــەك كــە
ڕاســتەوخۆ قەندیــل و كێلەشــینی
كردۆتــە نیشــانە! ئێســتا كــە
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران پــرۆژەی ڕاســانی دەســت
پێكــردووە ،راســتەوخۆ ئەمنیەتــی
ڕێژیمــی خســتۆتە مەترســییەوە!
چەكداریــی
تێكهەڵچوونــی
ڕاســتەوخۆ چۆتە نێو ســنوورەكانی
ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیمــەوە! واتــە
ئــەو شــتەی كــە ڕێژیــم لێــی
دەترســا و بــۆ دوورخســتنەوەی بــە
میلیــارد پــارەی ســەرف كــردووە،
ئەمــڕۆ ڕاســتەوخۆ لەگەڵــی
دەســتەویەخە بــووە!
ڕێژیــم دەزانــێ كــە پــرۆژەی
حیزبــی دێموكــرات واتــە "ڕاســان"
تەنیــا بــە پــرۆژە وەاڵم دەدرێتــەوە!
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران وەك گەورەتریــن و بەهێزتریــن
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حیزبــی ڕۆژهــەاڵت ئەمــڕۆ
لــە ســەر شــاخە و خەریكــی
بنیاتنانــەوەی ژێرخانــی شۆڕشــی
ڕۆژهەاڵتــە! ئیتــر ڕۆژهــەاڵت
وەك جــاران نەمــاوە كــە بــە ئاســانی
مامەڵــەی لــە ســەر بكرێــت!
واتــە خەریكــە جێگــەی خــۆی
لــە نێــو هاوكێشــە سیاســییەكانی
ڕۆژهەاڵتــی ناڤینــدا دەكاتــەوە!
چوونكــە خەریكــە دەبێتــە خاونــی
هێــز و لــە دنیاشــدا هــەر الیەنێــك
هێــزی هەبــوو حســێبی لــە ســەر
دەكرێ و دەبێتە خاوەنی قورسایی
و ناتوانــرێ لــە هاوكێشــەكاندا لــە
بــەر چــاو نەگیــردرێ! ڕێژیمیــش
هــەر وەك گوتــرا بــە گرینگیی ئەم
هەنــگاوەی حیزبــی دێموكراتــی
زانیــوە ،بۆیــە بــە دوای هێنانــە
خــوارەوەی بنكــەی پێشــمەرگەیە
بــۆ دەشــتی كۆیــە!
ئــەو پرۆژەیــە لــە بەغــدا دەســتی
پێ كردووە ،ئەگەر پەســند بكرێت
لــە داهاتــوودا هەرێمــی كوردســتان
دەخەنــە ژێــر گوشــاری ئابــووری
و سیاســی و هەروەهــا لــە باشــوور
ئــاژاوە دەنرێتــەوە تــا حكوومەتــی
هەرێــم ناچــار بكــرێ زەخــت
بخاتــە ســەر حیزبــی دێموكــرات
و پێشــمەرگە لــە قەندیــل بێنێتــە
خــوارەوە و واز لــە ڕاســان بێنێــت!
بــەاڵم ڕێژیــم دیســان خەریكــە
هەڵــە دەكات ،چوونكــە پەیامــی
ڕاســان ڕۆیشــتۆتە نێــو خەڵــك و
خوێنــی پێشــمەرگەی بــۆ دراوە
و پاشــگەزبوونەوەیەك لــە ئــارادا
نیــە! بۆیــە كۆمــاری ئیســامی
شــاخی كردۆتــە ئامانــج ،نــەك
كۆیــە! چوونكــە دەزانــێ كۆیــەی
پــێ هەڵناپێچــرێ!

ڕاپۆرتی وەزارەتی دەرەوەی
ئەمریكا ڕەخنەی لە
پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لە
ئێراندا گرت
وەزارەتـــی كاروبـــاری دەرەوەی ئەمریـــكا ڕۆژی هەینـــی
لـــە ڕاپۆرتـــی ســـااڵنەی خۆیـــدا ســـەبارەت بـــە ســـاڵی ٢٠١٦
ڕەخن ــەی ل ــە پێش ــێلكردنی ماف ــی م ــرۆڤ ل ــە الی ــەن ڕێژیم ــی
ئێرانـــەوە گـــرت.
ب ــە گوێ ــرەی ڕاپۆرت ــی ماڵپ ــەڕی وەزارەت ــی دەرەوەی ئەمری ــكا،
ل ــە بەش ــی تایب ــەت ب ــە ماف ــی م ــرۆڤ ل ــە ئێ ــران ل ــە س ــاڵی
٢٠١٦دا هاتــووە كــە" :گرینگتریــن كێشــەكان لــە بــواری مافــی
م ــرۆڤ ل ــە ئێران ــدا س ــنوورداربوونی ئازادیی ــە مەدەنییەكان ــی
وەك ئازادی ــی دەربڕی ــن ،كۆبوون ــەوە ،ئایی ــن و ڕاگەیاندنەكان ــن".
ئ ــەو ڕاپۆرت ــە هەروەه ــا ڕەخن ــەی ل ــە هەڵس ــوكەوتی ڕێژێم ــی
ئێ ــران بەرانب ــەر ب ــە نەت ــەوە س ــتەملێكراوەكان ،ژن ــان و كەمین ــە
ئایینیی ــەكان گرت ــووە.
ل ــە درێ ــژەی ڕاپۆرتەك ــەدا هات ــووە ك ــە" :یەكێ ــك ل ــە كێش ــەكانی
دیكــە لــە بــواری مافــی مــرۆڤ لــە ئێرانــدا ،نەبوونــی دادوەریــی
عاداڵن ــە و س ــزای ئیع ــدام ب ــۆ ئ ــەو تاوانان ــە ك ــە ب ــە گوێ ــرەی
دادوەریــی عاداڵنــە ،نابــێ وەهــا ســزایەكیان بــۆ دیــاری بكرێــت
و هەروەه ــا ش ــێوازی نامرۆی ــی و دوور ل ــە كەرامەت ــی مرۆی ــی
بەڕێوەچوونـــی ســـزا بـــۆ ئـــەو بەندكراوانەیـــە كـــە بـــە شـــێوەی
ســەرەڕۆیانە و نایاســایی دەستبەســەر و ئەشــكنجە دەكرێــن یــان
دەكوژرێ ــن".
ئ ــەو ڕاپۆرت ــە هەروەه ــا وێ ــڕای ڕەخنەگرت ــن ل ــە توندوتێژی ــی
سیاســـی و بزركردنـــی نەیارانـــی سیاســـی ڕایگەیانـــدووە:
"هاواڵتیان ــی ئێ ــران ب ــۆ دیاریكردن ــی حكووم ــەت ل ــە ڕێگ ــەی
ئاشــتیانە و هەڵبژاردنــی ئــازاد و عاداڵنــەوە لەگــەڵ ئاســتەنگی
زۆر بـــەرەوڕوون".
ل ــە ڕاپۆرت ــی وەزارەت ــی دەرەوەی ئەمری ــكادا ب ــۆ س ــاڵی ٢٠١٦
هەروەهـــا ڕەخنـــە لـــە بارودۆخـــی گرتووخانەكانـــی ئێرانیـــش
گی ــراوە.
وەزارەت ــی كاروب ــاری دەرەوەی ئەمری ــكا ل ــەم س ــااڵنەی دوایی ــدا
ب ــەردەوام ڕەخن ــەی ل ــە پێش ــێلكرانی ماف ــی م ــرۆڤ ل ــە ئێران ــدا
گرت ــووە.
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نیزامی پیاوساالر و پرسی ژن
ئا  :جەالل ڕەوانگەرد

مافـــی خوێندنیـــان بـــووە.
ژنانــی چینــە جۆراوجــۆرەكان ،كە
لـــە بوارگەلێكـــی جۆراوجـــۆرەوە
وەك دانان ــی كالس ــی ئاموزش ــی،
خواســـتە
بەدواداچوونـــی
كۆمەاڵیەتـــیو سیاســـیەكانیان،
فشـــارهێنان بـــۆ ســـەر نیـــزام و
كولتـــوورە دواكەوتـــووەكان ،و...
بـــە قەبووڵكردنـــی زۆر باجـــی
گـــەورە توانیویانـــە نیزامـــی
پیاوســاالری ناچــار بــە گەڕانــەوە
بكـــەن و مافـــە بنەڕەتییەكانـــی
خۆیـــان ،بەتایبەتـــی مافـــی
خوێنـــدن بەدەســـت بێننـــەوە.
بـــەاڵم نیزامـــی پیاوســـاالر بـــە
كەڵـــك وەرگرتـــن لـــە دەســـەاڵت
و كولتـــوورە نەریتییـــەكان لـــە
بوارگەلێكـــی دیكـــەوە كەوتـــەوە
مەیدانـــی بەربەرەكانـــێ ،تـــا
هەوڵ ــە فیمینیزمیی ــەكان ك ــە ل ــە
كۆمەڵــگا جیاوازەكانــەوە ســەریان
هەڵـــداوە بخەنـــەوە پەراوێـــز و
گۆشـــەگیریان بكەنـــەوە .بـــەاڵم
بەخۆشـــییەوە ئـــەم هەواڵنـــە
نـــەك نەبوونەتـــە كۆســـپ ،واڵمـــدەری پێداویســـتیەكانی
بەڵكـــوو هـــۆكاری چارەســـەرین .ه ــەر تاكێ ــك نی ــە .ل ــە الیەك ــەوە
هەرچەنـــدە ئەمڕۆكـــە بـــە هەنووك ــە كولت ــووری دژ ب ــە ژن
فیمینیســـتەكان كـــە بـــە بیرۆكـــە خەیاڵییـــەكان
تێكۆشـــانی
پێڕەوگەلێكـــی كردەیـــی و و بەناهـــەق لـــە نیزامـــی
نوســراوەیی كــە ژنــان لــە خوێنــدن پیاوســـاالردا دەبیندرێـــت و لـــە
دوور دەخات ــەوە ل ــە بەی ــن چ ــووە ،قۆاڵیـــی ڕوانگـــەی كۆمەڵـــگا
بـــەاڵم هەنووكـــەش دەتوانیـــن جوراوجۆرەكان ــدا ماوەت ــەوە و ل ــە
بڵێی ــن ك ــە ئ ــەم هەاڵواردنان ــە ل ــە الیەكــی دیكــەوە دەستڕاگەیشــتن
نێ ــو كۆمەڵگ ــە جی ــاوازەكانو ب ــە بـــە ئاگایـــی تیۆریـــی و
تایبــەت كۆمەڵــگا نەریتییەكانــدا ئاكادیمیكـــی بـــۆ هەمـــوان
هـــەر مـــاوون و تەنیـــا جـــۆر ئاســـان بـــووە ،كـــە ناكرێـــت وەك
و شـــێوازی هەاڵواردنەكـــە پوانێـــك كـــە پیـــاوان بـــە ژنانـــی
گـــۆڕدراوە و ڕواڵەتێكـــی دەدەن ،بێتـــە ئەژمـــار .پیـــاوان
دیك ــەی بەخ ــۆوە گرت ــووەو ل ــە و ژنـــان لـــە یـــەك ئاســـتدا
قەوارەیەكـــی دیكـــەدا مانـــەوەی توانـــای دەستڕاگەیشـــتنیان بـــە
خـــۆی دەپێـــوێ و هـــەوڵ بـــۆ ئاگای ــی ئاكادیم ــی هەی ــە ،بۆی ــە
لەپەراوێزخســـتنی ژنـــان لـــە بەرزبوون ــەوەی ئاس ــتی ئاگایی ــش
بەدەســـتهێنانی ئاگایـــی و بــە یــەك ئەندازە دەچێتە ســەرەوە و

نووســـراوە
لـــە
ئـــەوەی
لەهەمبـــەر
مێژووییەكانـــدا
بابەتـــی فیمینیســـتیەوە بەرچـــاو
دەكـــەوێ و هەروەهـــاش لـــە
قس ــەو باس ــە فیمینیزمییەكان ــدا
هەمـــوو كاتێـــك بـــە شـــێوەیەكی
جیـــدی ئـــاوڕی لێدەدرێتـــەوە،
پێویســتیی فێركــردنو بارهێنانــی
بـــوارە جۆراوجـــۆرەكان بـــۆ ژنـــان
و كچانـــە .مافـــی خوێندنیـــش
گرینگتریـــن مـــژار بـــووە و
ئیســـتاكەش هـــەر بەردەوامـــە.
نیزام ــی پیاوس ــاالر ب ــە لەپەراوێ ــز
خســـتنی ژنـــان لـــە خوێنـــدن
و بارهێنـــان لـــە قۆناغـــە
مێژووییەكانـــدا،
جۆراوجـــۆرە
كەڵكــی وەرگــرتو پوانگەلێكــی
وەدەســـت هێنـــا ،تاكـــوو لـــەو
ڕێگەیـــەوە زیاتـــر توێـــژی ژن
بچەوســـێننەوە و دەســـەاڵتی
كۆمەڵـــگا بەدەســـتەوە بگـــرێ.
هەوڵدانی ــان ب ــۆ بەدەس ــتەوەگرتنی
بیـــر بكرێـــت كـــە ئـــەم نیزامـــە
دەســـەاڵت كـــە لـــە بنچینـــە و
ب ــە درێژای ــی س ــەدەكانی پێش ــوو
ڕیشـــەی ســـەرهەڵدانی نیزامـــی
دەســـتی داوەتـــە هـــەر فـــرت و
پیاوســـاالری و مڵكداریەتـــی
فێڵێ ــك تاك ــوو بتوان ـێ دەس ــەاڵت
تایبەتـــی بـــووە و هـــەر لـــە
و بەرژەوەندیــی خــۆی بپارێزێــت.
ســـەرەتای ســـەرهەڵدانی ئـــەم
ئەمڕۆكـــە نیزامـــی پیاوســـاالر
قۆناغـــە كـــە هێشـــتا ژنـــان
لـــە هەوڵـــی ئەوەدایـــە تـــا بـــە
ســـەربەخۆیی خۆیـــان لەدەســـت
پەراوێزخســـتن و لـــە ژێـــر
نەدابـــوو ،بەرۆكـــی گرتـــن و
گوشـــاردانانی ژنـــان لـــە
لـــە بەرژەوەنـــدی ئـــەم نیزامـــەدا
دیســـانەوە
كۆمەڵـــگادا،
بـــۆ ئـــەوەی كـــە بەربەرەكانێـــی
چوارچێـــوەی
بیانگێڕێتـــەوە
دەســەاڵت تەنیــا لــە نێــو ڕەگــەزی
ماڵداریەتـــی و ئیمكانـــی
نێــردا قەتیــس بێتــەوەو كارەكانــی
ئاگایـــی
بەدەســـتهێنانی
خۆیــان ئاســانتر بكەنــەوە .هەمــوو
كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـییان
كاتێــك خــووی لەســەرەخۆ بوونــی
لـــێ زەوت بـــكات .بـــە كورتـــی
ژنــان هەوڵــی دۆزینــەوەی ڕێــكار
ئاكادیمیكـــی
ئاگایـــی
و چارەســـەرگەلێكی پوزەتیـــڤ
ژنـــان بێكەڵـــك بـــكات.
بـــووە بـــۆ لەناوبردنـــی كێشـــەكان
ئـــەم پێشـــهاتەش بەشـــێك لـــە
و بەربەرەكانـــێ كـــردن لەگـــەڵ
ژنان ــی خوێن ــدەوار ك ــە س ــااڵنێكە
ڕووداوە جۆراوجۆرەكانـــدا و
پیـــاو هەمـــوو كاتێـــك بەشـــەڕ و
كێشـــەنانەوە و دانانـــی بەربەســـت
كۆمەڵگای نائەمن هەروەك چۆن بۆ ژنان ترسناكە بۆ پیاوانیش
لەســـەر ڕێگـــەی بەرامبـــەری،
مەترســـییەكی گـــەورە بـــووە بـــۆ
ترسناك دەبێو ئەگەر تەنیا هێزی جەستەییو فیزیۆلۆژیی پیاوانە ،كە
پـــەرەدان بـــە دەســـەاڵتخوازیی
پیاوان لە ترس دوور دەخاتەوە ،ئەوا ژنانیش دەتوانن ئەو هێزە بەدەست بێنن،
پیـــاوان و ئەگەریـــش ژنـــان لـــەو
قۆناغـــەدا توانـــای بەرابـــەری
كە بە كردەوەش ئەم بابەتە دەركەوتووە.
و ئەكتیـــڤ بوونـــی خۆیـــان
دەرخســتبا ،بە ســانایی دەیانتوانی
دەســـەاڵتخوازی و ئاسایشـــی
پی ــاوان تووش ــی ئاڵ ــۆزی بك ــەن .بەرزكردن ــەوەی ئاس ــتی زانی ــاری ڕوانینــە بەرتەســكەكانی نیزامــی
و ،...لـــە قەوارەگەلێكـــی نـــوێ پیاوســـاالری لەبەیـــن دەبـــا .خوێندنـــی ئاكادیمیكـــی تـــەواو
ئـــەم ڕێـــكارە زیرەكانـــە دەتوانـــێ
و بەنێـــو پێشـــكەوتوودا ،دەدا .دیـــارە بـــە بەرتەســـك كردنـــەوەو دەكـــەن و پســـپۆڕی بەدەســـت
هەم ــان ئ ــەو بابەتگەل ــە بێ ــت ك ــە
واڵتـــە چوارچێوەدانـــان بـــۆ ژنـــان لـــە دێنــن ،بــە هــۆی بوونــی ئاڵــۆزی
لـــە
بــە ناهەقــی لــە پەیڤــی پیاوانــەدا ئەمڕۆكـــە
پێشـــكەوتووەكان و لـــە حاڵـــی بـــوارە جۆراوجۆرەكانـــی ئاســـتی و گیروگرفتـــی كۆمەاڵیەتـــی
ب ــە نێ ــوی مەك ــری ژنان ــە باس ــی
پێشـــكەوتندا ،بارهێنـــان و كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی لـــە و لۆمـــە كردنـــی كۆمەڵـــگای
لێــوە دەكــەێ .بــە پەراوێز خســتنی
بەرزكردنـــەوەی پێگـــەی ژنـــان كۆمەڵـــدا ،دەتوانـــێ بایەخـــی پیاوان ــە ،ماڵداریەتی ــان ل ــە لەنێ ــو
ژن ــان ل ــە بەدەس ــتهێنانی ئاگای ــی
ئەركێكـــی کۆمەاڵیەتییـــە ،كـــە خوێندن ــە ئاكادیمییەكان ــی ژن ــان كۆمەڵـــدا بـــوون ،پـــێ باشـــتر
و فێربـــوون ،هەلـــی دەركەوتنـــی
ئەم ــەش بەه ــەوڵو تێكۆش ــانی بەرێتــە ژێــر پرســیار و كۆمەڵــگا بـــووە .هەڵبـــەت بـــە بوونـــی
بیرۆكەكانیش ــیان لێس ــەندراوەتەوە
ڕێكخـــراوە فیمینییســـتیەكان و زیاتـــر بـــەرەو ئاڵـــۆزی بەرێـــت .ئـــەم بەربەســـتانەش بەتەواوەتـــی
و ئـــەم لەپەراوێزخســـتنە تـــا
بەدەســـتهێنانی نیزام ــی پیاوس ــاالری نەیتوانی ــوە
ســـەدەی بیســـتەمیش لـــە ژنانـــی هەڵســـوڕ و بەتوانایـــە ،ئەمڕۆكـــە
خـــۆی
كردەیـــەی
پێگەیانـــدن ،لـــەو
زۆرب ــەی واڵتان ــدا ،دژ ب ــە ژن ــان كـــە توانیویانـــە الیەنـــە دوگـــم ئاگایـــی و
نیزامـــی گرینگــی تایبەتــی خــۆی هەی ـە ســـەركەوتن بەدەســـت بێنـــێ.
وشـــكەكانی
پێـــڕەو كـــراوە و شـــتێكی بـــاوو و
پیاوســـاالری تێـــك بشـــكێنن .و ڕێكخـــراوە فیمینیســـتیەكان ل ــە درێ ــژەی تێكۆش ــانە بەرب ــاوە
ڕەوا بــووە لــە نێــو كۆمەڵــدا و تــا
بـــەاڵم ئـــەم پێگەیانـــدن و ب ــە بەدەس ــتهێنانی تەنی ــا ماف ــی كۆمەاڵیەتییەكانـــی ژنـــان و
ب ــە ئەمڕۆك ــەش ل ــە نێ ــو بەش ــێك
بارهێنانـــەش لـــە كۆمەڵـــگا خوێنـــدن ،نیزامـــی پیاوســـاالری لەمەیـــدان بوونـــی ڕێكخـــراوە
لـــە كۆمەڵگـــە گـــەورەكانو بـــە
نەریتییەكانـــدا لـــە فێركردنێكـــی بەتـــەواوی بنبـــڕ ناكـــەن و كۆمەاڵیەتییـــە ئەكتیڤەكانـــی
ڕواڵــەت پێشكەوتووەكانیشــدا (بــۆ
ئاكادیمیكیــدا كــورت كراوەتــەوەو ئـــەم نیزامـــە بـــە پانتایـــی بزاڤـــی ژنـــان كـــە هەوڵیـــان
نمونـــە واڵتێـــك وەك ئێـــران) بـــە
هەاڵواردنەك ــە گ ــۆڕدراوەو ب ــەم تێكۆشـــانە فیمینیســـتیەكان بـــۆ بارهێنـــان و پێگەیانـــدن و
شـــێوەیەكی بەربـــاو دەبینرێـــت.
ش ــێوەیە ژن ــان ماف ــی خوێندنی ــان بەدەســـتهێنانی مافـــی خوێنـــدن بردنەس ــەری ئاگای ــی ڕەگ ــەزی
بـــەاڵم ژنانیـــش لـــەو ســـااڵنەدا
هەی ــە ،ب ــەاڵم تەنی ــا ل ــە ئاس ــتی بــۆ ژنــان ،ئــەم مەیدانــەی چــۆڵ ژنــانو بەدەســتهێنانەوەی مافــی
بێـــكار دانەنیشـــتوون و زیاتـــر
خوێندن ــی ئاكادیمیك ــیو ب ــەس .كـــردووە و بەربەرەكانێكەیـــان ژنـــان و ...بـــووە ،هۆكارێكـــن
لـــە ســـێ ســـەدەیە تێكۆشـــانی
ئەمــە لەحاڵێكدایــە كــە ئەمڕۆكــە لـــە الیەكـــی دیكـــەوە دەســـت بـــۆ ئـــەوەی كـــە ئەمڕۆكـــە
بەرب ــاوی فیمینیزمیی ــان دەس ــت
خویندن ــی تی ــۆریو ئاكادیم ــی پێكـــردووە و نابـــێ ئـــەوە لـــە ژنـــان بـــە هێزێكـــی زیاتـــرەوە
پێكــردوەو توانــای وەرگرتنــەوەی

بتوانـــن بەربەرەكانـــێ لەگـــەڵ
نیزامـــی پیاوســـاالر بكـــەن
و مەیـــدان لـــە بەرژەوەندیـــی
ئـــەو نیزامـــە چـــۆڵ نەكـــەن.
بەهێزیـــی
ئامادەیـــی و
پســـپۆڕانی ژن لـــە بـــوارە
جیـــاوازەكان ،ڕۆژنامەنوســـان و
مامۆســـتایانی ژن ،تێكۆشـــان
لـــە بزاڤـــە فیمینیســـتیەكان
و ،...كۆســـپێكی بەهێـــزی
پێشـــگیری لەبەرەوپێشـــچوونی
دووب ــارەی نیزام ــی پیاوس ــاالرین.
هـــەر بـــەو شـــێوەیەی كـــە
باس ــمان ك ــرد نیزام ــی پیاوس ــاالر
لـــە هەوڵـــی ئەوەدایـــە تـــا
بـــە پەراوێزخســـتن و لەژێـــر
فش ــاردانانی ژن ــان ل ــە كۆمەڵ ــگا
ئیمكانـــی
بنەماڵـــەدا،
و
بەدەســتهێنانی ئاگایــی كردەییو
تاقیــكاری لــە ژنــان وەربگرێتــەوە
و بەجۆرێـــك لـــە جـــۆرەكان
هەوڵدان ــی ئاكادیمــی و زانس ــتی
ژنـــان بخاتـــە ژێرپرســـیارەوە.
یەكێ ــك ل ــە پرس ــیارەكان ك ــە ل ــەم
ڕاس ــتایەدا دێن ــە پێش ــەوە ئەوەی ــە،
كـــە ئایـــا نیزامـــی پیاوســـاالر
بـــە چ شـــێوەیەك لـــەم كارەدا
ســـەركەوتن بەدەســـت دێنـــێ؟
بـــە
پیاوســـاالر
نیزامـــی
كۆمەڵـــگا
هەڵگەڕانـــەوەی
بـــۆ قەبـــارە هەڕەشـــەكەرەكەی
و لەپەراوێزخســـتنی ژنـــان و
دروســـتكردنی نائەمنـــی لەســـەر
ڕێگـــەی پێشـــڤەچوونی ژنـــانو
كچ ــان ،ئ ــەم بیرۆكەی ــەی گەش ــە
پێ ــداوە ك ــە ژن ــان ب ــۆ پاراس ــتنی
ئەمنیـــەت و ئاسایشـــی خۆیـــان
باشـــترە لەپەراوێزخـــراو و لـــە
ماڵــەوە بــن ،تاكــوو لــەو ڕێگەیــەوە
دووب ــارە هەلێك ــی دیك ــە لەژن ــان
وەربگرنـــەوە ،لـــە هەمبـــەر
بەدەســـت هێنانـــی ئاگایـــی
كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی ،بـــۆ
س ــەروەری نیزام ــی پیاوس ــاالری.
ئەگ ــەر ب ــە وردی چ ــاو لێبكەی ــن
دەبینیــن كــە كۆمەڵــگای نائەمــن
هــەروەك چــۆن بــۆ ژنــان ترســناكە
ب ــۆ پیاوانی ــش ترس ــناك دەب ــێو
ئەگ ــەر تەنی ــا هێ ــزی جەس ــتەیی
و فیزیۆلۆژیـــی پیاوانـــە ،كـــە
پی ــاوان ل ــە ت ــرس دوور دەخات ــەوە،
ئ ــەوا ژنانی ــش دەتوان ــن ئ ــەو هێ ــزە
بەدەســت بێنــن ،كــە بــە كــردەوەش

ئـــەم بابەتـــە دەركەوتـــووە.
ئەمڕۆكــە بیرۆكــەی الوازبینینــی
ژن ،بـــە ڕوانگەیەكـــی كـــۆن و
دواكەوتوو دێتە ئەژمارو زانســتە
سروشـــتییەكانیش دەریانخســـتوە
كـــە تواناییـــە فیزیۆلۆژییـــەكان
بـــە هیـــچ جۆرێـــك ناتوانـــن
هۆكارێـــك بـــن بـــۆ بەهێـــزی یـــا
الوازی ژن ــان ل ــە چ ــاو پی ــاوان.
ئـــەم هۆكارگەلـــە نیزامـــی
پیاوس ــاالریان ناچ ــار ب ــە خس ــتنە
ڕووی پیالنگەلێكـــی نـــوێ
بـــۆ لەپەراوێـــز خســـتنی ژنـــان
كـــردووەو یەكێـــك لـــەم پیالنانـــە
دروس ــتكردنی كەش ــی نائەمن ــی
بـــۆ ژنـــان و دانانـــی ڕۆڵـــی
پاســەوان بــۆ پیاوانــەو گەورەتریــن
هەڵگـــری ئـــەم بیرۆكەیـــەش
كۆمەڵــگاو بنەماڵــەی نەریتیــن.
بـــەو ئەندازەیـــەی كـــە پیـــاوان
توان ــای بەرگریك ــردن ل ــە خۆی ــان
هەی ــە ،ژنانی ــش ئ ــەو توانایەی ــان
هەی ــەو ل ــە الیەك ــی دیكەش ــەوە
ڕێكخـــراوە
درووســـتبوونی
فیمینیســتیەكان بــۆ بەربەرەكان ـێ
لەگـــەڵ ئـــەم نائەمنییـــە
دەتوانـــێ
ئامانجـــدارەش،
كۆمەكێكـــی گـــەورە بێـــت بـــۆ
داماڵینــی نیزامــی پیاوســاالری.
لـــە قۆناغـــی ئێســـتادا زیـــاد
ەوەی بەدەســـتهێنانی ئاگایـــی
ئاكادیمـــی بـــۆ مرۆڤـــەكان
پێویســتە ،بەدەســتهێنانی ئاگایــی
كۆمەاڵیەتـــی و قـــەوارەی
كۆمەاڵیەتـــی كۆمەڵـــگا و
دەوروبـــەری ژیـــان پێویســـتیەكی
زیاتـــری بەرەوپیشـــچوونە .لـــە
حاڵێكـــدا نیزامـــی پیاوســـاالر
لـــە لەپەراوێـــز خســـتنی ژنـــان
ســـەركەوتن بەدەســـت بێنـــێ،
دەرفەتـــی مەترســـیهێنەر لـــە
بەرەوپێشـــچوونی ژیـــان ،هـــەم
ب ــۆ ژن و ه ــەم ب ــۆ پی ــاو ،دێت ــە
پێشـــەوە و دەبـــێ لەبیرمـــان
نەچـــێ كـــە كۆمەڵـــگای
نابەرانبـــەر و تـــووش بـــوو بـــە
پەراوێــز نشــینی ،كۆمەڵگایەكــی
نەخۆشـــە و پێویســـتی بـــە
بنەڕەتییـــە.
چارەســـەری
سەرچاوە :ئینتێرنێت" ،تریبون
فمینیستی ایران"

کۆمەڵگا

خورافە،
ڕێگاخۆشکەرێک
بۆ دواکەوتوویی
کۆمەڵگا
سارا پارسا
منداڵەکـــەت ترســـاوە؟ جلەکـــەی
ب ــەری لەب ــەر چ ــاوی خ ــۆی بس ــووتێنە!
نینۆک ــت ڕۆژی ش ــەممە و ل ــە کات ــی
شـــەواندا کـــورت مەکـــەوە تەمەنـــت
کـــورت دەبێـــت! منداڵـــە ســـاواکەت
لەس ــەر ت ــاق دامەن ــێ ش ــوومە و ب ــاش
نیی ــە! ش ــەوان چ ــاو ل ــە ئاوێن ــە مەک ــە،
تەمەنـــت لـــە غەریبـــی دەبەیتـــە
ســـەر! شـــەوان بنێشـــت مەجـــاوە،
شـــوومە و بـــاش نییـــە! و....هتـــد.
ئەمان ــە وەک نموونەی ــەک ل ــەو ب ــاوەڕە
پڕوپووچانەیـــە کـــە ڕۆژانـــە لـــە زاری
زۆربـــەی خەڵکـــەوە دەبیســـرێت .ئـــەم
جـــۆرە باوەڕانـــە ئەوەنـــدە لـــە تانوپـــۆی
ژیانـــی زۆربـــەی خەڵکـــدا ڕیشـــەی
داکوتـــاوە کـــە جێگایەکـــی تایبەتـــی
لــە بیــری خەڵکــدا بۆخــۆی کردووتــەوە
کـــە تـــا ڕادەیەکیـــش دەتوانیـــن وا
باســـی لـــێ بکەیـــن کـــە ســـڕینەوەی
ئ ــەم ج ــۆرە بیرکردنەوان ــە ل ــە مێش ــک
و کاریگەرییەکانـــی لـــە ژیانـــی
خەڵکـــدا بـــە تـــەواوی ئەســـتم بـــووە،
بـــەاڵم لـــە ڕاســـتیدا خورافـــە چییـــە؟
خوراف ــە ل ــە فەرهەن ــگ و زاراوەناس ــیدا
واتـــە قســـەی ئاڵـــۆز و بێبنەمـــا کـــە
دەتوانێـــت دڵخۆشـــکەر بێـــت و بـــە
ئاوڕدانەوەیـــەک دەتوانیـــن وا بـــاس
بکەیــن کــە بەگشــتی قســەی پڕوپــووچ
و خوڕافـــە لـــە نێوەڕۆکـــی چیرۆکـــە
کۆنەکانــدا ســەری هەڵــداوە و ئێســتاش
ل ــە س ــەردەمی زانس ــت و تێکنۆلۆژی ــدا
هێشــتا خەڵکانێــک هــەن کــە باوەڕیــان
بـــەم جـــۆرە قســـانە هەیـــە .خورافـــە
کاتێــک ســەر هەڵــدەدات کــە خەڵــک،
لەگــەڵ کۆمەڵێــک کێشــە لــە ژیانــی
تاکەکەس ــی و کۆمەاڵیەتی ــی خۆی ــان
ب ــەرەوڕوو ب ــوون و ب ــۆ چارەس ــەرکردنی
کێشـــەکانیان لـــە دەروونیانـــدا لەگـــەڵ
گرفـــت بـــەرەوڕوو بوونەتـــەوە و لـــە
ڕوانگ ــەی ئاوەزمەندیی ــەوە نەیانتوانی ــوە
ڕێگاچارەیەکـــی لۆژیکیـــی بـــۆ
ببین ــەوە و ب ــۆ س ــەرپۆش دان ــان لەس ــەر
کێشــەکانیان و هــاوکات دڵخۆشــکردنی
خۆیـــان و هێورکردنـــەوەی دەروونیـــان
ڕووی ــان ل ــە کۆمەڵێ ــک ب ــاس و بی ــری
ســـەیر و ســـەمەرە کـــردووە و ئـــەم
بیروبـــاوەڕە ســـەیر و بێبنەمایانـــەش
کاتێـــک کـــە بـــەدی نەیـــەت،
وەک بەختـــی بەســـتراوی خۆیـــان
چـــاوی لـــێ دەکـــەن و کاتێکیـــش
کـــە گرفتەکەیـــان چارەســـەر دەبێـــت،
چارەســـەری گرفتەکەیـــان لـــە پەنـــا
بـــردن بـــەو باوەڕانـــەدا دەبیننـــەوە کـــە
ئـــەم جـــۆرە ڕوانگەیـــە بـــۆ کۆمەڵـــگا

بـــە تایبـــەت کۆمەڵگایەکـــی
نەریتخ ــواز دەتوانێ ــت مەترس ــیدار بێ ــت.
"مســـتەفا فرووتـــەن" ،کارناســـی
دەروونناســی ســەبارەت بەم بابەتە بڕوای
وای ــە ک ــە؛ "ل ــە س ــێ وش ــەدا دەتوانی ــن
خورافـــە بـــە گشـــتی بـــاس بکەیـــن:
یەکــەم سەرســووڕمان ،دووهــەم نەزانیــن
و دەبەنگـــی ،ســـێهەم تـــرس ،کـــە ئـــەم
س ــێ ه ــۆکارە دەتوانێ ــت بناغەداڕێ ــژی
خوڕافـــە و قســـەی پڕوپـــووچ لـــە
نێـــوان خەڵـــک و کۆمەڵـــگادا بێـــت".
لـــە بـــواری دەروونناســـییەوە ،قســـەی
پڕوپـــووچ و پەنابـــردن بـــۆ خورافـــە
لـــە بنچینـــەوە بـــە ناســـینی مـــرۆڤ
لـــە خۆیـــەوە دەســـتی پـــێ کـــردووە و
هەمـــوو هەوڵـــی مـــرۆڤ ئـــەوە بـــووە
ک ــە لەپێش ــەوە ل ــە داهات ــووی ئ ــاگادار
بێـــت و لەســـەرهەڵدانی هـــەر چەشـــنە
ڕووداوی ناخـــۆش کـــە دەتوانێـــت
لەســـەر ژیانـــی مـــرۆڤ کاریگەریـــی
هەبێ ــت پێش ــگیری ب ــکات .ئ ــەم ج ــۆرە
ڕوانگان ــەش توانیویەت ــی ببێت ــە ه ــۆی
ســـەرهەڵدانی خورافـــە و قســـەی
پڕوپـــووچ و بناغەدارێـــژی خوڕافـــە
لـــە نێـــوان کۆمەڵـــگای واڵتانـــی
دنیـــادا .چوونکـــە ئـــەم دیاردەیـــە
تاڕادەیـــەک لـــە هەمـــوو کولتـــوور و
کۆمەڵگاکانـــی جیهانـــدا جێـــگای
خـــۆی بـــە تـــەواوی کردووەتـــەوە.
ل ــە ڕوانگ ــەی زانس ــتی دەرووناس ــییەوە،
ژنـــان زیاتـــر لـــە پیـــاوان ڕوو لـــە
ب ــاوەڕی پڕوپ ــووچ دەک ــەن و ه ــۆکاری
دەروونناســیی ئــەم بــوارەش بــۆ هەســتیار
بوون ــی ب ــاری دەروونی ــی ژن ــان بەرانب ــەر
بــە پیــاوان ،هەڵدەگەڕێتــەوە .ژنــان زیاتــر
لـــە پیـــاوان بـــەر شـــەپۆلی دڵەخورپـــە
و دڵەڕاوکێـــی دەروونـــی دەکـــەون و
هـــەر ئـــەم هـــۆکارەش دەبێتـــە هـــۆی
ئـــەوەی کـــە بـــۆ هێـــور کردنـــەوەی
بـــاری دەروونیـــان و ئۆمیـــدی زیاتـــر
بەخشـــین بـــە خۆیـــان ،ڕوو لـــەم جـــۆرە
باوەڕانـــە بکـــەن و لـــەم نێوانەشـــدا
بەداخـــەوە زۆربـــەی هەرەزۆریـــان بـــەر
کەڵکئـــاژووی ماڵیـــی کەســـانێک
دەک ــەون ک ــە ل ــە ب ــواری خورافەگ ــەری
بــە نــاوی "فاڵگــر" چاالکییــان هەیــە و
فاڵگرەکانیــش بــۆ پڕکردنــی گیرفانــی
خۆیـــان زۆر بـــە باشـــی کەڵـــک لـــەو
دەرفەتانـــە وەردەگـــرن و لـــە زۆربـــەی
حاڵەتەکانـــدا تەنانـــەت بناغـــەی
بنەماڵەکانیـــش لەیـــەک دەترازێنـــن.
لـــە بـــواری کۆمەڵناسیشـــەوە،
کارناس ــانی کۆمەڵناس ــی لەس ــەر ئ ــەم
بـــاوەڕەن کـــە هۆکارگەلێـــک وەک:
* دەربــاز بــوون لــەو بارودۆخــە خراپــەی
کـــە مـــرۆڤ تێیـــدا بەســـەر دەبـــات.
* بارودۆخـــی خراپـــی ئابـــووری.

* سیاســـەتی سیاســـەتوانان و
کاربەدەســـتان بـــۆ ســـەرقاڵکردنی
خەڵـــک بـــە کولتـــووری پڕوپووچـــی.
* بێهیوایـــی لـــە ژیـــان.
* باشـــقە وەرگرتـــن لـــە ماڵپـــەڕەکان.
* پـــەروەردەی الوازی بنەماڵـــە.
* هێورکردنەوەی کێشەکان و
بارودۆخێک کە مرۆڤ تێیدا بەسەر
دەبات.
* نـــزم بوونـــی ئاســـتی زانیـــاری
(ئەگەرچ ــی زۆرب ــەی ج ــار ئ ــەم ج ــۆرە
باوەڕانــە لــە نێــوان چینــی خوێنــدەواری
کۆمەڵگاشـــدا بەرچـــاو دەکەوێـــت و
هۆکاریشـــی بـــۆ کـــەم تێگەیشـــتن
لـــە کێشـــەکان هەڵدەگەڕێتـــەوە).
لـــە بـــواری کۆمەڵناســـییەوە ،ئـــەم
هۆکارانـــە دەتوانێـــت ببێتـــە هـــۆی
ئ ــەوەی ک ــە م ــرۆڤ ب ــۆ چارەس ــەری
کێش ــەکانی ڕوو ل ــە خوراف ــە ب ــکات و
ل ــە کۆتایش ــدا کۆمەڵگای ــەک دەبێت ــە
کۆیلــەی دەســتی بــاوەڕە بێبنەمــاکان.
ل ــە کۆمەڵ ــگای ئێرانیش ــدا ب ــە ه ــۆی

بـــاوەڕی نەریتخوازانـــە و ئایینیـــەوە
زۆر بـــە ڕاشـــکاوانە ئـــەم دیاردەیـــە
بەرچـــاو دەکەوێـــت و لـــەم نێوانەشـــدا
ڕێژیمــی داگیرکــەری ئێــران و ئاخونــدە
فێڵبازەکان ــی س ــەر ب ــەو ڕێژیم ــە ،ب ــۆ
پەرەپێ ــدان بەسیاس ــەتی زۆردارانەی ــان و
س ــەرقاڵ کردن ــی خەڵ ــک ب ــە هەن ــدێ
کولتـــووری پڕوپـــووچ ،مێشـــک و
دەروونـــی خەڵکیـــان داگیـــر کـــردووە
و لـــە هەســـتی ئایینیـــی مرۆڤـــەکان
هـــەر لـــە ســـەرەتای دەســـەاڵتدارییانەوە
وەرگرتـــووە.
کەڵکیـــان
ئاخونـــدەکان هـــەر لـــە ســـەرەتای
هاتنەســـەرکاریان ،لـــە بـــاوەڕی
مەزهەبیـــی خەڵکـــی ئێـــران وەک
پاژن ــەی ئاش ــیل کەڵکی ــان وەرگرت ــووە
و لـــە مـــاوەی  ٤دەیـــەدا لـــە هیـــچ
شــێوازێک بــۆ پەرەپێــدان بــە کولتــووری
خورافـــە کۆتاییـــان نەکـــردووە.
ه ــەر ل ــە س ــەرەتای دەس ــەاڵتدارییانەوە،
دامەزرێنـــەری ڕێژیمـــی ئێـــران واتـــە
"خومەینی"یـــان وەک جێگـــری
خـــودا تەنانـــەت لـــە ئاســـتی خوداشـــدا
بـــە خەڵکـــی ئێـــران ناســـاند و بـــە
باڵوکردنـــەوەی دەنگۆگەلێـــک وەک
"ڕوخســـاری خومەینـــی لـــە مانگـــدا
دیتـــراوە" و "ئـــاوی دەســـتنوێژی
خومەینـــی تەبـــەڕوک و بەرەکەتـــە" و
"دەســـتماڵ و چەفیەیـــان بـــە دەســـتی
خۆمەینیـــەوە دەدا تاکـــوو تەبەڕوکـــی
بـــکات ،لـــە هەســـتی خەڵـــک
کەڵکئاژوویـــان وەرگـــرت ،بەشـــی
ســـەرەنج ڕاکێشـــی ئـــەم چیرۆکـــە
ئەوەی ــە ک ــە بەداخ ــەوە مامۆس ــتاکانی
زانک ــۆی ئ ــەو س ــەردەمەش ب ــەم ب ــاوەڕە
گەیش ــتبوون و زۆربەی ــان ل ــە پەرەپێ ــدان
بـــەم باوەڕانـــەدا دەســـتی یارمەتیـــان
بـــە ڕێژیـــم دا .لـــەم نێوانەشـــدا
ئەگـــەر خەڵکانێـــک بـــەم باوەڕانـــە
ملیـــان نەدابایـــە و یارمەتیدەریـــان
نەبوایەت ــن ی ــان ب ــە ناچ ــار پەرت ــەوازەی
دەرەوەی واڵت دەبـــوون یـــان ســـەریان
لـــە زینـــدان و ئەشـــکەنجەگاکانی
ڕێژیمـــی ئێـــران دەردەهێنـــا و
دەنگیشـــیان بـــە کـــەس نەدەگەیشـــت.
ئاخونـــدەکان بەباشـــی لـــە دەروونـــی
خەڵکـــی ئێـــران گەیشـــتبوون و
گەیش ــتوون ک ــە زۆرێ ــک ل ــە خەڵک ــی
ئێ ــران باوەڕێک ــی زۆری ــان ب ــە زیارەت ــی
نـــەوە و نەتیجـــەی ئیمامـــان هەیـــە،
کـــە وایـــە چـــی باشـــتر لـــەوە کـــە
دەســـت بکـــەن بـــە درووســـت کردنـــی
مەزارگـــە لـــە بســـت بـــە بســـتی شـــار
و گوندەکانـــی ئێـــران و خەڵکـــی پـــێ
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س ــەرقاڵ بک ــەن .ئ ــەوە ل ــە کاتێکدای ــە
کـــە ڕاســـت و درووســـت بوونـــی
ناس ــنامەی زۆرب ــەی ئ ــەو مەزارگەیان ــە
ئەگـــەری لەســـەرە ،ئەگەرچـــی ئـــەو
شــوێنانە بــە گشــتی بوونەتــە شــوێنێکی
بازرگانـــی بـــۆ دەســـەاڵتدارانی ڕێژیـــم
و ل ــە ڕێگ ــەی یارمەت ــی ماڵی ــی ک ــە
خەڵ ــک ب ــۆ ئ ــەو ش ــوێنە ی ــان خەڵک ــی
ه ــەژاری ک ــۆ دەکەن ــەوە ،ی ــان بەپێ ــی
باوەڕیـــان پـــارە و شـــتومەکی نـــەزری
پێشکەشـــی ئیمامـــزادەکان دەکـــەن،
ی ــان گەش ــتیارانێک ک ــە ل ــە واڵتان ــی
دەرەوە ڕوو لـــە ئێـــران دەکـــەن بـــۆ
زیارەتـــی ئـــەو شـــوێنە مەزهەبیانـــە،
گیرفانـــی قووڵـــی ئاغـــازادەکان
و ئاخوندەکانـــی لـــێ پـــڕ دەبێـــت.
لەش ــەڕی ئێ ــران و عێراقیش ــدا٨ ،س ــاڵ
بـــەم شـــێوەیە لـــە هەســـتی الوانـــی
ئێ ــران کەڵکی ــان وەرگ ــرت و ب ــۆ ب ــەرز
ڕاگرتنی ورەی شــەڕوانان و ســەربازانی
نێــو بەرەکانــی شــەر ئەســپی ســپییان لــە
گۆڕەپان ــی ش ــەردا ت ــاو دا و دەنگ ــۆی
ئەوەیــان باڵودەکــردەوە کــە ئــەوە ئەســپی
ئیمامـــیزەمانـــە و بـــۆ یارمەتیدانـــی
ئێ ــوە هات ــووە ،ی ــان کلیل ــی بەهەش ــتیان
دەک ــردە مل ــی س ــەربازەکانی بەرەکان ــی
شــەڕ ،لەســەر ئــەو بــاوەڕە کــە هــەرکات
کەوتن ــە دەس ــتی دوژم ــن ،ئ ــەو کلیل ــە
لەب ــەر چ ــاوی دوژم ــن بزرت ــان دەکات
و ...هـــەزاران بـــاوەڕی پڕوپووچـــی
مەزهەبیـــی دیکـــە کـــە ڕێژیمـــی
داگیرکەری ئێران  ٤دەیە بۆ پاراســتنی
دەســـەاڵتی خـــۆی ،وەک ئامرازێکـــی
هەســـتیار کەڵکـــی لـــێ وەرگـــرت.
لـــە کۆتاییـــدا بـــەم ئاکامـــە دەگەیـــن
کـــە خەڵکـــی کۆمەڵگایـــەک کـــە
بیریـــان تەســـک بێـــت و لـــە جێگـــەی
زانســـتی پێشـــکەوتوو ،بـــاوەڕی
بێبنەمـــا و پڕوپـــووچ دەســـەاڵتی
هەیــە ،سیاســەتداڕێژانی ئــەو واڵتانــەش
زۆر ب ــە ئاس ــانی کەڵ ــک ل ــەو باوەڕان ــە
لەپێن ــاو زۆرداری ــی خۆی ــان وەردەگ ــرن و
ب ــە تایب ــەت ئەگ ــەر ل ــە ب ــواری ئایی ــن
و مەزهەب ــدا بێ ــت ،ه ــەر وەک ک ــە ل ــە
مێــژوودا بینــراوە ،چ لــە ڕۆژئــاوا چ لــە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،بــە تایبــەت لــە
واڵتــی ئێــران ،ئاییــن وەک ئامرازێــک
بـــەردەوام بـــۆ ختیلکەدانـــی هەســـتی
خەڵـــک لـــە الیـــەن دەســـەاڵتدارانییەوە
بـــۆ پەرەپێـــدان بـــە زۆردارییـــان لەژێـــر
ن ــاوی دین ــدا کەڵک ــی ل ــێ وەرگی ــراوە
و مێشـــکی خەڵکـــی کۆمەڵگایـــان
زۆر بـــە ئاســـانی بەدیـــل گرتـــووە.
بەداخـــەوە کۆمەڵـــگای کوردســـتانیش
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ل ــە ئێ ــران ل ــەم زوڵم ــە بێب ــەش نەک ــراوە.
لـــەدوای ئـــەوەی کـــە خەڵکـــی
کوردســـتان بـــە ئیســـام ئیمانیـــان
هێنـــا ،باوەڕمەندییـــان جیاوازییەکـــی
زۆری لەگـــەڵ شـــوێنەکانی دیکـــەی
ئێرانـــدا هەبـــووە .بـــۆ نموونـــە ژنانـــی
ک ــورد س ــەرەڕای بەجێهێنان ــی نوێ ــژ و
عیبادەتیـــان هیچـــکات وەک ژنانـــی
ش ــوێنی دیک ــە کولت ــووری داپۆش ــینی
ڕوخســـاریان نەبـــووە یـــان سەرپۆشـــی
تەواویـــان نەبـــووە ،چارشـــێو لـــە نێـــو
ژنانــی کــورددا بــاو نەبــووە ،پــێ بەپێــی
پیاوانیـــان تەنانـــەت لـــە کۆمەڵـــگای
ســـەردەمی کۆنیشـــدا بەشـــدارییان لـــە
کار و چاالکییەکانـــدا کـــردووە و
هیــچ کاتیــش بەهــۆی ئــەوەی کــە ژن
بـــوون ،یـــان کۆمەڵـــگای کوردســـتان
ئایین ــی ئاڵوگ ــۆڕی بەس ــەردا هات ــووە،
لـــە گۆڕەپانـــی مرۆڤایەتـــی وەال
نەن ــراون و ب ــە گش ــتی خەڵک ــی ک ــورد
زۆر بـــە ئـــازادی و فکرییەتێکـــی
ک ــراوەی مەزهەبیی ــەوە لەگ ــەڵ ی ــەک
ژیـــاون .بـــەاڵم لـــە دوای شۆڕشـــی
گەالنـــی ئێـــران و هاتنـــە ســـەرکاری
ئاخون ــدەکان ،کۆمەڵ ــگای کوردس ــتان
کەوتووەتـــە بـــەر هێرشـــی بیـــری
تەســـکی دەســـەاڵتدارانی ڕێژیمـــەوە و
کولتوورگەلێــک کــە لــە نێــوان خەڵکی
کــوردا بــاو نەبــووە ،بــە هــۆی سیاســەتی
ڕێژیمـــی ئێـــران لـــە کوردســـتان،
بەداخـــەوە پـــەرەی پـــێ دراوە .هەمـــوو
هەوڵــی ڕێژیمــی ئێــران ئــەوە بــووە کــە
ئ ــەو باوەڕان ــە ک ــە ل ــە پێن ــاو ب ــاوەڕی
سیاســی خۆیدایــە بەســەر کۆمەڵــگای
کوردەواریـــدا بســـەپێنێت و ئێســـتاش
بەداخـــەوە شـــایەتی ئـــەو بارودۆخـــە
لـــە شـــارەکانی کوردستانیشـــدا تـــا
ڕادەی ــەک هەی ــن ،ک ــە بەش ــێک ل ــە
مامۆســـتا ئایینییەکانـــی ســـەر بـــە
ڕێژیـــم لـــە شـــارەکانی کوردســـتان
و گوندەکانیـــش بـــۆ پەرەپێـــدان بـــەو
خورافەگەلـــە کـــە ســـەرچاوەکەی
فکرییەتـــی دەســـەاڵتدارانی ناوەندیـــی
ئێران ــە لەهی ــچ چاالکیی ــەک درێغ ــی
ناکــەن و لــە مزگەوتــەکان لــە ڕۆژانــی
هەینـــیدا مێشـــکی خەڵـــک بـــەو
بـــاوەڕە بێبنەمایانـــە پـــڕ دەکەنـــەوە،
مامۆســـتا ئایینیگەلێـــک کـــە بەنـــاو
و ب ــە زاراوە ک ــوردن و ل ــە عەقلیی ــەت
و دەروونیان ــدا جیاوازییەکی ــان لەگ ــەڵ
ئاخوندەکانـــی ڕێژیـــم نییـــە و بـــۆ
پـــڕ کردنـــی گیرفانیـــان ،دەســـتی
خیانەتی ــان داوەت ــە دەس ــتی ئاخون ــدەکان
و ئـــەوەش جێـــگای داخـــی هەیـــە.
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هەڵمەتی پشتیوانی لە
زمانی دایکی لە شاری
ڕوانسەر بەڕێوەچوو
ڕۆژی هەین ــی ١٣ی ڕەش ــەممە ،ژمارەی ــەک ل ــە هاوواڵتییان ــی
ش ــاری ڕوانس ــەر ب ــە مەبەس ــتی خوێندن ــی زمان ــی دایک ــی ل ــە
قوتابخانەکانـــی ئـــەو شـــارە دەســـتیان بـــە کۆکردنـــەوەی واژۆ و
پشـــتیوانی لـــە خوێنـــدن بـــە زمانـــی دایکـــی لـــە قوتابخانـــەکان
ک ــرد.
کەمپینـــی پشـــتیوانی کـــردن لـــە خوێنـــدن بـــە زمانـــی دایکـــی
و هەڵمەتـــی کۆکردنـــەوەی واژۆ بـــۆ وانـــە وتنـــەوە بـــە زمانـــی
زگماکــی لــە قوتابخانەکانــی شــاری ڕوانســەر لــە الیــەن خەڵکــی
ئـــەو شـــارەوە بەڕێوەچـــوو ،کـــە لەگـــەڵ پێشـــوازیی بەشـــێکی
بەرچ ــاو ل ــە خەڵک ــی ش ــاری ڕوانس ــەر ب ــەرەوڕوو بووی ــەوە.
پـــاش  ٣٨ســـاڵ لـــە هاتنەســـەرکاری کۆمـــاری ئیســـامی لـــە
ئێ ــران ،هەت ــا ئێس ــتا بێجگ ــە ل ــە زمان ــی فارس ــی ،تەنان ــەت ل ــە
باخچ ــەی س ــاوایانیش ،ئیزن ــی خوێن ــدن ب ــە زمان ــی ک ــوردی ل ــە
قوتابخانەکانـــی کوردســـتان بـــە قوتابیـــان نـــەدراوە.
لـــە نیزامـــی پـــەروەردە و بارهێنانـــی ئێرانـــدا ســـەرەڕای بوونـــی
جیاوازیـــی نەتەوەیـــی ،نەتـــەوە غەیـــری فارســـەکان نەتەنیـــا
کەوتوونەت ــە پەراوێ ــزەوە ،بەڵک ــوو ناچ ــار دەکرێ ــن واز ل ــە زمان ــی
خۆیـــان بهێنـــن و بـــە زمانێکـــی دیکـــە کـــە زمانـــی نەتـــەوەی
بااڵدەســـتە بخوێنـــن.

گەندەڵیی میلیاردی لە
کرماشان "بێ گەڕانەوە"
ڕاگەیەندرا
پارەدانانــی هاوواڵتییــان لــە نووســینگەی گڵێــم و گەبــەی کرماشــان
لــە الیــەن داواکاری گشــتییەوە ،بــێ گەڕانــەوە ڕاگەیەنــدرا.
ئ ــەو بەرپرس ــە قەزایی ــە ل ــە کۆبوونەوەیەک ــی ڕۆژنامەوانی ــدا داوای
لـــە ســـەرمایەدانەران کـــرد کـــە "فریوخـــواردن و زیـــان لێکەوتنیـــان
پەس ــند بک ــەن".
ب ــە وت ــەی محەممەدحس ــەین س ــادقی؛ زۆرێ ــک ل ــە داراییەکان ــی
تۆمەتبــار بــە گەندەڵــی ،لــە شــوێنە جیاجیاکانــی واڵت پەرتەوازەیــە
و تەنان ــەت دەل ــوێ ک ــە گەڕاندنەوەیش ــیان بێبای ــەخ ب ــێ".
کەس ــی تۆمەتب ــار ب ــە ناس ــنامەی محەمم ــەدڕەزا موش ــیری ،س ــاڵی
٩١ی هەتـــاوی بـــە مۆڵەتـــی فەرمیـــی ئیـــدارەی پیشەســـازی
و کانگاکانـــی کرماشـــان دەســـتی بـــە چاالکـــی لەبـــواری
بەرهەمهێنانـــی فـــەرش و گڵێمـــدا کـــردووە.
بەپێـــی قســـەی بەرپرســـانی حکوومەتـــی ،قـــەرزی  ١٦٨میلیـــارد
تم ــەن لەالی ــەن بەڕێوەب ــەری ئ ــەو یەک ــە بەرهەمهێن ــەرە "حەپەل ــووش
ک ــراوە.
داواکاری کرماشـــان دانـــی بـــەوەدا نـــا کـــە لەمـــاوەی چەنـــد
ســـاڵی ڕابـــردوودا "هیـــچ کـــەس و الیەنێـــک" بەســـەر چاالکیـــی
نووســـینگەی ناوبـــراودا چاوەدیریـــی نەکـــردووە.
لــە دۆســیەی گەندەڵیــی میلیاردیــی نووســینگەی گڵێــم و گەبــەی
کرماش ــان ،ی ــازدە ه ــەزار و  ٣٦٣ک ــەس وەک ــوو "م ــاڵ دۆڕاو" ل ــە
دادگا س ــکااڵیان تۆم ــار ک ــردووە.

تەقینەوەی مین له
ئیالم کوژراو و برینداری
لێکەوتەوە
ڕۆژی شـــەممە  ٣٠ڕێبەنـــدان ،دوو هاوواڵتیـــی کـــورد خەڵکـــی
شــاری ئەیــوان ،لــە کاتــی کار کــردن لــە نێــو مــەزرا و مووچــەدا بــە
ه ــۆی تەقین ــەوەی مینێک ــەوە ک ــوژراو و برین ــدار ب ــوون.
هەواڵدەری ــی ئیرن ــا ل ــە زاری فەرمان ــدەی ئینتزامی ــی ش ــاری ئەی ــوان
ب ــاوی ک ــردەوە ک ــە؛ ئ ــەو ڕووداوە ل ــە ناوچ ــەی "ڕەوان"ی ش ــاری
ئەی ــوان ڕووی ــداوە.
بەپێ ــی وت ــەی ئ ــەو س ــەرچاوەیە ،یەکێ ــک ل ــەو دوو جوتی ــارە ک ــوردە
ل ــە کات ــی تەقین ــەوەی مینەک ــەدا ب ــە ه ــۆی س ــەختیی برینەکەی ــەوە
گیانـــی لەدەســـت دا و هەروەهـــا هاوواڵتییەکـــی دیکـــەش لـــەو
ڕووداوەدا برینـــدار بـــووە.
هەواڵدەرییەکان شوناسی ئەو دوو جوتیارەیان باڵو نەکردووەتەوە.
پێشــتریش بــە هــۆی ڕووداوی تەقینــەوەی میــن جووتیارێکــی کــورد
لــە شــاری قەســری شــیرین لــە کاتێکــدا خەریکــی کشــت و کاڵ بــوو
لــە نێــو مووچــە و مەزراکەیــدا بــە تونــدی برینــدار بــوو.
ئێ ــران ب ــە ب ــەراورد لەگ ــەڵ واڵتان ــی دیک ــەی جیه ــان ب ــە دووهەمی ــن
واڵتـــی ئالـــوودە بـــە مینـــە چێنـــراوەکان دێتـــە ئەژمـــار و بەپێـــی
توێژینەوەی ــەک ک ــە ئەنج ــام دراوە ،ب ــە ش ــێوەی نێونج ــی ،ڕۆژان ــە
ســـێ کـــەس لـــە ئێـــران بەهـــۆی تەقینـــەوەی میـــن و کەرەســـتە
جەنگییــە بەجێمــاوەکان لــە شــەڕی ئێــران و عێــراق ،دەبنــە قوربانــی.

زانکۆ،یەکالکەرەوی رەوتی
سیاسی له کرماشان
شەهرام میرزایی
ئەگـــەر ئاوڕێـــک لـــە مێـــژووی
بزاڤ ــی میللی-دێموکراتیک ــی ک ــورد
لـــه کوردســـتان بدەینـــهوە دەبینیـــن
کـــه لـــه دامەزراندنـــی کۆمەڵـــەی
"ژ.ک"ەوە هەتـــا دامەزراندنـــی
حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتان،
چەندی ــن کومیت ــەی تەش ــکیالتی ل ــه
ناوچەکانـــی کرماشـــان ،خانەقیـــن،
ئی ــام ،لوڕس ــتان و تەنان ــەت بەغ ــداد
بـــۆ ڕێکخســـتنی چاالکـــی و
ڕاکێش ــانی ب ــژاردەکان دادەمەزرێ ــت،
کــه بــه شــاهێدیی مێــژووی سیاســیی
هاوچەرخـــی واڵتەکەمـــان ،ئـــەو
کومیتانـــه بـــه تایبـــەت کومیتـــەی
کرماشـــان ،خانەقیـــن و کـــورده
فەیلیەکانـــی بەغـــداد یەکێـــک لـــه
چاالکتریــن کومیتەکانــی کۆمەڵەی
ژ.ک بــووه ،بــەاڵم بــه داخــەوه دوای
دامەزراندنـــی کۆمـــاری کوردســـتان
ئ ــەو کۆمیتان ــه و ئ ــەو کەس ــایەتییه
چاالکانـــە بـــه تەواوەتـــی دەخرێنـــە
پەراوێ ــزی سیاس ــییەوە .ئ ــەم ک ــردەوه
ناسیاســـییە وەهـــا زەربەیـــەک لـــه
بزاڤ ــی میللی-دێموکراتیک ــی ک ــورد
ئ ــەدات ک ــه ئێستایش ــی لەگ ــەڵ بێ ــت
نەمانتوانی ــوە قەرەب ــووی تێچوەکان ــی
بکەینـــەوە .مـــەودای دامەزراندنـــی
کۆمــار هەتــا ســکرتێریی قاســملووی
مـــەزن  ٢٥ســـاڵ دەخایەنێـــت هەتـــا
دووب ــاره بتوانی ــن قەب ــارەی فیک ــری-
پێکهاتەیـــی حیزبەکەمـــان جۆرێـــک
دابمەزرێنیـــن کـــه لـــه شـــێوازی
ڕێکخراوێکـــی ناوچەییـــەوە ببێتـــه
حیزبێکـــی مۆدێـــرن و ئاوانـــگارد،
کـــه هەمـــوو کوردێـــک لـــه هـــەر
ناوچەیـــەک لـــه کوردســـتان خـــۆی
لەوێ ــدا ببینێت ــەوه ،کردەوەی ــەک ک ــه
تەنیــا بەرهەمــی بیــری قاســملوو بــووه
و ئەنجامـــی ئـــەو بیرۆکەیـــه دەبێتـــه
بەشـــداریی چاالکانـــەی خەلکـــی
س ــنه و کرماش ــان و ئی ــام ل ــه بزاڤ ــی

میلل ــی -دێموکراتیک ــی کوردس ــتان
و پەیوەســـت بوونـــی ئـــەو ناوچەیـــه
ب ــه حیزب ــی دێموکرات ــی کوردس ــتانی
ئێـــران.
زانکـــۆ ،کرماشـــان و گەشـــەی
ناسیۆنالیســـمی کـــوردی
مێـــژووی ســـەد ســـاڵی ڕابـــردووی
کرماش ــان ئ ــەوە دەس ــەلمێنێ ک ــه ب ــه
هــۆی ســەقامگیر بوونــی کولتــووری
شارنشــینی لــەم بەشــەی کوردســتاندا
هەمیشـــه ئێلێمانگەلـــی شارنشـــینی
دیاریک ــەر و یەکالک ــەرەوەی ڕەوت ــی
سیاســـی -کۆمەاڵیەتـــی ئـــەو شـــاره
بـــووه و هەیـــه ،بۆیـــه ئەگـــەر هـــەر
حی ــزب و الیەنێک ــی سیاس ــی ب ــه ب ــێ
لەبەرچاوگرتنــی ئــەم بنەمــا بیهــەوێ
ل ــه کرماش ــان خ ــۆی جێگی ــر ب ــکات،
بێجگــه لــه شکســت و تێچــوو ،هیــچ
ش ــتێکی دیک ــەی دەس ــت ناک ــەوێ.
زانک ــۆ و بوون ــی چین ــی خوێن ــدەوار
دوو بەشــی دانەبــڕاوەی شــارن کــه لــه
کرماش ــان و ب ــه درێژای ــی ئاڵوگ ــۆڕە
کۆمەاڵیەتییـــەکان
سیاســـی-
ئەکتـــەر و شـــوێندانەری ســـەرەکی
و یەکەمـــی نێـــو شـــار بوونـــه .لـــه
دامەزراندنــی کومیتــەی کرماشــانی
کۆمەڵـــەی ژ.ک و دواتـــر بەشـــدار
بوون ــی ل ــه کۆم ــاری کوردس ــتاندا،
ڕووداوەکان ــی میلل ــی کردن ــی ن ــەوت
و پەرهســـەندنی بیـــری میللـــی-
مەزهەبـــی لـــەو ســـەردەمه لـــه
کرماش ــاندا ،گەش ــه س ــەندنی ڕەوت ــی
چ ــەپ ل ــه کرماش ــان ل ــه س ــاڵەکانی
 ٤٠بەرەوئـــەوال ،ڕووداوەکانـــی
ســـااڵنی  ،٥٧-٥٥ڕووداوەکانـــی
ســـەردەمی چاکســـازی و هەروەهـــا
گەشـــه ســـەندنی ڕۆژ لـــه دوای
ڕۆژی بیـــری نەتەوەیـــی و گەشـــه
ســـەندنی بزاڤـــی سیاســـی-ئەدەبی
لـــه چوارچێـــوەی بزافـــی میللـــی-
دێموکراتیکـــی کوردســـتان لـــه
دەیـــەی  ٧٠و ٨٠دا ،شوێندەســـتی
خوێنـــدکار و زانکـــۆی پێـــوە دیـــاره،
بۆی ــه ل ــه ه ــەر بڕگەیەک ــی مێ ــژووی

هاوچەرخ ــی کرماش ــاندا ،زانک ــۆ ل ــه
هــەر کــوێ ڕاوەســتابێت کۆمەڵــگای
کرماش ــانیش ل ــەو ب ــەرهدا ڕاوەس ــتاوه.
ئەگــەر بڕوانینــه ئاڵوگــۆڕە سیاس ـی-
ی-ئەدەبییەکان ــی دەی ــەی
کۆمەاڵیەت 
 ٧٠بەمـــاوه ،بـــه ڕوونـــی دەبینیـــن
کـــه پەرەســـەندن و گەشهســـەندنی
بیـــری نەتەوەیـــی لـــه کرماشـــان بـــه
دەس ــتی زانک ــۆ و توێ ــژی خوێن ــدکار
بـــووه و هەیـــه.
زانکـــۆ ،کرماشـــان و داهاتـــووی
حیز بـــی
بـــه بـــێ ناســـینی ســـایکۆلۆژیای
هـــەر
سیاســـی-کۆمەاڵیەتیی
کۆمەڵگایـــەک نـــه دەتوانیـــن پـــان
و بەرنامەمـــان بـــۆی هەبـــێ ،نـــه
هی ــچ پالنێک ــی داڕێژراوی ــش ل ــەوێ
ســـەردەکەوێ ،ئەمـــه ئەســـلێکی
موتلەقــه .ئێمەیــش دەبــێ ئــەو ئەســله
ب ــۆ بەڕێ ــوە بردن ــی چاالکییەکانم ــان
و گەیشـــتن بـــه ئامانجـــی
دیاریکراومـــان لەبەرچـــاو بگریـــن و
ڕەچـــاوی بکەیـــن.
دروس ــته ک ــه کرماش ــان بەش ــێکه ل ــه
کۆمەڵـــگای کـــوردی ،بـــەاڵم ئـــەوه
بــەو مانایــه نیــه کــه ســایکۆلۆژیای
هەمـــوو
سیاســـی-کۆمەاڵیەتیی
بەشـــەکانی کوردســـتان بـــه یـــەک
ش ــێوه و ی ــەک ج ــۆرن .ک ــه واب ــوو،
ی-سیاســـیی
بەرنامـــەی تەشکیالت 
ئێمـــه بـــۆ کرماشـــان دەبـــێ بهپێـــی
ناســـینی کامـــل و دروســـتی
ئێمـــه لـــەو پارێـــزگا بـــێ .بهپێـــی
ش ــرۆڤەیەک ک ــه ل ــه س ــەرەوه ک ــرا،
زانکـــۆ وەکـــوو یەکالکـــەرەوەی
ڕەوتـــی سیاســـی لـــه کرماشـــان
دی ــاری ک ــراوه .بۆی ــه نووس ــەری ئ ــەم
بابەت ــه ب ــه تەواوەت ــی ل ــەو باوەڕهدای ــه
کـــه ڕەوتـــی سیاســـی-فەرهەنگیی
کرماش ــان بەدەس ــت ئ ــەو حی ــزب ی ــان
الیەنەوەیـــە کـــه توانیویەتـــی دەســـت
لەس ــەر زانک ــۆی کرماش ــان دبنێ ــت،
ی ــا ب ــه وات ــای دیک ــە ه ــەر حی ــزب و
الیەنێـــک کـــه زانکـــۆی کرماشـــان

بـــه دەســـتیەوە بێـــت ئـــەوه ڕەوتـــی
ســـەرەکیی شـــاری کرماشـــانه.
بۆیـــه ئەگـــەر دەمانهـــەوێ وەکـــوو
ڕێکخســتنی سیاســی لــە کرماشــاندا
ڕەوت ــی سیاس ــی ببەین ــە پێ ــش ،دەب ــێ
زانکۆم ــان ل ــە پێ ــش چ ــاو ب ــێ .ئێم ــه
لــه کرماشــان کێشــەی کوردایەتیمــان
نییـــه ،چوونکـــه ئـــەو شـــاره چ لـــه
ب ــواری حەش ــیمەت و چ ــه ل ــه ب ــواری
عەقاڵنیەتـــدا لـــه بازنـــەی کـــورد و
کوردایەتیدایـــه ،بۆیـــه ئێمـــه لـــەوێ
کێش ــەی س ــەلماندنی خۆم ــان وەک ــوو
ڕێکخـــراوی سیاســـییمان هەیـــه.
لـــه ڕاســـتیدا حیزبـــی دێموکـــرات
لـــه بـــەراوردی تەمەنـــی شـــۆڕش و
خەباتەکەی ــدا ئ ــەو جێگ ــه و پێگەی ــه
کـــه دەبـــێ لـــه کرماشـــان هەیبـــێ،
ل ــەو ئاس ــتە پێویس ــتەدا نیی ــە .ئەم ــه
ڕاســتییەکی تاڵــه کــه هەتــا قبوولــی
نەکەیـــن ناتوانیـــن چارەســـەری
بکەیـــن .تەشـــکیالت و ڕاگەیانـــدن
وەکـــوو دوو باڵـــی ســـەرەکی و
کاریگ ــەری ئێم ــه دەتوان ــن زۆرتری ــن
ڕۆڵیـــان لـــه زانکـــۆی کرماشـــاندا
هەبـــێ .بێشـــک تەرخـــان کردنـــی
زۆرتریـــن وزەمـــان لـــه نێـــو زانکـــۆدا
و گۆڕینــی ئاراســتەی تەشــکیالتیی
ئـــەوێ بـــەرەو خۆمـــان ،ئاکامێـــک
بێجگ ــه س ــەرکەوتنی ت ــەواو و ب ــوون
بــه هێــزی ســەرەکی و یەکەمــی ئــەو
ش ــاره نی ــه.
ڕێکخســـتنی زانکـــۆ ،پەیوەندیدانـــی
گرووپـــه خوێندکارییـــەکان بـــه
زانکۆکانـــی بەشـــەکانی دیکـــەی
کوردســـتان ،بـــه تایبـــەت ئـــەو
شــارانەی کــه لــه نێــو بزاڤــی میللـی-
دێموکراتیک ــی گەلەکەمان ــدا ڕۆل ــی
بەرچاوی ــان هەی ــه ،و دان ــی خۆراک ــی
فیک ــری ب ــه خوێن ــدکار کۆمەڵێ ــک
چاالکیـــن کـــه دەتوانیـــن کاریـــان
لەس ــەر بکەی ــن ،ت ــا بتوانی ــن هەن ــگاو
بـــه هەنـــگاو ئەتمۆســـفێری زانکـــۆ
ڕێبـــەری بکەیـــن.
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ئەرکی تاکی کورد لە دژی
خیانەت و جاشایەتی
عەلی مۆنەزەمی
خیانـــەت مێژوویەکـــی بـــە بڵندایـــی
مێـــژووی مرۆڤایەتـــی هەیـــە .لـــە
مێـــژووی شۆڕشـــەکانی کـــورد بـــۆ
ئــازادی و ڕزگاریــش خیانەت پەیڤێکی
نام ــۆ نی ــە .ه ــەر ل ــە شۆڕش ــی ئەمی ــر
خانــی لــەپ زێڕینــەوە بگــرە کــە تێیــدا
ئەحم ــدی لێتان ــی ب ــە ئاش ــکرا کردن ــی
ســـەرچاوەی ئـــاوی قـــەاڵی دم دم
ب ــوو ب ــە ه ــۆی تێکش ــکانی شۆڕش ــی
دم دم ،تـــا دەگاتـــە خەباتـــی پارتـــە
سیاس ــییەکانی ئەم ــڕۆی ک ــورد ک ــە
ب ــۆ ئ ــازادی و ڕزگاری تێدەکۆش ــن و
ڕۆژانـــە شـــاهێدی پیـــان و خیانەتـــی
ســـەدانی وەک ئەحمـــدی لێتانیـــن،
هـــەر جـــارە و بـــە ڕەنگێـــک گەلـــی
ک ــورد مان ــای ئ ــەم پەیڤ ــە قیزەون ــەی
تەجروب ــە ک ــردووە و دەی ــکا .ئامانج ــی
ئــەم وتــارە نووســینی مێــژووی خیانــەت
نی ــە ،ه ــەر چەن ــد ک ــە هی ــچ پەیڤێ ــک
بــێ مێــژوو نییــە .هــەر وەک چــۆن لــە
س ــەردێڕی وتارەک ــەدا دی ــاری ک ــراوە،
لێ ــرەدا باس ــی ئەرک ــی تاک ــی ک ــورد
دەکەی ــن ل ــە دژی دی ــاردەی خیان ــەت
و جاشـــایەتی .کـــە باســـی ئـــەرک
دێت ــە گ ــۆڕێ ،پێویس ــتە بوت ــرێ ک ــە؛
ئــەرک نرخێکــی ئەخالقــی -یاســاییە.
ڕۆژهەاڵتـــی کوردســـتان هێشـــتا
خاوەنــی یاســایەکی بنەرەتــی نیــە کــە
ئێمـــە بتوانیـــن کەڵکـــی لێوەربگریـــن
و یارمەتیدەرمـــان بـــێ بـــۆ ئـــەم
بەحســـە .بۆیـــە لـــە ڕووی ناچـــاری،
لـــە الیـــەک لـــە یاســـای هەندێـــک
واڵتانـــی دێموکراتیـــک یارمەتـــی
وەربگری ــن و ل ــە الیەک ــی دیک ــەش ل ــە
فەلســـەفەی ئەخالقـــی .کـــە لێـــرەدا
تەنیـــا بـــۆ نموونـــە لـــە یەکێـــک لـــە
تئۆرییەکانـــی فەلســـەفەی ئەخالقـــی
و تەنی ــا ب ــە ئام ــاژە ،ب ــاس ل ــە یاس ــای
بنەرەتیــی چەنــد واڵتێــک دەکــرێ لــە
ب ــارەی خیان ــەت و ل ــەو چارچێوەی ــەدا
بـــۆ دەستنیشـــان کردنـــی ئەرکـــی
تاک ــی ک ــورد دەدوێی ــن و ئاکامێ ــک
وەردەگریـــن.
پێـــش ئـــەوەی کـــە بچمـــە نێـــو
باســـەکەوە ،مانـــا کردنـــەوەی چەنـــد

پەیڤێـــک

• خیانەت:

پێویســـتە

خیانــەت هەمــوو ئــەم نرخــە نەرێنیانــە لە
خ ــۆ دەگرێ ــت :تێک ــدەری ،بێوەفای ــی،
ئاژاوەگێـــڕی ،بێقانوونـــی ،پەیمـــان
شـــکێنی ،فیتنـــە ،نافەرمانـــی،
ســـەرپێچی کـــردن ،ئاژیتاســـیۆن،
پیالنگێـــڕی ،هـــاوکاری لـــە گـــەڵ
دوژمنـــان و شـــکاندنی بـــاوەڕەکان.
خیانـــەت وشـــەیەکی زاگۆنییـــە .لـــە
ویکیپێدیـــادا وەهـــا شـــی کراوەتـــەوە
کـــە؛ خیانـــەت واتـــە فێـــڵ کـــردن
یـــان ســـاختەکاری کـــردن .یانـــی
کردەوەیـــەک بـــە دژی ســـەربەخۆیی
یـــان پاراســـتنی واڵت .ســـێ شـــێوە
خیانـــەت هەیـــە :خیانەتـــی گـــەورە،
خیانـــەت بـــە واڵت و خیانـــەت لـــە
کاتــی شــەڕدا .خیانەتــی گــەورە یانــی
خیان ــەت ب ــە دژی یاس ــای بنەڕەتی ــی
واڵت و خیانـــەت بـــە دژی ڕێبـــەری
واڵت .خیانـــەت بـــە واڵت یانـــی
خیان ــەت ل ــە س ــەبەخۆیی و پاراس ــتنی
واڵت .خیانـــەت لـــە کاتـــی شـــەڕدا،
یانـــی هـــاوکاری و بەشـــداری کـــردن
ل ــە گ ــەڵ دوژم ــن ل ــە کات ــی ش ــەڕدا.

• جاش:

زۆر کـــەس مامۆســـتا هـــەژار بـــە
دان ــەری ئ ــەم پەیڤ ــە دەناس ــێنن ک ــە ب ــۆ
کەس ــانی خائی ــن و ب ــە کرێگی ــراو ب ــە
کاری ب ــردووە و ئێس ــتا ل ــە ئەدەبیات ــی
سیاســـی لـــە کوردســـتاندا جـــێ
کەوتـــووە و بـــەکار دەهێنرێـــت.
کاتێـــک کـــە بـــاس لـــە ئەخـــاق
دەکرێ ــت ،یان ــی باس ــی ئ ــەو بەش ــە ل ــە
فەلس ــەفە دەکرێ ــت ک ــە نۆرمەکان ــی
جیاکردنـــەوەی چاکـــە لـــە خراپـــە
دەستنیشـــان دەکات .یەکێـــک لـــە
باڵکێشـــترینی ئـــەم فەلســـەفانە،
فەلس ــەفەی "ئێمانۆئێ ــل کان ــت"ە ک ــە
بـــە "ئەخالقـــی ئـــەرک" بەناوبانگـــە.
فەلس ــەفەیەک ک ــە ن ــەک ل ــە س ــەر
ئاکامـــی کـــردەوەکان ،بەڵکـــوو لـــە
ســەر ئامانــج لــە کــردەوەکان پێداگــری
دەکا .یانـــی ئـــەوەی کـــە ئەگـــەر
ئامانـــج لـــە کارێـــک ،ئامانجێکـــی
ب ــاش ب ــێ ،یان ــی ئ ــەم کارە ل ــە ب ــاری
ئەخالقیـــەوە دروســـتە و ئەگەریـــش
ئامانــج لــە کارێــک نیەتێکــی خراپــی

لـــە پشـــتەوە بـــێ ،ئـــەوە ئـــەو کارە
خـــراپ و نائەخالقیـــە .بـــە بـــاوەری
کانـــت ،ویســـتی بـــاش ،باشـــترین و
لـــە ســـەرووی هەمـــوو شـــتەکانە و
هـــەر کارێکـــی دروســـت لـــە ئـــەم
شـــێوە بیرکردنەوەیـــەوە ســـەرچاوە
دەگــرێ کــە؛ کردنەکــەی بــە ئــەرک
دەژمێ ــردرێ .یان ــی ئەنجامدان ــی ه ــەر
کارێ ــک ک ــە ب ــە ئ ــەرک دادەن ــرێ،
ب ــاش و دروس ــتە .وەک" ئارن ــە ن ــەس"
دەڵـــێ" :گەورەتریـــن شـــتێک کـــە
مــرۆڤ دەتوانــێ وەدەســتی بێنــێ ،ئــەو
هەیەج ــان و کەلەجانەی ــە ک ــە م ــرۆڤ
بـــۆ بەجێگەیاندنـــی ئەرکەکانـــی
هەیەتـــی ".کانـــت بـــۆ ئەنجامدانـــی
کاری ب ــاش و دروس ــت ل ــە ڕوانگ ــەی
ئەخالقیی ــەوە ،لیس ــتەیەک ل ــەم ج ــۆرە
کاران ــە ب ــە پێویس ــت نازان ــێ .بەڵک ــوو
قانوونێـــک بـــۆ ئـــەم جـــۆرە کارانـــە
دەستنیشـــان دەکات کـــە گشـــتگیرە.
ئـــەو یاســـایە ئەوەیـــە کـــە؛ "مـــرۆڤ
دەبـــێ بـــە شـــێوازێک تەڤبگـــەڕێ و
عەمـــەل بـــکا کـــە هـــۆی ئـــەم کارە
ببێت ــە یاس ــایەکی گەردوون ــی .یان ــی
ئـــەو هۆیـــە کـــە دەبێتـــە هانـــدەر بـــۆ
ئـــەوەی کـــە کەســـێک کارێـــک
ب ــکات ،دەب ــێ ب ــۆ هەم ــوو کەس ــێکی
دیکـــەش کـــە ئـــەم کارە دەکـــەن،
قبـــوول بکـــرێ و بـــە ڕەوا بزانـــرێ.
ئـــەم یاســـایەش نابـــێ وەک شـــتێکی
ئاوارتـــە ،بەڵکـــوو وەک ئـــەرک بـــە
کار ببـــردرێ.
بـــۆ ئـــەوەی کـــە کۆمەڵێـــک
م ــرۆڤ بتوان ــن خۆی ــان وەک نەت ــەوە
پێناســـە بکـــەن ،خاوەنـــی هەندێـــک
تایبەتمەندیـــی هاوبەشـــن و بـــە پێـــی
ئ ــەو تایبەتمەندیی ــە هاوبەش ــانە خۆی ــان
بـــە تاکێـــک لـــەو نەتەوەیـــە بزانـــن.
بـــە پێـــی ئـــەو تایبەتمەندییانـــە،
وەهـــا کۆمەڵێـــک دەبێتـــە خاوەنـــی
هاوپەیمانەتییەکـــی کۆمەاڵیەتـــی و
پاراســـتنی وەهـــا هاوپەیمانەتییـــەک
و بەرژەوندییەکانـــی دەبێتـــە ئەرکـــی
تاکـــی ئەنـــدام لـــەو کۆمەڵگایـــەدا.
نەتـــەوەی کوردیـــش بـــە پێـــی
وەهـــا تایبەتمەندییـــەک خاوەنـــی
هاوپەیمانەتی ــی کۆمەاڵیەتی ــی تاک ــی
کـــورد و بەرژەوەندییـــە نەتەوەییـــە

بااڵکانــە کــە پاراســتنی دەبێتــە ئەرکی
تاکـــی کـــورد .هـــەر کەســـێک بـــە
ه ــەر ش ــێوازێک هەوڵ ــی الوازکردن ــی
وەهـــا هەوپەیمانەتییـــەک بـــدات و
بەرژەوەندییەکانــی بخاتــەوە مەترســیەوە،
وەک کەســێکی پەیمــان شــکێن و هــەر
ل ــەو ڕاس ــتایەدا ب ــە کەس ــێکی خائی ــن
پێناســـە دەکـــرێ .وەهـــا هەوڵێـــک
دەتوان ــێ خاوەن ــی ش ــێوازی جۆراوج ــۆر
بـــێ .وەک ئـــەو کەســـانەی کـــە
زانیـــاری کـــۆ دەکەنـــەوە لـــە ســـەر
پێشـــمەرگە (کـــە هێـــزی پاراســـتنی
گـــەل و بەرژەوەندییەکانیەتـــی) ،کـــە
لـــە کوردیـــدا بـــە ســـیخوڕ ناودێـــر
کـــراون ،جاشـــایەتی کـــە پێشـــتر
زۆرتـــر بـــۆ کوردەکانـــی چەکـــدار
کـــە هاوکارییـــان لـــە گـــەڵ دوژمـــن
دەک ــرد دەوت ــرا ،ب ــەاڵم ئێس ــتا ب ــە پێ ــی
پێشـــکەوتنی کۆمەڵـــگا شـــێوەکانی
دیک ــەی خیانەتی ــش ئ ــەو پێناس ــەیەیان
بـــۆ بـــەکار دەبـــردرێ (وەک ئـــەو
کەســانەی کــە بــە نووســین پشــتیوانی
ل ــە پیالنەکان ــی دوژم ــن دەک ــەن و ب ــە
جـــاش قەڵـــەم ناســـراون) و هەروەهـــا
ئەوانــەی کــە ئەمــڕۆ مــۆرەی ڕێژیمــن
و مـــەوادی هۆشـــبەر لـــە نێـــو الوان و
جڤاک ــی کوردەواری ــدا ب ــاو دەکەن ــەوە.
ئەوان ــەی ک ــە خیان ــەت و جاش ــایەتی
دەکـــەن ،بـــۆ دادپەروەرانـــە نێشـــاندانی
کاری خۆیــان پەنــا بــۆ زۆر هــۆ دەبــەن
و دەیانـــەوێ ڕاســـت و دروســـتبوونی
کارەکانـــی خۆیـــان بســـەلمێنن .وەک
ئ ــەوەی ک ــە دەرەتان ــی دیکەی ــان نی ــە،
مەجب ــوورن ،ی ــان ئ ــەوەی ک ــە ئێم ــە و
نەتـــەوەی چەوســـێنەری ئێمـــە بـــرای
یەکیـــن و خاوەنـــی یـــەک واڵت و
ی ــەک ئۆلی ــن و ...هت ــد .ئ ــەو ج ــۆرە
هۆیان ــەی ک ــە ئ ــەوان دەیانهێنن ــەوە ب ــە
هاس ــانی نێوەرۆک ــی بی ــر و ئەندیش ــەی
ئـــەوان دەردەخـــات و لـــە باشـــترین
حاڵەتـــی مومکینـــدا ئێگۆئیســـت
بوونـــی ئـــەوان دەســـەلمێنێ ،نـــەک
کارەکانیـــان.
دادپەروەرانەبوونـــی
ئـــەوان تەنانـــەت بۆخۆشـــیان بڕوایـــان
ب ــە کارەکانی ــان وەک ئەرکێ ــک ل ــە
ناخـــەوە ســـەرچاوەی گرتبـــێ نییـــە.
بـــەاڵم دیســـانیش حـــازر نیـــن لـــە
ئـــەو کارە بـــێ ئەخالقییانـــە دەســـت

هەڵبگـــرن.
هـــەر وەک چـــۆن لـــە ســـەرەوە
ئامــاژەی پــێ کــرا ،کانــت یاســایەکی
دەستنیشــان کــردووە کــە ئێمــە دەتوانیــن
پش ــتی پ ــێ ببەس ــتین ب ــۆ ئ ــەوەی ک ــە
کارەکانمـــان ڕەنگێکـــی ئەخالقـــی
بـــە خۆیانـــەوە بگـــرن .یانـــی ئـــەوەی
ک ــە ه ــەر هۆکارێ ــک ک ــە ئێم ــە ب ــۆ
ئەنجامدان ــی کارێ ــک ب ــۆ خۆم ــان ب ــە
ڕەوا دەزانی ــن ،دەب ــێ ئ ــەو ه ــۆکارە ب ــۆ
هەمـــوو کەســـێکی دیکـــە و هەمـــوو
جێگایـــەک ،وەک یاســـایەکی
گەردوونیــی قابیلــی قبــوول بــێ .گەلــۆ
ب ــە پێ ــی ئ ــەم یاس ــایە ،جاش ــایەتی ی ــان
خیانـــەت دەتوانـــێ ببێتـــە یاســـایەکی
گەردوون ــی؟ ب ــە دڵنیایی ــەوە کەس ــێک
ناتوانـــێ وەهـــا ئیدیعایـــەک بـــکات.
ک ــە وات ــە پێچەوان ــەی وەه ــا کارێ ــک
یاســـایەکی گەردوونیـــە و هـــەر
پێ ــگاوەک ل ــە پێن ــاو ل ــە نێ ــو بردن ــی
جاشـــایەتی و خیانەتـــدا یاســـایەکی
گەردوون ــی و ئەرکێک ــی ئەخالقیی ــە.
ئـــەو ئەرکـــە ئەخالقییـــە ،ئەرکـــی
تاک ــی کوردیش ــە .بۆی ــە ڕوناکبی ــران،
خوێن ــدکاران ،مامۆس ــتایانی ئایین ــی،
مامۆســـتایانی قوتابخانـــەکان و
زانکـــۆکان و بـــە گشـــتی هەمـــوو
تــاک و چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــی
ک ــوردەواری ب ــۆ نەهێش ــتنی دی ــاردەی
خیانەت و جاشــایەتی و ڕوونکردنەوەی
ئاکامەکانـــی وەهـــا دیاردەیـــەک
ئەرک ــدارن و ئ ــەوە ئەرک ــی نەتەوەی ــی
و ئەخالقی ــی ئەوان ــە .ل ــە ب ــەر ئ ــەوەی
کـــە خیانـــەت و جاشـــایەتی هەمـــوو
جۆڕەکانـــی خیانەتـــی لـــە یـــەک
جێــگادا هەیــە .خیانەتــی گــەورە یانــی
خیان ــەت ب ــە دژی یاس ــای بنەڕەتی ــی
واڵت و خیانـــەت بـــە دژی ڕێبـــەری
واڵت (ئەگـــەر چـــی هێشـــتا یاســـای
بنەڕەتیم ــان نیی ــە) ،خیان ــەت ب ــە واڵت
یانـــی خیانـــەت لـــە ســـەبەخۆیی و
پاراســتنی واڵت و خیانەتــی لــە کاتــی
ش ــەڕدا یان ــی ه ــاوکاری و بەش ــداری
ک ــردن ل ــە گ ــەڵ دوژم ــن ل ــە کات ــی
شـــەڕدا.
باشـــە ئێمـــە کـــە خاوەنـــی یاســـای
بنەڕەتـــی نیـــن ،چـــی بکەیـــن لـــە
بەرانب ــەر خیانەت ــکاران و جاش ــەکاندا؟
ل ــە واڵتان ــی دیک ــەدا ل ــە گ ــەڵ وەه ــا
دیاردەیـــەک چلـــۆن هەڵســـوکەوت
دەکرێـــت؟
هــەر وەک کــە پێشــتر و لــە ســەرەوەدا
ئامـــاژەی پـــێ کـــرا ،خیانـــەت یانـــی
الدان لـــە وەفـــاداری بـــە نیســـبەت
واڵت ی ــان حاکمیی ــەت ،ب ــە تایبەت ــی
دەســتپێکردنی شــەڕ و یــان ئاگایانــە و
بــە زانینــەوە هــاوکاری کــردن لــە گــەڵ
دوژمنــی خــۆی (دوژمنــی نەتەوەکەی
خ ــۆی) ،دان ــی زانیاری ــی هەس ــتیاری
نەتەوەیـــی بـــە دوژمـــن .لـــە زۆربـــەی
واڵتانـــدا ســـزای وەهـــا کارێـــک،
کوشـــتنە .کەســـێک کـــە وەهـــا
کردەوەیـــەک دەکات ،پێـــی دەوترێـــت
خائیـــن .خیانـــەت پرســـگرێکێکی
گەورەیــە بــە دژی کۆمەڵــگای ئــازاد.
لــە کۆمەڵــگا دێموکراتیکەکانــدا کــە
خەڵـــک لـــە ڕێـــگای نوێنەرانیانـــەوە
کارەکانی ــان تێدەپەڕێن ــن ،داوا دەکرێ ــت
کـــە ئۆپۆزیســـیۆن ،ئۆپۆزیســـیۆنێکی
وەفــادار بــێ .بــەاڵم ئــەو وەفادارییــەش
نایەتـــە ئـــەم مانایـــە کـــە ڕێـــگا لـــە
کەس ــانی دژب ــەر بگیردرێ ــت ک ــە ب ــە
ئـــازادی بژیـــن و بیـــر و ڕای خۆیـــان
دەرببـــڕن ،یـــان کاری ڕێکخراوەیـــی
خۆیـــان بکەن.بـــەاڵم لـــە سیســـتمە
تەواویەتخوازەکانـــدا بـــە هاســـانی
دەتوانــن کەســێک بــە هــۆی دژایەتــی
لەگ ــەڵ فەلس ــەفەی گرووپ ــی حاک ــم،
ب ــە خیان ــەت تۆماتب ــار بک ــەن .ب ــەاڵم

لـــە هـــەر واڵتێکـــدا ،بـــۆ ئـــەوەی
کـــە بەڕێوەبەرانـــی واڵت بتوانـــن
سیســـتمی سیاســـیی واڵت بپارێـــزن،
دەبـــێ ئـــەو دەرفەتەیـــان هەبـــێ کـــە
شـــوێنپێی دوژمنانـــی نێوخۆیـــی
هەڵبگـــرن و ئەگـــەر پێویســـت بـــکات
لـــە بەرانبەریانـــدا بـــە تونـــد و تیـــژی
ڕابوەســـتن.
بـــۆ نموونـــە لـــە یاســـای بنەڕەتیـــی
ئامری ــکادا ئ ــەو کەس ــانەی ک ــە ش ــەڕ
بەســـەر ئامریـــکادا بســـەپێنن یـــان
پەیوەســـت بـــن بـــە ڕەفـــی دوژمنانـــی
یـــان هـــاوکاری لـــە گـــەڵ دوژمنـــان
بکـــەن و ئارامیـــی و پاراســـتنی
واڵت تێکبـــدەن ،وەک خائیـــن و
خیانەتـــکار دەناســـرێن .بـــەاڵم بـــۆ
ئ ــەوەی ک ــە کەس ــێک وەک خائی ــن
بناس ــێندرێت ،پێویس ــتی ب ــە س ــەلماندن
هەیـــە ،کـــە النیکـــەم دوو کـــەس بـــە
ســـوێندخواردن لـــە ســـەری شـــەهادەت
بـــدەن .خیانـــەت وەک جینایەتێـــک
بـــە دژی هەمـــوو هاوواڵتیـــان دێتـــە
ئەژمـــار و بـــە شـــکلێکی ســـاکار
جەزاکـــەی لەســـێدارەدانە.لە بریتانیـــا،
ل ــە س ــەدەکانی نێوەراس ــتەوە ب ــاس ل ــە
خیانەتـــی گـــەورە وەک کارێکـــی
نایاســایی کــراوە و لــە ڕادەی کوشــتندا
حس ــابی ب ــۆ ک ــراوە ،و س ــزاکەی ئ ــەوە
بـــووە کـــە ســـەری کەســـی خائیـــن
لێبکرێتـــەوە .خیانـــەت یەکێـــک لـــە
مێژینەتریــن و هەســتیارترین ژێرپێنانــی
یاســایە لــە کۆمەڵــگای سیاســیدا کــە
لــە واڵتــی بریتانیــا لــە  ١٣٥١دا کەوتە
قاڵب ــی یاس ــاوە و واڵتان ــی ئینگلی ــزی
زمــان قانوونەکانیــان لــە ســەر خیانــەت
لـــەو قانوونـــەڕا وەرگرتـــووە .بـــەاڵم
ئێس ــتا ک ــە پاش ــا گرینگی ــی جاران ــی
نەم ــاوە و جێگاک ــەی داوەت ــە دەوڵ ــەت،
ه ــەر کارێ ــک ک ــە ب ــە دژی دەوڵ ــەت
و تێکدانـــی ئەمنیـــەت و پاراســـتنی
واڵت /حکوومـــەت بکـــرێ ،بـــە
خیانـــەت دەژمێـــردرێ و لـــە کانـــادا
حوکمــی زیندانــی هەتاهەتایــی هەیــە.
کــە واتــە ،کاتێــک کــە گەلــی کــورد
هێشـــتا نـــە تەنیـــا خاوەنـــی مافـــی
دیاریکردن ــی چارەنووس ــی خ ــۆی نی ــە،
بەڵکـــوو خاوەنـــی ســـەدان دوژمنـــی
ڕەنگاوڕەنگـــە و ڕۆژ نیـــە بـــە پیـــان
زەبـــر لـــە نەتـــەوەی ئێمـــە نەوەشـــێنن،
پارتـــە سیاســـییە خەباتـــکارەکان چ
هەڵوێســـتێکیان دەتوانـــێ هەبـــێ لـــە
بەرانبــەر دیــاردەی جاشــایەتیدا؟ گەلــۆ
ئ ــەوە نی ــە ک ــە ح ــدکا و زۆر حیزب ــی
سیاســیی دیکــە بــە ڕاگەیانــدن ،کاری
ڕێکخراوەیــی و لــە هەمــوو کاناڵێکــی
مومکینـــەوە ئـــەو کەســـانەی کـــە
خیانـــەت دەکـــەن ئـــاگادار دەکەنـــەوە
کـــە تـــا درەنـــگ نەبـــووە دەســـت لـــە
وەهــا کارێــک هەڵبگــرن و بگەڕێنــەوە
باوەش ــی گ ــەل!؟ ک ــە وات ــە ڕێب ــەران و
شۆڕش ــگێڕان ئەرک ــی خۆی ــان ب ــە ج ــێ
هێن ــاوە و پێویس ــتە خیانەتکارانی ــش ب ــە
ئەرک ــی خۆی ــان هەس ــتن و دەس ــت ل ــە
خیانـــەت هەڵگـــرن .هـــەر کەســـێک
لـــە بەرانبـــەر کار و کـــردەوەی
خۆیـــدا چەندیـــن جـــار بەرپرســـیارە.
بەرپرســـایەتی وەک تـــاک کـــە
پەیوەنـــدی بـــە چارەنووســـی خۆیـــەوە
هەیـــە ،بەرپرســـیار لـــە بەرانبـــەر
بنەماڵەکـــەی کـــە لـــە کۆمەڵـــگای
ئێمـــەدا بخوازیـــن و نەخوازیـــن
کارەکان ــی ت ــاک ل ــە س ــەر حیس ــابی
بنەماڵـــەش دادەنـــرێ بـــە بـــاش یـــان
خـــراپ ،و بەرپرســـایەتیی نەتەوەیـــی.
هی ــوام وای ــە ک ــە ڕۆژێ ــک بێ ــت هی ــچ
منداڵێ ــک و هێ ــچ بنەماڵەی ــەک ل ــە
ب ــەر کار و ک ــردەوەی ک ــەس و کاری
شـــەرمەزار و سەرشـــۆڕ نەبـــێ لـــە
بەرانبـــەر نەتەوەکەیـــدا.
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وتووێژ

مستەفا هیجری:

با بیر بكهینهوه بۆ داهاتوومان
بەشی دووهەم و کۆتایی قسەکانی کاک مستەفا هیجری ،سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کە لە
سێمینارێکدا بە ناوی "خۆرهەاڵتی نوێ" لە بنکەی دەفتەری سیاسی پێشکەشی کرد.
ئامادەکردن :چەکۆ ئەحمەدی
خهڵـــك دهبـــێ ببێتـــه هێـــزی
بنهڕهتیـــی خهبـــات! ئێمـــهش لـــه
دروشـــمی ڕاســـاندا بۆیـــه بـــاس لـــه
لێكگرێدانـــی خهباتـــی شـــاخ و
شـــار دهكهیـــن و دواتـــر لـــه بهشـــی
خهباتـــی شـــاخ و پێشـــمهرگهدا
دهچمـــه ســـهر ئـــهو باســـه کـــه
پێشـــمهرگه دهیهـــهوێ چ بـــكا،
بـــهاڵم لێـــرهدا مهبهســـت خهباتـــی
شـــاره ،شـــار دهبـــێ ببێتـــه مهكـــۆی
خهبـــات ،بهجێـــگای ئـــهوهی لـــه
پهراوێـــزی خهباتـــدا بمێنێتـــهوه،
دهب ــێ ببێتـ ـه چهق ــی خهب ــات ،ئـ ـهوه
هێزێكـــه كـــه دهتوانـــێ ڕۆژهـــهاڵت
بكاتـــه هێـــزی شـــوێندانهر كـــه هـ ـهم
حكوومهتـــی تـــاران حســـێبی بـــۆ
بـــكا ،هـــهم ناوهندهكانـــی بڕیـــار
و خۆرههاڵتـــی نێوهڕاســـت لـــه
هاوكێش ـه سیاســییهكاندا بیخوێنێت ـهوه
و جێـــگای خـــۆی بكاتـــهوه.
ئ ـهو پهروهردهی ـه ك ـه ئیشــارهم پێكــرد،
وهكـــوو ئامرازێكـــی گرنـــگ بـــۆ
ئـــهوهی ڕۆژهـــهاڵت بكاتـــه هێـــزی
شـــوێندانهر ،لـــه ڕووی هزرییـــهوه
ڕۆڵێكـــی گرنگـــی ههیـــه .بۆیـــه
گرنگـــه تاكـــوو بتوانـــێ تاكهكانـــی
كــورد ،پێشــمهرگه و كادر و ئهندامــان
و خهڵكـــی تێكۆشـــهری كوردســـتان
لـه هێنــدێ بیــر و بۆچوونــی ڕابــردوو
ك ــه وهك ــوو كولت ــوور لــه مێش ــكیاندا
جێـــی گرتـــووه ،ورده ورده ئـــهوه
بگ ــۆڕێ بــه ئایدی ــا و ه ــزری ن ــوێ
كـــه هاوئاههنـــگ بـــێ لهگـــهڵ
خۆرههاڵتـــی نـــوێ .زۆرتریـــن
کێش ــە و گرفت ــی ئێم ــە لــه م ــاوهی
خهباتـــدا ،چ وهكـــوو كـــوردی
ڕۆژهـــهاڵت و چ وەکـــوو كـــورد
ب ــهگش ــتی ،پرس ــی فك ــری ب ــووه.
ئهگـــهر پێشـــمهرگه پێكهاتـــووه،
ئهگـــهر سیســـتمی حیزبایهتـــی
پێكهاتـــووه ئـــهوه ئاكامـــی بیـــر و
هـــزره ،بـــهاڵم ئـــهو بیـــر و هزرانـــه،
چوونكـــە كۆمهڵگاكهمـــان گـــۆڕاوه
و ڕۆژههاڵتێكـــی نـــوێ پێكهاتـــووه،
دهبــێ بیــر و هــزر و بۆچوون ـهكان ل ـه
ئاراســتهی ئ ـهو ئاڵوگۆڕان ـهدا بڕۆن ـه
پێش ــێ .لێ ــرهدا گرن ــگ ئهوهیــ ه كــه
ئێم ـه كاتێــك ب ـهرهو كۆنگــره دهچیــن،
بتوانیـــن ئـــهو كۆنگرهیـــه بكهینـــه
یارمهتیدهرێــك ،ل ـه ڕێــگای بهرنام ـه
و پێــڕهو و بڕیاراتــی كۆنگــرهوه ،بـهره
بـــهره ئـــهو بیرۆكـــ ه نوێیانـــه جێگیـــر
بكهیـــن .دهزانـــم كـــه جێگـــر كردنـــی
بیـــر و بۆچوونـــی نـــوێ لـــه جێـــی
بیـــر و بۆچوونـــی نهریتـــی ،شـــتێك
نییـــه کـــە بـــه خێرایـــی پێكبـــێ،
بــهاڵم ناب ــێ هێن ــدهش وهدوا بكــهوێ
كــه زهرهرهكــهی ب ــۆ كۆمهڵگاكهم ــان
بگهڕێتــهوه .دهب ــێ لــه ههم ــوو ئــهو
دهرفهتانـــه كهڵـــك وهرگریـــن كـــه
ئـــهو كولتـــووره نوێیـــه جێگـــر بـــێ
و كۆنگرهكهمـــان بكهینـــه ئـــهو
ئامـــرازه تاكـــوو لـــهو پێوهندییـــهدا
یارمهتیدهرمـــان بـــێ.
دیــاره ئهوانـه باســێكی دوور و درێــژن
و دهكــرێ كتێبیــان لهسـهر بنووســرێ،
بـــهاڵم ئهگـــهر بـــه كورتـــی باســـی
بكهیـــن ،ڕێكخســـتنی نـــوێ ،بـــهو
واتایـــهی كـــه ئـــهو خهڵكـــه وهكـــوو
هێـــزی تـــاك ،تاكـــی ڕۆژهـــهاڵت،
بتوانیـــن كۆیـــان بكهینـــهوه و
بیانكهیـــن بـــه هێـــزی شـــوێندانهر.
ئـــهوه بـــه ڕێكخســـتن ،ئـــهرك پـــێ

ئهســـپاردن ،لێپرســـینهوه و زانیـــاری
پێدانـــی ڕۆژ بـــه ڕۆژ دهچێتـــ ه
پێشـــێ .ئـــهوه ئهركـــی بنهڕهتیـــی
حیزبـــی ئێمـــه دهبـــێ.
بابهت ــی س ــێههم ك ـه ل ـهو پێوهندیی ـهدا
زۆر گرنگـــه ،ڕاگهیاندنێكـــی
چاالكـ ـه .ڕاگهیاندن ــی چ ــاالك ب ــۆ
ئـــهوهی یارمهتیـــدهری پـــهروهرده و
ڕێكخس ــتن ب ــێ .ئ ـهو س ــێ ه ــۆكاره
گرنگ ـه ،وات ــا پ ـهروهرده ،ڕێكخس ــتن
چـــاالك،
ڕاگهیاندنێكـــی
و
ههموویـــان لهگـــهڵ ئهوهیكـــه بـــه
شـــێوهیهكی جیـــاواز كار دهكـــهن،
بـهاڵم ههموویــان لـه یـهك ئاراســتهدا
كار دهك ـهن ،ئهوی ــش ل ـهو ڕاس ــتایهدا
كــه كوردس ــتانی ڕۆژهــهاڵت ببێتــه
هێزێكـــی شـــوێندانهر .ئـــهو ســـێ
بهشـــه ههركامـــه و لـــه الیهنێكـــهوه
یارمهتیـــدهرن بـــۆ ئـــهوهی كـــه
ڕۆژهـــهاڵت ببێتـــه هێزێكـــی
شـــوێندانهر .زۆر شـــتی دیكـــهش
لـ ـهو پێوهندییـ ـهدا ههیـ ـه كـ ـه ڕهنگـ ـه
جێ ــی پرس ــیار ب ــێ كـ ـه ب ــۆ ئهوانـ ـه
ب ــاس ناك ــرێ ،زۆر ڕهههن ــدی دیك ـه
ههیـــه كـــه یارمهتیـــدهرن ،بـــهاڵم
بنهماكانـــی ئـــهو ســـێ خاڵـــهن.
تهنانـــهت پرســـێكی وهك ئابـــووری
كـــه زۆرجـــار بـــاس دهكـــرێ و
بابهتێك ــی زۆر گرنگیشـ ـه ،ئهگـ ـهر
ئــهو س ــێ بهشــه بــه باش ــی بڕۆنــه
پێش ــێ و كار بكــهن ،داراییــهك كــه
پێویســـته بـــۆ بهرهوپێـــش بردنـــی
خهبـــات لـــه ڕۆژههاڵتـــدا ،بـــه
مهبهس ــتی ئـ ـهوهی ببێتـ ـه هێزێك ــی
شـــوێندانهر ،بـــه هـــۆی ئـــهو ســـێ
خاڵـــهی باســـی لێكـــرا ،دابیـــن

ئـــهو کاتەیـــە كـــه ڕۆژهـــهاڵت
شـــوێندانهر.
هێـــزی
ببێتـــه
كۆمـــاری ئیســـامیی ئێـــران لـــهوه
دهترســـێ .ســـهرنج بـــدهن كـــه لـــه
پڕوپاگاندهكانـــی ڕێژیمـــدا زۆر
گرنگـــه كـــه ئـــهو پڕوپاگانـــدا و
ههڕهشـــانهی دهیكـــهن ،دهبـــێ
ئێمـــه بـــه وردی لێكیبدهینـــهوه.
وهكـــوو ئامـــاژەم کـــرد لـــه مـــاوهی
ســـێ دهیـــهی ڕابـــردوودا حیزبـــی
دێموكـــرات و هێزهكانـــی دیكـــهی
ئوپۆزیســـیۆنی كـــورد و ئێرانـــی
كـــهم و زۆر حهرهكهتمـــان بـــووه و
پێش ــمهرگهمان چووهتـ ـهوه ناوچـ ـه و
خهبات ــی مهدهن ــی بــهو ش ــێوهی كــه
باســی كرا كهم و زۆر له كوردســتاندا
بـــووه ،بـــهاڵم بـــۆ ڕێژیـــم هێنـــده
گرنـــگ نهبـــووه و بـــۆ خۆیشـــیان
نهیانویســـتووه گـــهورهی بكهنـــهوه.
بـ ـهاڵم ئەمج ــاره ههمووت ــان دهبین ــن
كـــه دژكردهوهكانـــی ڕێژیـــم چهنـــده
جیـــددی و بهریـــن بـــوو .لهبـــهر
ئـــهوه كۆمـــاری ئیســـامی لـــه
دروشـــمهكهی حیزبـــی دێموكـــرات
دهترســێ ،چــوون دهزانــێ داهاتــووی
ئـ ـهوه ب ــۆ كۆم ــاری ئیس ــامی زۆر
ترســـناكه ،لێكگرێدانـــی خهباتـــی
شــاخ و شــار .ئێســتا ئیــدی حیزبــی
دێموكـــرات تهنیـــا بـــاس لـــهوه نـــاكا
كـــه پێشـــمهرگه دهنێرینـــهوه و
كوردســـتان ڕزگار دهكهیـــن ،چـــون
كۆمـــاری ئیســـامی ئـــهوهی زۆر
پێخۆشـــه كـــه پێشـــمهرگه بچێتـــهوه
ناوچـه و جوواڵنێــك لـه نێــو خهڵكــدا
نهبـــێ ،ئهویـــش بـــه ههمـــوو
توانــای خۆیـهوه كـه تواناشــی زۆره،

شــار زۆر ئاســتهمه بتوانــێ پێكبــێ.
ئ ـهو ڕۆڵ ـه ب ــۆ پێش ــمهرگه ڕۆڵێك ــی
زۆر زۆر گرنگـه .ئێســتا كـه ئیــدی
پێشـــمهرگه لـــه نێـــو خهڵكـــی
شـــاردایه ،پێـــی ناڵـــێ هاتـــووم
ڕزگارت بكـــهم ،دهڵـــێ یارمهتیـــت
دهدهم بـــۆ ئـــهوهی تـــۆش خهبـــات
بكــهی ،وهره ڕی ــزی خهب ــات تاك ــوو
پێكــهوه ئــهو خهباتــه بهرینــه پێش ــێ
و ڕۆژهـــهاڵت بكهینـــه هێزێكـــی
شـــوێندانهر .لێـــرهدا پهروهردهكردنـــی
پێشـــمهرگ ه ڕۆڵێكـــی بنهڕهتیـــی
ههیـــه .پێشـــمهرگهیهك كـــه بـــۆ
ئـــهو مهبهســـته پـــهروهرده نهكرابـــێ،
ناتوانـــێ ئـــهو شـــوێندانهرییهی
ههبـــێ كـــه ئێمـــه چاوهڕوانیـــن.
كهواتـــه لێرهشـــدا پرســـی ســـهرهكی
بـــۆ پێشـــمهرگه ،پـــهروهرده كردنـــه.
هاوڕێیـــان كاتێـــك بـــاس لـــه
پێشـــمهرگه دهكـــهم ،ســـهرنج بـــدهن
لـــه منـــهوه پێشـــمهرگهین تـــا
ههمووتـــان .ههموومـــان پێویســـتمان
بـــه پهروهردهیهكـــی نـــوێ ههیـــه.
لهپێشـــدا بهرپرســـهكان .چوونكـــە
ئهگـــهر بهرپرســـهكان پـــهروهردهی
نــوێ وهرنهگــرن ،ناتوانــن پێشــمهرگه
پ ـهروهرده بك ـهن .پ ـهروهردهی نوێی ــش
دهبـــێ ڕۆژانـــه لهگهڵمـــان بـــێ.
بـــهو واتایـــه كـــه شـــتی نـــوێ فێـــر
بیـــن كـــه یارمهتیدهرمـــان بـــێ
بـــهرهو بههێزبوونـــی ڕۆژهـــهاڵت
بمانبـــات و ڕۆژانـــه لهگهڵـــی
بژیـــن و ببێتـــه بهشـــێك لـــه ژیانـــی
ئێم ـه .ب ــۆ نموون ـه لێ ــرهدا ك ـه باس ــی
پێشـــمهرگه دهكـــهم ،پێشـــمهرگه
لـــه فێرگـــه یـــا لـــه مهقـــهڕی

ئێستا كه ئیدی پێشمهرگه له نێو خهڵكی شاردایه ،پێی ناڵێ هاتووم
ڕزگارت بكهم ،دهڵێ یارمهتیت دهدهم بۆ ئهوهی تۆش خهبات بكهی ،وهره
ڕیزی خهبات تاكوو پێكهوه ئهو خهباته بهرینه پێشێ و ڕۆژههاڵت بكهینه
هێزێكی شوێندانهر.
دهبـــێ .ئـــهو هێـــزه شـــوێندانهره كـــه
باســـمان كـــرد خهباتـــی شـــاره،
هەڵبـــەت چ جـــۆره خهباتێكـــە؟
بێگومـــان خهباتـــی مهدهنییـــه.
ئێســـتاش زۆرجـــار بـــاس لـــهوه
دهكهی ــن كـ ـه خهبات ــی مهدهن ــی لـ ـه
ئێرانـــدا درێـــژهی ههیـــه ،نیشـــانهی
زیندوویـــی خهڵكهكهمـــان خهباتـــی
مهدهنییـــه ،ئـــهوهی كـــه دهبینیـــن
خهڵـــك بێزاریـــی خـــۆی لـــه
ڕێژیـــم نیشـــان دهدا ،ناڕهزایهتـــی
دهردهب ــڕێ ،ب ــۆ پاراس ــتنی ژینگـ ـه
چهكـــی ڕاو دهشـــكێنن ،باڵنـــده
ئـــازاد دهكـــهن و هێنـــدێ كـــردهوهی
دیك ـه ك ـه ل ـه نێوخ ــۆی واڵت ــدا ڕوو
دهدا ،ئهوانـــه باشـــن ،بـــهاڵم ئـــهو
خهباتـــه مهدهنییـــه یهكالكـــهرهوه
نییـ ـه و ئهگـ ـهر ڕێژیمی ــش زۆرج ــار
ڕێ ــگا دهدا بــهو ج ــۆره خهباتانــه ی ــا
گوێی ــان نادات ــێ ،ی ــا ئهگــهر چهن ــد
كهســـێك دهستبهســـهر دهكا و پاشـــان
ئازادیـــان دهكا ،لهبـــهر ئـــهوه نییـــه
كـ ـه ڕێژیم ــی كۆم ــاری ئیس ــامی
ئاڵوگـــۆڕی بهســـهردا هاتـــووه،
بهڵكـــوو كۆمـــاری ئیســـامی
دهزان ــێ كــه ئهوانــه زۆر ش ــوێندانهر
نییـــن ،خهڵكهكـــه دهیـــكا ،دروشـــم
دهدا و دڵـــی خـــۆی بهتـــاڵ دهكا و
هێندێـــك ئـــارام دهبێتـــهوه.
خهباتـــی مهدهنیـــی یهكالكـــهرهوه،

پێشـــمهرگه ســـهركوت بـــكا .بـــهاڵم
ئـــهو دهزانـــێ كـــه ئهگـــهر خهباتـــی
جهماوهریـــی خهڵـــك یـــا ئـــهوهی
ئێمـــه دهڵێیـــن خهباتـــی شـــار ،پێـــی
گـــرت ،ئیـــدی ئـــهوه شـــتێك نییـــه
كـــه كۆمـــاری ئیســـامی بتوانـــێ
ســـهركوتی بـــكا و لهبهینـــی
بـ ـهرێ ،بۆیـ ـه لـ ـهوه دهترس ــێ و بـ ـه
ههمـــوو شـــێوهیهك ههڕهشـــه دهكا و
دهیهـــهوێ پێشـــی پـــێ بگـــرێ.
ئێســـتا لێـــرهدا پرســـیارێكی دیكـــه
ئهوهیـــه كـــه لـــهو نێوانـــهدا دهوری
پێشـــمهرگه چییـــه؟
ئێمـــه لـــه دروشـــمی خهباتـــی
نوێمان ــدا كــه ڕاس ــانی خۆرههاڵتــه،
گوتوومانـــه لێكگرێدانـــی خهباتـــی
شـــاخ و شـــار .شـــاخ بـــه واتـــای
پێشـــمهرگه .لێـــرهدا پێشـــمهرگه
یارمهتیـــدهره ،بـــۆ ئـــهوهی خهباتـــی
شـــار ببێتـــه خهباتێـــك و هێزێكـــی
شـــوێندانهر .بـــۆ ئـــهوهی خهڵـــك
پێشـــمهرگه لـــه تهنیشـــت خـــۆی
ببین ــێ وهك ــوو پش ــتیوان .پێش ــمهرگه
بـــهره بـــهره بتوانـــێ لهنێـــو خهڵكـــدا
یارمهتیـــدهر بـــێ بـــۆ كاری
ڕێكخس ــتن ،لــه هێن ــدێ ب ــواردا ب ــۆ
كاری ڕاگهیانـــدن .ئـــهوه ڕۆڵـــی
پێشـــمهرگه دهبـــێ كـــه دهورێكـــی
زۆر گرنگـــه .چوونكـــه بـــه بـــێ
پشـــتیوانیی پێشـــمهرگه ،خهباتـــی

خـــۆی و هـــهر جێگایـــهك شـــتی
زیات ــر فێ ــر بب ــێ .ئــهوه بــهس نییــ ه
كـــه مانگێـــك یـــا دوو مانـــگ لـــه
پۆلدایـــه ،دهبـــێ بهرپرســـهكه كـــه
ئهوی ــش پـ ـهروهرده دهك ــرێ ،ڕۆژانـ ـه
چاوهدێ ــری ب ــكا بزان ــێ ئــهوهی كــه
فێ ــری ب ــووه ،بـ ـهكاری دێن ــێ؟ لـ ـه
ههڵســـوكهوت ،لـــه خوێندنـــهوه ،لـــه
بهكارهێنانـــی چـــهك و ئاگاداریـــی
چهك ــدا ،بـ ـهكاری دێن ــێ ی ــان ن ــا؟
ئـــهوه دهبـــێ ببێتـــه كاری ڕۆژانـــه.
لـــهو پهروهردهدایـــه كـــه فهرمانـــده
پـــهروهرده دهبـــێ و بهرپرســـیار بـــار
دێـــن .ئـــهو بابهتـــه بابهتێكـــی
گرنگـــه بـــۆ پێشـــمهرگهكانمان،
هـــهم دهبێتـــه هـــۆی ئـــهوهی كـــه
بیانپارێ ــزێ لـ ـه گۆڕهپان ــی شـ ـهڕدا
و تێچـــووی پێشـــمهرگه كـــهم
بێتـــهوه ،هـــهم كارامهییهكـــهی
لـــه یارمهتیدانـــی خهباتـــی شـــار
و كارامهیـــی لـــه تێكههڵچـــوون
لهگـــهڵ ڕێژیمـــدا بـــهرز دهبێتـــهوه.
بـــا بزانیـــن لـــه دوای كۆنگـــرهوه
پێكهاتـــه و سیســـتمی حیزبیمـــان
چـــی بهســـهردێ .مـــن پێموایـــه
دهبـــێ سیســـتمی حیزبیمـــان (بـــه
كادر ،پێشـــمهرگه یـــا ئهنـــدام)
ببێت ـه سیس ــتمێكی شایس ــته س ــاالر.
شایســـته ســـاالر بـــهو واتایـــه كـــه
تاكـــهكان پـــهروهرده بكهیـــن بـــۆ

ئ ـهوهی شایســته بــن و ئهوان ـهش ك ـه
شایســـته دهبـــن یـــا شایســـتهترینن،
ڕێگای ــان ب ــۆ بكهین ـهوه بێن ـه پێش ــێ
و بهرپرســـایهتی وهربگـــرن ،بێنـــه
ڕێبهرایهتیـــی حیـــزب و ئیـــدارهی
حیـــزب بهدهســـتهوه بگـــرن .ئـــهوه
بهشـــێكە لـــه ئهساســـنامهی نوێـــدا،
دهب ــێ ئهوهن ــدهی ك ـه بۆم ــان دهك ــرێ
جێـــی بكهینـــهوه ،لـــه بڕیـــارات و
ڕاســـپاردهكانی كۆنگـــرهدا جێـــی
بكهینـــهوه .بـــۆ ئـــهوهی دهســـتمان
ئـــاوهاڵ بـــێ لهپێوهنـــدی لهگـــهڵ
ئــهو بابهتــهدا .دهس ــتمان ئ ــاوهاڵ ب ــێ
ك ـه كهس ــێك ك ـه شایس ــتهیه و كاری
لهدهســـت دێ و دهتوانـــێ خزمـــهت
بـــهو خهبـــات و ئامانجـــه بـــكات،
بێنیـــن لهژێـــر چهتـــری حیزبـــدا
كۆیـــان بكهینـــهوه .بـــۆ ئـــهوهی
ههمـــوو ئـــهو یاســـا و بڕیارانـــهی
كــه دهس ــت و پ ــێ گی ــرن ،پێویس ــته
ورده ورده الیانبهریـــن .مـــادام ئێمـــه
دهمانه ـهوێ كۆمهڵ ــگا ،ڕۆژه ـهاڵت
و شـــار ببێتـــه چهقـــی خهبـــات،
دهبـــێ چهترهكهمـــان زۆر بهرینتـــر
بكهینـــهوه .بتوانیـــن خهڵكـــی
نیشـــتمانپهروهر و ئازادیخـــواز و
دێموكـــرات ،بێنینـــه ڕیـــزی خهبـــات
و ئهنگیـــزهی بـــۆ پێكبێنیـــن .ئـــهو
ئهنگیزهیـــهش شایستهســـاالرییه.
كهســـێك كـــه ئـــهوڕۆ لـــه فاڵنـــه
شـــار دانیشـــتووه ،بـــهاڵم مرۆڤێكـــی
شایســـتهیه و دهیناســـین ،بـــا بـــێ
لـــه ڕیـــزی حیزبـــی دێموكراتـــدا
بهرپرســـایهتی وهرگـــرێ .ئهگـــهر
ئـــهوه نهكهیـــن ،ئێمـــه بـــه تهنیـــا و
بـه ئهوهنــدهی حیزبــی دێموكــرات كـه
ئێســتا ههی ـه ،دیــاره فیداكاریــی زۆر
دهكهیـــن ،زهحمهتـــی زۆر دهكێشـــین
و شـــانازیی زۆر دهخوڵقێنیـــن،
بـــهاڵم ناتوانیـــن بـــه ئامانجهكانمـــان
سیســـتمی
لـــه
بگهیـــن.
شایستهســـاالریدا ،زۆر بهرههمـــی
دیكهشـــمان دهســـت دهكـــهوێ.
ئهوی ــش ئهوهیـ ـه كـ ـه ئێس ــتا ههم ــوو
ئێـــوه لێـــره و ئهوانـــهش كـــه لێـــره
نیـــن و بـــه مافـــی خۆیـــان دهزانـــن
بێ ــن لــه كۆنفڕانس ــدا بهش ــدار ب ــن و
دهنـــگ بێننـــهوه و بێنـــه كۆنگـــره و
لــه كۆنگ ــرهدا بهش ــدا ب ــن و دهن ــگ
بێننــهوه و ببنــه ئهندام ــی ڕێبهری ــی
حی ــزب ،بـ ـهاڵم لـ ـه شایستهس ــاالریدا
كێبڕك ــێ لــه نێ ــوان شایس ــتهكاندایه.
وات ــا ل ـهو سیس ــتمهدا ،ه ـهر تاكێك ــی
حیزبـــی كارنامهیهكـــی ههیـــه،
پێشـــكهوتنهكانی ،ههســـت بـــه
بهرپرســـایهتییهكانی و زۆر خاڵـــی
دیكـــه كـــه دهكـــرێ بگونجێنـــدرێ،
لهوێـــدا كۆدهكرێتـــهوه و ســـبهینێ
ویســـتمان كهســـێك ببێتـــه ســـهرپهل،
لـ ـه ڕووی ئـ ـهو كارنامهیـ ـه دهب ــێ و
بزانیـــن كـــێ خاڵـــی لـــه ههمـــووان
زیات ــره .ئهوانــهی كــه دێ ــن بهش ــدار
دهبــن لـه كۆنگــرهدا بــۆ ئـهوهی ببنـه
ئهندام ــی ڕێب ـهری دهب ــێ ل ـه ڕووی
ئـــهو خااڵنـــهوه بـــێ ،كێبهركـــێ
لێرهدایـــه ،لهنێـــوان شایســـتهكاندایه.
ئهوانـــه پرســـێكی گرنگـــن كـــه
ڕێـــڕهوی ئێمـــه دهگـــۆڕن بـــهرهو
ئامانجێكـــی دیكـــه كـــه ئامانجـــی
خهڵكـــی كـــورده و لهڕاســـتیدا
حیزبـــی دێموكـــرات و ڕۆژهـــهاڵت
دهكاتـــه بابهتـــی ڕۆژ لـــه
ناوچهكـــهدا .ئـــهو شـــتانهی كـــه
مـــن باســـم كـــردن ،وهكـــوو ئیـــده
و بیرۆكهیهكـــه ،گهلـــۆ ئێمـــه
دهتوانیـــن ئـــهو ئیـــده و بیرۆكهیـــه

لـــه كۆنگـــرهدا بچهســـپێنین و لـــ ه
ڕووی ئـــهوهوه بهرنامـــه دانیـــن بـــۆ
دوای كۆنگــره؟ م ـهرج نیی ـه ئ ـهوهی
كـ ـه م ــن دهیڵێ ــم بـ ـه تهنی ــا بخرێتـ ـه
بهربـــاس ،بهڵكـــوو دهبـــێ زۆر
ئیـــدهی دیكـــهش ههبـــێ .تهنیـــا
یـ ـهك بنهم ــای سـ ـهرهكی ههیـ ـه كـ ـه
دهب ــێ ههمووم ــان قبووڵ ــی بكهی ــن،
ئـــهو واقێعیهتـــه كـــه ڕۆژهـــهاڵت
ببێتـــه هێـــزی شـــوێندانهر .ئهگـــهر
ئهوەمـــان قبـــووڵ بـــێ ،ڕهنگـــه
زۆر ڕێـــگای جیـــاواز ههبـــێ،
ئهوان ـهی ك ـه م ــن باس ــم ك ــردن ی ـهك
ڕێگایـــه كـــه زۆر دهمێكـــه بیـــری
لـــێ دهكهمـــهوه كـــه دهگهڕێتـــهوه
ب ــۆ دوو ت ــا س ــێ س ــاڵ لهوهپێ ــش و
بیرۆكـهی ئێســتا نییـه .ئـهوه یهكێــك
لــه ئیدهكانه.ئای ــا ئی ــده و بیرۆكــهی
دیكـــهش ههیـــه؟ بێگومـــان دهبـــێ
ههبـــێ .بـــا بێیـــن باســـی بكهیـــن و
لهســـهری بدوێیـــن و باشـــترینهكهی
ههڵبژێری ــن .تهنی ــا ئـ ـهوه نهب ــێ كـ ـه
بیرۆكهیـــهك بهتـــهواوی قبـــووڵ یـــا
ڕهتـــی بكهینـــهوه ،بهڵكـــوو دهبـــێ
لێكیبدهینـــهوه و بیـــری لێبكهینـــهوه.
ههروههـــا لـــه یارمهتـــی و
ئیـــده و بیرۆكـــهی ههموومـــان
ڕێگاچارهیهكـــی لۆژیكـــی و
چارهنووسســـاز بـــۆ ڕۆژهـــهاڵت
بێتـــه پێشـــێ .ئێمهیـــن ئـــهوڕۆ ئـــهو
ڕاســـپارده و ئهركهمـــان لهســـهر
ش ــانه كــه ئــهو ڕێگایــه ببینینــهوه.
ئهگـــهر ئێمـــه ئـــهو ڕێگایـــه
نهدۆزینـــهوه ،لـــه كوردســـتان هێـــز
زۆره ،ئ ـهو هێزان ـه ئێســتا هــی تاكــن
و هێشـــتا كـــۆ نهبوونهتـــهوه .دهبـــێ
ئێمــه یارمهتی ــدهر بی ــن كــه پێمواب ــێ
ئـــهوه گرنگتریـــن ئهركـــی حیزبـــی
دێموكراتـــه لـــهو بڕگـــه مێژووییـــهدا
و ئێمـــه دهبـــێ ئهركهكانـــی
خۆمـــان بهڕێـــوه بهریـــن .بیـــر
بكهینـــهوه ،قســـهی لهســـهر بكهیـــن
بێگومـــان
لێكیبدهینـــهوه.
و
دهتوانیـــن لـــه هاوبهشـــیكردندا
ڕێگاچـــارهی دروســـت بدۆزینـــهوه.
خاڵێكـــی دیكـــهش كـــه دهمهـــهوێ
لــه كۆتایی ــدا باس ــی بكــهم ،ئهوهیــه
كـ ـه م ــن بـ ـه پێ ــی ئهزموون ــی ئـ ـهو
ماوهیـــهی وهك پێشـــمهرگه لـــه
حیزبـــی دێموكراتـــدا بـــووم ،ئـــهوه
دهزانـــم كـــه ئـــهو ئاڵوگۆڕانـــه بـــه
شـــهوێك و دوو شـــهو و كۆنگرهیـــهك
پێكنایـــه ،بـــهاڵم ئێمـــه دهبـــێ
خاڵێكمـــان ههبـــێ كـــه لـــهو خاڵـــهوه
ههڵبێنینـــهوه،
ههنگاوهكانمـــان
چ كات ههڵیدێنینـــهوه؟ لـــه
كوێـــڕا دهســـتپێدهكهین؟ كۆنگـــره
دهرفهتێكـــی باشـــه ،ئهگـــهر
نهتوانیـــن لێـــرهوه بیكهیـــن ،بـــۆ
نموونـه دهڕوا تــا چــوار ســاڵی دیكـه
و دیس ــان ئایینامــهكان ،ئهساس ــنامه
و بڕیارهكان ــی كۆنگ ــره دیس ــان بـ ـهو
ش ــێوهی لــه ڕاب ــردوودا ب ــووه ،دهس ــت
و پێم ــان دهبهس ــتێ و دیس ــان چ ــوار
ســاڵی دیكـه وهدوامــان دهخــا كـه مــن
بــهش بــه حاڵ ــی خ ــۆم پێموایــه لــهو
چــوار ســاڵهدا ئاڵوگۆڕێكــی یهكجــار
زۆر لـــه ئێـــران و ناوچهكـــهدا دێتـــه
پێشـــێ .لـــهو ماوهیهشـــدا ئێمـــه
هێ ــزی ش ــوێندانهر نی ــن ،كــه هێ ــزی
ش ــوێندانهریش نهبی ــن ،دیس ــان ك ـهس
لــه هاوكێشــهكاندا نامانخوێنێتــهوه و
لهڕاستیشـــدا ئێمـــه لـــه بهرامبـــهر
مێـــژوودا بهرپرســـیارین .بۆیـــه بـــا
بیـــر بكهینـــهوه بـــۆ داهاتوومـــان.
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مارف ئاغایی
مەعرووف ئاغایی نارساو بە مارف
ئاغایی لە ڕیزی ئەو شاعیرانەدا بوو کە
لە ڕەوتی نوێخوازیی شیعری کوردیی
ڕۆژھەاڵتی کوردستاندا ،دەوری
گرنگیان گێڕا .شاعیرێکی ناوەرۆکخواز
بوو کە زمان و شێوازی تایبەت بە خۆی
ھەبوو .ئەم شاعیرە ھەستیارە لە ڕۆژی
دووھەمی ڕێبەندانی  ١٣٤٤ک .ە (22
 )1966 januaryلە گوندی "وەزنێ"
سەر بە شاری نەغەدە ،ناوچەی
"سندووس" لەدایک بوو .لە ٢٥ی
ڕێبەندانی  ١٣٧٦بەھۆی کارەساتی
پێکدادانی ئۆتۆمبیل کۆچی دوایی کرد.
مارف ئاغایی ،کوڕی حاجی

محەممەدی ئاغایی لە
بنەماڵەی "پاشایی"ییە.
خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندی لە شاری نەغەدە
تەواو کرد .لە گەرمەی
خوێندنی ناوەندیدا لەگەڵ
بنەماڵەکەی چوونەتە شنۆ .لەوێش لە
قۆناغی ئامادەییدا کە تێیدا ساڵێک
زیندانی کراوە ،لە خوێندن دابڕاوە.
ساڵی  ١٩٨٥ھاوکات لەگەڵ دامەزرانی
بنکەی ئەدەبی و فەرھەنگیی گۆڤاری
رسوە دەستی بە باڵو کردنەوەی شێعر
و بەرھەم کرد و دوو ساڵ دواتریش لە
ھەمان گۆڤاردا بۆتە ئەندامی دەستەی
نووسەران .ئاکامی تەقەالکانی بووە
مایەی بەرفراوان بوونی جوگرافیا و
خوێنەری گۆڤاری رسوە .ساڵی ١٩٨٨
لەگەڵ "ئازەری سەمسامی" ژیانی
ھاوبەشی دەست پێکرد و کچ و

کوڕێک بە نێوی "شەونم" و "پەیام"
بەرھەمی ژیانی ھاوبەشیان بوو .لە
سااڵنی دوواییدا بەتاسەوە ھەوڵی
خۆفێر کردنی زاراوەکانی زمانی کوردی
دەدا و ھاوکاتیش لە ماوەیەکی کورتدا
فێری زمانی ئینگلیزی دەبێ و ئاکامی
ئەو تەقەالیەش وەرگێڕانی کتێبی
"ناسیۆنالیزمی کورد" بوو بۆ سەر
زمانی کوردی.مارف جگە لە وەرگێڕانی
کتێبی "ناسیۆنالیزمی کورد" کتێبی
شێعر و چێرۆکەکانی بە نێوی "زەوی
سەخت و ئاسامنی دور" پاش مەرگی
باڵو بۆتەوە کە لەالیەن ڕەخنەگر و
شارەزایانی شێعری ھاوچەرخی کوردی
لە کوردستانی ئێران بە کارێکی گرینگ
و جۆرێک شێعری جیاواز لە قەڵەم
دراوە و چەندین لێکۆڵینەوەی لەبارەوە
نوورساوە.پاش خزمەت و ھەوڵ
و تەقەالیەکی زۆر و ئەنجامدانی

گەلێک کاری بەنرخ و پڕۆژەی نوێ
لە ناوەندی باڵو کردنەوەی فەرھەنگ
و ئەدەبی کوردی و گۆڤاری رسوە،
وەک ڕێکخستنی کۆنگرە ،کۆنفڕانسی
ئەدەبی و فەرھەنگی ھەر لە
ئیالمەوە بگرە ھەتا دەگاتە شاری
ورمێ و دامەزراندنی پێوەندییەکی
زۆر لەگەڵ ئەدیب و نووسەرانی
ناوچە جیاجیاکانی کوردستان بۆ
کاری ھاوبەشی فەرھەنگی ،رۆژی ٢٥
ڕێبەندانی  ،١٣٧٦دوای گەڕانەوەیان لە
پرسەی "مینا خانم"ی خێزانی "پێشەوا
قازی" ،لەگەڵ دەستەی نووسەرانی
گۆڤاری رسوە ،لە مەھابادەوە
بەرەو ورمێ ،بە کارەساتی دڵتەزێنی
ئۆتۆمۆبیل ،لەگەڵ دوو ھاوڕێی
تری ،کاک جەعفەری قازی و کاک
سەرتیپ مەنسووری ،دڵە سەوز و پڕ
ئەوینەکەیان لە لێدان کەوت.

"تهنیا"
چهند ڕۆژێکه کوڵی گریانێکی خهستم ههڵگرتووه و
هیچ دڵپڕێک،
چهند مانگێکه گهرووم پڕه له ئاواز و
هیچ بیسهرێک،
چهند ساڵێکه دیوانم پڕه له شیعر و
هیچ خوێنهرێک،
نادۆزمهوه
که فرمێسک و ئاواز و شیعرم جێ بێڵم
١٣٧٥ههتاوی

کورتە چیرۆک

ح.ئ سەقز

سۆنە و بۆنەی زمانی دایک
ئێواران دایکم ئەیناردم
و ئەیوت :لە بەر کانیاوی
مااڵن سۆنەکان بهێنەوە
بۆ نێو کوالنەکەیان..
ئاغای مدیر لە مەدرەسە
بە سۆنەکانی دایکمی
ئەوت( :ٱردک)! گەلێ
پێم ناخۆش بوو ،چۆن
بڵێم پێم ناخۆش نەبوو،
پێم گران بوو ،هەمان
مراوی مەلی ئاوی ..دایکم
پی ئەوت  :سۆنە ئاغای

هاواری بێدەنگی...

بێ
شرۆڤە

له هاواری بێدەنگییەوه بۆتان دەدوێم!
دەنگ  ،موژدەی جەژنی ژیانەوەی ژینه
له گەرووی خنکاوی شەقام و كۆاڵندا
دەنگ ،زرینگەی زەنگوڵەی شەرم و
زایەڵەی زێڕینی ئەشقه
له شادەمارەكانی جێژواندا
نۆتی ئاوازی بارانه،
گۆرانی بۆ جەژنی سروشت دەبارێنێ
دەنگ ،ڕۆحی مەسیحایی چوارچراكەی ـ
بیست و چواری مهاباته
بێ دەنگیش ،قرچه قرچی دارەكانی
دەی خاكەلێوەی بیست وشەش!
تا هەتایه له پەرستگەی یادی تاڵمان
زەنگ...زەنگ...دەزەنگێنێ...
دەنگ ،شکانی ڕەمزی قوفڵی
ئاپارتایدی "ماندێال"یه
وا ئەمڕۆ دێت،
له دەروازەی ژەنگ گرتووی بەندی "ئیمرالی" و
له زەنگی زاری زاگرۆس و ئاراراتم هاوار دەکا !.....
دەنگ ،دوایین ئاوازی ناو بووكەشووشەی تەنیا و
یەکەم خەندەی مناڵی ناو یەکەم بێشكەی هەڵەبجەیه.
له هاواری بێدەنگییەوە بۆتان دەدوێم
هاواری بێدەنگی....

مدیر ئەیوت ( :ٱردک)..
مامۆستام زۆرخۆش گەرەک
بوو ،پیاوێکی ئازەری بوو،
پیاوانی بەرمزگەوت پیان
ئەوت( :عەجەمۆکێ) حەزم
نەئەکرد دڵی بێشێنم،
وتم ئاغای مدیر تۆ بۆ بە
سۆنەکانی دایکم ئەڵێی:
ٱوردک؟ بزەیەکی گرت و
وتی  :ئەوەی دایکت ئەیڵێ
زمانی خۆیەتی ،ئەمەی من
ئەیڵێم زمانی ڕەسمی و

کتێبە کتێب!!  ..لە ماڵەوە
سەرودڵی دایکمم گرت ،وتم
دایە ئەی تۆ بۆ سۆنەکان
ناخەیتە نێو کتێب؟ دایکم
هەناسەیەکی بە ئاخەوە
لە ناخەوە هەڵکێشاو
وتی؛ من سینگ بە سینگ
ئەم سۆنانەم هێناوە ..تۆ
بەشکم تۆ!! ڕۆڵە گیان هەر
وا بچیت بۆ مەکتەبەکەت
بخوێنیت و بیانخەیتە نێو
کتێبەکەت.
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ڕێز گرتن لە زمانی دایکی ،ڕێز گرتن لە
شوناسی نەتەوەییە

٢١ی فێوریـــەی هەمـــوو ســـاڵێک وەک هەوڵێـــک بـــۆ ڕێگـــری کـــردن لـــە فەوتانـــی زمانـــە
زگماکییـــەکان لـــە جیهـــان و بـــە دەسپێشـــخەریی ڕێکخـــراوی یونێســـکۆی ســـەر بـــە نەتـــەوە
یەکگرتـــووەکان ،بـــە نـــاوی ڕۆژی جیهانـــی زمانیـــی دایکـــی ناودێـــر کـــراوە.
ڕێکەوت ــی 20ی ڕێبەندان ــی 1395ی هەت ــاوی ،حیزب ــی دێموکرات ــی کوردس ــتانی ئێ ــران وێ ــڕای
کۆمەڵ ــەی شۆڕش ــگێڕی زەحمەتکێش ــانی کوردس ــتانی ئێ ــران ڕاگەیەندراوێک ــی هاوبەش ــیان ب ــە
بۆن ــەی ڕۆژی جیهانی ــی زمان ــی دایک ــی ڕوو ل ــە خەڵک ــی کوردس ــتان ب ــاو ک ــردەوە و داوای ــان
کــرد کــە خەڵــک لــە هــەر دەرفەتێــک کــە بۆیــان دەگونجــێ ،دەنگــی مافخوازانــەی خۆیــان بــەرز
بکەن ــەوە و ب ــە ک ــردەوە داکۆک ــی ل ــە م ــاف و بەه ــا و س ــامانێکی نەتەوەی ــی بک ــەن ک ــە هەم ــان
زمان ــی دایکییە.ه ــەر ب ــەم بۆنەش ــەوە ئەندام ــان و الیەنگران ــی حیزب ــی دێموکرات ــی کوردس ــتانی
ئێــران لــە شــارە جۆڕاوجۆرەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
ب ــرد و ئ ــەم ڕۆژەی ــان ب ــەرز ڕاگ ــرت ک ــە ڕاپۆرت ــی بەردەس ــتتان بەش ــێکە ل ــەو چاالکییان ــە ک ــە ل ــە
ش ــار و ش ــارۆچکەکانی کوردس ــتان بەڕێ ــوە چ ــوون:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری بــۆکان بــە بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکــی ،ڕۆژی
هەینــی ڕێکەوتــی ٢٩ی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێوەبــرد.
تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە دەوروبـــەری قوتابخانەکانـــی؛ "قوتابخانـــەی حەســـەن کازمـــی،
قوتابخانــەی جابربنحەیــان ،هونەرســتانی دارولفنــون ،دەبیرســتانی کچانــەی "ئەلزەهــرا" ،قوتابخانــەی
کوڕان ــەی "س ــالمی ی ــەک ،دوو و س ــێ ،کچان ــەی "ئینق ــاب"ی ی ــەک ،دەبیرس ــتانی هەش ــتی
شـــەهریوەر ،دەبیرســـتانی فیردەوســـی ،هونەرســـتانی فەننـــی و حیرفەیـــی "عالمـــە تەباتەبایـــی"،
قوتابخان ــەی بەه ــاری ئەندیش ــە و دەبیرس ــتانی"چەمران" ،چاالکیی ــان بەڕێ ــوە ب ــرد.
بــە بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکــی ،پۆلێــک ل ـه الوانــی ب ـه ئهمهگــی شــاری ســنه بــۆ
ڕێزگرت ــن ل ـه ڕۆژی زمان ــی دایک ــی ل ـه ب ـهر دهرگای "ئی ــدارهی گش ــتیی ئام ــوزش و پەروهرش ــی
ش ــاری س ــنه" کۆبوون ـهوه و ب ــه ههڵگرتن ــی پالکارتێ ــک سیاس ـهتی پ ــر ل ـه ههاڵواردن ــی ڕێژیم ــی
کوم ــاری ئیس ــامیی ئێرانی ــان مهحک ــووم ک ــرد.
ل ـه س ـهر پالکارتهکــه بــه دوو زمانــی کــوردی و فارســی دروشــمی "دهســت ههڵگــرن ل ـه کوشــتنی
مێش ــکی مندااڵن ــی ک ــورد ب ـه س ـهپاندنی زمان ــی فارس ــی"" ،ب ــا تحمی ــل زب ــان نام ــادری دس ــت از
ژینوســاید اســتعداد فرزنــدان کــرد برداریــد" نووســرابوو.
ههروهه ــا ب ــۆ ب ــەرز ڕاگرتن ــی زمان ــی دایک ــی بەش ــێک ل ــە مندااڵن ــی ک ــورد ل ـه ش ــاری س ــنه ب ـه
هەڵگرتن ــی پ ــاکارت داوای خوێن ــدن ب ــهزمان ــی زگماکی ــان ک ــرد.
هەروەهــا بــە بۆنــەی ڕۆژی زمانــی دایکــی لــە شــاری شــنۆ ،لــە ســەر نــاوی "حیزبــی دێموکــرات
و کۆمەڵـــە"  ،لـــە "گەڕەکـــی مەجیـــد ئابـــاد ،مامتەمـــر ،مزگەوتـــی "نبـــی اکـــرم" ،گەڕەکـــی
حەنەفیــان ،ڕێــگای قەاڵتــۆک و ســەید ئــاوێ ،گەڕەکــی بــارزان ئابــاد و "خانــە معلــم" چاالکیــی
تەبلیغاتی ــان ئەنج ــام دا.
هەروەه ــا ل ــە ش ــاری س ــەقز ب ــە بۆن ــەی ڕۆژی جیهانی ــی زمان ــی دایک ــی ل ــه پارک ــی کەوس ــەر
چاالکی ــی تەبلیغیی ــان بەڕێ ــوە ب ــرد.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری مەریوانیــش ،شــەوی ١ی ڕەشــەمە و لــە بەرەبــەری
ڕۆژی زمانـــی دایکـــی ،لـــە گەڕەکەکانـــی مـــەردووخ ،دارســـێران  ٢و دارســـێران  ،٣شـــەهرەکی
کەوس ــەر ،ش ــەهرەکی زیب ــا ،پارک ــی ش ــانۆ ،مووس ــکی  ٢و بێهداش ــتی ژم ــارە  ٤و چوارڕێیان ــی
مووس ــک ،بەش ــێوەیەکی بەری ــن چاالکیی ــان بەڕێ ــوە ب ــرد.

هەروەهـــا هەمـــان شـــەو ،تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە شـــاری بـــۆکان بـــە بەڕێوەبردنـــی چاالکیـــی
تەبلیغیـــی تایبـــەت بـــە ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی زگماکـــی ،ڕێزیـــان لـــەم ڕۆژە پیـــرۆزە گـــرت.
ئــەو شــوێنانەی کــە تێکۆشــەرانی دێموکــرات چاالکییــان تێــدا بەڕێــوە بــرد بریتیــن لــە؛ قوتابخانەکانــی
وەح ــدەت ،دەبیرس ــتانی کچان ــەی دوازدەی فەروەردی ــن ،قوتابخان ــەی س ــەرەتایی کچان ــەی وەح ــدەت،
قوتابخانـــەی ســـەرەتایی کوڕانـــەی بێعســـەت ،بێهداریـــی مەجبورئـــاوا ،دواناوەندیـــی حەوتـــی تیـــر،
قوتابخان ــەی س ــەرەتایی کوڕان ــەی ئەمی ــن و قوتابخان ــەی کچان ــەی تلووع ــی ئ ــازادی و زانک ــۆی
پی ــام ن ــوور و ئ ــازاد ،قوتابخانەکان ــی ئیس ــتقالل ،ئهندیش ـه ،خومەین ــی ،ئی ــدارەی ئام ــوزش و پ ـهروهرش،
ئینقـــاب ،شـــەوانهڕۆژیـــی داشـــبهند ،هیجـــرت و فهرهنگیـــان.
هەروەهــا لــەم چاالکییــەدا ئەندامانــی حیــزب بــە نوســینی نــاوی دێموکــرات لــە کــۆاڵن و شــەقامەکان
جارێکــی تــر پشــتگریی خۆیــان لــە حیزبــی دێموکــرات وڕاســان نيشــان دایــەوه.
ئەندامــان و دڵســۆزانی حیــزب لــە شــاری شــنۆ لــە قوتابخانەکانــی پەرویــن ئێعتســامی ،فاتمیـه ،فنــی
حیرفهیـــی فەرزانـــگان ،موتههـــهری ،حاجـــی ڕهســـوڵییان ،شـــهرهف ،فهرههنـــگ و دانـــش ،تراکـــت و
پوس ــتێری تایب ــەت ب ــەم ڕۆژە و بهیاننامــهی حی ــزب و یهكیهت ــی پیشــهیی مامۆس ــتایانی كوردس ــتانی
ئی ــران ل ــە پێوەن ــدی لەگ ــەڵ ڕێزگرت ــن ل ــە ڕۆژی جیهانی ــی زمان ــی زگماکیی ــان ب ــاو ک ــردەوە ،ک ــە
لەگ ــەڵ پێش ــوازیی گەرم ــی قوتابی ــان و مامۆس ــتایان ب ــەرەوڕوو بووی ــەوە و هەروەه ــا ب ــۆ ڕێزگرت ــن ل ـه
ڕۆژی زمان ــی دایک ــی ل ـه ش ــوێنەکانی وەک قوتابخان ــەی "ح ــاج ڕەس ــووڵیان" ،هونەرس ــتانی "خدیج ــه
کب ــری"" ،ح ــەوزەی موقاومەت ــی بەس ــیجی قوتابخان ــەی گ ــورگاوێ" قوتابخان ــەی گون ــدی "نەرزی ــوێ"
و "پارک ــی ش ــەهرەکی فەرهەنگی ــان" چاالکی ــی تەبلیغاتی ــان ئەنج ــام داوە.
لـــە شـــاری مەهابادیـــش تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە قوتابخانـــەی موتههـــهری ،هونهرســـتانی
س ـهنعهتی ،دانیش ــگای ئ ــازاد س ــاختمانی ش ــماره  ٢و دانیش ــكدهی س ــەما ،قوتابخانەكان ــی گوندهكان ــی
ش ــاروێران و عهبدوڵاڵپ ــوور ،چاالکی ــی بەرین ــی تەبلیغ ــی بەڕێ ــوە چ ــوو.
هەروەهــا لــە پیرانشــاری ســەربەرز ،ئەندامــان و دڵســۆزانی حیــزب و خەمخۆرانــی زمانــی کــوردی ،لــە
قوتابخانەکانــی خامنهیــی ،ئەحمــەدی ڕۆشــەن ،شــاهێد ،دواناوەندیــی كچان ـهی زەینــەب و دواناوەندیــی
ســـدووقی و قوتابخانـــەی ئایینیـــی ســـهالحەدین ،تراکـــت و پوســـتێری تایبـــەت بـــەم ڕۆژەیـــان بـــاو
ک ــردەوە.
شــایانی باســە لــە بەشــێک لــەم چاالکییانــەدا ،لـه ڕێــگای ئێــس ئێــم ئێــس و تــۆڕهكۆمهاڵیهتییەكانــەوە
كورتهنامــهی( :زم ــان ناس ــنامهی نهتهوهیــه) و (ڕۆژی ٢ی ڕهشــهمه ڕۆژی زمان ــی دایكییــه) ب ــۆ
مامۆســتایانی قوتابخانـهكان نێــردراوه.
لـــه بهشـــێك لـــه قوتابخانهكانـــی ئـــهو شـــارانه مامۆســـتایان وانهكانیـــان بـــه شـــێعری كـــوردی دەســـت
پێک ــردووە و ڕێزگرت ــن ل ـه زم ــان و ئهدهبیات ــی ك ــوردی و ب ــاس ك ــردن ل ـه ڕۆژی ٢ی ڕهش ـهمه ڕۆژی
زمان ــی دایكیی ــان ب ــە ئەرکێک ــی نەتەوەی ــی زانی ــوە و داوای خویندن ــی زمان ــی كوردیی ــان ك ــردووه لــه
قوتابخانهكانـــی ڕۆژههاڵتـــی كوردســـتان ،كـــه لهگـــهڵ پێشـــوازیی قوتابییـــان بـــهرهوڕوو بووەتـــهوه.
ل ــە درێ ــژەی ئ ــەم چاالکییان ــەدا ،ڕێکخ ــراوە مەدەنییەکان ــی ش ــاری مەری ــوان س ــەبارەت ب ــە ڕۆژی
جیهانی ــی زمان ــی دایک ــی ،بەیاننامەیەکی ــان ب ــاو ک ــردەوە.
هەروەه ــا یەكیەتییەكان ــی ژن ــان ،الوان و خوێندكاران ــی دێموكرات ــی كوردس ــتانی ئێرانی ــش بـ ـە بۆنـ ـەی
ڕۆژی جیهانی ــی زمان ــی دایك ــی ڕاگەیەن ــدراوی هاوبەش ــیان ب ــاو ک ــردەوە.
ک ــە ل ــەم ڕاگەیەن ــدراوەدا ب ــاس ل ــە گرینگی ــی زم ــان وەک ئام ــرازی س ــەرەكیی پێوەندی ــی نێ ــوان
مرۆڤ ــەكان و بناغـ ـەی شارس ــتانیەت و پێش ــكەوتنی ت ــاك و كۆمەڵ ــگا ک ــراوە.

