
9 4

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

www.kurdistanmedia.comژمارە696 ،یەکشەمە١٥ی ڕەشەمەی ١39٥ی هەتاوی،٥ی مارسی ٢٠١٧

ئۆرگانی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

پـەیڤ

6٧

درێژە لە الپەڕەی٣ 
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ڕاسان وەک شەڕی                  

نوێ

مەرگی براکوژی

و  نەتــەوەکان  گەشــەکردنی  مێــژووی  لــە 
کوردیشــدا  نەتــەوەی  نێــو  لــە  بەتایبــەت 
بەداخــەوە دیــاردەی شــەڕی خــۆ بــە خــۆ، 
یــان شــەڕی نێــو خــۆ کــە لــە کولتــووری 
سیاســیی کوردســتاندا بــە شــەڕی براکــوژی 
خاوەنــی  و  بەرچــاو  دیاردەیەکــی  ناســراوە، 
کارنامەیەکــی ڕەشــی مێژووییــە. لــە هــەر 
و  هــەردەم کەســان  و کاتێکیشــدا  ســەردەم 
دەســتوپێوەندی و گرووپــی واش هەبــوون کــە 
بــەردەوام فوویــان بــە ئاگــری شــەڕدا کــردووە 
و ســووتەمەنیی زۆرتیــان بــۆ هێنــاوە، تاکــوو 

ئاگرەکــەی  ماڵوێرانکەرتــر بــێ!
و  دۆخ  نوێیــەدا  ســەردەمە  لــەم  بــەاڵم 
تێگەیشــتنی  و  سیاســی  هەلومەرجــی 
کــە  ئاســتێک  گەیشــتۆتە  کۆمەڵــگا 
قبــووڵ  کردەوانــە  جــۆرە  ئــەو  چیدیکــە 
نــاکا و هەرجــۆرە پەنابردنــە بــەر شــەڕێکی 

دەکا. مەحکــووم  خۆکــوژی 
دووســاڵ پێــش لــە بەرزاییەکانــی کێلەشــین، 
تیمێکــی پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکرات 
ک(  ک  )پ  گەریالکانــی  لەالیــەن 
گەمارۆدران و دوای چەندین ڕۆژ پێوەندیی 
سیاســی و گفتوگــۆ، بەداخــەوە کێشــەکەیان 
گەیانــدە لوولــەی چــەک و لــە شــەڕێکی 
چەنــد کاتژمێریــدا، چەنــد ڕۆڵەیەکــی کــورد 
تاڵــی  لــە هــەردووال پێکــران. ڕووداوێکــی 
مێژوویــی بــوو، و کارەســاتێک بەڕێــوە بــوو، 
بــەاڵم لەسەرهەســت بوونــی هــزری کــۆی 
کوردســتان بەگشــتی و ڕۆڵــی خەمخۆرانــی 
ــدن  ــا و ڕاگەیان ــواری میدی ــە ب ــتان ل کوردس
بــە گەورەکردنــەوەی  پێشــیان  و سیاســەت، 
ئاگرەکــە گــرت و شــەڕ ڕاوەســتا و دیالــۆگ 
ــە پێشــدا چارەســەر  ــوا ل و دانوســتان کــە دەب
بوایــە، بــەاڵم لــە بڕگــەی دووهەمــدا بــوو 
یاســاکانی  دیاریکردنــی  چوارچێــوەی  بــە 

سیاســەت و خەبــات.
ئاکامــی جوواڵنــی  لــە  پێــش  چەنــد ڕۆژ 
هێزەکانــی  ڕۆژاوا،  پێشــمەرگەی  هێــزی 
نــاوی  بــە  کــە  )پ ک ک(  بــە  ســەر 
هــەن،  شــەنگال  و  ڕۆژئــاوا  لــە  دیکــەوە 
لەگــەڵ ئــەو هێــزەی پێشــمەرگە بــەرەوڕوو 
ســاڵ  چەنــد  ئاکامــی  دووبــارە  و  بــوون 
دیالــۆگ و دانوســتان و ڕێککەوتــن و .. 
کــە بنپــێ خرابــوون، لــەو ڕۆژە کارەســاتبارەدا 
دووبــارە چارەســەر ئەســپێردرایەوە بــە لوولــەی 
ــەی کــورد  ــد ڕۆڵ ــەوە چەن چــەک، و بەداخ
ــی و پێکــران.  ــە قوربان ــوون ب ــە هــەردووال ب ل
بــەاڵم هــەر وەک ڕووداوەکــەی کێلەشــین، 
ڕای گشــتی و هــزری کۆیــی کوردســتانیان 
لەسەرهەســت بــوو، و بــە هەڵوێســتەوە پێشــیان 

بــە گەورەبوونــەوەی کارەســات گــرت.
لــە  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  دۆخــی 
و  سیاســەت  و  گــۆڕاوە  زۆر  کوردســتان 
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 

بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵت بەرانبەر 
پیالنگێڕیی سپای قودس دەوەستێتەوە

ئێــران  کوردســتانی  حیزبــی  شــەش 
ئــەو  بەرانبــەر  لەدژکردەوەیەکــدا 
عێــراق  پارلەمانــی  لــە  پیالنگێڕییــەی 
کۆبوونــەوە. ئــارا،  هاتۆتــە  بەرانبەریــان 
ڕەشــەمەی  ١١ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
کوردســتانی  حیزبــی  شــەش  هەتــاوی، 
سیاســیی  دەفتــەری  بنکــەی  لــە  ئێــران 
کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی  کۆمەڵــەی 

کۆبوونــەوە. ئێــران 
هەیئەتێکــی  کــە  کۆبوونەوەیــەدا  لــەو 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
نەزیــف  محەممــەد  سەرپەرەســتیی  بــە 
حیزبەکانــی  بــوو،  بەشــدار  تێیــدا  قــادری 
بــاس  ســەر  پڕژانــە  ئێــران  کوردســتانی 
داڕشــتنی  بــە  ســەبارەت  ڕاگۆڕینــەوە  و 
کــە  عێــراق،  پارلەمانــی  لــە  پیالنێــک 
لەژێــر نــاوی گەاڵڵەیەکــی یاســایی دا، لــە 
ژێــر  لــە  پارلەمــان  فراکســیۆنێکی  الیــەن 
ڕێبەریــی نــووری ئەلمالیکــی، ناســراو بــە 

"دەوڵەتــی یاســا" هاتۆتــە ئــارا و مەبەســت 
خواســتی  بەجێگەیاندنــی  گەاڵڵەیــە،  لــەو 
بــە  ســەبارەت  ئیســالمی  کۆمــاری 
دەرکــردن و چــەک کردنــی هێــزە سیاســییە 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  خەباتکارەکانــی 

کوردســتانە. هەرێمــی  خاکــی 
لــەو  بــوو  ئامــادە  حیزبــی  شــەش  هــەر 
ــەوە کــردەوە کــە؛  ــەوەدا، جەختیــان ل کۆبوون
الیــەن  لــە  پرۆژەیەکــە  گەاڵڵەیــە،  ئــەو 
مەبەســت  کــە  ئیســالمییەوە،  کۆمــاری 
خەباتــی  لــە  لێــدان  زەربــە  پرۆژەیــە  لــەو 
و  بــووە  ئێــران  کوردســتانی  خاباتکارانــی 
کاریگەریــی لەســەر ســەربەخۆیی سیاســیی 

دەبێــت. کوردســتان  هەرێمــی  و  عێــراق 
الیەنــەدا،  شــەش  کۆبوونــەوە  لــەو 
وێــڕای  ئێــران  کوردســتانی  حیزبەکانــی 
ئــەو  لەگــەڵ  لەپێوەنــدی  هاودەنگــی 
هاوبەشــیان  کۆمیســیۆنێکی  پرســەدا، 
ــەو ســۆنگەوە هــەوڵ  ــەوەی ل ــۆ ئ ــا ب پێکهێن

ــە  ــەو پێالنگێڕیی ــەوەی ئ ــۆ پووچــەڵ کردن ب
بــدەن و بەرنامــە و هەڵوێســت و کــردەوەی 
و  دیــدار  لەگــەڵ  لەپێوەنــدی  هاوبەشــیان 
ــانی فراکســیۆنە  گفتوگــۆ لەگــەڵ بەرپرس
سیاســییەکانی  تەیــارە  و  پارلەمانییــەکان 
بەشــدار لــە دەســەاڵتی عێــراق و هەرێمــی 

بگرنەبــەر. کوردســتان 
ــەوە،  ــەو ڕاپۆرتانــەی بــاو کراونەت بەپێــی ئ
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.
نــووری  دیــداری  پــاش  دەگوترێــت، 
ئەلمالیکــی و پاســدار ئیــرەج مەســجێدی، 
بەغــداد،  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  باڵوێــزی 
فراکســیۆنی دەوڵەتــی یاســا ئــەو گەاڵڵەیــان 

بــاس. بــەر  هێناوەتــە 

پەرویــزی،  کەریــم  پێوەندییــەدا،  لــەو 
حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ماڵپــەری کوردســتان میدیــای ڕاگەیانــد: 
"مەســەلەی یەکــەم ئەوەیــە کــە؛ هەندێــک 
لــە  کــه  ڕۆژهــەاڵت  کوردەکانــی  لــە 
هەرێمــی کوردســتان پەناهەندەی سیاســیین، 
لــە مــاوەی پەناهەندەبوونــی خۆیانــدا لــە زۆر 
مەســەلەی  بێبەشــن.  پەنابــەری  مافــی 
ــی  ــە کــە پاراســتنی پەنابەران دووهــەم ئەوەی
ــدا  ــزم تێی ــە واڵتێكــدا کــە تێرۆری سیاســی ل
دەســەاڵتدارە، ناتوانرێــت متمانــە بــە هێــزە 

بکرێــت". عێــراق  ئەمنییەتییەکانــی 
کەریــم پەرویــزی لــە درێــژەی لێدوانەکەیــدا 
الیــەن  لــە  کــە  "گەاڵڵەیــەک  دەڵێــت: 
ســپای قۆدســەوە ئامــادە کــراوە و لــە الیــەن 
لــە  ئیســالمی  بەکرێگیراوانــی کۆمــاری 
بەغــدا دێتــە گــۆڕێ، هیــچ ئێعتبارێکــی 
خــودی  و  نییــه  سیاســی  و  ئینســانی 

و  پاســداران  ســپای  و  قــودس  ســپای 
خــودی بەرپرســانی ڕێژیمــی ئیســالمی بــە 
تێرۆریســتییەکانیان لەژێــر  هــۆی کــردەوە 

نێودەوڵەتیــدان". تەعقیبــی 
سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــەی  ئــەو 
حیزبــی دێموکــرات ئەوەشــی ڕوون کــردەوە 
گۆڕەپانــی  کــە  عێــراق  "واڵتــی  کــە: 
تێرۆریســتەکانی ســپای پاســداران بــووە و 
ــەر  تێرۆریســتێکی وەک قاســم ســلێمانی ه
ڕۆژ لــە گۆشــەیەکدا حــزووری نیزامیــی 
موعتەبــەر  یاســایەکی  ناتوانێــت  هەیــە، 
سیاســییەکانی  پەنابــەره  دەرکردنــی  بــۆ 

هەبێــت".
وەک  "واڵتانێکــی  گوتیشــی:  ناوبــراو 
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
لــە  ئامریــکا  دەریاییەکانــی  هێــزە 
شــێوازی  تایبەتــدا  مانۆڕێکــی 
بەلەمــە  لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوە 
ئیســالمییان  کۆمــاری  خێراکانــی 

کــرد. تاوتــوێ 
دەنگــی ئامریــکا بــاوی کــردەوە؛ 
لــە ئاوەکانــی  هێزەکانــی ئامریــکا 
تایبەتیــان  مانۆڕێکــی  فلۆریــدا 
چەکوشــی"  "هەڵمەتــی  نــاوی  بــە 
ئەنجــام دا کــە تێیــدا شــێوازەکانی 
بەلەمــە  لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوە 
کۆمــاری  خۆکوژەکانــی  و  خێــرا 

لێکدرایــەوە. ئیســالمی 
یەکێــک  بــە  بەلەمانــە  ئــەم 
کۆمــاری  مەترســییەکانی  لــە 

کەنــداو  ئاوەکانــی  لــە  ئیســالمی 
دەریاییەکانــی  هێــزە  بــەدژی 

دەژمێردرێــن. ئامریــکا 
ناوێکــی  ژانویــەدا  مانگــی  لــە 
ئامریکایــی لــە گــەرووی هۆرمــۆز 
بــە  هەســتی  ئەوەیکــە  پــاش 
بەلەمەکانــی  لەالیــەن  مەترســی 
ســپای پاســدارانی ئێرانــەوە کــرد، ٣ 
تیــری هۆشــداری تەقانــد و ناچــاری 
کــردن ئــەو شــوێنە بەجــێ بهێڵــن.
لــە  ئامریکایــی  لێپرســراوانی 
مانگــی ســێپتامبردا ڕایانگەیانــد؛ 
ئیســالمی  کۆمــاری  هەوڵەکانــی 
بــۆ درووســت کردنــی ئاڵــۆزی لــە 
بەردەوامــە.  کەنــداودا  ئاوەکانــی 

بەلەمەکانــی ســپای پاســداران بەبــێ 
هیــچ هۆیــەک و تەنیــا بــۆ قەڵســە 
ئامریکاییــەکان  نــاوە  لــە  گێــڕان 

دەبنــەوە. نیزیــک 
لــەم مانــۆڕەدا کــە لەالیــەن ناوەنــدی 
ئێگلینــی  هەواییەکانــی  هێــزە 
نیزیــک  درابــوو،  ســاز  ئامریــکا 
هاوشــێوەی  بەلەمــی   ٣٥ بــە 
پاســداران  ســپای  بەلەمەکانــی 
کــە تەیــار بــە تیربــار بــوون خرانــە 
هێرشــی  بــە  و  تاقیکردنــەوە  بــەر 
هێلــی کۆپتێــڕ و جێتــی شــەڕکەر 

بوونــەوە. ڕووبەڕوویــان 

نیزامی پیاوساالر و 
پرسی ژن

خورافە، 
ڕێگاخۆشکەرێک بۆ 

دواکەوتوویی کۆمەڵگا

ئەرکی تاکی کورد 
لە دژی 

خیانەت و 
جاشایەتی

پەیامی كۆمیسیۆنی تەشكیالتی حیزبی دێموكرات بۆچەكدارەكانی ڕێژیم لە كوردستاندا  ل٢

حدکا: شەڕی کورد بە کورد مەحکووم دەکەین                                        ل٢
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پەیامی كۆمیسیۆنی تەشكیالتی حیزبی دێموكرات بۆ
 چەكدارەكانی ڕێژیم لە كوردستاندا

تیكــی  ا كر ێمو یی- د ە و تە ی نە ە و تنە و و بز
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان، لــە مــاوەی چەند 
ئــەوەی  ســەرباری  ڕابــردوودا،  دەیــەی 
بــە چەندیــن قۆناغــی مێژوویــی و  كــە 
هەســتیاردا تێپــەڕ بــووە و كۆمەڵێــك كەنــد 
بــووە، ئێستاشــی  بــەردەم  لــە  و كۆســپی 
لەگــەڵ بێــت هــەروا لــە ســەر پێیــە و پێــی 
ناوەتــە قۆناغێكــی نــوێ كــە لــە ئەدەبیاتــی 
سیاســی و الی بیــروڕای گشــتیی نێوخــۆ 
ڕۆژهــەاڵت"  "ڕاســانی  بــە  دەرەوە  و 

دەركــردووە. ناوبانگــی 
كــە  خەباتــدا،  نوێیــەی  قۆناغــە  لــەم 
خەباتــی  پەیامی"گرێدانــی  هەڵگــری 
ــی و  ــزی، هاوخەبات ــاخ"ە، یەكڕی ــار و ش ش
یەكگرتوویــی ڕیزەكانــی گــەل بــە هەمــوو 
پێویســتییەكی  توێژەكانــەوە،  و  چیــن 
مێــژووی  یەكالكەرەوەیــە.  و  مێژوویــی 
دەیــەی  چەنــد  تێكۆشــانی  و  خەبــات 
و  سروشــت  و  نەتەوەكەمــان  ڕابــردووی 
و  دوژمنــان  ڕاســتەقینەی  ماهییەتــی 
پەهلــەوی  ڕێژیمەكانــی  دەســەاڵتدارانی 
ئــەو ڕاســتییەی  و كۆمــاری ئیســالمی 
بەرپەرچدانــەوە،  بــۆ  كــە  ســەلماندووە 
ســەركوت و شكســت پێهێنانی بزووتنەوەی 
گەلەكەمــان،  نەتەوەیی-دێموكراتیكــی 

هەمــوو هێــز و توانــای خۆیان بەكارهێناوە.
دوژمنانــی گــەل و بزووتنەوەكەمــان، بــۆ 
و  ئیــرادە  ڕووخاندنــی  و  بەچۆكداهێنــان 
و  تێكۆشــەران  شۆڕشــگێڕیی  هەســتی 
ــی بزووتنەوەكــە، هەمــوو  دواجــار لەنێوبردن
بــە  دوژمــن  گرتووەتەبــەر.  ڕێگایەكــی 
زینــدان،  ئێعــدام،  ڕەشــەكوژی،  ڕێــگای 
ــدن و چاوترســێن  ــرۆر، سیاســەتی تۆقان تێ
دەیــان و  بــە  وەبەرنــان و  كــردن، تەمــاح 
هەوڵــی  دیكــە  پیالنــی  و  فێــڵ  ســەدان 
داوە بزووتنــەوەی مافخوازانــەی خەڵكــی 
داڕمــان  و  تووشــی شكســت  كوردســتان 
بــكات. مەخابــن، لــەم نێوانــەدا دیاردەیــەك 
لــە  چ  و  ڕابــردوو  لــە  چ  دوژمــن  كــە 
ئێستاشــدا پەنــای بــۆ بــردووە، سیاســەت 
چەكداركردنی تاكەكانــی  دیــاردەی  و 

بــووە. كوردســتان  كۆمەڵــگای 
قوربانیدانــی  و  خەبــات  مێــژووی 
وەبیــر  ڕاســتیەمان  ئــەو  گەلەكەمــان 
چەكداركردنــی  دیــاردەی  كــە  دێنێتــەوە 
تاكەكانــی كــورد لــە الیــەن دوژمنانــەوە، 
یــان چوونەپــاڵ ئــەم سیاســەتە بــە هــەر 
زیانێكــی  و  زەبــر  بووبێــت،  مەبەســتێك 
قورســی لە پەیكەری بزووتنەوەكەمان داوە 
و دواجــار ڕیزەكانــی گەلــی كــوردی بــەرەو 

پەرتەوازەیــی و دوو دەســتەیی بــردووە. بــە 
چەكدارانەیــان  ئــەم  دوژمنــان  ڕواڵــەت، 
پۆشــتە و تێــر و تەیــار كــردووە و بــە گــژ 
حیــزب  تێكۆشــەرانی  و  شۆڕشــگێڕان 
ناخــی  بــەاڵم  كردوونەتــەوە،  و گەلیانــدا 
ــەم دیاردەیــە، ڕاســتییەكی تاڵمــان وەبیــر  ئ
دێنێتــەوە و لــە چەنــد ڕووەوە جێــی ســەرنج 

تێڕامانــە.  و 
ــۆ  ــان ب ــە چەكی ــەو كەســانەی ك ــەم، ئ یەك
دوژمــن هەڵگرتــووە، لــە دژی نەتەوەكەیــان 
وەســتاونەتەوە و ڕاســتەوخۆ خزمــەت بــە 

دوژمــن دەكــەن. 
ئەمــەش تەنهــا یــەك مانــای هەیــە، ئەویش 
ڕشــتنی خوێنــی كــوردە بــە دەســتی كــورد 
دەكەوێتــە  كــە  نییــە  لــەوەدا  گومــان  و 
چوارچێــوەی خیانەتــەوە و لــەم نێوانەشــدا، 
كارەســاتە،  ئــەم  ســەرەكیی  بــراوەی 

بێبەزەیــی و خوێنڕێــژە. دوژمنــی 
ئــاژاوە  و  دووبەرەكــی  نانــەوەی  دووەم، 
و چەنــد دەســتەیی لــە نێــوان ڕیزەكانــی 
گەلــدا. دوژمــن لــەم ڕێگەیــەوە، تــۆوی 
نێــوان  لــە  تۆڵەكردنــەوە  و  بێ متمانەیــی 
ــدا دەچێنــێ،  تێكۆشــەران و بەالڕێداچووان
لــە  هەبێــت،  زیانێــك  ئەگــەر  دیســانەوە 
یەكڕیزیــی  و  بزووتنــەوە  پەیكــەری 

دەكــەوێ.  گەلەكەمــان 
و  چەكداركــردن  سیاســەتی  ســێهەم، 
و  كەرامــەت  ڕەوتــە،  بــەم  پەیوەســتبوون 
بنەماڵەیــی  و  كۆمەاڵیەتــی  پێگــەی 
ئــەو كەســانە دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە، كــە 
ــیارێتی و  ــە بەرپرس ــتكردن ب ــێ هەس ــە ب ب
تەنیــا لــە بــەر ئیمكانــات و هەندێــك پلــە و 
پۆســت و شــتی كاتــی، ئامــادەن خزمــەت 
گــەل  دوژمنانــی  و  داگیركــەران  بــە 
بكــەن. ئەمــەش لــە خۆیــدا بووەتــە هــۆی 
دواكەوتــن و خایاندنــی ڕەوتــی خەباتــی 
مافخوازانــە و ســەرقاڵبوونی بــە شــەڕ و 
ــۆ  ــەی ب ــن پیالنەك ــە دوژم ــەك ك ملمالنێی

داڕشــتووە.
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
بزووتنــەوەی  ڕێكخــەری  و  ڕێبــەر  كــە 
نەتەوەیی-دێموكراتیكــی گەلــی كــورد لــە 
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتانە، وەك حیزبێكــی 
و  بزووتنــەوە  بــە  بەرانبــەر  بەرپرســیار 
ســەرجەم چیــن و توێژەكانــی كوردســتان 
و لــە ســەرووی هەموویانــەوە بەرژەوەندیــی 
لــە  بــەردەوام  نەتەوەیــی،  و  گشــتی 
هەڕەشــەكانی  و  مەترســی  بــارەی 
چەكداربــوون  و  چەكداركــردن  دیــاردەی 
لــە دژی خەباتــی ڕەوا و مافخوازانــەی 

لێــرەوە  داوە.  هۆشــداریی  كــورد  گەلــی 
ڕایدەگەیێنیــن ئــەم قۆناغــە نوێیــە، زیاتــر 
لــە هەمــوو كات پێویســتی بــە یەكڕیــزی، 
یەكدەنگــی و هاوخەباتیــی ســەرجەم چیــن 
كوردســتان  كۆمەڵــگای  توێژەكانــی  و 
هەیــە. بــە تایبەتــی كە مەبەســتمان لێرەدا، 
ڕێژیمــی  هەڵخەڵەتاوەكانــی  چەكــدارە 
ــە كوردســتاندایە و  كۆمــاری ئیســالمی ل
دەبــێ لــە گرنگیــی ئــەم بابەتــە تێبگــەن.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــڕان، بە 
هەســتكردن بــە بەرپرســایەتیی مێژوویــی 
خــۆی بەرانبــەر بــە ئێســتا و دواڕۆژی 
جەمــاوەری  و  شۆڕشــگێڕانە  خەباتــی 
نــاوی هاوخەباتیــی "شــار  لــە ژێــر  كــە 
و شــاخ"دا هاتــووە، چەكدارانــی كــوردی 
دەكاتــەوە  ئــاگادار  دەســەاڵت  بــە  ســەر 
لــە گرنگــی و هەســتیاری ئــەم قۆناغــە 
ــان  ــات تێبگــەن و چەكەكانی ــەی خەب نوێی
بــە دوژمــن  دابنێــن و چیــدی خزمــەت 

نەكــەن.
ئەگــەری  لــە  دێموكــرات،  حیزبــی 
بەردەوامــی و خزمەتــی ئــەم چەكدارانــە بە 
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســالمیدا هۆشــداری 
ــە  ــی ســەر ب دەدات و داواكارە چەكدارەكان
ڕێژیــم، ئەگــەر ناتوانــن هاوكاریی خەباتی 

نوێــی ڕۆژهــەاڵت بكــەن، بەالنیكەمــەوە 
ــی  ــمەرگە و خەبات ــزی پێشـ دژایەتیــی هێ
ڕەوای ڕۆڵەكانــی گــەل نەكــەن. ئــەوەی 
ڕوونــە، ئــەو چەكدارانــەی كــە خزمــەت 
لــە  و  دەكــەن  بــە سیاســەتەكانی ڕێژیــم 
هێــزی  یارمەتیكردنــی  و  هــاوكاری 
ــە  ــن، ل ســەركوتكەری دەســەاڵت بەردەوام
هێــزی  دژكــردەوەی  و  هەڵوێســت  گــەڵ 
بــە  لێــرەدا  دەبنــەوە.  ڕووبــەڕووو  گــەل 
ــە  ــەوە ك ــت بكەین ــن جەخ پێویســتی دەزانی
ئەركــی سەرشــانی ســەرجەم چیــن و توێــژ 
كوردســتانە  كۆمەڵــگای  تاكەكانــی  و 
ئــەم  لۆمــەی  و  هانــدان  ڕێنوێنــی،  بــە 
گەڕانەوەیــان  بــۆ  ڕێــگا  چەكدارانــە، 
یــان بەالنیكەمــەوە  بــۆ ڕیزەكانــی گــەل 
كــە  ڕابردوویــەی  لــەو  پاشەكشــەكردن 

بكــەن. خــۆش  هەیانبــووە، 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیسیۆنی تەشكیالت

٢٧ی فێوریەی ٢٠١٧ی زایینی
٩ی ڕەشەمەی ١٣٩٥ هەتاوی

حدکا: شەڕی کورد بە کورد مەحکووم دەکەین
نیزامیــی  ـ  سیاســی  کۆمیســیۆنی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ســەبارەت بە شــەڕی نێوان پێشــمەرگەی 
ڕاگەندراوێکــی  یەبەشــە  و  ڕۆژئــاوا 

بــاو کــردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  هەمــوو  بــۆ 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران

ساو
داواکاریــن لــە ئێــوە بەڕێــزان کــە دوور 
بکەونــەوە لــە الیەنگــری کــردن لە الیەنە 
ــاوای کوردســتان.  سیاســییەکانی ڕۆژئ
سیاســەتی حیزبــی ئیمــە، الیەنگــری لــە 
هیــچ یــەک لــەو الیەنانــەی ڕۆژئــاوا 

بــەدژی الیەنێکــی تــر نیــە.
الیەنــە  کــە  داواکاریــن  ئێمــە 
بتوانــن  ڕۆژئــاوا  سیاســییەکانی 
کێشــەکانی خۆیــان لــە ڕێــگای وتۆوێــژ 
و دیالۆگــەوە چارەســەر بکــەن و خۆیــان 
ــی  ــە شــەڕ و تێکهەڵچوون دوور بگــرن ل
بــە دژی یەکتــر، تاکــوو  چەکــداری 
خوێنــی ڕۆڵــەی کــورد بەدەســت یەکتــر 

نەڕژێــت.
و  کــورد،  بــە  کــورد  شــەڕی  ئێمــە 
براکــوژی بەتــەواوی مەحکــوم دەکەیــن 
لــە  بێالیەنیــن  کاتەشــدا  لــەو  هــەر  و 
کێشــە و ئیختیالفاتــی نێــوان ئەحزابــی 
کــورد، بۆیــە داواکاریــن لــە ئەندامــان و 

الیەنگــران و دۆســتانی حیــزب کــە 
حیــزب  سیاســەتەی  ئــەو  ڕەچــاوی 
ئاواتەخوازیــن  تــر  بکەن.جارێکــی 
کــە دیالــۆگ و لۆژیکــی وتۆوێــژ 
کێشــەکان  ڕێگاچــارەی  تاکــە  بــە 

بزانرێــت.
کۆمیسیۆنی سیاسی ـ نیزامیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران
١٣ی ڕەشەمەی ١٣٩٥ی هەتاوی

٣ی مارسی ٢٠١٧ی زایینی

حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت دژی پیالنی پارلمانی عێراق 
کۆبوونەوە

٦ حیزبــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دژی 
پیالنــی پارلمانــی عێــراق کۆبوونــەوە.

١١ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ڕەشــەمەی ١٣٩٥ی هەتــاوی، هەیئەتی 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  حیزبــی   ٦
کۆمەڵــەی  سیاســیی  دەفتــەری  لــە 
زەحمەتکێشــانی  شۆڕشــگێڕی 

کۆبوونــەوە. ئێــران  کوردســتانی 
هەیئەتێکــی  کــە  کۆبوونەوەیــەدا  لــەو 
بــە  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
سەرپەرەســتی محەممەدنەزیــف قــادری 
حیــزب  سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 
هەوڵــی  بــە  ســەبارەت  بــوون،  بەشــدار 

عێــراق  پارلمانــی  ئەنــدام  ژمارەیــەک 
ــە مەبەســتی دەرکــردن و چەککردنــی  ب
تێکۆشــەرانی کــوردی ئێــران لــە ئارادایــە 
و تــا ئێســتا نەچۆتــە قۆناغــی جێبەجــێ 

کردنــەوە، گفتوگــۆ کــرا.
هەمــوو  زانیارییــەکان  دواییــن  بەپێــی 
الیەنــەکان لەســەر ئــەوە یەکدەنــگ بوون، 
کــە ئــەوە پیالنــی کۆمــاری ئیســالمیی 
ئێرانــە و بــە مەبەســتی زەربەلێــدان لــە 
کاری  ئێــران  کــوردی  تێکۆشــەرانی 
لــە  کاریگەریــی  کــە  دەکرێــت،  بــۆ 
ســەر ســەربەخۆیی سیاســیی عێــراق و 

هەیــە. کۆردســتانیش  هەرێمــی 

لــە کۆتایــی ئــەو کۆبوونــەوەدا الیەنەکان 
وێــڕای هاودەنگــی لەســەر ئــەو مەســەلە 
پێکهێنــا  هاوبەشــیان  کۆمیســیۆنێکی 
تاکــوو لــەم ڕێگــەوە هــەوڵ بــۆ پووچــەڵ 
ــدەن و  ــە شــوومە ب ــەو پیالن ــەوەی ئ کردن
بــۆ ســەردان و دیــدار لەگــەڵ ســەرۆکی 
الیەنــە  و  پەرلەمانییــەکان  کۆتلــە 
کاری  بەرنامــەی  پێوەندیــدارەکان 

هاوبــەش بەڕێــوە ببــەن.
دوای کۆبوونەوەکە پرێس کۆنفراســێک 
پێکهــات  الیەنــەکان  ســەرجەم  بــۆ 
پەیامنێــران  پرســیاری  وەاڵمــی  و 
درایــەوە. ڕاگەیانــدن  وکاناڵەکانــی 

شاندێکی حیزب بەشداریی لە کۆبوونەوەی 
مێری دا کرد

فەرمیــی  بانگهێشــتی  ســەر  لــە 
شــاندێکی  مێــری،  ئەنســتیتۆی 
دێموکــرات  حیزبــی  پایەبــەرزی 
کۆبوونــەوەی  لــە  بەشــدارییان 
سیاســییەکانی  الیەنــە  ڕێبەرایەتــی 
کــرد. کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 

پێنج شــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
ڕێکەوتــی ٥ی ڕەشــەممەی ١٣٩٥ی 
لەســەر  هەتــاوی)٢٠١٧/٢/٢٣( 
ــی  بانگهێشــتی ئەنســتیتۆی ڕۆژهەاڵت
 "MERI" توێژینــەوە  بــۆ  نێوەڕاســت 
بەرپرســانی  لــە  کۆبوونەوەیــەک 
سیاســی  الیەنــی  کۆمەڵێــک 
پێکهــات  خۆرهــەاڵت  کوردســتانی 
دێموکراتــی  حیزبــی  شــاندێکی  و 
سەرپەرەســتی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
ســکرتێری  هیجــری،  مســتەفا  بەڕێــز 
بــوو. بەشــدار  تێیــدا  حیــزب  گشــتی 
لــە دەســپێکی کۆبوونەوەکــەدا د. دالوەر 
ئەنســتیتۆی  بەرپرســی  عەالئودیــن 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــۆ توێژینــەوە 
بەشــدارانی  بەخێرهاتنــی   "MERI"
لــە  خــۆی  خۆشــحاڵیی  و  کــرد 
ــوازیی  ــە و پێش ــی کۆبوونەوەک پێکهاتن
الیەنــە سیاســیەکان بــۆ بەشــداری کردن 
دەربــڕی و هیــوای خواســت ئاکامــی 
دانیشــتنەکە بتوانــێ گیانــی هــاوکاری 
و هەماهەنگــی لــە نێوانیانــدا پتــر بــکا.
کۆمەڵێــک  دالوەر  د.  ئــەوە،  پــاش 
ڕەوشــی  وەک  گرنگــی  پرســی 
سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دوای 
وەک  "ترامــپ"،  هاتنەســەرکاری 
ئامریــکا  نوێــی  ســەرۆک کۆمــاری 
ڕێژیمــی  لەگــەڵ  پێوەندییەکانیــان  و 

کۆماری ئیســالمی ئێران، ڕەوشــی کورد 
ڕۆڵــی  و  کوردســتان  خۆرهەاڵتــی  لــە 
نوێیــەدای  ئاڵوگــۆڕە  لــەم  حیزبــەکان 
بەشــداربووان.لەم  نــەزەری  بــەر  خســتە 
کۆبوونەوەیــەدا بەڕێــز مســتەفا هیجــری 
لەســەر سیاســەتەکانی ڕێژیمــی کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران لــە ئاســتی نێوخــۆی 
و  زەبــر  و  ســەرکوت  لــە  بریتییــە  کــە 
ــی سیاســی  ــە چاالکان زەنــگ بەرانبــەر ب
و مەدەنــی، نکۆڵــی کــردن لــە شۆناســی 
ــران و بەتایبــەت دژایەتــی  ــی ئێ نەتەوەکان
کردنــی لەگــەڵ پرســی کــورد لــە هەمــوو 
گەیشــتن  بــۆ  کوردســتان  پارچەکانــی 
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 
ــاکام  ــران و بەئ ئۆپۆزیســیونی کــوردی ئێ
نەگەیشــتنی ڕێککەوتننامــەی ناوکیــی 
ڕێژیــم لەگــەڵ واڵتانــی ٥ کــۆ ١ بــەو 
ــم باســیان لــێ  شــێوەیەی ڕێبەرانــی ڕێژی

دەکــرد، بــە ڕوونــی قســەی کــرد.
باســەکەیدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
لــە  کــورد  کــە؛  بــەوەدا  ئامــاژەی 
کاتێــک  کوردســتان  خۆرهەاڵتــی 
لــەو  کــە  هێزێــک  ببێتــە  دەتوانــێ 
ئاڵوگــۆڕە سیاســییانەدا بــە ئەژمــار بێــت، 
نێوخۆیــی  ئاســتی  لــە  خــۆی  بــۆ  کــە 
کۆمەاڵنــی  بتوانــێ  و  بــێ  چــاالک 
ڕێژیــم  سیاســەتەکانی  دژی  خەڵــک 
سیاســییەکانیش  حیزبــە  و  ڕێکبخــات 
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 
نێونەتەوەییشــدا  و  هەرێمــی  ئاســتی 
ببینــە هێزێکــی شــوێندانەر و جێــگای 
لــە کۆتایــی  ســەرنج.بەڕێز هیجــری 
باســەکەیدا وتــی؛ ئێمــە وەک حیزبــی 
بــۆ  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
جوواڵنــەوەی  چاالکبوونــی  زیاتــر 
کوردســتان  خۆرهەاڵتــی  لــە  کــورد 
ئــەو  لەگــەڵ  هاوکاریــن  ئامــادەی 
خاڵــی  کــە  سیاســییانەی  الیەنــە 
هاوبەشــیان بــۆ خەبــات دژی ڕێژیــم 
لەگەڵمــان هەیــە؛ جارێکــی دیکــەش 
بــۆ  کــرد  مێــری  ناوەنــدی  سپاســی 
نزیــک  لــە  تەقەالکانیــان  و  هــەوڵ 
سیاســییەکانی  هێــزە  کردنــەوەی 
کوردســتان.لەم  خۆرهەاڵتــی 
و  حیــزب  لــە  هــەرکام  کۆبوونــەوەدا 
ڕاوبۆچوونــی  سیاســییەکان  الیەنــە 
خۆیــان بــاس کــرد، ئــەوەی جێــگای 
خۆشــحاڵییە کەشــی کۆبونەوەکە زۆر 
ــەدا  ــەو ڕاگۆڕینەوەی ــوو و ل دۆســتانە ب
خاڵــی  کۆمەڵێــک  هــاوکاری  بــۆ 
کــە  کــرا،  پــێ  ئامــاژەی  هاوبــەش 
دەتوانــێ بــۆ درێژەدانــی دانیشــتنەکان 
و پراکتیــزە کردنــی ئــەو بۆچوونانــە 
ئــەو  کۆتایــی  بێ.لــە  یارمەتیــدەر 
کۆبوونەوەیــەدا، د. دالوەر عەالئودیــن 
جارێکــی تــر سپاســی بەشــدارانی کــرد 
پرۆســەیەدا  لــەم  خواســت  هیــوای  و 
هەڵبگیــرێ. عەمەلی تــر  هەنــگاوی 

حیزبی شیوعیی کوردستان سەردانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد

کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران 

ــە  ــتان ل ــی شــیوعیی کوردس و حیزب
و  ناوچــە  سیاســیی  ڕەوشــی  ســەر 
پرســی کــورد پێکــەوە کۆبوونــەوە.
ڕێکەوتــی  سێ شــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٥ی  ڕەشــەمەی  ٣ی 
پایەبــەرزی  شــاندێکی  هەتــاوی، 
بــە  کوردســتان  شــیوعیی  حیزبــی 
سەرپەرەســتیی "د. کاوە مەحمــوود"، 
حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری 
ســەردانی  کوردســتان  شــیوعیی 
حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری 
ئێرانیــان  کوردســتانی  دێموکراتــی 

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

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

کرایــەوە. پێداگــری  هەیــه، 
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درێژەی پەیڤ
ــی خــاک و سیاســەتماندا، ئاســتی تێگەیشــتنی کوردســتان و هــزری  ــی نەتەوەکەمــان و داگیرکەران گوشــار و هەڕەشــەی دوژمنان
ــە کــە خۆبەخــۆ پێــش بــە  ــان هەی ــەر خەتم ــتەوەر و لەس کۆیــی ئــەم نەتەوەیــە گەیشــتۆتە ئــەو ڕادەیــەی کــە کۆمەڵگایەکــی هەس

ســەرهەڵدانی کارەســاتی نێوخۆیــی دەگــرێ.
ــە ئاگــری شــەڕی ماڵوێرانکــەری نێوخۆییــدا  ــن کــە فــوو ب ــدی گرووپیشــدا دەســتی وا هەب ــو هەن ــە نێ ــەن و ل ڕەنگــە گــرووپ و الی
ــەدراوە کــە  ــان پێ ن ــەاڵم ڕێگەی ــەکان و ســووتانی کوردســتانە، ب دەکــەن و ئاکامــی وەهــا شــەڕێکیش تەنیــا ماڵوێرانــی هەمــوو الیەن
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.

ڕێژیمی ئێران وانە دژی حیزبە کوردییەکان دەڵێتەوە

پــەروەردەی  و  فێرکــردن  بەرپرســانی 
و  دژایەتــی  بــۆ  ئێــران  ڕێژیمــی 
بەدناوکردنــی حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت، 
خوێنــدن  داهاتــووی  ســاڵی  بــۆ 
حیزبــە کوردییــەکان  وانەیــەک دژی 

دەڵێنــەوە. قوتابخانــەکان  لــە 
لــە دواییــن هەوڵەکانــی ڕێژیمــی ئێــران 
لــە  کــورد  نەتــەوەی  خەباتــی  دژی 
دژبــەری  حیزبەکانــی  و  ڕۆژهــەاڵت 
ئــەو  دژی  وانــەی  ڕێژیمــە،  ئــەو 
حیزبانــەی بــە فەرمــی لــە خوێندنــی 

کــردووە. زیــاد  قوتابیــان 
ــە  ــۆ ئەمســاڵ وات ــە ب ــەم هەواڵ ــی ئ بەپێ
ســاڵی نوێــی خوێنــدن، لــە کالســی ٦ و 
٧دا لــە قوتابخانــەکان وانــە دژی حیزبــە 

کوردییــەکان دەوترێتــەوە.
ــە  ــا دژی حیزب ــە تەنی ــە وتنەوەی ــەو وان ئ
دژی  بەڵکــوو  نیــە،  کوردییــەکان 

ــان کــردەوەی  ــوننەش هەم ــی س مەزهەب
بەڕێوەدەبرێــت. دزێــو 

لــەو پێوەندییــەدا لــە هەواڵێکــدا کــە بــه 
ماڵپەڕی کوردســتان میدیا گەیشــتووە، 
مامۆســتایانی قوتابخانەکانــی نەغــەده 
دژی حیزبــی دێموکــرات وانــە دەڵێنــەوە 
لــە  بــاس  خۆیانــدا  وانەکانــی  لــە  و 
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  و  ڕاســان 
دێموکــرات دەکــەن و حیزبــی دێموکرات 
ــاوکاری ئیســتبداد"  ــە "شــەڕخواز و ه ب

لــە قەڵــەم دەدەن.
دژی  لەکاتێکــدا  ئێــران  ڕێژیمــی 
دەڵێتــەوە  وانــه  مەزهەبــەکان  ســوننە 
مەزهەبــە  و  ئاییــن  پێڕەوانــی  کــە؛ 
غەیــرە شــیعەکان لــە ئێرانــدا بــەردەوام 
لەالیــەن دەســەاڵتەوە ســەرکوت دەکرێــن 
لــە  بەرچــاو  ژمارەیەکــی  ســااڵنە  و 
پێڕەوانــی مەزهەبــی ســوننە و ئایینــی 

لەالیــەن  و...  مەســیحییەت  بەهایــی، 
و  دەستبەســەر  ئێرانــەوە  ڕێژیمــی 

دەکرێــن. مەحکــووم 
خەباتــی  دەســتپێکی  ســەرەتای  لــە 
نوێــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
و  سیاســی  بەرپرســانی  ئێرانــەوە، 
نیزامیــی بــااڵی ئــەو ڕێژیمــه بــەردەوام 
هەڕەشــە لــە حیزبــی دێموکــرات دەکــەن 
و لــە هەوڵــدان کــە بــە هــەر شــێوەیەک، 

بەرەنــگاری ئــەم خەباتــە ببنــەوە.
ــە  ــی دێموکــرات ل ــی حیزب ــی نوێ خەبات
نەورۆزی ئەمســاڵدا لەژێر ناوی ڕاســان 
دەســتی پێکــرد و حیزبــی دێموکــرات 
هەتــا ئێســتا چەندیــن ڕۆڵــەی بــە نرخــی 
کــردووە  فیــدا  ڕێگایــەدا  لــەو  خــۆی 
و لــە ســەر درێژەپێدانــی ئــەم خەباتــە 

شــێلگیره.

سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی ئێران 
ترسی لێ نیشتووە

ســپای  زەمینیــی  هێــزی  فەرمانــدەی 
پاســدارانی ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران، 
ڕۆژنامەوانیــدا  کۆنفڕانســێکی  لــە 
نوێــی  خەباتــی  ســەر  کــردە  هێرشــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

ئێــران.
هەواڵدەریــی  کــە  ڕاپۆرتێــک  بەپێــی 
پاســدارنی  ســپای  بــە  ســەر  "فــارس" 
ڕێژیــم بــاوی کردووەتــەوە، محەممــەد 
ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی  پاکپــوور، 
هەتــاوی،  ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی  ٣٠ی 
ڕۆژنامەوانیــدا  کۆنفڕانســێکی  لــه 
حیزبــە  کــە؛  کــردووە  لــەوە  باســی 
کوردییەکانــی دژبــەری ڕێژیمــی ئێــران 
پێکــردووە  دەســت  تازەیــان  چاالکیــی 
پاســداران  ســپای  هەمانکاتــدا  لــە  و 
"اشــراف اطالعاتــی" خــۆی لــە ســەر 
بــە  نیســبەت  کوردســتان  باشــووری 
پێشــوو ٧٠ لــە ســەد زیــاد کــردووە و بــه 

ســەر ئــەو حیزبانــەدا "مسلط"ـــە.
قســەکانیدا،  بەشــێکی  لــە  ناوبــراو 
بێ بنەمــای  قســەی  و  تۆمــەت 
خســتە پــاڵ حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت، 
دێموکراتــی  حیزبــی  تایبــەت  بــە 
بارەیــەوە  لــەو  و  ئێــران  کوردســتانی 

ــە  ــە ب ــەو حیزبان ــک ل ــد؛ هەندێ ڕایگەیان
پشــتیوانیی "ڕێکخــراوە بــان ناوچەییەکان 
دەوروبــەری  واڵتانــی  لــە  هەندێــک  و 
ــان دەســت  ــداو"، "قۆناغــی نیزامی"ی کەن

پێکردووەتــەوە.
ــم، هەروەهــا  ئــەو مــۆره نیزامییــەی ڕێژی
باکــووری  لــە  کــردووە؛  لــەوە  باســی 
لەوبــەری  و  ئێــران  واڵتــی  ڕۆژئــاوای 
زۆر  کۆنســوولگەریی  ســنوورەکان 
دروســت بوونــە تــا حیزبــە کوردییــەکان 

بــدەن. هــان  ئێمــە  دژی 
ــی  ــی نوێ ــتپێکردنی خەبات ــە دوای دەس ل
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
چاالکیــی  و  ڕاســان  نــاوی  لەژێــر 
هێــزی پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی واڵت، 
بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران بەردەوام درۆ و 
چەواشــەکاری دژی حیزبــی دێموکراتی 
و  دەکەنــەوە  بــاو  ئێــران  کوردســتانی 
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت بــه هەندێــک الیــەن 
ــەوەش  ــی گــرێ دەدەن، ئ ــی بیان و واڵتان
نوێــی  خەباتــی  کــە  کاتێکدایــه  لــە 
ئیــرادەی  حیزبــی دێموکــرات ویســت و 

ڕۆژهەاڵتــە. کوردســتانی  خەڵکــی 
هیجــری  مســتەفا  پێوەندییــەدا،  لــەو 
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی 

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

دەکات.

ڕێژیمی ئێران لە ڕۆژهەاڵت پیالنی نوێی ئەمنییەتی 
گرتەبەر

ڕێژیمــی  ئەمنییەتییەکانــی  ناوەنــدە 
ئێــران بــه هــۆی ترســیان لــە خەباتــی 
نوێــی خەڵکــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت، 
ســەرکوتکارانەی  و  دزێــو  پیالنــی 

گــەڕ. خســتووەتە  زیاتریــان 
ســپای  تێرۆریســتیی  ڕێکخــراوی 
هــەر  بــە  ئێــران  ڕێژیمــی  پاســدارانی 
هەوڵــی  لــە  ڕێگایــەک  و  شــێوە 
ئەمنییەتی تــر کردنــی ڕۆژهەاڵتدایــه 
دەگێڕێــت. دەخاتــە  زیاتــر  پیالنــی  و 
لــە دوای دەســت پێکردنــی قۆناغێکــی 
نــوێ لــە خەباتــی خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت 
دێموکراتــی  حیزبــی  ڕێبەرایەتــی  بــە 
نــاوی  لەژێــر  ئێــران،  کوردســتانی 
بــە  ڕێژیــم  ڕۆژهــەاڵت،  ڕاســانی 
ئــەو  و  نیشــتوە  لــێ  ترســی  تــەواوی 
خەباتــە وەکــوو مەترســییەکی گــەورە 
ــۆ ئاسایشــی واڵتەکــەی  و ســەرەکی ب

دەبینــێ. خــۆی 
ــدا  ــی خۆی ــن هەوڵەکان ــە دوایی ــم ل ڕێژی
ــە شــێوازی جۆراوجــۆر ترســی خــۆی  ب
پێوەندییــەدا  لــەو  و  کــردووە  ئاشــکرا 
شــاری  لــە  لەوەپێــش  ماوەیــەک 
بــۆکان جــاش و پاســدارەکانی بنکــەی 
ڕێژیــم  پاســدارانی  ســپای  ســەرەکیی 
لــە  لــە جــاددەی ســەد،  )هەڵکەوتــوو 
ئیــدارات(،  موجتەمەعــی  تەنیشــت 
ئــەو  خەڵکــی  بــە  فۆڕمێکیــان 
گەڕەکــە واژۆ کــردووە کــە ناوەڕۆکــی 
کــە؛  بــووە  شــێوەیە  بــەو  فۆڕمەکــە 
هــەر کەســێکتان بینــی ســەرقاڵی وێنــە 
ــوو  ــە بنکــەی ســپا ب ــن ل ــم گرت ــا فیل ی
ئاگادارمــان بکەنــەوە و هەروەهــا لــەو 
ــەو کەســانەی کــە  ــووە ئ فۆڕمــەدا هات
فۆڕمەکەیــان واژۆ کــردوە ئەرکــدارن 
شــێوەیەک  هــەر  بــە  ئەگــەر  کــە 

ویســتیان ماڵەکەیــان چــۆڵ بکــەن و 
ــان  ــگای خۆی ــه جێ ــێکی دیکــە ل کەس
نیشــتەجێ بکــەن، ئــەوە دەبــێ ســپای 

بکەنــەوە. ئــاگادار  ڕێژیــم 
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو فۆڕمــەدا 
هاتــووە کــه؛ ئەگــەر هــەر کــەس یــا 
بنەماڵەیەکــی تــازە هاتــە ئــەو گەڕەکــە 
دەبــێ ســپای ڕێژیــم ئــاگادار بکرێتــەوه.
بەربــاوی  حــزووری  دوای  لــە 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 
کوردســتانی ئێــران لــە نێوخــۆی واڵت، 
پۆشــینەکەی  دەســەاڵتە  و  ڕێژیــم 

نیشــتووە. لــێ  زۆریــان  ترســێکی 
ــاش و  ــەی ج ــم مووچــەی مانگان ڕێژی
ــە  ــە ل ــۆ نموون ــی خــۆی ب بەکرێگیراوان
یــەک هەنــگاودا بــە بــڕی ٧٠٠ هــەزار 
تمــەن زیــاد کــردووە تــا زیاتــر گــوێ لــە 

مســتی ڕێژیــم بــن.

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

یەکێــک لــە دیپلۆماتەکانــی پێشــووی 
کــردووە  لــەوە  باســی  ئێــران  ڕێژیمــی 
کــە؛ تێــرۆری دژبەرانــی ڕێژیمــی ئێــران 
ــار و فەڕۆخــزاد  وەک قاســملوو، بەختی
لــە هۆکارەکانــی ڕووخانــی سیاســەتی 

ــوو. ــران ب دەرەوەی ڕێژیمــی ئێ
بەپێــی ڕاپۆرتێــک کــە لــە ڕۆژنامــەی 
"کیهــان لنــدن"دا بــاو بووەتــەوە، "ســەید 
دیپلۆماتــی  مووســەوییان"  حوســێن 
ــەوە  ــران، باســی ل ــی ئێ پێشــووی ڕێژیم
ڕەخنەگــران  تێــرۆری  کــە؛  کــردووە 
لــە  واڵت،  دەرەوەی  دژبەرانــی  و 
سیاســەتی  ڕووخانــی  هۆکارەکانــی 

بــووه. ئێــران  ڕێژیمــی  دەرەوەی 
دوکتور قاســملوو، بەختیار و فەڕۆخزاد 
لــە الیــەن دیپلۆمــات تێرۆریســتەکانی 

ڕێژیمــی ئێرانــەوە تێــرۆر کــران.
ڕێژیمــی  پێشــووی  دیپلۆماتــەی  ئــەو 
کــردووە  لــەوە  باســی  هەرەوهــا  ئێــران 
لــەو  مووشــەک  دۆزینــەوەی  کــە؛ 
ئاڵمــان  بــەرەو  کــە  کەشــتییانەدا 

ڕووخانــی  هــۆی  بــووە  دەچــوون، 
ئێــران  ڕێژیمــی  نیزامیــی  ســتراتژی 
ــی دەرەوە  ــە باشــترکردنی پێوەندییەکان ل
و  دەیــەی شەســت  لــە کۆتاییەکانــی 
کۆچیــی  ٧٠ی  دەیــەی  ســەرەتای 

هەتــاوی.
کــردووە  لــەوەش  باســی  مووســەوییان 
ڕێژیمــی  دەرەوەی  وەزارەتــی  کــە؛ 
ــەی ٦٠دا  ــی دەی ــە کۆتاییەکان ــران ل ئێ
بــه داڕشــتنی گەاڵڵەیــەک لــە الیــەن 
ــاوا  عەلــی خامنەیــی ســتراتژیی "ڕۆژئ
ــای  ــرب منه ــی )غ ــای ئامریکا"ـ مێنه
کارەوە. دەســتووری  خســتە  آمریــکا( 

خامنەیــی  بیرۆکەیــە  ئــەو  داڕێــژەری 
وەک  ڕەفســەنجانی  بــەاڵم  بــوو، 
ئــەو  کات،  ئــەو  ســەرکۆماری 

بەردەپێــش. گەاڵڵــەی 
لەگــەڵ  وتووێــژ  لــە  مووســەوییان 
لــە  ایــران" باســی  ماڵپــەڕی "دیدەبــان 
ــران کــردووە  ــی ئێ ــی ئەوکات ڕووداوەکان
تێــرۆری  کــە  کــردووە  پێداگریــی  و 

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

کــران. تێــرۆر  ئێــران  ئیســالمیی 

ئەندامێکی حیزب لە زانستگەی سەالحەدین 
بڕوانامەی ماستەری بە پلەی نایاب بەدەست هێنا

مامۆستایانی پارێزگای ورمێ پەیامی سەرەخۆشییان 
بۆ حیزبی دێموکرات نارد

مامۆســتایانی  لــه   كۆمه ڵێــك 
ناردنــی  بــە  ورمــێ،  پارێــزگای 
بۆنــه ی  بــه   هاوخەمــی  پەیامــی 
عه بــوو  كاك  ناوه ختــی  كۆچــی 
كه ریمــی چاالکــی سیاســیی ناســراوی 
کــورد و كاك ڕه ســوڵ ڕه ش ئه حمــه دی 
ســه ره تایی  قوتابخانــه ی  مامۆســتای 

کــردەوە. بــاو  مه هابــاد 
دەقی پەیامەکە:

مانگــی  ٢٥ی  لــه   داخــه وه   بــه  
كاك  ناوه ختــی  كۆچــی  ڕێبه نــدان، 
عه بــوو كه ریمــی مامۆســتا و ســیمای 
شــاری  قوتابخانه كانــی  ناســراوی 
ــی  ــش شۆڕشــی گه الن ــه  پێ ــوان ل مه ری
ئێــران و كاك ڕه ســول ڕه ش ئه حمــه دی 
قوتابخانــه ی  ســه رتایی  مامۆســتای 

بیســت. مه هابادمــان 

كاك عه بدولــڕه زا كه ریمــی مامۆســتای 
شــاری  ده بیرســتانه كانی  لــه   مێــژوو 
مه ریــوان بــوو. ناوبــراو لــه  ســه رده می 
ــه   ــك ل ــدا یه كێ ــی ئێران شۆڕشــی گه الن
پێشــڕه و و تێكۆشــه ره كانی  مامۆســتا 
پــاش  بــوو.  شــار  خه باتــی  مه یدانــی 
ــران  ســه ركه وتنی شۆڕشــی گه النــی ئێ
ده ســتی كــرد بــه  خه باتــی سیاســی لــه  
لــه   پاشــان  و  چه په كانــدا  ڕێكخــراوه  
ڕیــزی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی 
مه یدانــی  چــووە  كــرده وه   بــه   ئیرانــدا 
دابیــن  بــۆ  پێشــمه رگانه وه ،  خه باتــی 
گه لــی  نه ته وایه تــی  مافــی  كردنــی 
ــه   ــادار ب ــه  وه ف ــا دوا هه ناس ــورد، و ت ك
ــه  حیزبــی  ــەوە و ل ڕێبــازی حیــزب مای

دێموكراتــدا تێكۆشــا.
هه روه هــا كاك ڕه ســوڵ ڕه ش ئه حمــه دی 

هه م وه ك مامۆســتا و هه م وه ك نووســه ر 
و شــاعێر، هــه رده م قه ڵه مــی لــه  خزمه ت  
و  بــوو  كوردیــدا  هونــه ری  و  ئــه ده ب 
نیشــتمانپه روه ر  كه ســایه تییەكی  بــە 
خۆشه ویســتی  ببــووە  کــە  دەناســرا 
شــاری  قوتابییانــی  و  مامۆســتایان 

مه هابــاد. 
ئێمــه   وه ك كۆمه ڵێــك لــه  مامۆســتایانی 
پارێــزگای ورمــێ، خۆمــان بــه  به شــدار 
و شــه ریكی خه مــی لــە دەســتدانی ئــەم 
دوو تێکۆشــەرە دەزانیــن و سەرەخۆشــی 
لــە هاوڕێیانــی  حیزبــی دێموكــرات و 
عه بــوو  كاك  به ڕێــزی  بنه ماڵــەی  
كرماشــان  شــاری  لــه   كه ریمــی 
ڕه ش  ڕه ســوڵ  كاك  بنه ماڵــەی   و 
فه رهه نگیــان  هه مــوو  و  ئه حمــه دی 
ــن. ــتان دەکەی ــی كوردس ــە ڕۆژهه اڵت ل

لــە  ماســتەر  توێژینــەوەی  نامەیەکــی 
"زانســتگەی سەالحەدین"ـــی پایتەختــی 
بــە  پێشــکەش  کوردســتان  هەرێمــی 

کــرا. ڕەحیمــی  شــەهید چەکــۆ 
٣٠ی  گەیشــتوو،  هەواڵــی  بەپێــی 
زانســتگەی  لــە   ،٩٥ ڕێبەندانــی 
ســەالحەدینی شــاری هەولێــر، نامــەی 
بــە  ئەحمــەدی  عەبــاس  توێژینــەوەی 
زیاتــر لــە ١٦٠ ســەرچاوەی کــوردی، 
ــەی  ــەن لێژن ئینگلیــزی و فارســی لەالی
گفتوگــۆی ماســتەر، پلــەی نایابــی پــێ 

درا.
حیزبــی  ئەندامــەی  ئــەو  توێژینــەوەی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ــە  ــرى ل ــى جيهانگي ناونیشــانی "پەيوەندي

بزووتنــەوە كۆمەاڵيەتييــەكان" پێشــکەش 
کوردســتان  شــەهیدانی  ســەرجەم  بــە 
بەتایبەتــی فەرمانــدە چەکــۆ ڕەحیمــی، 
حیــزب  پێشــووی  ڕێبەریــی  ئەندامــی 

کــراوە.
هەواڵنێــری  بــە  ئەحمــەدی  عەبــاس 
ڕاگەیانــد:  میدیــای  کوردســتان 
ــە  بەهــۆی هاوکاریــی و تێکۆشــانمان ل
ئۆرگانەکانــی حیزبــی، شــەهید چەکــۆ 
هــەردەم هانــدەر و پاڵپشــتی ســەرەکیی 
ــە ســەری  ــدن و بردن ــە خوێن ــووە ل مــن ب

زانســتیمدا. بڕوانامــەی  ئاســتی 
شــەريف  عەبــاس  ماســتەرى  نامــەى 
ئەحمــەد )ئەحمــەدى( لەالیــەن ســەرۆكى 
لێژنــەى گفتگۆكــە، دوکتــور "صبــاح 

احمــد نجــار"، وەک يەكێــك لــە باشــترين 
توێژينەوەكانــى هەرێمــى كوردســتان لــە 
و  کــراوە  پێناســە  كۆمەڵناســى  بــوارى 

پلــەی "نایاب"ـــی وەرگرتــووە.
عەبــاس ئەحمــەدی لەدایکبــووی ســاڵی 
چــوار  و  ســنەیە  شــاری  لــە   ١٣٦٢
ــەر بڕوانامــەی لیسانســی  ســاڵ لەمەوب
کۆیــە  زانســتگەی  لــە  کۆمەڵناســی 

پێــدراوە.
ناوبــراو شــارەزايى باشــى لــە پرۆگرامــى 
SPSS هەيــە و خاوەنــى بڕوانامــەی 
نێودەوڵەتــى )ICDL( لــە كۆمپيوتــەرە 
و چەندیــن بابــەت و توێژینــەوەی لــە 
گۆڤــار و ڕۆژنامەکانــدا باوکراوەتەوە.
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بەشی سێهەم )کۆتایی(

دۆزراوە  شــتێکی  وەک  زمــان 
بابەتێکــی  ئەمــری  هەمــان 
زمانناســیی  و  کۆمەاڵیەتییــە 
ڕاســان لــە شــەڕ "ســاختارزدایی" 
خــۆی  لــە   )Deconstruit(
"ســاختارزدایی"ە  ئــەو  و  دەکات 
بــە  ئێمــە  کــە  ناســییە  زمــان 
وەک  ئــەوە  خۆمــان  نۆبــەی 
هەســتانەوە  نیشانەشناســیی 

نیــن. دەزا
جیــا  لێــک  گوتــار  و  زمــان 
دووک  هــەر  چوونکــە  نابنــەوە، 
ــە  ــەکان ل ــە ســەر مێحوەرێکــی ی ل
دەسەاڵت دەســووڕێنەوە. "واج "ەکان 
و "هــم آوایی"ـــییەکان بــە جۆرێک 
خــۆی تەســلیمی نیزامــی ئازادیــی 
لــە  تەنیــا  و  نــاکات  مەرجــدار 
ئــەوان  تێکەڵکردنــی  ڕێــگای 
لــە  گــەوره  تۆڕێکــی  دەتوانیــن 
پــێ  پــەرە  ئامانجەکانــی ڕاســان 

بدەیــن.
کاتێــک  ئێمــە  ئامانجــی  بۆیــە 
لەگــەڵ  کــە  دەبێتــەوە  ڕوون 
هۆکارەکانــی  تێکەڵکردنــی 
دەنگمــان  یــەک  تەنیــا  ســەروو، 
)یەکگرتوویــی  لێ بێــت  گــوێ 
لــە  وشــه  مانــای  بــە  لێــرەدا 
خەڵکــە(  و  ڕاســان  دەنگەکانــی 
لــە  هێــزە  ئــەو  ئــەوەش  هــەر  و 
گــەوره  نایابــی  زۆنێکــی   ســەر 
دەگەڕێنێــت تــا  بــه خامەکــەی 
پرچــی گوتــاری یــەک دەنگمــان 
جــوان بکەیــن. ئــەو هێــزە دەبێتــه 
گەندەڵیــی  ئەوەیکــە  هــۆی 
نــاو  لــە  پەیــام  "بالفصــل"ی 
زمانــی  هەمــان  واتــە  ببەیــن؛ 
دینامیــزم کــە کۆمپلێکســێک لــە 
مۆســیقاکان  و  ناڕەزایەتییــەکان 

دەکات. بەنــا  هێــرش 
هەمیشــە ئــەوە پرســیار بــووە کــە 
چــۆن کۆمەڵگایەکــی خەفەکــراو 
و دوور لــه ناڕەزایەتــی کلیشــەکان 
دروست دەکات؟ واتە کۆتاییەک 
له ڕوخســارە دەســتکردەکان، وەک 
ذاتــی  و  دەروونــی  مانایەکــی 
یــا ئامانجــە سروشــتییەکان کــە 
دەوڵــەت پێــی داوە تــا مەســرەفی 
ــێ بکــەن کــە  ــاوەڕی پ بکــەن و ب
ــه  ــەس ب چــۆن نەهادینــە کــراوە؛ پ
ــت. ــی خــۆی دەبێ ناچــاری ڕەوای

"شــێواز  لەوەیکــە  بێخەبــەر 
ناســیی" ڕاســان لــە ســەر بنەمــای 
تەعمیــم دانــی زمانــە تازەکــەی، 
لەدایکبــووی جۆرێک ســەبوورییه 
کــە دەڕواتــه شــەڕی تێکــەاڵوی 
ئیســتالح  بــە  و  ئەخالقــی  بــەد 

ویژدانــی ئاســوودەی کۆمەڵــگای 
)گــۆڕدراو( تــا ئەخالقــی گشــتی 
لــە تــوێ جیاوازەکانــی کۆمــەڵ 

بێنێــت. وەخەبــەر 
دامەزراندنــی  بناغــەی  ڕاســان 

مەدەنــی کۆمەڵــگای 
ڕوناکبیــری  کۆمەڵــگای 
هــەر  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
گۆڕانێکــی  تووشــی  چەنــد 
ئەگــەر  تەنانــەت  بــووە؛  کــەم 
ئــەو گۆڕانــە تەنیــا و تەنیــا لــە 
ــەوەی  ــوەی پســانی بزووتن چوارچێ
لێبکەیــن  چــاو  ڕاســان  تــازەی 
ببینیــن. هــەر بۆیــە لــە الیــەک 
بازنــەی  وەک  هــەر  دەبینیــن 
لەژێــر  ڕاســان  خوێندنەوەکانــی 
بابەتــی  ڕەخنەگرانــەی  وێنــەی 
وتەبێــژ   بابەتــی  و  کۆمەڵــگا 
هەمــان  بــە  دەبێــت.  بەرباوتــر 
ڕێکخــەری  دەزگاکانــی  ڕادە 
و  دەبێتــەوە  بــاو  ناڕەزایەتــی 
ئــەم  )جووڵەکانــی  دەبێــت  زۆر 
خۆڕاگریــی  بــەرەی  دواییانــەی 
ڕەهەندێکــی  لــە  و  نەتەوەیــی( 
ســەروەر  دەســەاڵتی  بااڵتــر، 
وەک ئاوێکــی ڕەوان لــە هەمــوو 

دەبێتــەوە. بــاو  جێگایــەک 
زانایــی  و  هــۆش  نێوانــەدا  لــەو 
وەرگرتــن  کەڵــک  بــە  ئێمــە 
شــێوەداری  هێرمۆنۆتیکــی  لــە 
و  بەرەنگاربوونــەوە  ســتراتژیی 
کەالنــی  چەمکــی  تێکدانــی 
وەرگرتــن  بــە  و  گێڕانــەوە 
واجــد"   "انســان  چەمکــی  لــە 
ناســی"  "دەرکــەوت  هایدیگــر 
شــی  "هەســتانەوە"مان  مانــای 
بگەینــە  ئــەوی  تــا  کردووەتــەوە 
گوتارێکــی "جیهانی" )جهانشــمول 

.)universal i te
کۆمەڵــگا  لــە  ڕوانینێــک  بــە 
کــە  دەردەکــەوێ  بۆمــان 
جۆرێــک ورووژارویــی ئەخالقــی، 
لەخــۆ  سیاســییەکانی  پەیکــرە 
کــە  جێگایــە  ئــەو  تــا  گرتــووە. 
داواکاریــی  تەنانــەت  تاکــەکان 
حەزەکانــی خۆیــان بــە دەربڕینــی 
زمــان  ســەر  لــە  هەڕەشــەئامێز 
ئێمــە  پێیــە  بــەو  گــەڕ.  دەخەنــە 
زۆر  ژمارەیەکــی  کــە  شــاهێدین 
تەختــی  لــە  ئازادســازییەکان  لــە 
ــواری  ــە ب ــەت ل ــگا و تەنان کۆمەڵ
چوارچێــوەی  لــە  فەرهەنــگ، 
بکــەری  هێــز،  لــە  گوتارێــک 
هێــزە  ئــەو  ڕاســان  بــەاڵم  هەیــە. 
کۆمەاڵیەتــی  وێکچــووی  لــە 
پشــت  بــە  کــردووە،  یەکدەســت 
گشــتی،  هۆشــی  بــە  بەســتن 
سیاســیی  زمانــی  ڕەوایــی 

تێکــدەدات. )دەوڵــەت( 
تەختــی  بــە  هێمامــان  ئەگــەر 
هۆکارەکــەی  کــرد  کۆمەڵــگا 
هاوئاهەنگیــی  کــە  ئەوەیــە 

)ســپی  وردەکان  دەســەاڵتە 
کردنــەوەی پاره، گەندەڵیی ماڵیی 
حکوومــەت بــە پەشتبەســتن وەک 
لــە  ڕێــک  درۆییــن(  دەاڵڵێکــی 
هەیئەتێکــی ناســراو لــە هێــزدا خــۆ 
دەردەخــات. بــەاڵم نیشانەشناســی 
هەوڵــی  لــە  کۆمەڵــگا  تەختــی 
هێــزی  هەڵگــری  کــە  ئەوەدایــه 
ناوەنــدڕەۆ بێکۆتایــی و کۆکــەرەوە 
بێــت. ئــەو ئیجبــارە، کۆمەڵــگا بــۆ 
ئابوورییــەکان  چەمکــه  پێدانــی 
پرەنســیبی  دەکات.  ناچــار 
وردبینــی لــە ئاڵۆزتریــن ڕەفتــارە 
نووســینێک  واتــە  مانــادارەکان، 
قامــک  دەدات  هــان  ئێمــە  کــە 
دانێیــن،  جیاوازییــەکان  ســەر  لــە 
هەمــان جیاوازیــی کــە ڕاســتیی 
ڕاســانی لە سیاســت  دا ســەرکەوتوو 
لــە  جیاوازییــە  ئــەو  و  کــردووە 
جەســتەی ڕوحیــی بــان زمانناســی 
دەدرێتــە کۆمەڵــگا کــە دەتوانێــت 
ڕوخســاری شــاراوەی فریودەرانــەی 
"معرفــت شناســی" نیــزام پێناســە 
ڕەوانتــر،  گوتنێکــی  بکات.بــە 
ئەوجــۆره زانســته، زانســتێکە کــە 
زانســتەکانی پێــش له خــۆی بێمانــا 
لــە  بەشــێک  سروشــتیە  دەکات. 
نیشــانە شناســی کــە باشــتر لــە 
هــەر بەشــێکی دیکــه لــەو زانســته 
وەک  ڕاســانیش  و  پێشــکەوت، 
ــێ  ــەوە چــاوی ل شــوێنێکی بزووتن
و  گێڕانــەوە  شــرۆڤەی  دەکات، 
ڕەوایەتــە گەورەکانــە کــە دەتوانێت 
مێــژوو،  وەک  زانســتەکان  بــه 
ناســی، هەڵســەنگاندنی  خەڵــک 
نووســراوە و شــرۆڤەی ناوچەیــی، 
شــەمایل ناســی )بــەو مانایــە کــە 
وێنەیــەک  هــەر  ڕەنگدانــەوەی 
جێــگای  گێڕانەوەیەکــی 
هەڵســەنگاندنە( یارمەتــی دەدات.
بــە  بەخشــین  عەینیــەت  دەبــێ 
ڕاســته،  شــته  ئــەو  بەڕێوەبەریــی 
خۆمــان  ئیــرادەی  ڕوخســاری 
ــەو مەبەســتە ئەمــری  ــن و ب دابنێی
بــه  دەکات  ناچــار  ڕاســتی 
ســیفەتی ئیجابــی بــە پێڕەوێکــی 
ڕوون و ئاشــکرای تێگەیشــتن بــۆ 

بــکات. دروســت  هەمــوان 
ئەمرێــک کــە بێگــەرد لــە هــەر 
لــە  دەتوانیــن  و  قاعیدەیەکــە 
"ئــەو"ی  هەســتیار  شــوێنێکی 
جــێ نشــینی "بکەرناســیی" نەمــر 
دابنێیــن.  قســەکانمانماندا  لــه 
ئــەو بابەتانــه حەزیــان لەوەیــە لــە 
سیاســی  ناســیی"  "جــور  بــواری 
چەشــی خــۆی لــە تێگەیشــتنی 
ــی دیکــە  ــۆ ئەوان ئەفســوونەکان ب
ڕاگــوازن. ئــەو پرۆســەیە کارێکــە 
نیشــانە  ئــەودا  ناخــی  لــە  کــە 
سیاســییەکانی وەک پەردەیەکــی 
ــدی خەڵــک  ــە پێــش دی ڕەنگــی ل
ئەساســنامەی  دەدات.  پێشــان 

ڕاســان لە فەزایەکەوە ســەرچاوەی 
گرتــووە کــە ڕووناکبیــر لــە پلــەی 
چاالکێکــی بەرجەســتەدا دادەنێــت 
بــە جۆرێــک کــە ڕووناکبیــری 
نیــزام  کۆنەکانــی  بەهــا  ئێمــە 
شــوڕای  و  شــۆڕش  )بەهاکانــی 
دەزانێــت  ناجێگیــر  ئــەو(  بــااڵی 
لــەو  هەروەهــا  و  هەڵگــر؛  نــە 
بەهایانــە  ئــەو  کــە  باوەڕەدایــە 
بــدەن. فریــو  کەســێک  ناتوانــن 

ئەوەیکــە  قســەی  ڕوحــی 
ئەدەبیاتــی شــەڕی ئێمــە هەمــوو 
"ســڕینەوەی  ناوەندەکانــی 
پیرۆزییــەکان" کــردووە و ئــەوەش 
کــە  لێهاتــووە  ڕادەیەکــی  بــە 
و  پاراســتن  لــە  ناوەندانــە  ئــەو 
درۆیینەکانیــان  بەهــا  ســەپاندنی 
جەبریــی  نموونــەی  شــێوەی  بــە 
بــکات.  بێهێــز  مرۆیــی  ئەمــری 
هێرشــی زانســتیی ئێمــە هــەر لــەو 
ســەر  ڕوانیویەتــه  دورەدیمەنــەوە 
ئــەو خوانــە )ســفرەی شــۆڕش(. 
ئەنجامەکــەی ئەوەیــە کــە هێشــتا 
ڕوانینێــک هەیــە کــه بتوانــن هــەر 
بەالڕێــدا  ڕادەیــەک  تــا  چەنــد 
ــە کــۆن  ــردن، چاولێکــەری بابەت ب
ئیتــر  کــە  بــن  جــوان  شــایەد  و 
خــۆی  ڕاســتەقینەی  مانــای 
لەدەســت داوە و مانــای لەدەســت 
ســاتی  ناتەباییــەدا،  لــەو  داوە. 

یاســایی خوێــن لــە دەمــاردا )بــە 
ــەرزی  ــەی ب ــزەوە پل ــوش و ڕێ کڕن
یــازدە شــەهیدی ڕاســان( لەدایــک 
نێــوان  لــە  ســاتێک  دەبێــت. 
دابەزیــن و چوونەســەر، ســاتێکی 
هەســتانەوەیەک،  شــکۆی  پــڕ 
ســاتێکی مێژوویــی لــە نەهایەتــی 
شــادی دا.بنمایەی  و  خۆشــی 
هــەر  ئێمــە،  یاســایی  دەنگــی 
ئــەو ســاتانەن کــە هەڵقــواڵو لــە 
دڵ ڕوانگەیەکــی پێکهاتــەدار و 
ڕێکخــراو لــە وەفــاداری بــە گەلــە. 
هەمــان  ئــەوە  ڕاســتە  و  ڕاســتە 
خــۆی  کــە  گوتنێکــە  توانایــی 

خۆیەتــی. ڕەنگدانــەوەی 
لــە  شــێوەیە،  ئــەو  دەنگدانــەوەی 
لێهاتوویەکدایــه کــە توانیویەتــی 
دەســەاڵتی  گوتــاری  جەبریەتــی 
ــەو  ــە هێــزی ئ نیــزام دەســتەمۆ و ل
ــە دروســتی کــە  ــەوە. ب کــەم بکات
فەلســەفەی ئــەو ئامانجــه توانیــی 
ــه  ــی ل ــەدی ـ تەغەزۆل ــی ئەب ژیان
جەســتەی ڕابــردوو بــەردەوام بــکات 
)بــه ڕێزدانــان بــە دوو ڕێبــەر و دوو 
شــەهید و دوو فیلســوفی خۆمــان 
دوکتــور  و  قاســملوو  دوکتــور 
مێــژووی  لــە  و  شــەرەفکەندی( 
مرۆڤناســییەکی  حیکایەتــەکان 
لــە  ئێمــە  ڕوو.  دەخاتــە  بەریــن 
قســە  زانســت  دەروونیبوونــی 

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

یە. ە نەو هەســتا
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ڕاسان، 
مۆتەكەی 
كۆماری 

ئیسالمیی 
ئێران!

جەمیل كوالهی

كــە  هەوااڵنــە  ئــەو  پێــی  بــە 
بــاو  ڕابــردوودا  مــاوەی  لــە 
بوونەتــەوە، كوتلــە سیاســییەكانی 
لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  الیەنگــری 
فیتــی  بــە  عێراقــدا  پارلەمانــی 
ئێــران دەیانهــەوێ پــرۆژە یاســایەك 
لــە پارلەمانــدا بخەنــە بەربــاس كــە 
بــەو پێیــە هیــچ حیزبێــك نەتوانــێ 
خاكــی عێــراق دژی دراوســێكانی 
لــە  هەنووكــە  بێنێــت!  كار  بــە 
خاكــی عێراقــدا هیــچ گرووپێــك 
ــەوە  ــێكان بجووڵێت ــە دژی دراوس ك
غەیــری حیزبەكانــی كوردســتانی 
بوونــی  پەكەكــە  و  ڕۆژهــەاڵت 
بــەرەی  لــە  بــەاڵم پەكەكــە  نیــە! 
لــە  تەنانــەت  و  ئێراندایــە 
ــی  ــی هێزەكان شــەنگالیش هاوكاری
عێــراق دەكات! بۆیــە ئــەم پرۆژەیــە 
كوردســتانی  بــە  پێوەندیــی 

هەیــە! ڕۆژهەاڵتــەوە 
كۆمــاری  كــە  ئەوەیــە  پرســیار 
ــەوێ  ــە بەرچــی دەیه ئیســالمی ل
ئەم پرۆژەیە لە پارلەمانی عێراقدا 
پەســند بكرێــت؟ ئایــا ڕێژیم پێشــتر 
و لــە كاتــی شــەڕی نێوخــۆدا كــە 
كوردســتانی باشــوور لــەو پــەڕی 
وەهــا  نەیدەتوانــی  بــوو،  الوازیــدا 
ــاراوە! بۆچــی  ــە ئ ــەك بێنێت پرۆژەی
لــە كاتێكــدا ئــەم پڕۆژەیــە دەخاتــە 
ڕۆژەڤــەوە كــە هەرێمــی كوردســتان 
بەهێزتــرە  لــە چــاو ڕابــردوو زۆر 
نێونەتەوەیــی  پشــتیوانیی  و 
ئابووریــی  بــاری  و  بەرباوتــر 

باشــتری هەیــە؟
ئــەم  وەاڵمــی  بــە  گەیشــتن  بــۆ 
لــە  ئاوڕێــك  دەبــێ  پرســیارانە، 
دۆخــی ئێــران و ناوچەكە بدرێتەوە!
ناڤیــن  ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی 
عەرەبییــەوە،  بەهــاری  دوای  لــە 
هێــزە  ملمالنێــی  جێگــەی  بۆتــە 
ــی  ــەڕ و ئاژاوەیەك گــەورەكان و ش
بێ وێنــە هەنووكــە لــەو ناوچەیــە 
ئــەوە  شــیمانەی  ئارادایــە.  لــە 
دەكرێــت كــە ئــەم شــەڕە بــەم زووانــە 
بگاتــە نــاو ســنوورەكانی ئێرانیــش! 
كۆمــاری  دەبینیــن  بۆیــە  هــەر 
دوورخســتنەوەی  بــۆ  ئیســالمی 
پاراســتنی  و  خــۆی  لــە  شــەڕ 
خســتۆتە  دەســتی  سیســتمەكەی 
تەنانــەت  و  ئاژاوانــە  ئــەو  نێــو 
ــێ ئێمــە ســنوورەكانی خۆمــان  دەڵ
ڕێژیــم  دەپارێزیــن!  ســووریە  لــە 
دەیهــەوێ بــە پاراســتنی ڕێژیمــی 
پێكهێنانــی  و  ئەســەد  بەشــار 
حەشــدی شــەعبی لــە عێــراق و 
حووســییەكانی  لــە  پشــتیوانی 

خەریككردنــی  و  یەمــەن 
عەرەبســتان پێیــەوە، ســنوورەكانی 

ڕابگرێــت! ئــارام  خــۆی 
ئێــران  الوازی  خاڵــی  بــەاڵم 
واڵتەیــە!  ئــەو  فرەنەتەوەبوونــی 
بــە هــۆی ئــەوەی كــە كۆمــاری 
ئیســالمی بە شــێوەی سیســتماتیك 
دەیهــەوێ ئــەو نەتەوانــە لــە نێــو 
نەتەوەی بااڵدەستدا بتوێنێتەوە، لە 
الیــەن نەتەوەكانــی ئێرانــەوە لەگەڵ 
دژكردەوەیەكــی تونــد بەرەوڕوویــە 

دوای  لــە  ڕۆژ  ژ و  ۆ ڕ
ــی  ــی نەتەوەی لــە قەیران

جیــا  دەبێتــەوە!  قووڵتــر  ئێرانــدا 
و  ئابــووری  قەیرانــی  لــەوەش، 
كــە  ڕادەبــەدەر  لــە  ســەركوتی 
ڕێژیمــی  لــە  بەشــێك  تەنانــەت 
كەســانەی  ئــەو  و  گرتۆتــەوە 
ســەپاندن  بــۆ  ڕۆژانێــك  كــە 
لــە  ڕێژیــم  جێگیركردنــی  و 
جینایەتێــك  هیــچ  ئەنجامدانــی 
ئەمــڕۆ  نەدەكــردەوە،  ســڵیان 
دوو  ئــەم  كــراون!  دەستبەســەر 
قەیرانــە واتــە قەیرانــی ئابــووری و 
سیاســی سیســتمی دەســەاڵتداریی 
ــم  ــەرزە و ڕێژی ئێرانیــان خســتۆتە ل
جووڵەیــەك  چەشــنە  هــەر  لــە 

! ســێت تر ە د
ــن  ــۆنگەیەوە بڕوانی ــەم س ئەگــەر ل
وەاڵمــی  بــە  مەســەلەكە  بــۆ 
كۆمــاری  دەگەیــن!  پرســیارەكان 
ئیســالمی دەیــان میلیــارد دۆالری 
واڵتانــی  لــە  شــەڕ  خەرجــی 
ناوچەكــەدا كــردووە، تاكــوو شــەڕ 
نەیەتــە نێــو ســنوورەكانی ئێرانــەوە، 
ئێرانــی  لــە  دەزانــێ  چوونكــە 
فرەنەتــەوەدا هەرچەشــنە شــەڕ و 
ــتێنێ!  ــەرە دەس ــرا پ ــەك خێ ئاڵۆزیی
كاتــەدا  لــەم  ڕاســت  بــەاڵم 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
دەخاتــە  ڕاســان  پــڕۆژەی  ئێــران 
ڕۆژەڤــەوە! ئەمــە بــە مانــای بــە 
پارەیــە  ئــەو  هەمــوو  فیڕۆدانــی 
دەبێــت كــە كۆمــاری ئیســالمی بۆ 
پاراســتنی ڕێژیــم خەرجــی كردووە! 
واتــە ئەگــەر ئاژاوەنانــەوەی ڕێژیــم 
لــە دەرەوە بــۆ پاراســتن و مانــەوە 
ــت،  ــز" بێ ــم "تێ و ئەمنییەتــی ڕێژی
لــە  تێــز"ە!  "ئانتــی  ڕاســان  ئــەوە 
دوانــەدا  ئــەم  نێــوان  پێكدادانــی 
"ســەنتێز" دێتــە ئــاراوە كــە هەمــان 

نەتەوەییــە! ڕزگاریــی 
كــە  ئاماژەپێكردنــە  بــە  پێویســت 
هــەر پرۆژەیــەك كــە بیهــەوێ ســەر 
بكــەوێ، دەبــێ دوو تایبەتمەندیــی 

هەبێــت:
واتــە  مێژوویــی!  پێویســتیی   .١
بڕگــە  لــەو  پرۆژەیــە  ئــەم  ئایــا 
ــا  ــا! ئای ــان ن ــە پێویســتە ی مێژوویی

ــان  ــە ئێســتادا ڕاســان پێویســتە ی ل
ــە دڵنیاییــەوە پێویســتە،  ــا؟ كــە ب ن
كــە:  هۆیــە  بــەو چەنــد  ئەویــش 
بندەســتە  نەتەوەیەكــی  كــورد 
لــە  یەكێــك  داگیركەریــش  و 
دڕندەتریــن ڕێژیمەكانــی مێژوویــە، 
بۆیــە هیــچ چەشــنە خەباتێكــی 
مەدەنــی و ئاشــتییانە لــەو بەشــەی 
كوردســتاندا بــە ئامانــج نــاگات! 
ژێــر  لــە  داگیركــەر  ڕێژیمــی 
نێوخۆییدایــە  و  دەرەكــی  زەختــی 
و قەیرانــی سیاســی و ئابــووری 
گرتۆتــەوە  ڕێژیمــی  ســەرتاپای 
كــردووە،  نوقســان  ڕێژیمــی  و 
ئێرانــی  لــە  نەتەوەیــی  كێشــەی 
فرەنەتــەوەدا ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ 
لەوانــە  جیــا  دەبێتــەوە،  قووڵتــر 
دۆخــی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن لــەو 
ئاڵۆزیــی  و  شــپرزەیی  پــەڕی 
خۆیدایــە و ئــەوە دەرفەتێكــە كــە 
ــە قازانجــی خــۆی  ــێ ب ــورد دەب ك

بیقۆزێتــەوە.
٢. تــا چەنــدە خەڵــك خۆیــان لــە 
نێــو پڕۆژەكــەدا دەبیننــەوە، واتــە 
وەاڵمــدەری  دەبــێ  پڕۆژەكــە 
ئاواتەكانــی خەڵــك بێــت تــا جێگیــر 

ببێــت!
كــە  پرۆژەیەیــە  ئــەو  ڕاســان 
هەردووكــی ئــەم تایبەتمەندییانــەی 
كۆمــاری  بۆیــە  هــەر  هەیــە، 
ئیســالمی كــە پێشــتر بــە هیــچ 
شــێوەیەك ئاماژەیەكی چووكەشــی 
كــوردی  بزووتنــەوەی  نێــوی  بــە 
ئێســتا  نەدەكــرد،  ڕۆژهــەاڵت 
ــە چووكــە و  هەمــوو بەرپرســانی ل
گەورەوە ناوی دەبەن و هەڕەشــەی 
لــێ دەكــەن! هــەر ئــەوە دەرخــەری 
الیەنەكانــی  ڕاســانە!  گرینگیــی 
ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە  دیكــە 
جەولەیــان  و  ناردۆتــەوە  تیمیــان 

كــردووە! بــەاڵم دەبینیــن كــە ڕێژیــم 
هەســتیار  ئەوەنــدە  جەوالنــە  بــەو 
نەبــووە و نــاوی نەبــردوون، بــەاڵم 
ــاران  ــە ت ــە ڕاســان هەراســانە و ل ب
بــۆ؟  دەكرێــت!  باســی  بــەردەوام 
جەولــە  تەنیــا  ڕاســان  چوونكــە 
نیــە، بەڵكــوو پرۆژەیــە وكۆمــاری 
مەترســیی  لــە  ئیســالمیش 
خــۆی  ســەر  بــۆ  پرۆژەیــە  ئــەو 

! تێگەیشــتووە
دەیهــەوێ  ڕێژیــم  كــە  ئــەوەی 
پارلەمانــی  لــە  پرۆژەیــەك  وەهــا 
بــە  بكرێــت،  پەســند  عێراقــدا 
دەیهــەوێ  كــە  ئەوەیــە  هــۆی 
دیســان لــە دەرەوەی ســنوورەكاندا 
و  بپارێزێــت  خــۆی  ئەمنیەتــی 
هــەر لــە دەرەوەی ســنووردا ڕاســان 
تووشــی شكســت بــكات! ئەگــەر 
ــدا  ــە عێراق ــم ل ــەی ڕێژی ــەم هەوڵ ئ
پەنــا  لەوانەیــە  نەگرێــت،  ســەر 
بباتــە بــەر دوو ســیناریۆی دیكــە! 
تیــرۆرەكان  دەســتپێكردنەوەی 
و  باشــوور  كوردســتانی  لــە 
دژی  بــە  شــەڕ  هەڵخڕاندنــی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
ئێــران لــە الیــەن هێــزە كوردییەكانی 
الیەنگری خۆیەوە، دوو ســیناریۆن 
كــە كۆمــاری ئیســالمی دەتوانــێ 
لــێ  كەڵكیــان  ئاڵتێرناتیــڤ  وەك 

وەرگرێــت!
كــە  بڵێیــن  پێویســتە  لێــرەدا 
ئیســالمی  كۆمــاری  مەبەســتی 
بەتایبەتــی  حیزبــەكان  دەركردنــی 
حیزبــی دێموكــرات لــە كوردســتانی 
باشــوور نیــە! چوونكــە دەزانــێ لــە 
جێبەجــێ  بــۆ  ئــەوەی  ئێســتادا 
نابــێ! ئەویــش دەگەڕێتــەوە بۆ ئەو 
ــەی یەكەمــدا  ــە پل ڕاســتییە كــە ل
پارچــە  چــوار  هــەر  كــوردی 
حیزبەكانــی  و  نەتەوەیــە  یــەك 

ڕۆژهــەاڵت لــە گــەڵ ڕێكخــراوی 
موجاهیدیــن كــە فــارس بــوون و 
بنكەیــان لــە خاكــی عەرەبــدا بــوو، 
زۆریــان  یەكجــار  جیاوازییەكــی 
هەیــە! جیــا لــەوەش، حیزبەكانــی 
كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لەگــەڵ 
حیزبەكانــی كوردســتانی باشــوور 
پێوەندییەكــی توندوتۆڵیــان هەیــە! 
هەوڵێــك  چەشــنە  هــەر  بۆیــە 
هێرشــكردنە  و  هەڵپێچــان  بــۆ 
بــە  حیزبانــە  ئــەو  بنكــەی  ســەر 
و  باشــوورە  پارتەكانــی  زیانــی 
بــە تونــدی دەكەونــە بــە هێرشــی 
ڕای گشــتیی كوردســتان لــە هــەر 

نیشــتماندا! پارچــەی  چــوار 
یاســایە  پــرۆژە  ئــەو  بۆیــە  هــەر 
هێــزی  بــارەگای  بــە  پێوەندیــی 
لــە  ڕۆژهــەاڵت  پێشــمەرگەی 
و  كۆیــە  نــەك  هەیــە،  شــاخەوە 
باشــووری  دیكــەی  شــوێنەكانی 
كــە  پرۆژەیــەك  كوردســتان! 
ڕاســتەوخۆ قەندیــل و كێلەشــینی 
كــە  ئێســتا  نیشــانە!  كردۆتــە 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
دەســت  ڕاســانی  پــرۆژەی  ئێــران 
پێكــردووە، راســتەوخۆ ئەمنیەتــی 
مەترســییەوە!  خســتۆتە  ڕێژیمــی 
چەكداریــی  تێكهەڵچوونــی 
ڕاســتەوخۆ چۆتە نێو ســنوورەكانی 
ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیمــەوە! واتــە 
لێــی  ڕێژیــم  كــە  شــتەی  ئــەو 
دەترســا و بــۆ دوورخســتنەوەی بــە 
میلیــارد پــارەی ســەرف كــردووە، 
لەگەڵــی  ڕاســتەوخۆ  ئەمــڕۆ 

بــووە! دەســتەویەخە 
پــرۆژەی  كــە  دەزانــێ  ڕێژیــم 
ــە "ڕاســان"  ــرات وات ــی دێموك حیزب
ــرۆژە وەاڵم دەدرێتــەوە!  ــە پ تەنیــا ب
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
ئێــران وەك گەورەتریــن و بەهێزتریــن 

ئەمــڕۆ  ڕۆژهــەاڵت  حیزبــی 
خەریكــی  و  شــاخە  ســەر  لــە 
ــەوەی ژێرخانــی شۆڕشــی  بنیاتنان
ڕۆژهــەاڵت  ئیتــر  ڕۆژهەاڵتــە! 
وەك جــاران نەمــاوە كــە بــە ئاســانی 
بكرێــت!  ســەر  لــە  مامەڵــەی 
خــۆی  جێگــەی  خەریكــە  واتــە 
لــە نێــو هاوكێشــە سیاســییەكانی 
دەكاتــەوە!  ناڤینــدا  ڕۆژهەاڵتــی 
ــی  ــە خاون چوونكــە خەریكــە دەبێت
ــك  ــە دنیاشــدا هــەر الیەنێ ــز و ل هێ
هێــزی هەبــوو حســێبی لــە ســەر 
دەكرێ و دەبێتە خاوەنی قورسایی 
ــە  ــە هاوكێشــەكاندا ل و ناتوانــرێ ل
ــەر چــاو نەگیــردرێ! ڕێژیمیــش  ب
هــەر وەك گوتــرا بــە گرینگیی ئەم 
دێموكراتــی  حیزبــی  هەنــگاوەی 
هێنانــە  دوای  بــە  بۆیــە  زانیــوە، 
خــوارەوەی بنكــەی پێشــمەرگەیە 

بــۆ دەشــتی كۆیــە!
ئــەو پرۆژەیــە لــە بەغــدا دەســتی 
پێ كردووە، ئەگەر پەســند بكرێت 
لــە داهاتــوودا هەرێمــی كوردســتان 
ــووری  ــاری ئاب ــر گوش ــە ژێ دەخەن
و سیاســی و هەروەهــا لــە باشــوور 
ــی  ــا حكوومەت ــەوە ت ــاژاوە دەنرێت ئ
زەخــت  بكــرێ  ناچــار  هەرێــم 
دێموكــرات  حیزبــی  ســەر  بخاتــە 
و پێشــمەرگە لــە قەندیــل بێنێتــە 
ــت!  ــان بێنێ ــە ڕاس ــوارەوە و واز ل خ
خەریكــە  دیســان  ڕێژیــم  بــەاڵم 
هەڵــە دەكات، چوونكــە پەیامــی 
ڕاســان ڕۆیشــتۆتە نێــو خەڵــك و 
دراوە  بــۆ  پێشــمەرگەی  خوێنــی 
ئــارادا  لــە  پاشــگەزبوونەوەیەك  و 
نیــە! بۆیــە كۆمــاری ئیســالمی 
نــەك  ئامانــج،  كردۆتــە  شــاخی 
ــەی  ــێ كۆی ــە! چوونكــە دەزان كۆی

هەڵناپێچــرێ! پــێ 

ڕاپۆرتی وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریكا ڕەخنەی لە 

پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لە 
ئێراندا گرت

هەینـــی  ڕۆژی  ئەمریـــكا  دەرەوەی  كاروبـــاری  وەزارەتـــی 
لـــە ڕاپۆرتـــی ســـااڵنەی خۆیـــدا ســـەبارەت بـــە ســـاڵی ٢٠١٦ 
ـــەن ڕێژیمـــی  ـــە الی ـــە پێشـــێلكردنی مافـــی مـــرۆڤ ل ڕەخنـــەی ل

ئێرانـــەوە گـــرت.
ـــكا،  ـــی دەرەوەی ئەمری ـــەڕی وەزارەت ـــرەی ڕاپۆرتـــی ماڵپ ـــە گوێ ب
لـــە بەشـــی تایبـــەت بـــە مافـــی مـــرۆڤ لـــە ئێـــران لـــە ســـاڵی 
٢٠١٦دا هاتـــووە كـــە: "گرینگتریـــن كێشـــەكان لـــە بـــواری مافـــی 
ــە مەدەنییەكانـــی  ــنوورداربوونی ئازادییـ ــدا سـ ــە ئێرانـ ــرۆڤ لـ مـ
وەك ئازادیـــی دەربڕیـــن، كۆبوونـــەوە، ئاییـــن و ڕاگەیاندنەكانـــن".
ئـــەو ڕاپۆرتـــە هەروەهـــا ڕەخنـــەی لـــە هەڵســـوكەوتی ڕێژێمـــی 
ئێـــران بەرانبـــەر بـــە نەتـــەوە ســـتەملێكراوەكان، ژنـــان و كەمینـــە 

ــووە. ــەكان گرتـ ئایینییـ
ـــە كێشـــەكانی  ـــك ل ـــووە كـــە: "یەكێ ـــژەی ڕاپۆرتەكـــەدا هات ـــە درێ ل
دیكـــە لـــە بـــواری مافـــی مـــرۆڤ لـــە ئێرانـــدا، نەبوونـــی دادوەریـــی 
عاداڵنـــە و ســـزای ئیعـــدام بـــۆ ئـــەو تاوانانـــە كـــە بـــە گوێـــرەی 
دادوەریـــی عاداڵنـــە، نابـــێ وەهـــا ســـزایەكیان بـــۆ دیـــاری بكرێـــت 
ـــی  ـــی مرۆی ـــە كەرامەت ـــی و دوور ل ـــێوازی نامرۆی ـــا ش و هەروەه
بەڕێوەچوونـــی ســـزا بـــۆ ئـــەو بەندكراوانەیـــە كـــە بـــە شـــێوەی 
ســـەرەڕۆیانە و نایاســـایی دەستبەســـەر و ئەشـــكنجە دەكرێـــن یـــان 

ـــن". دەكوژرێ
ــی  ــە توندوتێژیـ ــن لـ ــڕای ڕەخنەگرتـ ــا وێـ ــە هەروەهـ ــەو ڕاپۆرتـ ئـ
ڕایگەیانـــدووە:  سیاســـی  نەیارانـــی  بزركردنـــی  و  سیاســـی 
"هاواڵتیانـــی ئێـــران بـــۆ دیاریكردنـــی حكوومـــەت لـــە ڕێگـــەی 
ئاشـــتیانە و هەڵبژاردنـــی ئـــازاد و عاداڵنـــەوە لەگـــەڵ ئاســـتەنگی 

زۆر بـــەرەوڕوون".
لـــە ڕاپۆرتـــی وەزارەتـــی دەرەوەی ئەمریـــكادا بـــۆ ســـاڵی ٢٠١٦ 
هەروەهـــا ڕەخنـــە لـــە بارودۆخـــی گرتووخانەكانـــی ئێرانیـــش 

ــراوە. گیـ
ـــدا  ـــااڵنەی دوایی ـــەم س ـــكا ل ـــاری دەرەوەی ئەمری ـــی كاروب وەزارەت
ـــدا  ـــە ئێران ـــە پێشـــێلكرانی مافـــی مـــرۆڤ ل ـــەردەوام ڕەخنـــەی ل ب

ـــووە. گرت
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ئا :  جەالل ڕەوانگەرد 

نیزامی پیاوساالر و پرسی ژن
نووســـراوە  لـــە  ئـــەوەی 
لەهەمبـــەر  مێژووییەكانـــدا 
بابەتـــی فیمینیســـتیەوە بەرچـــاو 
لـــە  هەروەهـــاش  دەكـــەوێ   و 
قســـە  و باســـە فیمینیزمییەكانـــدا 
هەمـــوو كاتێـــك بـــە شـــێوەیەكی 
لێدەدرێتـــەوە،  ئـــاوڕی  جیـــدی 
پێویســـتیی فێركـــردن  و بارهێنانـــی 
بـــوارە جۆراوجـــۆرەكان بـــۆ ژنـــان 
 و كچانـــە.  مافـــی خوێندنیـــش 
بـــووە  و  مـــژار  گرینگتریـــن 
بەردەوامـــە. هـــەر  ئیســـتاكەش 
ـــز  ـــە لەپەراوێ نیزامـــی پیاوســـاالر ب
خوێنـــدن   لـــە  ژنـــان  خســـتنی 
قۆناغـــە  لـــە  بارهێنـــان  و 
مێژووییەكانـــدا،  جۆراوجـــۆرە 
كەڵكـــی وەرگـــرت  و پوانگەلێكـــی 
لـــەو  تاكـــوو  هێنـــا،  وەدەســـت 
ژن  توێـــژی  زیاتـــر  ڕێگەیـــەوە 
دەســـەاڵتی  بچەوســـێننەوە  و 
بگـــرێ .  بەدەســـتەوە  كۆمەڵـــگا 
ـــۆ بەدەســـتەوەگرتنی  ـــان ب هەوڵدانی
بنچینـــە  و  لـــە  كـــە  دەســـەاڵت 
ڕیشـــەی ســـەرهەڵدانی نیزامـــی 
مڵكداریەتـــی  پیاوســـاالری  و 
لـــە  هـــەر  و  بـــووە   تایبەتـــی 
ئـــەم  ســـەرهەڵدانی  ســـەرەتای 
ژنـــان  هێشـــتا  كـــە  قۆناغـــە 
لەدەســـت  خۆیـــان  ســـەربەخۆیی 
گرتـــن  و  بەرۆكـــی  نەدابـــوو، 
لـــە بەرژەوەنـــدی ئـــەم نیزامـــەدا 
بەربەرەكانێـــی  كـــە  ئـــەوەی  بـــۆ 
دەســـەاڵت تەنیـــا لـــە نێـــو ڕەگـــەزی 
نێـــردا قەتیـــس بێتـــەوە  و كارەكانـــی 
خۆیـــان ئاســـانتر بكەنـــەوە. هەمـــوو 
كاتێـــك خـــووی لەســـەرەخۆ بوونـــی 
ژنـــان هەوڵـــی دۆزینـــەوەی ڕێـــكار  
پوزەتیـــڤ  چارەســـەرگەلێكی  و 
بـــووە بـــۆ لەناوبردنـــی كێشـــەكان 
لەگـــەڵ  كـــردن  بەربەرەكانـــێ    و 
و  جۆراوجۆرەكانـــدا   ڕووداوە 
پیـــاو هەمـــوو كاتێـــك بەشـــەڕ و 
ــت  ــی بەربەسـ ــەنانەوە  و دانانـ كێشـ
بەرامبـــەری،  ڕێگـــەی  لەســـەر 
مەترســـییەكی گـــەورە بـــووە بـــۆ 
دەســـەاڵتخوازیی  بـــە  پـــەرەدان 
پیـــاوان و ئەگەریـــش ژنـــان لـــەو 
بەرابـــەری  توانـــای  قۆناغـــەدا 
خۆیـــان  بوونـــی  ئەكتیـــڤ   و 
دەرخســـتبا، بە ســـانایی دەیانتوانی 
ئاسایشـــی  دەســـەاڵتخوازی  و 
پیـــاوان تووشـــی ئاڵـــۆزی بكـــەن.
ئـــەم ڕێـــكارە زیرەكانـــە دەتوانـــێ  
ـــە  ـــت ك ـــە بێ ـــەو بابەتگەل هەمـــان ئ
بـــە ناهەقـــی لـــە پەیڤـــی پیاوانـــەدا 
ـــە باســـی  ـــری ژنان ـــوی مەك ـــە نێ ب
لێـــوە دەكـــەێ . بـــە پەراوێز خســـتنی 
ـــە بەدەســـتهێنانی ئاگایـــی  ـــان ل ژن
 و فێربـــوون، هەلـــی دەركەوتنـــی 
ـــەندراوەتەوە   بیرۆكەكانیشـــیان لێ س
تـــا  لەپەراوێزخســـتنە  ئـــەم  و 
لـــە  بیســـتەمیش  ســـەدەی 
زۆربـــەی واڵتانـــدا، دژ بـــە ژنـــان 
پێـــڕەو كـــراوە  و شـــتێكی بـــاو  و 
ڕەوا بـــووە لـــە نێـــو كۆمەڵـــدا  و تـــا 
بـــە ئەمڕۆكـــەش لـــە نێـــو بەشـــێك 
لـــە كۆمەڵگـــە گـــەورەكان  و بـــە 
ڕواڵـــەت پێشكەوتووەكانیشـــدا )بـــۆ 
نمونـــە واڵتێـــك وەك ئێـــران( بـــە 
شـــێوەیەكی بەربـــاو دەبینرێـــت. 
ســـااڵنەدا  لـــەو  ژنانیـــش  بـــەاڵم 
زیاتـــر  دانەنیشـــتوون  و  بێـــكار 
تێكۆشـــانی  ســـەدەیە  ســـێ   لـــە 
بەربـــاوی فیمینیزمییـــان دەســـت 
پێكـــردوە  و توانـــای وەرگرتنـــەوەی 

بـــووە.  خوێندنیـــان  مافـــی 
ژنانـــی چینـــە جۆراوجـــۆرەكان، كە 
لـــە بوارگەلێكـــی جۆراوجـــۆرەوە 
ـــی كالســـی ئاموزشـــی،  وەك دانان
خواســـتە  بەدواداچوونـــی 
كۆمەاڵیەتـــی  و سیاســـیەكانیان، 
فشـــارهێنان بـــۆ ســـەر نیـــزام  و 
و...  دواكەوتـــووەكان،   كولتـــوورە 
باجـــی  زۆر  قەبووڵكردنـــی  بـــە 
نیزامـــی  توانیویانـــە  گـــەورە 
پیاوســـاالری ناچـــار بـــە گەڕانـــەوە 
بكـــەن  و مافـــە بنەڕەتییەكانـــی 
مافـــی  بەتایبەتـــی  خۆیـــان، 
بێننـــەوە.  بەدەســـت  خوێنـــدن 
بـــە  پیاوســـاالر  نیزامـــی  بـــەاڵم 
كەڵـــك وەرگرتـــن لـــە دەســـەاڵت  
لـــە  نەریتییـــەكان  كولتـــوورە  و 
بوارگەلێكـــی دیكـــەوە كەوتـــەوە 
تـــا  بەربەرەكانـــێ ،  مەیدانـــی 
هەوڵـــە فیمینیزمییـــەكان كـــە لـــە 
ـــەوە ســـەریان  كۆمەڵـــگا جیاوازەكان
و  پەراوێـــز   بخەنـــەوە  هەڵـــداوە 
گۆشـــەگیریان بكەنـــەوە. بـــەاڵم 
هەواڵنـــە  ئـــەم  بەخۆشـــییەوە 
كۆســـپ،  نەبوونەتـــە  نـــەك 
ــەرین.  ــۆكاری چارەسـ ــوو هـ بەڵكـ
بـــە  ئەمڕۆكـــە  هەرچەنـــدە 
فیمینیســـتەكان  تێكۆشـــانی 
كردەیـــی  و  پێڕەوگەلێكـــی 
نوســـراوەیی كـــە ژنـــان لـــە خوێنـــدن 
دوور دەخاتـــەوە لـــە بەیـــن چـــووە، 
دەتوانیـــن  هەنووكـــەش  بـــەاڵم 
ـــە  ـــە ل ـــەم هەاڵواردنان ـــە ئ ـــن ك بڵێی
ـــە  ـــاوازەكان  و ب ـــو كۆمەڵگـــە جی نێ
تایبـــەت كۆمەڵـــگا نەریتییەكانـــدا 
جـــۆر  تەنیـــا  مـــاوون  و  هـــەر 
هەاڵواردنەكـــە  شـــێوازی   و 
ڕواڵەتێكـــی  گـــۆڕدراوە  و 
ــە  ــووە  و لـ ــۆوە گرتـ ــەی بەخـ دیكـ
قەوارەیەكـــی دیكـــەدا مانـــەوەی 
بـــۆ  هـــەوڵ  و  دەپێـــوێ    خـــۆی 
لـــە  ژنـــان  لەپەراوێزخســـتنی 
ئاگایـــی  و  بەدەســـتهێنانی 

بەرزكردنـــەوەی ئاســـتی زانیـــاری 
 و...، لـــە قەوارەگەلێكـــی نـــوێ  
دەدا. پێشـــكەوتوودا،  بەنێـــو  و 
واڵتـــە  لـــە  ئەمڕۆكـــە 
حاڵـــی  لـــە  و  پێشـــكەوتووەكان 
بارهێنـــان  و  پێشـــكەوتندا، 
ژنـــان  پێگـــەی  بەرزكردنـــەوەی 
ئەركێكـــی کۆمەاڵیەتییـــە، كـــە 
ــانی  ــەوڵ  و تێكۆشـ ــەش بەهـ ئەمـ
فیمینییســـتیەكان  و  ڕێكخـــراوە 
بەتوانایـــە،  هەڵســـوڕ  و  ژنانـــی 
دوگـــم   الیەنـــە  توانیویانـــە  كـــە 
نیزامـــی  وشـــكەكانی  و 
بشـــكێنن.  تێـــك  پیاوســـاالری 
پێگەیانـــدن  و  ئـــەم  بـــەاڵم 
كۆمەڵـــگا  لـــە  بارهێنانـــەش 
نەریتییەكانـــدا لـــە فێركردنێكـــی 
ئاكادیمیكیـــدا كـــورت كراوەتـــەوە  و 
هەاڵواردنەكـــە گـــۆڕدراوە  و بـــەم 
ـــان  ـــی خوێندنی ـــان ماف ـــێوەیە ژن ش
هەیـــە، بـــەاڵم تەنیـــا لـــە ئاســـتی 
ـــەس. ـــی ئاكادیمیكـــی  و ب خوێندن
ئەمـــە لەحاڵێكدایـــە كـــە ئەمڕۆكـــە 
ــی  ــۆری  و ئاكادیمـ ــی تیـ خویندنـ

پێداویســـتیەكانی  واڵمـــدەری 
هـــەر تاكێـــك نیـــە. لـــە الیەكـــەوە 
هەنووكـــە كولتـــووری دژ بـــە ژن 
خەیاڵییـــەكان  بیرۆكـــە  بـــە  كـــە 
نیزامـــی  لـــە  بەناهـــەق   و 
لـــە  و  دەبیندرێـــت   پیاوســـاالردا 
قۆاڵیـــی ڕوانگـــەی كۆمەڵـــگا 
ــە  ــەوە و لـ ــدا ماوەتـ جوراوجۆرەكانـ
الیەكـــی دیكـــەوە دەستڕاگەیشـــتن 
تیۆریـــی  و  ئاگایـــی  بـــە 
هەمـــوان  بـــۆ  ئاكادیمیكـــی 
ئاســـان بـــووە، كـــە ناكرێـــت وەك 
پوانێـــك كـــە پیـــاوان بـــە ژنانـــی 
پیـــاوان   ئەژمـــار.  بێتـــە  دەدەن، 
ئاســـتدا  یـــەك  لـــە  ژنـــان  و 
توانـــای دەستڕاگەیشـــتنیان بـــە 
ـــە  ـــە، بۆی ئاگایـــی ئاكادیمـــی هەی
ـــەوەی ئاســـتی ئاگاییـــش  بەرزبوون
بـــە یـــەك ئەندازە دەچێتە ســـەرەوە و 

ڕوانینـــە بەرتەســـكەكانی نیزامـــی 
دەبـــا. لەبەیـــن  پیاوســـاالری 
دیـــارە بـــە بەرتەســـك كردنـــەوە  و 
لـــە  ژنـــان  بـــۆ  چوارچێوەدانـــان 
بـــوارە جۆراوجۆرەكانـــی ئاســـتی 
لـــە  سیاســـی  كۆمەاڵیەتـــی  و 
بایەخـــی  دەتوانـــێ   كۆمەڵـــدا، 
ــان  ــە ئاكادیمییەكانـــی ژنـ خوێندنـ
بەرێتـــە ژێـــر پرســـیار  و كۆمەڵـــگا 
زیاتـــر بـــەرەو ئاڵـــۆزی بەرێـــت.
بەدەســـتهێنانی  ئەمڕۆكـــە 
پێگەیانـــدن،  ئاگایـــی  و 
گرینگـــی تایبەتـــی خـــۆی هەیـــە  
فیمینیســـتیەكان  ڕێكخـــراوە  و 
بـــە بەدەســـتهێنانی تەنیـــا مافـــی 
خوێنـــدن، نیزامـــی پیاوســـاالری 
ناكـــەن  و  بنبـــڕ  بەتـــەواوی 
پانتایـــی  بـــە  نیزامـــە  ئـــەم 
تێكۆشـــانە فیمینیســـتیەكان بـــۆ 
بەدەســـتهێنانی مافـــی خوێنـــدن 
بـــۆ ژنـــان، ئـــەم مەیدانـــەی چـــۆڵ 
بەربەرەكانێكەیـــان  و  كـــردووە  
دەســـت  دیكـــەوە  الیەكـــی  لـــە 
لـــە  ئـــەوە  نابـــێ   پێكـــردووە  و 

بیـــر بكرێـــت كـــە ئـــەم نیزامـــە 
بـــە درێژایـــی ســـەدەكانی پێشـــوو 
فـــرت  و  هـــەر  دەســـتی داوەتـــە 
ـــێ  دەســـەاڵت   ـــوو بتوان ـــك تاك فێڵێ
و بەرژەوەندیـــی خـــۆی بپارێزێـــت.
پیاوســـاالر  نیزامـــی  ئەمڕۆكـــە 
بـــە  تـــا  ئەوەدایـــە  هەوڵـــی  لـــە 
ژێـــر  لـــە  پەراوێزخســـتن  و 
لـــە  ژنـــان  گوشـــاردانانی 
دیســـانەوە  كۆمەڵـــگادا،  
چوارچێـــوەی  بیانگێڕێتـــەوە 
ئیمكانـــی  و  ماڵداریەتـــی  
ئاگایـــی  بەدەســـتهێنانی 
سیاســـییان  كۆمەاڵیەتـــی  و 
لـــێ  زەوت بـــكات. بـــە كورتـــی 
ئاكادیمیكـــی  ئاگایـــی 
بـــكات. بێ كەڵـــك  ژنـــان 
لـــە  بەشـــێك  پێشـــهاتەش  ئـــەم 
ـــە ســـااڵنێكە  ـــدەوار ك ـــی خوێن ژنان

تـــەواو  ئاكادیمیكـــی  خوێندنـــی 
بەدەســـت  پســـپۆڕی  دەكـــەن  و 
دێنـــن، بـــە هـــۆی بوونـــی ئاڵـــۆزی 
كۆمەاڵیەتـــی  گیر وگرفتـــی   و 
كۆمەڵـــگای  كردنـــی  لۆمـــە   و 
پیاوانـــە، ماڵداریەتیـــان لـــە لەنێـــو 
باشـــتر  پـــێ   بـــوون،  كۆمەڵـــدا 
بوونـــی  بـــە  هەڵبـــەت  بـــووە. 
ئـــەم بەربەســـتانەش بەتەواوەتـــی 
نیزامـــی پیاوســـاالری نەیتوانیـــوە 
خـــۆی  كردەیـــەی  لـــەو 
بێنـــێ . بەدەســـت  ســـەركەوتن 
ـــاوە  ـــژەی تێكۆشـــانە بەرب ـــە درێ ل
ژنـــان  و  كۆمەاڵیەتییەكانـــی 
ڕێكخـــراوە  بوونـــی  لەمەیـــدان 
ئەكتیڤەكانـــی  كۆمەاڵیەتییـــە 
هەوڵیـــان  كـــە  ژنـــان  بزاڤـــی 
و  پێگەیانـــدن   بارهێنـــان  و 
ــەزی  ــەری ئاگایـــی ڕەگـ بردنەسـ
ژنـــان  و بەدەســـتهێنانەوەی مافـــی 
هۆكارێكـــن  بـــووە،  ژنـــان  و... 
ئەمڕۆكـــە  كـــە  ئـــەوەی  بـــۆ 
زیاتـــرەوە  هێزێكـــی  بـــە  ژنـــان 

لەگـــەڵ  بەربەرەكانـــێ  بتوانـــن 
بكـــەن  پیاوســـاالر  نیزامـــی 
بەرژەوەندیـــی  لـــە  مەیـــدان   و 
نەكـــەن. چـــۆڵ  نیزامـــە  ئـــەو 
بەهێزیـــی  ئامادەیـــی  و 
بـــوارە  لـــە  ژن  پســـپۆڕانی 
ڕۆژنامەنوســـان  و  جیـــاوازەكان، 
تێكۆشـــان  ژن،  مامۆســـتایانی 
فیمینیســـتیەكان  بزاڤـــە  لـــە 
بەهێـــزی  كۆســـپێكی   و...، 
لەبەرەوپێشـــچوونی  پێشـــگیری 
ـــارەی نیزامـــی پیاوســـاالرین. دووب
كـــە  شـــێوەیەی  بـــەو  هـــەر 
باســـمان كـــرد نیزامـــی پیاوســـاالر 
تـــا  ئەوەدایـــە  هەوڵـــی  لـــە 
لەژێـــر  و  پەراوێزخســـتن   بـــە 
ـــگا  ـــە كۆمەڵ ـــان ل فشـــاردانانی ژن
ئیمكانـــی  بنەماڵـــەدا،   و 
بەدەســـتهێنانی ئاگایـــی كردەیی  و 
تاقیـــكاری لـــە ژنـــان وەربگرێتـــەوە 
جـــۆرەكان  لـــە  بەجۆرێـــك  و 
هەوڵدانـــی ئاكادیمـــی  و زانســـتی 
ژێرپرســـیارەوە. بخاتـــە  ژنـــان 
یەكێـــك لـــە پرســـیارەكان كـــە لـــەم 
ـــە،  ڕاســـتایەدا دێنـــە پێشـــەوە ئەوەی
پیاوســـاالر  نیزامـــی  ئایـــا  كـــە 
كارەدا  لـــەم  شـــێوەیەك  چ  بـــە 
دێنـــێ ؟ بەدەســـت  ســـەركەوتن 
بـــە  پیاوســـاالر  نیزامـــی 
كۆمەڵـــگا  هەڵگەڕانـــەوەی 
هەڕەشـــەكەرەكەی  قەبـــارە  بـــۆ 
ژنـــان  و  لەپەراوێزخســـتنی   و 
دروســـتكردنی نائەمنـــی لەســـەر 
ژنـــان و  پێشـــڤەچوونی  ڕێگـــەی 
ـــە  ـــەی گەش ـــەم بیرۆكەی كچـــان، ئ
پێـــداوە كـــە ژنـــان بـــۆ پاراســـتنی 
ئەمنیـــەت  و ئاسایشـــی خۆیـــان 
لـــە  لەپەراوێزخـــراو  و  باشـــترە 
ماڵـــەوە بـــن، تاكـــوو لـــەو ڕێگەیـــەوە 
دووبـــارە هەلێكـــی دیكـــە لەژنـــان 
هەمبـــەر  لـــە  وەربگرنـــەوە، 
ئاگایـــی  هێنانـــی  بەدەســـت 
بـــۆ  سیاســـی،  كۆمەاڵیەتـــی  و 
ســـەروەری نیزامـــی پیاوســـاالری.
ـــن  ـــە وردی چـــاو لێبكەی ئەگـــەر ب
دەبینیـــن كـــە كۆمەڵـــگای نائەمـــن 
هـــەروەك چـــۆن بـــۆ ژنـــان ترســـناكە 
ــێ   و  ــناك دەبـ ــۆ پیاوانیـــش ترسـ بـ
ئەگـــەر تەنیـــا هێـــزی جەســـتەیی 
كـــە  پیاوانـــە،  فیزیۆلۆژیـــی   و 
ـــەوە،  ـــرس دوور دەخات ـــە ت ـــاوان ل پی
ـــزە  ـــەو هێ ـــن ئ ـــەوا ژنانیـــش دەتوان ئ
ـــە كـــردەوەش  بەدەســـت بێنـــن، كـــە ب

دەركەوتـــووە. بابەتـــە  ئـــەم 
ئەمڕۆكـــە بیرۆكـــەی الوازبینینـــی 
كـــۆن  و  بـــە ڕوانگەیەكـــی  ژن، 
دواكەوتوو دێتە ئەژمار  و زانســـتە 
دەریان خســـتوە  سروشـــتییەكانیش 
فیزیۆلۆژییـــەكان  تواناییـــە  كـــە 
ناتوانـــن  جۆرێـــك  هیـــچ  بـــە 
ــا  ــزی یـ ــۆ بەهێـ ــن بـ ــك بـ هۆكارێـ
الوازی ژنـــان  لـــە چـــاو پیـــاوان.
نیزامـــی  هۆكارگەلـــە  ئـــەم 
پیاوســـاالریان ناچـــار بـــە خســـتنە 
نـــوێ   پیالنگەلێكـــی  ڕووی 
ژنـــان  خســـتنی  لەپەراوێـــز  بـــۆ 
كـــردووە  و یەكێـــك لـــەم پیالنانـــە 
ــتكردنی كەشـــی نائەمنـــی  دروسـ
ڕۆڵـــی  دانانـــی  ژنـــان  و  بـــۆ 
پاســـەوان بـــۆ پیاوانـــە  و گەورەتریـــن 
بیرۆكەیـــەش  ئـــەم  هەڵگـــری 
كۆمەڵـــگا  و بنەماڵـــەی نەریتیـــن.

پیـــاوان  كـــە  ئەندازەیـــەی  بـــەو 
ـــان  ـــە خۆی ـــردن ل ـــای بەرگریك توان
ــان  ــەو توانایەیـ ــە، ژنانیـــش ئـ هەیـ
هەیـــە  و لـــە الیەكـــی دیكەشـــەوە 
ڕێكخـــراوە  درووســـتبوونی 
فیمینیســـتیەكان بـــۆ بەربەرەكانـــێ  
نائەمنییـــە  ئـــەم  لەگـــەڵ 
دەتوانـــێ   ئامانجـــدارەش، 
بـــۆ  بێـــت  گـــەورە  كۆمەكێكـــی 
داماڵینـــی نیزامـــی پیاوســـاالری.
زیـــاد  ئێســـتادا  قۆناغـــی  لـــە 
ئاگایـــی  بەدەســـتهێنانی  ەوەی 
مرۆڤـــەكان  بـــۆ  ئاكادیمـــی 
پێویســـتە، بەدەســـتهێنانی ئاگایـــی 
قـــەوارەی  كۆمەاڵیەتـــی  و 
كۆمەڵـــگا  و  كۆمەاڵیەتـــی 
دەوروبـــەری ژیـــان پێویســـتیەكی 
لـــە  بەرەوپیشـــچوونە.  زیاتـــری 
پیاوســـاالر  نیزامـــی  حاڵێكـــدا 
ژنـــان  خســـتنی  لەپەراوێـــز  لـــە 
بێنـــێ ،  بەدەســـت  ســـەركەوتن 
لـــە  مەترســـیهێنەر  دەرفەتـــی 
هـــەم  ژیـــان،  بەرەوپێشـــچوونی 
ــە  ــاو، دێتـ ــۆ پیـ ــەم بـ ــۆ ژن و هـ بـ
لەبیرمـــان  دەبـــێ   پێشـــەوە  و  
كۆمەڵـــگای  كـــە  نەچـــێ  
بـــە  بـــوو  تـــووش  نابەرانبـــەر  و 
پەراوێـــز نشـــینی، كۆمەڵگایەكـــی 
بـــە  پێویســـتی  نەخۆشـــە  و 
بنەڕەتییـــە. چارەســـەری 

سەرچاوە: ئینتێرنێت، "تریبون 
فمینیستی ایران"

كۆمەڵگای نائەمن هەروەك چۆن بۆ ژنان ترسناكە بۆ پیاوانیش 
ترسناك دەبێ   و ئەگەر تەنیا هێزی جەستەیی  و فیزیۆلۆژیی پیاوانە، كە 

پیاوان لە ترس دوور دەخاتەوە، ئەوا ژنانیش دەتوانن ئەو هێزە بەدەست بێنن، 
كە بە كردەوەش ئەم بابەتە دەركەوتووە.



٧ ژمارە696، ٥ی مارسی٢٠١٧

سارا پارسا

کۆمەڵگا

خورافە، 
ڕێگاخۆشکەرێک 
بۆ دواکەوتوویی 

کۆمەڵگا
جلەکـــەی  ترســـاوە؟  منداڵەکـــەت 
ـــەر چـــاوی خـــۆی بســـووتێنە!  ـــەری لەب ب
نینۆکـــت ڕۆژی شـــەممە و لـــە کاتـــی 
تەمەنـــت  مەکـــەوە  کـــورت  شـــەواندا 
ســـاواکەت  منداڵـــە  دەبێـــت!  کـــورت 
ــاش  ــوومە و بـ ــاق دامەنـــێ شـ ــەر تـ لەسـ
ـــە،  ـــە مەک ـــە ئاوێن ـــاو ل ـــەوان چ ـــە! ش نیی
دەبەیتـــە  غەریبـــی   لـــە  تەمەنـــت 
مەجـــاوە،  بنێشـــت  شـــەوان  ســـەر! 
و....هتـــد. نییـــە!  بـــاش  و  شـــوومە 
ـــاوەڕە  ـــەو ب ـــەک ل ـــە وەک نموونەی ئەمان
پڕوپووچانەیـــە کـــە ڕۆژانـــە لـــە زاری 
ئـــەم  دەبیســـرێت.  خەڵکـــەوە  زۆربـــەی 
جـــۆرە باوەڕانـــە ئەوەنـــدە لـــە تانوپـــۆی 
ڕیشـــەی  خەڵکـــدا  زۆربـــەی  ژیانـــی 
داکوتـــاوە کـــە جێگایەکـــی تایبەتـــی 
لـــە بیـــری خەڵکـــدا بۆخـــۆی کردووتـــەوە 
وا  دەتوانیـــن  ڕادەیەکیـــش  تـــا  کـــە 
باســـی لـــێ بکەیـــن کـــە ســـڕینەوەی 
ئـــەم جـــۆرە بیرکردنەوانـــە لـــە مێشـــک 
ژیانـــی  لـــە  کاریگەرییەکانـــی  و 
بـــووە،  ئەســـتم  تـــەواوی  بـــە  خەڵکـــدا 
بـــەاڵم لـــە ڕاســـتیدا خورافـــە چییـــە؟ 
ـــیدا  ـــگ و زاراوەناس ـــە فەرهەن ـــە ل خوراف
واتـــە قســـەی ئاڵـــۆز و بێ بنەمـــا کـــە 
بـــە  و  بێـــت  دڵخۆشـــکەر  دەتوانێـــت 
بـــاس  وا  دەتوانیـــن  ئاوڕدانەوەیـــەک 
بکەیـــن کـــە بەگشـــتی قســـەی پڕوپـــووچ 
و خوڕافـــە لـــە نێوەڕۆکـــی چیرۆکـــە 
کۆنەکانـــدا ســـەری هەڵـــداوە و ئێســـتاش 
لـــە ســـەردەمی زانســـت و تێکنۆلۆژیـــدا 
ـــان  هێشـــتا خەڵکانێـــک هـــەن کـــە باوەڕی
خورافـــە  هەیـــە.  قســـانە  جـــۆرە  بـــەم 
کاتێـــک ســـەر هەڵـــدەدات کـــە خەڵـــک، 
ـــە ژیانـــی  لەگـــەڵ کۆمەڵێـــک کێشـــە ل
ــان  ــی خۆیـ ــی و کۆمەاڵیەتیـ تاکەکەسـ
بـــەرەوڕوو بـــوون و بـــۆ چارەســـەرکردنی 
کێشـــەکانیان لـــە دەروونیانـــدا لەگـــەڵ 
لـــە  و  بوونەتـــەوە  بـــەرەوڕوو  گرفـــت 
ڕوانگـــەی ئاوەزمەندییـــەوە نەیانتوانیـــوە 
بـــۆ  لۆژیکیـــی  ڕێگاچارەیەکـــی 
ببینـــەوە و بـــۆ ســـەرپۆش دانـــان لەســـەر 
کێشـــەکانیان و هـــاوکات دڵخۆشـــکردنی 
دەروونیـــان  هێورکردنـــەوەی  و  خۆیـــان 
ـــری  ـــاس و بی ـــک ب ـــە کۆمەڵێ ـــان ل ڕووی
ئـــەم  و  کـــردووە  ســـەمەرە  و  ســـەیر 
بێ بنەمایانـــەش  و  ســـەیر  بیروبـــاوەڕە 
نەیـــەت،  بـــەدی  کـــە  کاتێـــک 
خۆیـــان  بەســـتراوی  بەختـــی  وەک 
کاتێکیـــش  و  دەکـــەن  لـــێ  چـــاوی 
کـــە گرفتەکەیـــان چارەســـەر دەبێـــت، 
پەنـــا  لـــە  گرفتەکەیـــان  چارەســـەری 
بـــردن بـــەو باوەڕانـــەدا دەبیننـــەوە کـــە 
ئـــەم جـــۆرە ڕوانگەیـــە بـــۆ کۆمەڵـــگا 

کۆمەڵگایەکـــی  تایبـــەت  بـــە 
نەریتخـــواز دەتوانێـــت مەترســـیدار بێـــت.
کارناســـی  فرووتـــەن"،  "مســـتەفا 
دەروونناســـی ســـەبارەت بەم بابەتە بڕوای 
وایـــە کـــە؛ "لـــە ســـێ وشـــەدا دەتوانیـــن 
بـــاس بکەیـــن:  بـــە گشـــتی  خورافـــە 
یەکـــەم سەرســـووڕمان، دووهـــەم نەزانیـــن 
و دەبەنگـــی، ســـێهەم تـــرس، کـــە ئـــەم 
ســـێ هـــۆکارە دەتوانێـــت بناغەداڕێـــژی 
لـــە  پڕوپـــووچ  قســـەی  و  خوڕافـــە 
نێـــوان خەڵـــک و کۆمەڵـــگادا بێـــت".
قســـەی  دەروونناســـییەوە،  بـــواری  لـــە 
خورافـــە  بـــۆ  پەنابـــردن  و  پڕوپـــووچ 
بـــە ناســـینی مـــرۆڤ  لـــە بنچینـــەوە 
لـــە خۆیـــەوە دەســـتی پـــێ کـــردووە و 
هەمـــوو هەوڵـــی مـــرۆڤ ئـــەوە بـــووە 
کـــە لەپێشـــەوە لـــە داهاتـــووی ئـــاگادار 
بێـــت و لەســـەرهەڵدانی هـــەر چەشـــنە 
دەتوانێـــت  کـــە  ناخـــۆش  ڕووداوی 
لەســـەر ژیانـــی مـــرۆڤ کاریگەریـــی 
هەبێـــت پێشـــگیری بـــکات. ئـــەم جـــۆرە 
ــە هـــۆی  ــی ببێتـ ــەش توانیویەتـ ڕوانگانـ
قســـەی  و  خورافـــە  ســـەرهەڵدانی 
خوڕافـــە  بناغەدارێـــژی  و  پڕوپـــووچ 
واڵتانـــی  کۆمەڵـــگای  نێـــوان  لـــە 
دیاردەیـــە  ئـــەم  چوونکـــە  دنیـــادا. 
تاڕادەیـــەک لـــە هەمـــوو کولتـــوور و 
جێـــگای  جیهانـــدا  کۆمەڵگاکانـــی 
کردووەتـــەوە. تـــەواوی  بـــە  خـــۆی 
ـــییەوە،  ـــە ڕوانگـــەی زانســـتی دەروو ناس ل
لـــە  ڕوو  پیـــاوان  لـــە  زیاتـــر  ژنـــان 
ـــۆکاری  ـــووچ دەکـــەن و ه ـــاوەڕی پڕوپ ب
دەروونناســـیی ئـــەم بـــوارەش بـــۆ هەســـتیار 
ـــان بەرانبـــەر  ـــاری دەروونیـــی ژن ـــی ب بوون
بـــە پیـــاوان، هەڵدەگەڕێتـــەوە. ژنـــان زیاتـــر 
لـــە پیـــاوان بـــەر شـــەپۆلی دڵەخورپـــە 
و  دەکـــەون  دەروونـــی  دڵەڕاوکێـــی  و 
هـــەر ئـــەم هـــۆکارەش دەبێتـــە هـــۆی 
کردنـــەوەی  هێـــور  بـــۆ  کـــە  ئـــەوەی 
زیاتـــر  ئۆمیـــدی  و  دەروونیـــان  بـــاری 
بەخشـــین بـــە خۆیـــان، ڕوو لـــەم جـــۆرە 
نێوانەشـــدا  لـــەم  و  بکـــەن  باوەڕانـــە 
بـــەر  بەداخـــەوە زۆربـــەی هەرەزۆریـــان 
کەســـانێک  ماڵیـــی  کەڵکئـــاژووی 
ـــواری خورافەگـــەری  ـــە ب دەکـــەون کـــە ل
ـــاوی "فاڵگـــر" چاالکییـــان هەیـــە و  ـــە ن ب
فاڵگرەکانیـــش بـــۆ پڕکردنـــی گیرفانـــی 
خۆیـــان زۆر بـــە باشـــی کەڵـــک لـــەو 
دەرفەتانـــە وەردەگـــرن و لـــە زۆربـــەی 
بناغـــەی  تەنانـــەت  حاڵەتەکانـــدا  
دەترازێنـــن. لەیـــەک  بنەماڵەکانیـــش 
کۆمەڵناسیشـــەوە،  بـــواری  لـــە 
کارناســـانی کۆمەڵناســـی لەســـەر ئـــەم 
کـــە هۆکارگەلێـــک وەک: بـــاوەڕەن 
* دەربـــاز بـــوون لـــەو بارودۆخـــە خراپـــەی 
بەســـەر دەبـــات. تێیـــدا  کـــە مـــرۆڤ 
ئابـــووری. خراپـــی  بارودۆخـــی   *

و  سیاســـەتوانان  سیاســـەتی   *
ســـەرقاڵکردنی  بـــۆ  کاربەدەســـتان 
خەڵـــک بـــە کولتـــووری پڕوپووچـــی.
ژیـــان. لـــە  بێ هیوایـــی   *
* باشـــقە وەرگرتـــن لـــە ماڵپـــەڕەکان.
بنەماڵـــە. الوازی  پـــەروەردەی   *

* هێورکردنەوەی کێشەکان و 
بارودۆخێک کە مرۆڤ تێیدا بەسەر 

دەبات.
زانیـــاری  ئاســـتی  بوونـــی  نـــزم   *
)ئەگەرچـــی زۆربـــەی جـــار ئـــەم جـــۆرە 
ـــوان چینـــی خوێنـــدەواری  ـــە نێ ـــە ل باوەڕان
و  دەکەوێـــت  بەرچـــاو  کۆمەڵگاشـــدا 
تێگەیشـــتن  کـــەم  بـــۆ  هۆکاریشـــی 
هەڵدەگەڕێتـــەوە(. کێشـــەکان  لـــە 
ئـــەم  کۆمەڵناســـییەوە،  بـــواری  لـــە 
هـــۆی  ببێتـــە  دەتوانێـــت  هۆکارانـــە 
ــەری  ــۆ چارەسـ ــرۆڤ بـ ــە مـ ــەوەی کـ ئـ
کێشـــەکانی ڕوو لـــە خورافـــە بـــکات و 
لـــە کۆتایشـــدا کۆمەڵگایـــەک دەبێتـــە 
کۆیلـــەی دەســـتی بـــاوەڕە بێ بنەمـــاکان.
لـــە کۆمەڵـــگای ئێرانیشـــدا بـــە هـــۆی 

ئایینیـــەوە  و  نەریتخوازانـــە  بـــاوەڕی 
دیاردەیـــە  ئـــەم  ڕاشـــکاوانە  بـــە  زۆر 
نێوانەشـــدا  لـــەم  بەرچـــاو دەکەوێـــت و 
ڕێژیمـــی داگیرکـــەری ئێـــران و ئاخونـــدە 
ــۆ  ــە، بـ ــەو ڕێژیمـ ــەر بـ ــی سـ فێڵبازەکانـ
ــان و  ــەتی زۆردارانەیـ ــدان بەسیاسـ پەرەپێـ
ســـەرقاڵ کردنـــی خەڵـــک بـــە هەنـــدێ 
و  مێشـــک  پڕوپـــووچ،  کولتـــووری 
کـــردووە  داگیـــر  خەڵکیـــان  دەروونـــی 
ئایینیـــی مرۆڤـــەکان  لـــە هەســـتی  و 
هـــەر لـــە ســـەرەتای دەســـەاڵتدارییانەوە 
وەرگرتـــووە. کەڵکیـــان 
ســـەرەتای  لـــە  هـــەر  ئاخونـــدەکان 
بـــاوەڕی  لـــە  هاتنەســـەرکاریان، 
وەک  ئێـــران  خەڵکـــی  مەزهەبیـــی 
ــووە  ــان وەرگرتـ ــیل کەڵکیـ ــەی ئاشـ پاژنـ
هیـــچ  لـــە  دەیـــەدا   ٤ مـــاوەی  لـــە  و 
شـــێوازێک بـــۆ پەرەپێـــدان بـــە کولتـــووری 
نەکـــردووە. کۆتاییـــان  خورافـــە 
هـــەر لـــە ســـەرەتای دەســـەاڵتدارییانەوە، 
واتـــە  ئێـــران  ڕێژیمـــی  دامەزرێنـــەری 
جێگـــری  وەک  "خومەینی"یـــان 
خـــودا تەنانـــەت لـــە ئاســـتی خوداشـــدا 
بـــە  و  ناســـاند  ئێـــران  خەڵکـــی  بـــە 
وەک  دەنگۆگەلێـــک  باوکردنـــەوەی 
مانگـــدا  لـــە  خومەینـــی  "ڕوخســـاری 
دەســـتنوێژی  "ئـــاوی  و  دیتـــراوە" 
خومەینـــی تەبـــەڕوک و بەرەکەتـــە" و 
"دەســـتماڵ و چەفیەیـــان بـــە دەســـتی 
خۆمەینیـــەوە دەدا تاکـــوو تەبەڕوکـــی 
خەڵـــک  هەســـتی  لـــە  بـــکات، 
بەشـــی  وەرگـــرت،  کەڵکئاژوویـــان 
چیرۆکـــە  ئـــەم  ڕاکێشـــی  ســـەرەنج 
ــتاکانی  ــەوە مامۆسـ ــە بەداخـ ــە کـ ئەوەیـ
زانکـــۆی ئـــەو ســـەردەمەش بـــەم بـــاوەڕە 
گەیشـــتبوون و زۆربەیـــان لـــە پەرەپێـــدان 
یارمەتیـــان  دەســـتی  باوەڕانـــەدا  بـــەم 
نێوانەشـــدا  لـــەم  دا.  ڕێژیـــم  بـــە 
باوەڕانـــە  بـــەم  خەڵکانێـــک  ئەگـــەر 
یارمەتیدەریـــان  و  نەدابایـــە  ملیـــان 
نەبوایەتـــن یـــان بـــە ناچـــار پەرتـــەوازەی 
ســـەریان  یـــان  دەبـــوون  واڵت  دەرەوەی 
ئەشـــکەنجەگاکانی  و  زینـــدان  لـــە 
و  دەردەهێنـــا  ئێـــران  ڕێژیمـــی 
دەنگیشـــیان بـــە کـــەس نەدەگەیشـــت.
دەروونـــی  لـــە  بەباشـــی  ئاخونـــدەکان 
و  گەیشـــتبوون  ئێـــران  خەڵکـــی 
ـــە خەڵکـــی  ـــک ل ـــە زۆرێ ـــتوون ک گەیش
ئێـــران باوەڕێکـــی زۆریـــان بـــە زیارەتـــی 
هەیـــە،  ئیمامـــان  نەتیجـــەی  و  نـــەوە 
کـــە  لـــەوە  باشـــتر  چـــی  وایـــە  کـــە 
دەســـت بکـــەن بـــە درووســـت کردنـــی 
مەزارگـــە لـــە بســـت بـــە بســـتی شـــار 
و گوندەکانـــی ئێـــران و خەڵکـــی پـــێ 

ســـەرقاڵ بکـــەن. ئـــەوە لـــە کاتێکدایـــە 
بوونـــی  درووســـت  و  ڕاســـت  کـــە 
ـــە  ـــەو مەزارگەیان ـــەی ئ ناســـنامەی زۆرب
ئـــەو  ئەگەرچـــی  لەســـەرە،  ئەگـــەری 
شـــوێنانە بـــە گشـــتی بوونەتـــە شـــوێنێکی 
بازرگانـــی بـــۆ دەســـەاڵتدارانی ڕێژیـــم 
و لـــە ڕێگـــەی یارمەتـــی ماڵیـــی کـــە 
ـــان خەڵکـــی  ـــوێنە ی ـــەو ش ـــۆ ئ ـــک ب خەڵ
ــان بەپێـــی  ــەوە، یـ ــۆ دەکەنـ ــەژاری کـ هـ
باوەڕیـــان پـــارە و شـــتومەکی نـــەزری 
دەکـــەن،  ئیمامـــزادەکان  پێشکەشـــی 
یـــان گەشـــتیارانێک کـــە لـــە واڵتانـــی 
بـــۆ  دەکـــەن  ئێـــران  لـــە  ڕوو  دەرەوە 
مەزهەبیانـــە،  شـــوێنە  ئـــەو  زیارەتـــی 
ئاغـــازادەکان  قووڵـــی  گیرفانـــی 
دەبێـــت. پـــڕ  لـــێ  ئاخوندەکانـــی  و 
لەشـــەڕی ئێـــران و عێراقیشـــدا، ٨ســـاڵ 
الوانـــی  هەســـتی  لـــە  شـــێوەیە  بـــەم 
ــەرز  ــۆ بـ ــرت و بـ ــان وەرگـ ــران کەڵکیـ ئێـ
ڕاگرتنی ورەی شـــەڕوانان و ســـەربازانی 
نێـــو بەرەکانـــی شـــەر ئەســـپی ســـپییان لـــە 
گۆڕەپانـــی شـــەردا تـــاو دا و دەنگـــۆی 
ئەوەیـــان باودەکـــردەوە کـــە ئـــەوە ئەســـپی 
ئیمامـــی  زەمانـــە و بـــۆ یارمەتیدانـــی 
ئێـــوە هاتـــووە، یـــان کلیلـــی بەهەشـــتیان 
ـــی  ـــی ســـەربازەکانی بەرەکان دەکـــردە مل
شـــەڕ، لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕە کـــە هـــەرکات 
کەوتنـــە دەســـتی دوژمـــن، ئـــەو کلیلـــە 
ــان دەکات  ــن بزرتـ ــاوی دوژمـ ــەر چـ لەبـ
پڕوپووچـــی  بـــاوەڕی  هـــەزاران  و... 
ڕێژیمـــی  کـــە  دیکـــە  مەزهەبیـــی 
داگیرکەری ئێران ٤ دەیە بۆ پاراســـتنی 
دەســـەاڵتی خـــۆی، وەک ئامرازێکـــی 
وەرگـــرت.  لـــێ  کەڵکـــی  هەســـتیار 
لـــە کۆتاییـــدا بـــەم ئاکامـــە دەگەیـــن 
کـــە  کۆمەڵگایـــەک  خەڵکـــی  کـــە 
بیریـــان تەســـک بێـــت و لـــە جێگـــەی 
بـــاوەڕی  پێشـــکەوتوو،  زانســـتی 
دەســـەاڵتی  پڕوپـــووچ  و  بێ بنەمـــا 
هەیـــە، سیاســـەتداڕێژانی ئـــەو واڵتانـــەش 
ـــە  ـــەو باوەڕان ـــە ئاســـانی کەڵـــک ل زۆر ب
ـــرن و  ـــان وەردەگ ـــی خۆی ـــاو زۆرداری لەپێن
بـــە تایبـــەت ئەگـــەر لـــە بـــواری ئاییـــن 
و مەزهەبـــدا بێـــت، هـــەر وەک کـــە لـــە 
مێـــژوودا بینـــراوە، چ لـــە ڕۆژئـــاوا چ لـــە 
ڕۆژهەاڵتـــی نێوەڕاســـت، بـــە تایبـــەت لـــە 
واڵتـــی ئێـــران، ئاییـــن وەک ئامرازێـــک 
هەســـتی  ختیلکەدانـــی  بـــۆ  بـــەردەوام 
خەڵـــک لـــە الیـــەن دەســـەاڵتدارانییەوە 
بـــۆ پەرەپێـــدان بـــە زۆردارییـــان لەژێـــر 
نـــاوی دینـــدا کەڵکـــی لـــێ وەرگیـــراوە 
کۆمەڵگایـــان  خەڵکـــی  مێشـــکی  و 
گرتـــووە.  بەدیـــل  ئاســـانی  بـــە  زۆر 
بەداخـــەوە کۆمەڵـــگای کوردســـتانیش 

ـــەش نەکـــراوە. ـــە بێب ـــەم زوڵم ـــران ل ـــە ئێ ل
خەڵکـــی  کـــە  ئـــەوەی  لـــەدوای 
ئیمانیـــان  ئیســـالم  بـــە  کوردســـتان 
جیاوازییەکـــی  باوەڕمەندییـــان  هێنـــا، 
زۆری لەگـــەڵ شـــوێنەکانی دیکـــەی 
ئێرانـــدا هەبـــووە. بـــۆ نموونـــە ژنانـــی 
کـــورد ســـەرەڕای بەجێهێنانـــی نوێـــژ و 
عیبادەتیـــان هیچـــکات وەک ژنانـــی 
ـــووری داپۆشـــینی  شـــوێنی دیکـــە کولت
یـــان سەرپۆشـــی  نەبـــووە  ڕوخســـاریان 
نێـــو  لـــە  نەبـــووە، چارشـــێو  تەواویـــان 
ژنانـــی کـــورددا بـــاو نەبـــووە، پـــێ بەپێـــی 
پیاوانیـــان تەنانـــەت لـــە کۆمەڵـــگای 
ســـەردەمی کۆنیشـــدا بەشـــدارییان لـــە 
و  کـــردووە  چاالکییەکانـــدا  و  کار 
هیـــچ کاتیـــش بەهـــۆی ئـــەوەی کـــە ژن 
بـــوون، یـــان کۆمەڵـــگای کوردســـتان 
ئایینـــی ئاڵوگـــۆڕی بەســـەردا هاتـــووە، 
وەال  مرۆڤایەتـــی  گۆڕەپانـــی  لـــە 
ـــورد  ـــە گشـــتی خەڵکـــی ک ـــراون و ب نەن
فکرییەتێکـــی  و  ئـــازادی  بـــە  زۆر 
کـــراوەی مەزهەبییـــەوە لەگـــەڵ یـــەک 
شۆڕشـــی  دوای  لـــە  بـــەاڵم  ژیـــاون. 
گەالنـــی ئێـــران و هاتنـــە ســـەرکاری 
ئاخونـــدەکان، کۆمەڵـــگای کوردســـتان 
بیـــری  هێرشـــی  بـــەر  کەوتووەتـــە 
تەســـکی دەســـەاڵتدارانی ڕێژیمـــەوە و 
کولتوورگەلێـــک کـــە لـــە نێـــوان خەڵکی 
کـــوردا بـــاو نەبـــووە، بـــە هـــۆی سیاســـەتی 
کوردســـتان،   لـــە  ئێـــران   ڕێژیمـــی 
بەداخـــەوە پـــەرەی پـــێ دراوە. هەمـــوو 
ـــووە کـــە  ـــەوە ب ـــران ئ هەوڵـــی ڕێژیمـــی ئێ
ــاوەڕی  ــاو بـ ــە لـــە پێنـ ئـــەو باوەڕانـــە کـ
ـــگای  ـــە بەســـەر کۆمەڵ سیاســـی خۆیدای
ئێســـتاش  و  بســـەپێنێت  کوردەواریـــدا 
بارودۆخـــە  ئـــەو  شـــایەتی  بەداخـــەوە 
تـــا  کوردستانیشـــدا  شـــارەکانی  لـــە 
ــە  ــێک لـ ــە بەشـ ــن، کـ ــەک هەیـ ڕادەیـ
بـــە  ســـەر  ئایینییەکانـــی  مامۆســـتا 
کوردســـتان  شـــارەکانی  لـــە  ڕێژیـــم 
بـــەو  پەرەپێـــدان  بـــۆ  گوندەکانیـــش  و 
ســـەرچاوەکەی  کـــە  خورافەگەلـــە 
فکرییەتـــی دەســـەاڵتدارانی ناوەندیـــی 
ئێرانـــە لەهیـــچ چاالکییـــەک درێغـــی 
ناکـــەن و لـــە مزگەوتـــەکان لـــە ڕۆژانـــی 
بـــەو  خەڵـــک  مێشـــکی  هەینـــی دا 
دەکەنـــەوە،  پـــڕ  بێ بنەمایانـــە  بـــاوەڕە 
مامۆســـتا ئایینیگەلێـــک کـــە بەنـــاو 
ــەت  ــە عەقلییـ ــوردن و لـ ــە زاراوە کـ و بـ
ــەڵ  ــان لەگـ ــدا جیاوازییەکیـ و دەروونیانـ
بـــۆ  و  نییـــە  ڕێژیـــم  ئاخوندەکانـــی 
دەســـتی  گیرفانیـــان،  کردنـــی  پـــڕ 
ـــدەکان  ـــە دەســـتی ئاخون ـــان داوەت خیانەتی
هەیـــە.  داخـــی  جێـــگای  ئـــەوەش  و 
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مێـــژووی  لـــە  ئاوڕێـــک  ئەگـــەر 
بزاڤـــی میللی-دێموکراتیکـــی کـــورد 
دەبینیـــن  بدەینـــه وە  کوردســـتان  لـــه 
لـــه دامەزراندنـــی کۆمەڵـــەی  کـــه 
دامەزراندنـــی  هەتـــا  "ژ.ک"ەوە 
کوردســـتان،  دێموکراتـــی  حیزبـــی 
ـــه  چەندیـــن کومیتـــەی تەشـــکیالتی ل
خانەقیـــن،  کرماشـــان،  ناوچەکانـــی 
ئیـــالم، لوڕســـتان و تەنانـــەت بەغـــداد 
و  چاالکـــی  ڕێکخســـتنی  بـــۆ 
ڕاکێشـــانی بـــژاردەکان دادەمەزرێـــت، 
کـــه بـــه شـــاهێدیی مێـــژووی سیاســـیی 
ئـــەو  واڵتەکەمـــان،  هاوچەرخـــی 
کومیتانـــه بـــه تایبـــەت کومیتـــەی 
کـــورده  و  خانەقیـــن  کرماشـــان، 
فەیلیەکانـــی بەغـــداد یەکێـــک لـــه 
چاالکتریـــن کومیتەکانـــی کۆمەڵەی 
ـــه داخـــەوه دوای  ـــەاڵم ب ـــووه، ب ژ.ک ب
دامەزراندنـــی کۆمـــاری کوردســـتان 
ئـــەو کۆمیتانـــه و ئـــەو کەســـایەتییه 
دەخرێنـــە  تەواوەتـــی  بـــه  چاالکانـــە 
ــردەوه  ــییەوە. ئـــەم کـ پەراوێـــزی سیاسـ
لـــه  زەربەیـــەک  وەهـــا  ناسیاســـییە 
بزاڤـــی میللی-دێموکراتیکـــی کـــورد 
ئـــەدات کـــه ئێستایشـــی لەگـــەڵ بێـــت 
نەمانتوانیـــوە قەرەبـــووی تێچوەکانـــی 
دامەزراندنـــی  مـــەودای  بکەینـــەوە. 
کۆمـــار هەتـــا ســـکرتێریی قاســـملووی 
مـــەزن ٢٥ ســـاڵ دەخایەنێـــت هەتـــا 
دووبـــاره بتوانیـــن قەبـــارەی فیکـــری- 
ــان جۆرێـــک  ــی حیزبەکەمـ پێکهاتەیـ
شـــێوازی  لـــه  کـــه  دابمەزرێنیـــن 
ببێتـــه  ناوچەییـــەوە  ڕێکخراوێکـــی 
ئاوانـــگارد،  و  مۆدێـــرن  حیزبێکـــی 
لـــه هـــەر  کـــه هەمـــوو کوردێـــک 
ناوچەیـــەک لـــه کوردســـتان خـــۆی 
لەوێـــدا ببینێتـــەوه، کردەوەیـــەک کـــه 
تەنیـــا بەرهەمـــی بیـــری قاســـملوو بـــووه 
ــه  ــه دەبێتـ ــەو بیرۆکەیـ ــی ئـ و ئەنجامـ
خەلکـــی  چاالکانـــەی  بەشـــداریی 
ـــه بزاڤـــی  ســـنه و کرماشـــان و ئیـــالم ل

ــتان  ــی کوردسـ ــی- دێموکراتیکـ میللـ
و پەیوەســـت بوونـــی ئـــەو ناوچەیـــه 
ـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی  ـــه حیزب ب

ــران. ئێـ
گەشـــەی  و  کرماشـــان  زانکـــۆ، 

کـــوردی ناسیۆنالیســـمی 
ڕابـــردووی  ســـاڵی  ســـەد  مێـــژووی 
کرماشـــان ئـــەوە دەســـەلمێنێ کـــه بـــه 
هـــۆی ســـەقامگیر بوونـــی کولتـــووری 
شارنشـــینی لـــەم بەشـــەی کوردســـتاندا 
هەمیشـــه ئێلێمانگەلـــی شارنشـــینی 
دیاریکـــەر و یەکالکـــەرەوەی ڕەوتـــی 
ــاره  ــەو شـ ــی ئـ ــی- کۆمەاڵیەتـ سیاسـ
بـــووه و هەیـــه، بۆیـــه ئەگـــەر هـــەر 
ـــه بـــێ  حیـــزب و الیەنێکـــی سیاســـی ب
لەبەرچاوگرتنـــی ئـــەم بنەمـــا بیهـــەوێ 
ـــکات،  ـــر ب ـــه کرماشـــان خـــۆی جێگی ل
بێجگـــه لـــه شکســـت و تێچـــوو، هیـــچ 
شـــتێکی دیکـــەی دەســـت ناکـــەوێ.

ــدەوار  ــۆ و بوونـــی چینـــی خوێنـ زانکـ
دوو بەشـــی دانەبـــڕاوەی شـــارن کـــه لـــه 
کرماشـــان و بـــه درێژایـــی ئاڵوگـــۆڕە 
کۆمەاڵیەتییـــەکان  سیاســـی- 
ســـەرەکی  شـــوێندانەری  و  ئەکتـــەر 
و یەکەمـــی نێـــو شـــار بوونـــه. لـــه  
دامەزراندنـــی کومیتـــەی کرماشـــانی 
کۆمەڵـــەی ژ.ک و دواتـــر بەشـــدار 
ــتاندا،  ــاری کوردسـ ــه کۆمـ ــی لـ بوونـ
ـــەوت  ـــی ن ـــی کردن ـــی میلل ڕووداوەکان
میللـــی - بیـــری  پەره ســـەندنی  و 
لـــه  ســـەردەمه  لـــەو   مەزهەبـــی 
کرماشـــاندا، گەشـــه ســـەندنی ڕەوتـــی 
ـــه ســـاڵەکانی  ـــه کرماشـــان ل چـــەپ ل
ڕووداوەکانـــی  بەرەوئـــەوال،   ٤٠
ڕووداوەکانـــی   ،٥٥-٥٧ ســـااڵنی 
ســـەردەمی چاکســـازی و هەروەهـــا 
دوای  لـــه  ڕۆژ  ســـەندنی  گەشـــه 
نەتەوەیـــی و گەشـــه  بیـــری  ڕۆژی 
سیاســـی - ئەدەبی  بزاڤـــی  ســـەندنی 
میللـــی- بزافـــی  لـــه چوارچێـــوەی 
لـــه  کوردســـتان  دێموکراتیکـــی 
شوێندەســـتی  ٨٠دا،  و   ٧٠ دەیـــەی 
ــاره،  ــوە دیـ ــۆی پێـ ــدکار و زانکـ خوێنـ
ـــژووی  ـــه هـــەر بڕگەیەکـــی مێ ـــه ل بۆی

هاوچەرخـــی کرماشـــاندا، زانکـــۆ لـــه 
هـــەر کـــوێ ڕاوەســـتابێت کۆمەڵـــگای 
ـــتاوه.  ـــەره دا ڕاوەس ـــەو ب ـــانیش ل کرماش
ئەگـــەر بڕوانینـــه ئاڵوگـــۆڕە سیاســـی -

 کۆمەاڵیەتی - ئەدەبییەکانـــی دەیـــەی 
٧٠ بەمـــالوه، بـــه ڕوونـــی دەبینیـــن 
گەشه ســـەندنی  و  پەرەســـەندن  کـــه 
بیـــری نەتەوەیـــی لـــه کرماشـــان بـــه 
ـــژی خوێنـــدکار  دەســـتی زانکـــۆ و توێ

بـــووه و هەیـــه.
داهاتـــووی  و  کرماشـــان  زانکـــۆ، 

بـــی حیز
ســـایکۆلۆژیای  ناســـینی  بـــێ  بـــه 
هـــەر  سیاســـی -کۆمەاڵیەتیی 
کۆمەڵگایـــەک نـــه دەتوانیـــن پـــالن 
نـــه  هەبـــێ،  بـــۆی  بەرنامەمـــان  و 
هیـــچ پالنێکـــی داڕێژراویـــش لـــەوێ 
ئەســـلێکی  ئەمـــه  ســـەردەکەوێ، 
موتلەقـــه. ئێمەیـــش دەبـــێ ئـــەو ئەســـله 
بـــۆ بەڕێـــوە بردنـــی چاالکییەکانمـــان 
ئامانجـــی  بـــه  گەیشـــتن  و 
دیاریکراومـــان لەبەرچـــاو بگریـــن و 

بکەیـــن. ڕەچـــاوی 
ـــه  ـــێکه ل ـــان بەش ـــه کرماش ـــته ک دروس
ــەوه  ــەاڵم ئـ ــوردی، بـ ــگای کـ کۆمەڵـ
ـــەو مانایـــه نیـــه کـــه ســـایکۆلۆژیای  ب
هەمـــوو  سیاســـی - کۆمەاڵیەتیی 
بەشـــەکانی کوردســـتان بـــه یـــەک 
ــوو،  ــه وابـ ــۆرن. کـ ــێوه و یـــەک جـ شـ
تەشکیالتی - سیاســـیی  بەرنامـــەی 
ئێمـــه بـــۆ کرماشـــان دەبـــێ به پێـــی  
دروســـتی  و  کامـــل  ناســـینی 
به پێـــی  بـــێ.  پارێـــزگا  لـــەو  ئێمـــه 
شـــرۆڤەیەک کـــه لـــه ســـەرەوه کـــرا، 
یەکالکـــەرەوەی  وەکـــوو  زانکـــۆ 
کرماشـــان  لـــه  سیاســـی  ڕەوتـــی 
ـــەم  ـــه نووســـەری ئ ـــاری کـــراوه. بۆی دی
بابەتـــه بـــه تەواوەتـــی لـــەو باوەڕه دایـــه 
سیاســـی - فەرهەنگیی  ڕەوتـــی  کـــه 
کرماشـــان بەدەســـت ئـــەو حیـــزب یـــان 
الیەنەوەیـــە کـــه توانیویەتـــی دەســـت 
لەســـەر زانکـــۆی کرماشـــان دبنێـــت، 
یـــا بـــه واتـــای دیکـــە هـــەر حیـــزب و 
ــان  ــۆی کرماشـ ــه زانکـ الیەنێـــک کـ

ڕەوتـــی  ئـــەوه  بێـــت  دەســـتیەوە  بـــه 
کرماشـــانه.  شـــاری  ســـەرەکیی 
وەکـــوو  دەمانهـــەوێ  ئەگـــەر  بۆیـــه 
ڕێکخســـتنی سیاســـی لـــە کرماشـــاندا 
ڕەوتـــی سیاســـی ببەینـــە پێـــش، دەبـــێ 
ـــە پێـــش چـــاو بـــێ. ئێمـــه  زانکۆمـــان ل
لـــه کرماشـــان کێشـــەی کوردایەتیمـــان 
نییـــه، چوونکـــه ئـــەو شـــاره چ لـــه 
ـــواری  ـــه ب ـــواری حەشـــیمەت و چـــه ل ب
عەقانیەتـــدا لـــه بازنـــەی کـــورد و 
کوردایەتیدایـــه، بۆیـــه ئێمـــه لـــەوێ 
کێشـــەی ســـەلماندنی خۆمـــان وەکـــوو 
هەیـــه.  سیاســـییمان   ڕێکخـــراوی 
دێموکـــرات  حیزبـــی  ڕاســـتیدا  لـــه 
لـــه بـــەراوردی تەمەنـــی شـــۆڕش و 
خەباتەکەیـــدا ئـــەو جێگـــه و پێگەیـــه 
کـــه دەبـــێ لـــه کرماشـــان هەیبـــێ، 
لـــەو ئاســـتە پێویســـتەدا نییـــە. ئەمـــه 
ڕاســـتییەکی تاڵـــه کـــه هەتـــا قبوولـــی 
چارەســـەری  ناتوانیـــن  نەکەیـــن 
بکەیـــن. تەشـــکیالت و ڕاگەیانـــدن 
و  ســـەرەکی  باڵـــی  دوو  وەکـــوو 
کاریگـــەری ئێمـــه دەتوانـــن زۆرتریـــن 
کرماشـــاندا  زانکـــۆی  لـــه  ڕۆڵیـــان 
هەبـــێ. بێ شـــک تەرخـــان کردنـــی 
زۆرتریـــن وزەمـــان لـــه نێـــو زانکـــۆدا 
و گۆڕینـــی ئاراســـتەی تەشـــکیالتیی 
ئـــەوێ بـــەرەو خۆمـــان، ئاکامێـــک 
بێجگـــه ســـەرکەوتنی تـــەواو و بـــوون 
بـــه هێـــزی ســـەرەکی و یەکەمـــی ئـــەو 

ــه. ــاره نیـ شـ
ڕێکخســـتنی زانکـــۆ، پەیوەندیدانـــی 
بـــه  خوێندکارییـــەکان  گرووپـــه 
دیکـــەی  بەشـــەکانی  زانکۆکانـــی 
ئـــەو  تایبـــەت  بـــه  کوردســـتان، 
شـــارانەی کـــه لـــه نێـــو بزاڤـــی میللـــی -

ـــی  ـــدا ڕۆل  دێموکراتیکـــی گەلەکەمان
ـــی خۆراکـــی  ـــه، و دان ـــان هەی بەرچاوی
فیکـــری بـــه خوێنـــدکار کۆمەڵێـــک 
کاریـــان  دەتوانیـــن  کـــه  چاالکیـــن 
ـــگاو  ـــن هەن ـــا بتوانی ـــن، ت ـــەر بکەی لەس
زانکـــۆ  ئەتمۆســـفێری  بـــه هەنـــگاو 

ڕێبـــەری بکەیـــن. 

هەڵمەتی پشتیوانی لە 
زمانی دایکی لە شاری 

ڕوانسەر بەڕێوەچوو
ڕۆژی هەینـــی ١٣ی ڕەشـــەممە، ژمارەیـــەک لـــە هاوواڵتییانـــی 
ــە  ــی لـ ــی دایکـ ــی زمانـ ــتی خوێندنـ ــە مەبەسـ ــەر بـ ــاری ڕوانسـ شـ
قوتابخانەکانـــی ئـــەو شـــارە دەســـتیان بـــە کۆکردنـــەوەی واژۆ و 
پشـــتیوانی لـــە خوێنـــدن بـــە زمانـــی دایکـــی لـــە قوتابخانـــەکان 

کـــرد.
کەمپینـــی پشـــتیوانی کـــردن لـــە خوێنـــدن بـــە زمانـــی دایکـــی 
و هەڵمەتـــی کۆکردنـــەوەی واژۆ بـــۆ وانـــە وتنـــەوە بـــە زمانـــی 
زگماکـــی لـــە قوتابخانەکانـــی شـــاری ڕوانســـەر لـــە الیـــەن خەڵکـــی 
بەشـــێکی  پێشـــوازیی  لەگـــەڵ  بەڕێوەچـــوو، کـــە  شـــارەوە  ئـــەو 

ــەوە. ــەرەوڕوو بوویـ ــەر بـ ــاری ڕوانسـ ــی شـ ــە خەڵکـ ــاو لـ بەرچـ
پـــاش ٣٨ ســـاڵ لـــە هاتنەســـەرکاری کۆمـــاری ئیســـالمی لـــە 
ــە  ــەت لـ ــە زمانـــی فارســـی، تەنانـ ــە لـ ــتا بێجگـ ــا ئێسـ ــران، هەتـ ئێـ
باخچـــەی ســـاوایانیش، ئیزنـــی خوێنـــدن بـــە زمانـــی کـــوردی لـــە 

قوتابخانەکانـــی کوردســـتان بـــە قوتابیـــان نـــەدراوە.
لـــە نیزامـــی پـــەروەردە و بارهێنانـــی ئێرانـــدا ســـەرەڕای بوونـــی 
نەتەنیـــا  فارســـەکان  غەیـــری  نەتـــەوە  نەتەوەیـــی،  جیاوازیـــی 
کەوتوونەتـــە پەراوێـــزەوە، بەڵکـــوو ناچـــار دەکرێـــن واز لـــە زمانـــی 
خۆیـــان بهێنـــن و بـــە زمانێکـــی دیکـــە کـــە زمانـــی نەتـــەوەی 

بخوێنـــن. بااڵدەســـتە 

گەندەڵیی میلیاردی لە 
کرماشان "بێ گەڕانەوە" 

ڕاگەیەندرا

پارەدانانـــی هاوواڵتییـــان لـــە نووســـینگەی گڵێـــم و گەبـــەی کرماشـــان 
لـــە الیـــەن داواکاری گشـــتییەوە، بـــێ گەڕانـــەوە ڕاگەیەنـــدرا.

ئـــەو بەرپرســـە قەزاییـــە لـــە کۆبوونەوەیەکـــی ڕۆژنامەوانیـــدا داوای 
لـــە ســـەرمایەدانەران کـــرد کـــە "فریوخـــواردن و زیـــان لێکەوتنیـــان 

پەســـند بکـــەن".
بـــە وتـــەی محەممەدحســـەین ســـادقی؛ زۆرێـــک لـــە داراییەکانـــی 
تۆمەتبـــار بـــە گەندەڵـــی، لـــە شـــوێنە جیاجیاکانـــی واڵت پەرتەوازەیـــە 

و تەنانـــەت دەلـــوێ کـــە گەڕاندنەوەیشـــیان بێ بایـــەخ بـــێ."
ـــە ناســـنامەی محەممـــەدڕەزا موشـــیری، ســـاڵی  ـــار ب کەســـی تۆمەتب
پیشەســـازی  ئیـــدارەی  فەرمیـــی  مۆڵەتـــی  بـــە  هەتـــاوی  ٩١ی 
لەبـــواری  چاالکـــی  بـــە  دەســـتی  کرماشـــان  کانگاکانـــی  و 

کـــردووە. گڵێمـــدا  و  فـــەرش  بەرهەمهێنانـــی 
بەپێـــی قســـەی بەرپرســـانی حکوومەتـــی، قـــەرزی ١٦٨ میلیـــارد 
تمـــەن لەالیـــەن بەڕێوەبـــەری ئـــەو یەکـــە بەرهەمهێنـــەرە "حەپەلـــووش 

کـــراوە.
چەنـــد  لەمـــاوەی  کـــە  نـــا  بـــەوەدا  دانـــی  کرماشـــان  داواکاری 
ســـاڵی ڕابـــردوودا "هیـــچ کـــەس و الیەنێـــک" بەســـەر چاالکیـــی 

نەکـــردووە. چاوەدیریـــی  ناوبـــراودا  نووســـینگەی 
لـــە دۆســـیەی گەندەڵیـــی میلیاردیـــی نووســـینگەی گڵێـــم و گەبـــەی 
ــە  ــاڵ دۆڕاو" لـ ــوو "مـ ــەزار و ٣٦٣ کـــەس وەکـ ــازدە هـ ــان، یـ کرماشـ

دادگا ســـکااڵیان تۆمـــار کـــردووە.

تەقینەوەی مین له 
ئیالم کوژراو و برینداری 

لێکەوتەوە
ڕێبەنـــدان، دوو هاوواڵتیـــی کـــورد خەڵکـــی  شـــەممە ٣٠  ڕۆژی 
شـــاری ئەیـــوان، لـــە کاتـــی کار کـــردن لـــە نێـــو مـــەزرا و مووچـــەدا بـــە 

هـــۆی تەقینـــەوەی مینێکـــەوە کـــوژراو و برینـــدار بـــوون.
ـــوان  ـــاری ئەی ـــی ش ـــدەی ئینتزامی ـــە زاری فەرمان ـــا ل ـــی ئیرن هەواڵدەری
ــاری  ــەی "ڕەوان"ی شـ ــە ناوچـ ــەو ڕووداوە لـ ــە؛ ئـ ــردەوە کـ ــاوی کـ بـ

ئەیـــوان ڕوویـــداوە.
بەپێـــی وتـــەی ئـــەو ســـەرچاوەیە، یەکێـــک لـــەو دوو جوتیـــارە کـــوردە 
ـــەوە  ـــۆی ســـەختیی برینەکەی ـــە ه ـــەوەی مینەکـــەدا ب ـــی تەقین ـــە کات ل
لـــەو  دیکـــەش  هاوواڵتییەکـــی  هەروەهـــا  و  دا  لەدەســـت  گیانـــی 

ڕووداوەدا برینـــدار بـــووە.
هەواڵدەرییەکان شوناسی ئەو دوو جوتیارەیان باو نەکردووەتەوە.

پێشـــتریش بـــە هـــۆی ڕووداوی تەقینـــەوەی میـــن جووتیارێکـــی کـــورد 
لـــە شـــاری قەســـری شـــیرین لـــە کاتێکـــدا خەریکـــی کشـــت و کاڵ بـــوو 

لـــە نێـــو مووچـــە و مەزراکەیـــدا بـــە تونـــدی برینـــدار بـــوو.
ـــن  ـــە دووهەمی ـــان ب ـــی دیکـــەی جیه ـــەراورد لەگـــەڵ واڵتان ـــە ب ـــران ب ئێ
واڵتـــی ئالـــوودە بـــە مینـــە چێنـــراوەکان دێتـــە ئەژمـــار و بەپێـــی 
ــە  ــی، ڕۆژانـ ــێوەی نێونجـ ــە شـ ــام دراوە، بـ ــە ئەنجـ ــەک کـ توێژینەوەیـ
ئێـــران بەهـــۆی تەقینـــەوەی میـــن و کەرەســـتە  لـــە  ســـێ کـــەس 
ـــراق، دەبنـــە قوربانـــی. ـــران و عێ ـــە شـــەڕی ئێ جەنگییـــە بەجێمـــاوەکان ل
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ئەرکی تاکی کورد لە دژی 
خیانەت و جاشایەتی

عەلی مۆنەزەمی 

بڵندایـــی  بـــە  مێژوویەکـــی  خیانـــەت 
لـــە  هەیـــە.  مرۆڤایەتـــی  مێـــژووی 
بـــۆ  کـــورد  شۆڕشـــەکانی  مێـــژووی 
ئـــازادی و ڕزگاریـــش خیانەت پەیڤێکی 
ـــر  ـــە شۆڕشـــی ئەمی ـــەر ل ـــە. ه ـــۆ نی نام
خانـــی لـــەپ زێڕینـــەوە بگـــرە کـــە تێیـــدا 
ـــی  ـــە ئاشـــکرا کردن ـــی ب ئەحمـــدی لێتان
دم  دم  قـــەاڵی  ئـــاوی  ســـەرچاوەی 
بـــوو بـــە هـــۆی تێکشـــکانی شۆڕشـــی 
پارتـــە  خەباتـــی  دەگاتـــە  تـــا  دم،  دم 
ــە  ــورد کـ ــییەکانی ئەمـــڕۆی کـ سیاسـ
بـــۆ ئـــازادی و ڕزگاری تێدەکۆشـــن و 
ــی  ــالن و خیانەتـ ــاهێدی پیـ ــە شـ ڕۆژانـ
لێتانیـــن،  ئەحمـــدی  وەک  ســـەدانی 
هـــەر جـــارە و بـــە ڕەنگێـــک گەلـــی 
کـــورد مانـــای ئـــەم پەیڤـــە قیزەونـــەی 
تەجروبـــە کـــردووە و دەیـــکا. ئامانجـــی 
ئـــەم وتـــارە نووســـینی مێـــژووی خیانـــەت 
ـــد کـــە هیـــچ پەیڤێـــک  نیـــە، هـــەر چەن
بـــێ مێـــژوو نییـــە. هـــەر وەک چـــۆن لـــە 
ســـەردێڕی وتارەکـــەدا دیـــاری کـــراوە، 
ــورد  ــی کـ ــی تاکـ ــی ئەرکـ ــرەدا باسـ لێـ
ــەت  ــاردەی خیانـ ــە دژی دیـ ــن لـ دەکەیـ
ئـــەرک  باســـی  کـــە  جاشـــایەتی.  و 
ـــرێ کـــە؛  ـــە گـــۆڕێ، پێویســـتە بوت دێت
ئـــەرک نرخێکـــی ئەخالقـــی- یاســـاییە. 
هێشـــتا  کوردســـتان  ڕۆژهەاڵتـــی 
خاوەنـــی یاســـایەکی بنەرەتـــی نیـــە کـــە 
ئێمـــە بتوانیـــن کەڵکـــی لێ وەربگریـــن 
ئـــەم  بـــۆ  بـــێ  یارمەتیدەرمـــان  و 
بەحســـە. بۆیـــە لـــە ڕووی ناچـــاری، 
لـــە الیـــەک لـــە یاســـای هەندێـــک 
یارمەتـــی  دێموکراتیـــک  واڵتانـــی 
ـــە  ـــە الیەکـــی دیکـــەش ل ـــن و ل وەربگری
لێـــرەدا  کـــە  ئەخالقـــی.  فەلســـەفەی 
تەنیـــا بـــۆ نموونـــە لـــە یەکێـــک لـــە 
تئۆرییەکانـــی فەلســـەفەی ئەخالقـــی 
ـــە یاســـای  ـــاس ل ـــاژە، ب ـــە ئام ـــا ب و تەنی
بنەرەتیـــی چەنـــد واڵتێـــک دەکـــرێ لـــە 
ــەدا  ــەو چارچێوەیـ ــەت و لـ ــارەی خیانـ بـ
ئەرکـــی  کردنـــی  دەستنیشـــان  بـــۆ 
تاکـــی کـــورد دەدوێیـــن و ئاکامێـــک 

وەردەگریـــن.
نێـــو  بچمـــە  کـــە  ئـــەوەی  پێـــش 
باســـەکەوە، مانـــا کردنـــەوەی چەنـــد 

پێویســـتە پەیڤێـــک 
 •  خیانەت: 

خیانـــەت هەمـــوو ئـــەم نرخـــە نەرێنیانـــە لە 
ـــی،  ـــت: تێکـــدەری، بێ وەفای خـــۆ دەگرێ
پەیمـــان  بێ قانوونـــی،  ئاژاوەگێـــڕی، 
نافەرمانـــی،  فیتنـــە،  شـــکێنی، 
ئاژیتاســـیۆن،  کـــردن،  ســـەرپێچی 
گـــەڵ  لـــە  هـــاوکاری  پیالنگێـــڕی، 
بـــاوەڕەکان. شـــکاندنی  و  دوژمنـــان 

خیانـــەت وشـــەیەکی زاگۆنییـــە. لـــە 
کراوەتـــەوە  شـــی  وەهـــا  ویکیپێدیـــادا 
کـــردن  فێـــڵ  واتـــە  خیانـــەت  کـــە؛ 
یانـــی  کـــردن.  ســـاختەکاری  یـــان 
کردەوەیـــەک بـــە دژی ســـەربەخۆیی 
شـــێوە  ســـێ  واڵت.  پاراســـتنی  یـــان 
گـــەورە،  خیانەتـــی  هەیـــە:  خیانـــەت 
لـــە  خیانـــەت  و  واڵت  بـــە  خیانـــەت 
کاتـــی شـــەڕدا. خیانەتـــی گـــەورە یانـــی 
خیانـــەت بـــە دژی یاســـای بنەڕەتیـــی 
واڵت و خیانـــەت بـــە دژی ڕێبـــەری 
یانـــی  واڵت  بـــە  خیانـــەت  واڵت. 
خیانـــەت لـــە ســـەبەخۆیی و پاراســـتنی 
واڵت. خیانـــەت لـــە کاتـــی شـــەڕدا، 
یانـــی هـــاوکاری و بەشـــداری کـــردن 
ـــەڕدا. ـــی ش ـــە کات ـــن ل ـــە گـــەڵ دوژم ل

• جاش:
بـــە  هـــەژار  مامۆســـتا  کـــەس  زۆر   
ـــۆ  ـــەم پەیڤـــە دەناســـێنن کـــە ب ـــەری ئ دان
کەســـانی خائیـــن و بـــە کرێگیـــراو بـــە 
کاری بـــردووە و ئێســـتا لـــە ئەدەبیاتـــی 
جـــێ  کوردســـتاندا  لـــە  سیاســـی 

کەوتـــووە و بـــەکار دەهێنرێـــت.
ئەخـــالق  لـــە  بـــاس  کـــە  کاتێـــک 
ـــە  ـــە ل ـــەو بەش ـــی باســـی ئ ـــت، یان دەکرێ
ــی  ــە نۆرمەکانـ ــت کـ ــەفە دەکرێـ فەلسـ
خراپـــە  لـــە  چاکـــە  جیاکردنـــەوەی 
لـــە  یەکێـــک  دەکات.  دەستنیشـــان 
فەلســـەفانە،  ئـــەم  باڵکێشـــترینی 
ــە  ــەفەی "ئێمانۆئێـــل کانـــت"ە کـ فەلسـ
بـــە "ئەخالقـــی ئـــەرک" بەناوبانگـــە. 
ــەر  ــە سـ ــە نـــەک لـ فەلســـەفەیەک کـ
لـــە  بەڵکـــوو  کـــردەوەکان،  ئاکامـــی 
ســـەر ئامانـــج لـــە کـــردەوەکان پێداگـــری 
ئەگـــەر  کـــە  ئـــەوەی  یانـــی  دەکا. 
ئامانجێکـــی  لـــە کارێـــک،  ئامانـــج 
بـــاش بـــێ، یانـــی ئـــەم کارە لـــە بـــاری 
ئەگەریـــش  و  دروســـتە  ئەخالقیـــەوە 
ئامانـــج لـــە کارێـــک نیەتێکـــی خراپـــی 

کارە  ئـــەو  ئـــەوە  بـــێ،  پشـــتەوە  لـــە 
بـــاوەری  بـــە  نائەخالقیـــە.  و  خـــراپ 
و  باشـــترین  بـــاش،  ویســـتی  کانـــت، 
و  شـــتەکانە  هەمـــوو  ســـەرووی  لـــە 
ئـــەم  لـــە  دروســـت  کارێکـــی  هـــەر 
ســـەرچاوە  بیرکردنەوەیـــەوە  شـــێوە 
دەگـــرێ کـــە؛ کردنەکـــەی بـــە ئـــەرک 
ـــەر  ـــی ه ـــی ئەنجامدان ـــردرێ. یان دەژمێ
ــرێ،  ــەرک دادەنـ ــە ئـ ــە بـ کارێـــک کـ
بـــاش و دروســـتە. وەک" ئارنـــە نـــەس" 
کـــە  شـــتێک  "گەورەتریـــن  دەڵـــێ: 
مـــرۆڤ دەتوانـــێ وەدەســـتی بێنـــێ، ئـــەو 
هەیەجـــان و کەلەجانەیـــە کـــە مـــرۆڤ 
ئەرکەکانـــی  بەجێگەیاندنـــی  بـــۆ 
ئەنجامدانـــی  بـــۆ  کانـــت  هەیەتـــی." 
کاری بـــاش و دروســـت لـــە ڕوانگـــەی 
ئەخالقییـــەوە، لیســـتەیەک لـــەم جـــۆرە 
کارانـــە بـــە پێویســـت نازانـــێ. بەڵکـــوو 
ئـــەم جـــۆرە کارانـــە  بـــۆ  قانوونێـــک 
دەستنیشـــان دەکات کـــە گشـــتگیرە. 
ئـــەو یاســـایە ئەوەیـــە کـــە؛ "مـــرۆڤ 
دەبـــێ بـــە شـــێوازێک تەڤبگـــەڕێ و 
عەمـــەل بـــکا کـــە هـــۆی ئـــەم کارە 
ــی. یانـــی  ــایەکی گەردوونـ ــە یاسـ ببێتـ
ئـــەو هۆیـــە کـــە دەبێتـــە هانـــدەر بـــۆ 
کارێـــک  کەســـێک  کـــە  ئـــەوەی 
بـــکات، دەبـــێ بـــۆ هەمـــوو کەســـێکی 
دەکـــەن،  کارە  ئـــەم  کـــە  دیکـــەش 
بزانـــرێ.  ڕەوا  بـــە  و  بکـــرێ  قبـــوول 
ئـــەم یاســـایەش نابـــێ وەک شـــتێکی 
ئاوارتـــە، بەڵکـــوو وەک ئـــەرک بـــە 

ببـــردرێ. کار 
کۆمەڵێـــک  کـــە  ئـــەوەی  بـــۆ 
ــەوە  ــان وەک نەتـ مـــرۆڤ بتوانـــن خۆیـ
هەندێـــک  خاوەنـــی  بکـــەن،  پێناســـە 
تایبەتمەندیـــی هاوبەشـــن و بـــە پێـــی 
ئـــەو تایبەتمەندییـــە هاوبەشـــانە خۆیـــان 
بزانـــن.  لـــەو نەتەوەیـــە  بـــە تاکێـــک 
تایبەتمەندییانـــە،  ئـــەو  پێـــی  بـــە 
خاوەنـــی  دەبێتـــە  کۆمەڵێـــک  وەهـــا 
و  کۆمەاڵیەتـــی  هاوپەیمانەتییەکـــی 
هاوپەیمانەتییـــەک  وەهـــا  پاراســـتنی 
بەرژەوندییەکانـــی دەبێتـــە ئەرکـــی  و 
لـــەو کۆمەڵگایـــەدا.  ئەنـــدام  تاکـــی 
پێـــی  بـــە  کوردیـــش  نەتـــەوەی 
خاوەنـــی  تایبەتمەندییـــەک  وەهـــا 
ـــی تاکـــی  ـــی کۆمەاڵیەتی هاوپەیمانەتی
نەتەوەییـــە  بەرژەوەندییـــە  و  کـــورد 

بااڵکانـــە کـــە پاراســـتنی دەبێتـــە ئەرکی 
تاکـــی کـــورد. هـــەر کەســـێک بـــە 
هـــەر شـــێوازێک هەوڵـــی الوازکردنـــی 
و  بـــدات  هەوپەیمانەتییـــەک  وەهـــا 
بەرژەوەندییەکانـــی بخاتـــەوە مەترســـیەوە، 
وەک کەســـێکی پەیمـــان شـــکێن و هـــەر 
لـــەو ڕاســـتایەدا بـــە کەســـێکی خائیـــن 
هەوڵێـــک  وەهـــا  دەکـــرێ.  پێناســـە 
ـــۆر  ـــێوازی جۆراوج ـــی ش ـــێ خاوەن دەتوان
کـــە  کەســـانەی  ئـــەو  وەک  بـــێ. 
ســـەر  لـــە  دەکەنـــەوە  کـــۆ  زانیـــاری 
پێشـــمەرگە )کـــە هێـــزی پاراســـتنی 
گـــەل و بەرژەوەندییەکانیەتـــی(، کـــە 
ناودێـــر  ســـیخوڕ  بـــە  کوردیـــدا  لـــە 
پێشـــتر  کـــە  جاشـــایەتی  کـــراون، 
چەکـــدار  کوردەکانـــی  بـــۆ  زۆرتـــر 
کـــە هاوکارییـــان لـــە گـــەڵ دوژمـــن 
دەکـــرد دەوتـــرا، بـــەاڵم ئێســـتا بـــە پێـــی 
شـــێوەکانی  کۆمەڵـــگا  پێشـــکەوتنی 
دیکـــەی خیانەتیـــش ئـــەو پێناســـەیەیان 
ئـــەو  )وەک  دەبـــردرێ  بـــەکار  بـــۆ 
کەســـانەی کـــە بـــە نووســـین پشـــتیوانی 
لـــە پیالنەکانـــی دوژمـــن دەکـــەن و بـــە 
هەروەهـــا  و  ناســـراون(  قەڵـــەم  جـــاش 
ئەوانـــەی کـــە ئەمـــڕۆ مـــۆرەی ڕێژیمـــن 
ــو الوان و  ــە نێـ ــبەر لـ ــەوادی هۆشـ و مـ
ـــەوە.  ـــاو دەکەن ـــدا ب جڤاکـــی کوردەواری
ــایەتی  ــەت و جاشـ ــە خیانـ ــەی کـ ئەوانـ
دەکـــەن، بـــۆ دادپەروەرانـــە نێشـــاندانی 
کاری خۆیـــان پەنـــا بـــۆ زۆر هـــۆ دەبـــەن 
دەیانـــەوێ ڕاســـت و دروســـتبوونی  و 
کارەکانـــی خۆیـــان بســـەلمێنن. وەک 
ئـــەوەی کـــە دەرەتانـــی دیکەیـــان نیـــە، 
مەجبـــوورن، یـــان ئـــەوەی کـــە ئێمـــە و 
بـــرای  نەتـــەوەی چەوســـێنەری ئێمـــە 
و  واڵت  یـــەک  خاوەنـــی  و  یەکیـــن 
یـــەک ئۆلیـــن و... هتـــد. ئـــەو جـــۆرە 
هۆیانـــەی کـــە ئـــەوان دەیانهێننـــەوە بـــە 
هاســـانی نێوەرۆکـــی بیـــر و ئەندیشـــەی 
باشـــترین  لـــە  و  دەردەخـــات  ئـــەوان 
ئێگۆئیســـت  مومکینـــدا  حاڵەتـــی 
نـــەک  دەســـەلمێنێ،  ئـــەوان  بوونـــی 
کارەکانیـــان.  دادپەروەرانەبوونـــی 
ئـــەوان تەنانـــەت بۆخۆشـــیان بڕوایـــان 
ــە  ــان وەک ئەرکێـــک لـ ــە کارەکانیـ بـ
نییـــە.  ســـەرچاوەی گرتبـــێ  ناخـــەوە 
لـــە  نیـــن  حـــازر  دیســـانیش  بـــەاڵم 
دەســـت  ئەخالقییانـــە  بـــێ  کارە  ئـــەو 

هەڵبگـــرن.
ســـەرەوە  لـــە  چـــۆن  وەک  هـــەر 
ئامـــاژەی پـــێ کـــرا، کانـــت یاســـایەکی 
دەستنیشـــان کـــردووە کـــە ئێمـــە دەتوانیـــن 
ـــەوەی کـــە  ـــۆ ئ ـــتین ب ـــێ ببەس پشـــتی پ
ئەخالقـــی  ڕەنگێکـــی  کارەکانمـــان 
بـــە خۆیانـــەوە بگـــرن. یانـــی ئـــەوەی 
کـــە هـــەر هۆکارێـــک کـــە ئێمـــە بـــۆ 
ـــە  ـــۆ خۆمـــان ب ـــی کارێـــک ب ئەنجامدان
ـــۆ  ـــۆکارە ب ـــەو ه ـــێ ئ ـــن، دەب ڕەوا دەزانی
هەمـــوو کەســـێکی دیکـــە و هەمـــوو 
یاســـایەکی  وەک  جێگایـــەک، 
گەردوونیـــی قابیلـــی قبـــوول بـــێ. گەلـــۆ 
ـــان  ـــەم یاســـایە، جاشـــایەتی ی ـــی ئ ـــە پێ ب
خیانـــەت دەتوانـــێ ببێتـــە یاســـایەکی 
ـــەوە کەســـێک  ـــە دڵنیایی ـــی؟ ب گەردوون
ناتوانـــێ وەهـــا ئیدیعایـــەک بـــکات. 
کـــە واتـــە پێچەوانـــەی وەهـــا کارێـــک 
هـــەر  و  گەردوونیـــە  یاســـایەکی 
ــاو لـــە نێـــو بردنـــی  پێـــگاوەک لـــە پێنـ
یاســـایەکی  خیانەتـــدا  و  جاشـــایەتی 
ــە.  ــی ئەخالقییـ ــی و ئەرکێکـ گەردوونـ
ئەرکـــی  ئەخالقییـــە،  ئەرکـــە  ئـــەو 
تاکـــی کوردیشـــە. بۆیـــە ڕوناکبیـــران، 
خوێنـــدکاران، مامۆســـتایانی ئایینـــی، 
و  قوتابخانـــەکان  مامۆســـتایانی 
هەمـــوو  گشـــتی  بـــە  و  زانکـــۆکان 
تـــاک و چیـــن و توێژەکانـــی کۆمەڵـــی 
کـــوردەواری بـــۆ نەهێشـــتنی دیـــاردەی 
خیانەت و جاشـــایەتی و ڕوونکردنەوەی 
دیاردەیـــەک  وەهـــا  ئاکامەکانـــی 
ــی  ــی نەتەوەیـ ــەوە ئەرکـ ــدارن و ئـ ئەرکـ
و ئەخالقیـــی ئەوانـــە. لـــە بـــەر ئـــەوەی 
کـــە خیانـــەت و جاشـــایەتی هەمـــوو 
یـــەک  لـــە  خیانەتـــی  جۆڕەکانـــی 
جێـــگادا هەیـــە. خیانەتـــی گـــەورە یانـــی 
خیانـــەت بـــە دژی یاســـای بنەڕەتیـــی 
واڵت و خیانـــەت بـــە دژی ڕێبـــەری 
واڵت )ئەگـــەر چـــی هێشـــتا یاســـای 
بنەڕەتیمـــان نییـــە(، خیانـــەت بـــە واڵت 
و  ســـەبەخۆیی  لـــە  خیانـــەت  یانـــی 
پاراســـتنی واڵت و خیانەتـــی لـــە کاتـــی 
شـــەڕدا یانـــی هـــاوکاری و بەشـــداری 
ــی  ــە کاتـ ــن لـ ــەڵ دوژمـ ــە گـ ــردن لـ کـ

شـــەڕدا.
یاســـای  خاوەنـــی  کـــە  ئێمـــە  باشـــە 
لـــە  بکەیـــن  چـــی  نیـــن،  بنەڕەتـــی 
بەرانبـــەر خیانەتـــکاران و جاشـــەکاندا؟ 
لـــە واڵتانـــی دیکـــەدا لـــە گـــەڵ وەهـــا 
هەڵســـوکەوت  چلـــۆن  دیاردەیـــەک 

دەکرێـــت؟
ـــە ســـەرەوەدا  هـــەر وەک کـــە پێشـــتر و ل
ئامـــاژەی پـــێ کـــرا، خیانـــەت یانـــی 
نیســـبەت  بـــە  وەفـــاداری  لـــە  الدان 
ــی  ــە تایبەتـ ــەت، بـ ــان حاکمییـ واڵت یـ
دەســـتپێکردنی شـــەڕ و یـــان ئاگایانـــە و 
بـــە زانینـــەوە هـــاوکاری کـــردن لـــە گـــەڵ 
دوژمنـــی خـــۆی )دوژمنـــی نەتەوەکەی 
خـــۆی(، دانـــی زانیاریـــی هەســـتیاری 
نەتەوەیـــی بـــە دوژمـــن. لـــە زۆربـــەی 
کارێـــک،  وەهـــا  ســـزای  واڵتانـــدا 
وەهـــا  کـــە  کەســـێک  کوشـــتنە. 
کردەوەیـــەک دەکات، پێـــی دەوترێـــت 
پرســـگرێکێکی  خیانـــەت  خائیـــن. 
گەورەیـــە بـــە دژی کۆمەڵـــگای ئـــازاد. 
لـــە کۆمەڵـــگا دێموکراتیکەکانـــدا کـــە 
خەڵـــک لـــە ڕێـــگای نوێنەرانیانـــەوە 
ـــت  ـــان تێدەپەڕێنـــن، داوا دەکرێ کارەکانی
کـــە ئۆپۆزیســـیۆن، ئۆپۆزیســـیۆنێکی 
وەفـــادار بـــێ. بـــەاڵم ئـــەو وەفادارییـــەش 
نایەتـــە ئـــەم مانایـــە کـــە ڕێـــگا لـــە 
ــە  ــە بـ ــت کـ ــەر بگیردرێـ ــانی دژبـ کەسـ
ئـــازادی بژیـــن و بیـــر و ڕای خۆیـــان 
ڕێکخراوەیـــی  کاری  یـــان  دەرببـــڕن، 
سیســـتمە  لـــە  بکەن.بـــەاڵم  خۆیـــان 
هاســـانی  بـــە  تەواویەتخوازەکانـــدا 
دەتوانـــن کەســـێک بـــە هـــۆی دژایەتـــی 
ـــی حاکـــم،  لەگـــەڵ فەلســـەفەی گرووپ
ــەاڵم  ــەن. بـ ــار بکـ ــە خیانـــەت تۆماتبـ بـ

ئـــەوەی  بـــۆ  واڵتێکـــدا،  هـــەر  لـــە 
بتوانـــن  واڵت  بەڕێوەبەرانـــی  کـــە 
بپارێـــزن،  واڵت  سیاســـیی  سیســـتمی 
دەبـــێ ئـــەو دەرفەتەیـــان هەبـــێ کـــە 
نێوخۆیـــی  دوژمنانـــی  شـــوێنپێی 
هەڵبگـــرن و ئەگـــەر پێویســـت بـــکات 
لـــە بەرانبەریانـــدا بـــە تونـــد و تیـــژی 

ڕابوەســـتن.
بنەڕەتیـــی  یاســـای  لـــە  نموونـــە  بـــۆ 
ئامریـــکادا ئـــەو کەســـانەی کـــە شـــەڕ 
یـــان  بســـەپێنن  ئامریـــکادا  بەســـەر 
پەیوەســـت بـــن بـــە ڕەفـــی دوژمنانـــی 
یـــان هـــاوکاری لـــە گـــەڵ دوژمنـــان 
پاراســـتنی  و  ئارامیـــی  و  بکـــەن 
و  خائیـــن  وەک  تێکبـــدەن،  واڵت 
بـــۆ  بـــەاڵم  دەناســـرێن.  خیانەتـــکار 
ــن  ــێک وەک خائیـ ــە کەسـ ــەوەی کـ ئـ
بناســـێندرێت، پێویســـتی بـــە ســـەلماندن 
هەیـــە، کـــە النیکـــەم دوو کـــەس بـــە 
ســـوێندخواردن لـــە ســـەری شـــەهادەت 
جینایەتێـــک  وەک  خیانـــەت  بـــدەن. 
بـــە دژی هەمـــوو هاوواڵتیـــان دێتـــە 
ســـاکار  شـــکلێکی  بـــە  و  ئەژمـــار 
جەزاکـــەی لەســـێدارەدانە.لە بریتانیـــا، 
ــتەوە بـــاس لـــە  ــەدەکانی نێوەراسـ لـــە سـ
کارێکـــی  وەک  گـــەورە  خیانەتـــی 
نایاســـایی کـــراوە و لـــە ڕادەی کوشـــتندا 
ـــەوە  ـــزاکەی ئ ـــراوە، و س ـــۆ ک حســـابی ب
خائیـــن  کەســـی  ســـەری  کـــە  بـــووە 
لێ بکرێتـــەوە. خیانـــەت یەکێـــک لـــە 
مێژینەتریـــن و هەســـتیارترین ژێرپێنانـــی 
یاســـایە لـــە کۆمەڵـــگای سیاســـیدا کـــە 
لـــە واڵتـــی بریتانیـــا لـــە ١٣٥١ دا کەوتە 
قاڵبـــی یاســـاوە و واڵتانـــی ئینگلیـــزی 
زمـــان قانوونەکانیـــان لـــە ســـەر خیانـــەت 
بـــەاڵم  وەرگرتـــووە.  قانوونـــەڕا  لـــەو 
ئێســـتا کـــە پاشـــا گرینگیـــی جارانـــی 
ـــەت،  ـــە دەوڵ ـــاوە و جێگاکـــەی داوەت نەم
هـــەر کارێـــک کـــە بـــە دژی دەوڵـــەت 
پاراســـتنی  و  ئەمنیـــەت  تێکدانـــی  و 
بـــە  بکـــرێ،  حکوومـــەت  واڵت/ 
لـــە کانـــادا  خیانـــەت دەژمێـــردرێ و 
حوکمـــی زیندانـــی هەتاهەتایـــی هەیـــە.
کـــە واتـــە، کاتێـــک کـــە گەلـــی کـــورد 
مافـــی  خاوەنـــی  تەنیـــا  نـــە  هێشـــتا 
ـــە،  ـــی چارەنووســـی خـــۆی نی دیاریکردن
دوژمنـــی  ســـەدان  خاوەنـــی  بەڵکـــوو 
ڕەنگاوڕەنگـــە و ڕۆژ نیـــە بـــە پیـــالن 
زەبـــر لـــە نەتـــەوەی ئێمـــە نەوەشـــێنن، 
چ  خەباتـــکارەکان  سیاســـییە  پارتـــە 
لـــە  هەبـــێ  دەتوانـــێ  هەڵوێســـتێکیان 
بەرانبـــەر دیـــاردەی جاشـــایەتیدا؟ گەلـــۆ 
ــی  ــدکا و زۆر حیزبـ ــە حـ ــە کـ ــەوە نیـ ئـ
سیاســـیی دیکـــە بـــە ڕاگەیانـــدن، کاری 
ڕێکخراوەیـــی و لـــە هەمـــوو کاناڵێکـــی 
کـــە  کەســـانەی  ئـــەو  مومکینـــەوە 
خیانـــەت دەکـــەن ئـــاگادار دەکەنـــەوە 
کـــە تـــا درەنـــگ نەبـــووە دەســـت لـــە 
وەهـــا کارێـــک هەڵبگـــرن و بگەڕێنـــەوە 
باوەشـــی گـــەل!؟ کـــە واتـــە ڕێبـــەران و 
ـــە جـــێ  ـــان ب شۆڕشـــگێڕان ئەرکـــی خۆی
ـــە  ـــاوە و پێویســـتە خیانەتکارانیـــش ب هێن
ئەرکـــی خۆیـــان هەســـتن و دەســـت لـــە 
کەســـێک  هـــەر  هەڵگـــرن.  خیانـــەت 
کـــردەوەی  و  کار  بەرانبـــەر  لـــە 
بەرپرســـیارە.  جـــار  چەندیـــن  خۆیـــدا 
کـــە  تـــاک  وەک  بەرپرســـایەتی 
پەیوەنـــدی بـــە چارەنووســـی خۆیـــەوە 
بەرانبـــەر  لـــە  بەرپرســـیار  هەیـــە، 
بنەماڵەکـــەی کـــە لـــە کۆمەڵـــگای 
نەخوازیـــن  و  بخوازیـــن  ئێمـــەدا 
کارەکانـــی تـــاک لـــە ســـەر حیســـابی 
یـــان  بـــاش  بـــە  بنەماڵـــەش دادەنـــرێ 
خـــراپ، و بەرپرســـایەتیی نەتەوەیـــی. 
ـــە کـــە ڕۆژێـــک بێـــت هیـــچ  ـــوام وای هی
منداڵێـــک و هێـــچ بنەماڵەیـــەک لـــە 
بـــەر کار و کـــردەوەی کـــەس و کاری 
لـــە  نەبـــێ  سەرشـــۆڕ  و  شـــەرمەزار 

نەتەوەکەیـــدا. بەرانبـــەر 



ژمارە٦9٦، 15ی  ڕەشەمەی ١٠1395
وتووێژ

ئامادەکردن: چەکۆ ئەحمەدی

مستەفا هیجری:
 با بیر بكه ینه وه  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.

هێـــزی  ببێتـــه   ده بـــێ  خه ڵـــك 
لـــه   ئێمـــه ش  خه بـــات!  بنه ڕه تیـــی 
دروشـــمی ڕاســـاندا بۆیـــه  بـــاس لـــه  
و   شـــاخ  خه باتـــی  لێكگرێدانـــی 
شـــار ده كه یـــن و دواتـــر لـــه  به شـــی  
پێشـــمه رگه دا  و  شـــاخ  خه باتـــی 
کـــه   باســـه   ئـــه و  ســـه ر  ده چمـــه  
بـــكا،  چ  ده یهـــه وێ  پێشـــمه رگه  
خه باتـــی  مه به ســـت  لێـــره دا  بـــه اڵم 
ــۆی  ــه  مه كـ ــێ ببێتـ ــار ده بـ ــاره ، شـ شـ
لـــه   ئـــه وه ی  به جێـــگای  خه بـــات، 
بمێنێتـــه وه ،  خه باتـــدا  په راوێـــزی 
ده بـــێ ببێتـــه  چه قـــی خه بـــات، ئـــه وه  
هێزێكـــه  كـــه  ده توانـــێ ڕۆژهـــه اڵت 
ــه م  ــه  هـ ــوێندانه ر كـ ــزی شـ ــه  هێـ بكاتـ
بـــۆ  حســـێبی  تـــاران  حكوومه تـــی 
بڕیـــار  ناوه نده كانـــی  هـــه م  بـــكا، 
لـــه   نێوه ڕاســـت  خۆرهه اڵتـــی  و 
هاوكێشـــه  سیاســـییه كاندا بیخوێنێتـــه وه  

بكاتـــه وه . خـــۆی  جێـــگای  و 
ئـــه و په روه رده یـــه  كـــه  ئیشـــاره م پێكـــرد، 
بـــۆ  گرنـــگ  ئامرازێكـــی  وه كـــوو 
ئـــه وه ی ڕۆژهـــه اڵت بكاتـــه  هێـــزی 
هزرییـــه وه   ڕووی  لـــه   شـــوێندانه ر، 
بۆیـــه   هه یـــه .  گرنگـــی  ڕۆڵێكـــی 
گرنگـــه  تاكـــوو بتوانـــێ تاكه كانـــی 
كـــورد،  پێشـــمه رگه  و كادر و ئه ندامـــان 
و خه ڵكـــی تێكۆشـــه ری كوردســـتان 
لـــه  هێنـــدێ بیـــر و بۆچوونـــی ڕابـــردوو 
كـــه وه كـــوو كولتـــوور  لـــه  مێشـــكیاندا 
ئـــه وه   ورده   ورده   گرتـــووه ،  جێـــی 
بگـــۆڕێ بـــه  ئایدیـــا و هـــزری نـــوێ 
له گـــه ڵ  بـــێ  هاوئاهه نـــگ  كـــه  
زۆرتریـــن  نـــوێ.  خۆرهه اڵتـــی 
کێشـــە و گرفتـــی ئێمـــە لـــه  مـــاوه ی 
كـــوردی  وه كـــوو  چ   خه باتـــدا، 
كـــورد  وەکـــوو  چ  و  ڕۆژهـــه اڵت 
ــووه.  ــری بـ ــی فكـ ــتی، پرسـ ــه  گشـ بـ
پێكهاتـــووه ،  پێشـــمه رگه   ئه گـــه ر 
حیزبایه تـــی  سیســـتمی  ئه گـــه ر 
و  بیـــر  ئاكامـــی  ئـــه وه   پێكهاتـــووه  
هـــزره ، بـــه اڵم ئـــه و بیـــر و هزرانـــه ، 
چوونكـــە كۆمه ڵگاكه مـــان گـــۆڕاوه  
ــووه ،  ــوێ پێكهاتـ ــی نـ و ڕۆژهه اڵتێكـ
ده بـــێ بیـــر و هـــزر و بۆچوونـــه كان لـــه  
ئاراســـته ی ئـــه و ئاڵوگۆڕانـــه دا بڕۆنـــه  
پێشـــێ. لێـــره دا گرنـــگ ئه وه یـــه  كـــه  
ـــه ره و كۆنگـــره  ده چیـــن،  ئێمـــه  كاتێـــك ب
بكه ینـــه   كۆنگره یـــه   ئـــه و  بتوانیـــن 
یارمه تیده رێـــك، لـــه  ڕێـــگای به رنامـــه  
و پێـــڕه و و بڕیاراتـــی كۆنگـــره وه ، بـــه ره  
ــر  ــه  جێگیـ ــه  نوێیانـ ــه و بیرۆكـ ــه ره  ئـ بـ
ــی  ــر كردنـ ــه  جێگـ ــم كـ ــن. ده زانـ بكه یـ
بیـــر و بۆچوونـــی نـــوێ لـــه  جێـــی 
بیـــر و بۆچوونـــی نه ریتـــی، شـــتێك 
پێكبـــێ،  خێرایـــی  بـــه   کـــە  نییـــه  
بـــه اڵم نابـــێ هێنـــده ش وه دوا بكـــه وێ 
كـــه  زه ره ره كـــه ی بـــۆ كۆمه ڵگاكه مـــان 
بگه ڕێتـــه وه . ده بـــێ لـــه  هه مـــوو ئـــه و 
كـــه   وه رگریـــن  كه ڵـــك  ده رفه تانـــه  
ئـــه و كولتـــووره  نوێیـــه  جێگـــر بـــێ 
ئـــه و  بكه ینـــه   كۆنگره كه مـــان  و 
پێوه ندییـــه دا  لـــه و  تاكـــوو  ئامـــرازه  

بـــێ.  یارمه تیده رمـــان 
دیـــاره  ئه وانـــه  باســـێكی دوور و درێـــژن 
و ده كـــرێ كتێبیـــان له ســـه ر بنووســـرێ، 
بـــه اڵم ئه گـــه ر بـــه  كورتـــی باســـی 
بـــه و  نـــوێ،  ڕێكخســـتنی  بكه یـــن، 
واتایـــه ی كـــه  ئـــه و خه ڵكـــه  وه كـــوو 
تاكـــی ڕۆژهـــه اڵت،  تـــاك،  هێـــزی 
و  بكه ینـــه وه   كۆیـــان  بتوانیـــن 
شـــوێندانه ر.  هێـــزی  بـــه   بیانكه یـــن 
ئـــه وه  بـــه  ڕێكخســـتن، ئـــه رك پـــێ 

ئه ســـپاردن، لێپرســـینه وه  و زانیـــاری 
ده چێتـــه   ڕۆژ  بـــه   ڕۆژ  پێدانـــی 
بنه ڕه تیـــی  ئه ركـــی  ئـــه وه   پێشـــێ. 

حیزبـــی ئێمـــه  ده بـــێ. 
ـــه و پێوه ندییـــه دا  بابه تـــی ســـێهه م كـــه  ل
ڕاگه یاندنێكـــی  گرنگـــه ،  زۆر 
ــۆ  ــاالك بـ ــی چـ ــه . ڕاگه یاندنـ چاالكـ
پـــه روه رده  و  ئـــه وه ی یارمه تیـــده ری 
ـــۆكاره   ـــه و ســـێ ه ـــێ. ئ ڕێكخســـتن ب
ـــه روه رده ، ڕێكخســـتن  ـــا پ گرنگـــه ، وات
چـــاالك،  ڕاگه یاندنێكـــی  و 
بـــه   ئه وه یكـــه   له گـــه ڵ  هه موویـــان 
ده كـــه ن،  كار  جیـــاواز  شـــێوه یه كی 
بـــه اڵم هه موویـــان لـــه  یـــه ك ئاراســـته دا 
ـــه و ڕاســـتایه دا  ـــش ل ـــه ن، ئه وی كار ده ك
كـــه  كوردســـتانی ڕۆژهـــه اڵت ببێتـــه  
ســـێ  ئـــه و  شـــوێندانه ر.  هێزێكـــی 
به شـــه  هه ركامـــه  و لـــه  الیه نێكـــه وه  
كـــه   ئـــه وه ی  بـــۆ  یارمه تیـــده رن 
هێزێكـــی  ببێتـــه   ڕۆژهـــه اڵت 
دیكـــه ش  شـــتی  زۆر  شـــوێندانه ر. 
لـــه و پێوه ندییـــه دا هه یـــه  كـــه  ڕه نگـــه  
جێـــی پرســـیار بـــێ كـــه  بـــۆ ئه وانـــه  
ـــدی دیكـــه   ـــاس ناكـــرێ،  زۆر ڕه هه ن ب
بـــه اڵم  یارمه تیـــده رن،  كـــه   هه یـــه  

بنه ماكانـــی ئـــه و ســـێ خاڵـــه ن. 
ئابـــووری  وه ك  پرســـێكی  ته نانـــه ت 
و  ده كـــرێ  بـــاس  زۆرجـــار  كـــه  
ــه ر  ــه ، ئه گـ ــی زۆر گرنگیشـ بابه تێكـ
ئـــه و ســـێ به شـــه  بـــه  باشـــی بڕۆنـــه  
پێشـــێ و كار بكـــه ن، داراییـــه ك كـــه  
بردنـــی  به ره وپێـــش  بـــۆ  پێویســـته  
بـــه   ڕۆژهه اڵتـــدا،  لـــه   خه بـــات 
ــه  هێزێكـــی  ــه وه ی ببێتـ ــتی ئـ مه به سـ
شـــوێندانه ر، بـــه  هـــۆی ئـــه و ســـێ 
دابیـــن  لێكـــرا،  باســـی  خاڵـــه ی 

ــه   ــوێندانه ره  كـ ــزه  شـ ــه و هێـ ــێ. ئـ ده بـ
شـــاره ،  خه باتـــی  كـــرد  باســـمان 
خه باتێكـــە ؟  جـــۆره   چ  هەڵبـــەت 
مه ده نییـــه .  خه باتـــی  بێگومـــان 
لـــه وه   بـــاس  زۆرجـــار  ئێســـتاش 
ــه   ــی لـ ــی مه ده نـ ــه  خه باتـ ــن كـ ده كه یـ
ئێرانـــدا درێـــژه ی هه یـــه ، نیشـــانه ی 
زیندوویـــی خه ڵكه كه مـــان خه باتـــی 
ده بینیـــن  كـــه   ئـــه وه ی  مه ده نییـــه ، 
لـــه   خـــۆی  بێزاریـــی  خه ڵـــك 
ناڕه زایه تـــی  ده دا،  نیشـــان  ڕێژیـــم 
ــه   ــتنی ژینگـ ــۆ پاراسـ ــڕێ، بـ ده رده بـ
باڵنـــده   ده شـــكێنن،  ڕاو  چه كـــی 
ئـــازاد ده كـــه ن و هێنـــدێ كـــرده وه ی 
ـــدا ڕوو  ـــه  نێوخـــۆی واڵت ـــه  ل دیكـــه  ك
ئـــه و  بـــه اڵم  باشـــن،  ئه وانـــه   ده دا، 
یه كالكـــه ره وه   مه ده نییـــه   خه باتـــه  
نییـــه  و ئه گـــه ر ڕێژیمیـــش زۆرجـــار 
ڕێـــگا ده دا بـــه و جـــۆره  خه باتانـــه  یـــا 
ـــد  ـــا ئه گـــه ر چه ن ـــێ، ی ـــان نادات گوێی
ــان  ــه ر ده كا و پاشـ ــێك ده ستبه سـ كه سـ
ئازادیـــان ده كا، له بـــه ر ئـــه وه  نییـــه  
ــالمی  ــاری ئیسـ ــی كۆمـ ــه  ڕێژیمـ كـ
هاتـــووه ،  به ســـه ردا  ئاڵوگـــۆڕی 
ئیســـالمی  كۆمـــاری  به ڵكـــوو 
ده زانـــێ كـــه  ئه وانـــه  زۆر شـــوێندانه ر 
دروشـــم  ده یـــكا،  نییـــن، خه ڵكه كـــه  
ده دا و دڵـــی خـــۆی به تـــاڵ ده كا و 

هێندێـــك ئـــارام ده بێتـــه وه . 
یه كالكـــه ره وه،   مه ده نیـــی  خه باتـــی 

ڕۆژهـــه اڵت  كـــه   کاتەیـــە   ئـــه و 
شـــوێندانه ر.  هێـــزی  ببێتـــه  
كۆمـــاری ئیســـالمیی ئێـــران لـــه وه  
لـــه   كـــه   بـــده ن  ســـه رنج  ده ترســـێ. 
زۆر  ڕێژیمـــدا  پڕوپاگانده كانـــی 
و  پڕوپاگانـــدا  ئـــه و  كـــه   گرنگـــه  
ده بـــێ  ده یكـــه ن،  هه ڕه شـــانه ی 
لێكی بده ینـــه وه .  وردی  بـــه   ئێمـــه  
وه كـــوو ئامـــاژەم کـــرد لـــه  مـــاوه ی 
حیزبـــی  ڕابـــردوودا  ده یـــه ی  ســـێ 
دیكـــه ی  هێزه كانـــی  و  دێموكـــرات 
ئێرانـــی  و  كـــورد  ئوپۆزیســـیۆنی 
و  بـــووه   حه ره كه تمـــان  زۆر  و  كـــه م 
ــه  و  ــه وه  ناوچـ ــمه رگه مان چووه تـ پێشـ
خه باتـــی مه ده نـــی بـــه و شـــێوه ی كـــه  
باســـی كرا كه م و زۆر له  كوردســـتاندا 
هێنـــده   ڕێژیـــم  بـــۆ  بـــه اڵم  بـــووه ، 
بـــۆ خۆیشـــیان  گرنـــگ نه بـــووه  و 
بكه نـــه وه .  گـــه وره ی  نه یانویســـتووه  
ــن  ــان ده بینـ ــاره  هه مووتـ ــه اڵم ئەمجـ بـ
كـــه  دژكرده وه كانـــی ڕێژیـــم چه نـــده  
له بـــه ر  بـــوو.  به ریـــن  و  جیـــددی 
لـــه   ئیســـالمی  كۆمـــاری  ئـــه وه  
دێموكـــرات  حیزبـــی  دروشـــمه كه ی 
ده ترســـێ، چـــوون ده زانـــێ داهاتـــووی 
ئـــه وه  بـــۆ كۆمـــاری ئیســـالمی زۆر 
خه باتـــی  لێكگرێدانـــی  ترســـناكه ، 
شـــاخ و شـــار. ئێســـتا ئیـــدی حیزبـــی 
ــاكا  ــه وه  نـ ــاس لـ ــا بـ ــرات ته نیـ دێموكـ
و  ده نێرینـــه وه   پێشـــمه رگه   كـــه  
كوردســـتان ڕزگار ده كه یـــن، چـــون 
ئـــه وه ی زۆر  ئیســـالمی  كۆمـــاری 
پێخۆشـــه  كـــه  پێشـــمه رگه  بچێتـــه وه  
ناوچـــه  و جوواڵنێـــك لـــه  نێـــو خه ڵكـــدا 
هه مـــوو  بـــه   ئه ویـــش  نه بـــێ، 
توانـــای خۆیـــه وه  كـــه  تواناشـــی زۆره ، 

پێشـــمه رگه  ســـه ركوت بـــكا. بـــه اڵم 
ــی  ــه ر خه باتـ ــه  ئه گـ ــێ كـ ــه و ده زانـ ئـ
ئـــه وه ی  یـــا  خه ڵـــك  جه ماوه ریـــی 
ــی  ــار، پێـ ــی شـ ــن خه باتـ ــه  ده ڵێیـ ئێمـ
گـــرت، ئیـــدی ئـــه وه  شـــتێك نییـــه  
كـــه  كۆمـــاری ئیســـالمی بتوانـــێ 
له به ینـــی  و  بـــكا  ســـه ركوتی 
ــه   ــێ و بـ ــه وه  ده ترسـ ــه  لـ ــه رێ، بۆیـ بـ
هه مـــوو شـــێوه یه ك هه ڕه شـــه  ده كا و 

ده یهـــه وێ پێشـــی پـــێ بگـــرێ. 
لێـــره دا پرســـیارێكی دیكـــه   ئێســـتا 
ده وری  نێوانـــه دا  لـــه و  كـــه   ئه وه یـــه  

چییـــه ؟  پێشـــمه رگه  
خه باتـــی  دروشـــمی  لـــه   ئێمـــه  
نوێمانـــدا كـــه  ڕاســـانی خۆرهه اڵتـــه ، 
گوتوومانـــه  لێكگرێدانـــی خه باتـــی 
واتـــای  بـــه   شـــاخ  شـــار.  و  شـــاخ 
پێشـــمه رگه   لێـــره دا  پێشـــمه رگه . 
یارمه تیـــده ره ، بـــۆ ئـــه وه ی خه باتـــی 
شـــار ببێتـــه  خه باتێـــك و هێزێكـــی 
خه ڵـــك  ئـــه وه ی  بـــۆ  شـــوێندانه ر. 
خـــۆی  ته نیشـــت  لـــه   پێشـــمه رگه  
ببینـــێ وه كـــوو پشـــتیوان. پێشـــمه رگه  
بـــه ره  بـــه ره  بتوانـــێ له نێـــو خه ڵكـــدا 
كاری  بـــۆ  بـــێ  یارمه تیـــده ر 
ڕێكخســـتن، لـــه  هێنـــدێ بـــواردا بـــۆ 
ڕۆڵـــی  ئـــه وه   ڕاگه یانـــدن.  كاری 
ده ورێكـــی  كـــه   ده بـــێ  پێشـــمه رگه  
بـــێ  بـــه   چوونكـــه   گرنگـــه .  زۆر 
خه باتـــی  پێشـــمه رگه ،  پشـــتیوانیی 

شـــار زۆر ئاســـته مه  بتوانـــێ پێكبـــێ. 
ـــۆ پێشـــمه رگه  ڕۆڵێكـــی  ـــه  ب ئـــه و ڕۆڵ
زۆر زۆر گرنگـــه . ئێســـتا كـــه  ئیـــدی 
خه ڵكـــی  نێـــو  لـــه   پێشـــمه رگه  
هاتـــووم  ناڵـــێ  پێـــی  شـــاردایه ، 
ڕزگارت بكـــه م، ده ڵـــێ یارمه تیـــت 
خه بـــات  تـــۆش  ئـــه وه ی  بـــۆ  ده ده م 
بكـــه ی، وه ره  ڕیـــزی خه بـــات تاكـــوو 
پێكـــه وه  ئـــه و خه باتـــه  به رینـــه  پێشـــێ 
هێزێكـــی  بكه ینـــه   ڕۆژهـــه اڵت  و 
شـــوێندانه ر. لێـــره دا په روه رده كردنـــی 
بنه ڕه تیـــی  ڕۆڵێكـــی  پێشـــمه رگه  
بـــۆ  كـــه   پێشـــمه رگه یه ك  هه یـــه . 
ــێ،  ــه روه رده  نه كرابـ ــته  پـ ــه و مه به سـ ئـ
شـــوێندانه رییه ی  ئـــه و  ناتوانـــێ 
چاوه ڕوانیـــن.  ئێمـــه   كـــه   هه بـــێ 
كه واتـــه  لێره شـــدا پرســـی ســـه ره كی 
بـــۆ پێشـــمه رگه ، پـــه روه رده  كردنـــه . 
لـــه   بـــاس  كاتێـــك  هاوڕێیـــان 
بـــده ن   ســـه رنج  ده كـــه م،  پێشـــمه رگه 
تـــا  پێشـــمه رگه ین  منـــه وه   لـــه  
ــتمان  ــان پێویسـ ــان. هه موومـ هه مووتـ
هه یـــه .  نـــوێ  په روه رده یه كـــی  بـــه  
چوونكـــە  به رپرســـه كان.  له پێشـــدا 
پـــه روه رده ی  به رپرســـه كان  ئه گـــه ر 
نـــوێ وه رنه گـــرن، ناتوانـــن پێشـــمه رگه  
ـــه روه رده ی نوێیـــش  ـــه روه رده  بكـــه ن. پ پ
بـــێ.  له گه ڵمـــان  ڕۆژانـــه   ده بـــێ 
ــر  ــوێ فێـ ــتی نـ ــه  شـ ــه  كـ ــه و واتایـ بـ
بـــێ  یارمه تیده رمـــان  كـــه   بیـــن 
ڕۆژهـــه اڵت  به هێزبوونـــی  بـــه ره و 
له گه ڵـــی  ڕۆژانـــه   و  بمانبـــات 
ــی  ــه  ژیانـ ــێك لـ ــه  به شـ ــن و ببێتـ بژیـ
ـــره دا كـــه  باســـی  ـــه  لێ ـــۆ نموون ئێمـــه . ب
پێشـــمه رگه   ده كـــه م،  پێشـــمه رگه  
مه قـــه ڕی  لـــه  یـــا  فێرگـــه   لـــه  

شـــتی  جێگایـــه ك  هـــه ر  و   خـــۆی 
زیاتـــر فێـــر ببـــێ. ئـــه وه  بـــه س نییـــه  
كـــه  مانگێـــك یـــا دوو مانـــگ لـــه  
كـــه   به رپرســـه كه   ده بـــێ  پۆلدایـــه ، 
ئه ویـــش پـــه روه رده  ده كـــرێ، ڕۆژانـــه  
چاوه دێـــری بـــكا بزانـــێ ئـــه وه ی كـــه  
ــه   ــه كاری دێنـــێ؟ لـ ــووه،  بـ ــری بـ فێـ
هه ڵســـوكه وت، لـــه  خوێندنـــه وه ، لـــه  
به كارهێنانـــی چـــه ك و ئاگاداریـــی 
ــا؟  ــان نـ ــێ یـ ــه كاری دێنـ ــدا، بـ چه كـ
ئـــه وه  ده بـــێ ببێتـــه  كاری ڕۆژانـــه . 
فه رمانـــده   كـــه   په روه رده دایـــه   لـــه و 
پـــه روه رده  ده بـــێ و به رپرســـیار بـــار 
بابه تێكـــی  بابه تـــه   ئـــه و  دێـــن. 
پێشـــمه رگه كانمان،  بـــۆ  گرنگـــه  
كـــه   ئـــه وه ی  هـــۆی  ده بێتـــه   هـــه م 
ــه ڕدا  ــه  گۆڕه پانـــی شـ ــزێ لـ بیانپارێـ
كـــه م  پێشـــمه رگه   تێچـــووی  و 
كارامه ییه كـــه ی  هـــه م  بێتـــه وه ، 
شـــار  خه باتـــی  یارمه تیدانـــی  لـــه  
تێكهه ڵچـــوون  لـــه   كارامه یـــی  و 
له گـــه ڵ ڕێژیمـــدا بـــه رز ده بێتـــه وه . 
كۆنگـــره وه   دوای  لـــه   بزانیـــن  بـــا 
حیزبیمـــان  سیســـتمی  و  پێكهاتـــه  
پێموایـــه   مـــن  به ســـه ردێ.  چـــی 
)بـــه   حیزبیمـــان  سیســـتمی  ده بـــێ 
ئه نـــدام(  یـــا  پێشـــمه رگه   كادر، 
ـــه  سیســـتمێكی شایســـته  ســـاالر.  ببێت
كـــه   واتایـــه   بـــه و  شایســـته  ســـاالر 
بـــۆ  بكه یـــن  پـــه روه رده   تاكـــه كان 

ئـــه وه ی شایســـته  بـــن و ئه وانـــه ش كـــه  
شایســـته  ده بـــن یـــا شایســـته ترینن، 
ـــه  پێشـــێ  ـــه وه  بێن ـــۆ بكه ین ـــان ب ڕێگای
بێنـــه   وه ربگـــرن،  به رپرســـایه تی  و 
ئیـــداره ی  و  حیـــزب  ڕێبه رایه تیـــی 
ئـــه وه   بگـــرن.  به ده ســـته وه   حیـــزب 
به شـــێكە لـــه  ئه ساســـنامه ی نوێـــدا، 
ـــده ی كـــه  بۆمـــان ده كـــرێ  ده بـــێ ئه وه ن
و  بڕیـــارات  لـــه   بكه ینـــه وه ،  جێـــی 
جێـــی  كۆنگـــره دا  ڕاســـپارده كانی 
ده ســـتمان  ئـــه وه ی  بـــۆ  بكه ینـــه وه . 
له گـــه ڵ  له پێوه نـــدی  بـــێ  ئـــاوه اڵ 
ـــێ  ـــاوه اڵ ب ـــتمان ئ ـــه دا. ده س ـــه و بابه ت ئ
كـــه  كه ســـێك كـــه  شایســـته یه  و كاری 
له ده ســـت دێ و ده توانـــێ خزمـــه ت 
بـــكات،  ئامانجـــه   و  خه بـــات  بـــه و 
حیزبـــدا  چه تـــری  له ژێـــر  بێنیـــن 
ئـــه وه ی  بـــۆ  بكه ینـــه وه .  كۆیـــان 
بڕیارانـــه ی  و  یاســـا  ئـــه و  هه مـــوو 
كـــه  ده ســـت و پـــێ گیـــرن، پێویســـته  
ورده  ورده  الیانبه ریـــن. مـــادام ئێمـــه  
ـــه اڵت  ـــگا، ڕۆژه ـــه وێ كۆمه ڵ ده مانه
خه بـــات،  چه قـــی  ببێتـــه   شـــار  و 
به رینتـــر  زۆر  چه تره كه مـــان  ده بـــێ 
خه ڵكـــی  بتوانیـــن  بكه ینـــه وه . 
و  ئازادیخـــواز  و  نیشـــتمانپه روه ر 
ــات  ــزی خه بـ ــه  ڕیـ ــرات، بێنینـ دێموكـ
و ئه نگیـــزه ی بـــۆ پێكبێنیـــن. ئـــه و 
شایسته ســـاالرییه .  ئه نگیزه یـــه ش 
فانـــه   لـــه   ئـــه وڕۆ  كـــه   كه ســـێك 
ــی  ــه اڵم مرۆڤێكـ ــتووه،  بـ ــار دانیشـ شـ
بـــێ  بـــا  ده یناســـین،  و  شایســـته یه  
دێموكراتـــدا  حیزبـــی  ڕیـــزی  لـــه  
ئه گـــه ر  وه رگـــرێ.  به رپرســـایه تی 
ئـــه وه  نه كه یـــن، ئێمـــه  بـــه  ته نیـــا و 
بـــه  ئه وه نـــده ی حیزبـــی دێموكـــرات كـــه  
ئێســـتا هه یـــه ، دیـــاره  فیداكاریـــی زۆر 
ده كه یـــن، زه حمه تـــی زۆر ده كێشـــین 
ده خوڵقێنیـــن،  زۆر  شـــانازیی  و 
ــان  ــه  ئامانجه كانمـ ــن بـ ــه اڵم ناتوانیـ بـ
سیســـتمی  لـــه   بگه یـــن. 
به رهه مـــی  زۆر  شایسته ســـاالریدا، 
ده كـــه وێ.  ده ســـت  دیكه شـــمان 
ــتا هه مـــوو  ئه ویـــش ئه وه یـــه  كـــه  ئێسـ
لێـــره   كـــه   ئه وانـــه ش  و  لێـــره   ئێـــوه  
نیـــن و بـــه  مافـــی خۆیـــان ده زانـــن 
بێـــن لـــه  كۆنفڕانســـدا به شـــدار بـــن و 
ــره  و  ــه  كۆنگـ ــه وه  و  بێنـ ــگ بێننـ ده نـ
لـــه  كۆنگـــره دا به شـــدا بـــن و ده نـــگ 
بێننـــه وه  و ببنـــه  ئه ندامـــی ڕێبه ریـــی 
حیـــزب، بـــه اڵم لـــه  شایسته ســـاالریدا 
كێبڕكـــێ لـــه  نێـــوان شایســـته كاندایه . 
ـــه و سیســـتمه دا، هـــه ر تاكێكـــی  ـــا ل وات
هه یـــه ،  كارنامه یه كـــی  حیزبـــی 
بـــه   هه ســـت  پێشـــكه وتنه كانی، 
خاڵـــی  زۆر  و  به رپرســـایه تییه كانی 
دیكـــه  كـــه  ده كـــرێ بگونجێنـــدرێ، 
ســـبه ینێ  و  كۆده كرێتـــه وه   له وێـــدا 
ویســـتمان كه ســـێك ببێتـــه  ســـه رپه ل، 
ــه  ده بـــێ و  ــه و كارنامه یـ لـــه  ڕووی ئـ
بزانیـــن كـــێ خاڵـــی لـــه  هه مـــووان 
زیاتـــره . ئه وانـــه ی كـــه  دێـــن به شـــدار 
ده بـــن لـــه  كۆنگـــره دا بـــۆ ئـــه وه ی ببنـــه  
ـــه  ڕووی  ـــێ ل ـــه ری ده ب ئه ندامـــی ڕێب
كێبه ركـــێ  بـــێ،  خااڵنـــه وه   ئـــه و 
لێره دایـــه ، له نێـــوان شایســـته كاندایه . 
كـــه   گرنگـــن  پرســـێكی  ئه وانـــه  
بـــه ره و  ده گـــۆڕن  ئێمـــه   ڕێـــڕه وی 
ئامانجێكـــی دیكـــه  كـــه  ئامانجـــی 
له ڕاســـتیدا  و  كـــورده   خه ڵكـــی 
حیزبـــی دێموكـــرات و ڕۆژهـــه اڵت 
لـــه   ڕۆژ  بابه تـــی  ده كاتـــه  
كـــه   شـــتانه ی  ئـــه و  ناوچه كـــه دا. 
ئیـــده   وه كـــوو  كـــردن،  باســـم  مـــن 
ئێمـــه   گه لـــۆ  بیرۆكه یه كـــه ،  و 
بیرۆكه یـــه   و  ئیـــده   ئـــه و  ده توانیـــن 

لـــه   و  بچه ســـپێنین  كۆنگـــره دا  لـــه  
ڕووی ئـــه وه وه  به رنامـــه  دانیـــن بـــۆ 
دوای كۆنگـــره ؟ مـــه رج نییـــه  ئـــه وه ی 
ــه   ــا بخرێتـ ــه  ته نیـ ــم بـ ــن ده یڵێـ ــه  مـ كـ
زۆر  ده بـــێ  به ڵكـــوو  به ربـــاس، 
ته نیـــا  هه بـــێ.  دیكـــه ش  ئیـــده ی 
یـــه ك بنه مـــای ســـه ره كی هه یـــه  كـــه  
ده بـــێ هه موومـــان قبووڵـــی بكه یـــن، 
ڕۆژهـــه اڵت  كـــه   واقێعیه تـــه   ئـــه و 
ببێتـــه  هێـــزی شـــوێندانه ر. ئه گـــه ر 
ڕه نگـــه   بـــێ،  قبـــووڵ  ئه وەمـــان 
هه بـــێ،  جیـــاواز  ڕێـــگای  زۆر 
ـــه ك  ـــه ی كـــه  مـــن باســـم كـــردن ی ئه وان
ڕێگایـــه  كـــه  زۆر ده مێكـــه  بیـــری 
ده گه ڕێتـــه وه   كـــه   ده كه مـــه وه   لـــێ 
بـــۆ دوو تـــا ســـێ ســـاڵ له وه پێـــش و 
بیرۆكـــه ی ئێســـتا نییـــه . ئـــه وه  یه كێـــك 
لـــه  ئیده كانه .ئایـــا ئیـــده  و بیرۆكـــه ی 
ده بـــێ  بێگومـــان  دیكـــه ش هه یـــه ؟ 
ــن و  ــی بكه یـ ــن باسـ ــا بێیـ ــێ. بـ هه بـ
له ســـه ری بدوێیـــن و باشـــترینه كه ی 
هه ڵبژێریـــن. ته نیـــا ئـــه وه  نه بـــێ كـــه  
بیرۆكه یـــه ك به تـــه واوی قبـــووڵ یـــا 
ده بـــێ  به ڵكـــوو  بكه ینـــه وه ،  ڕه تـــی 
ــه وه .  ــری لێبكه ینـ ــه وه  و بیـ لێكیبده ینـ
و  یارمه تـــی  لـــه   هه روه هـــا 
هه موومـــان  بیرۆكـــه ی  و  ئیـــده  
و  لۆژیكـــی  ڕێگاچاره یه كـــی 
ڕۆژهـــه اڵت  بـــۆ  چاره نووسســـاز 
ــه و  ــه وڕۆ ئـ ــن ئـ ــێ. ئێمه یـ ــه  پێشـ بێتـ
له ســـه ر  ئه ركه مـــان  و  ڕاســـپارده  
شـــانه  كـــه  ئـــه و ڕێگایـــه  ببینینـــه وه . 
ڕێگایـــه   ئـــه و  ئێمـــه   ئه گـــه ر 
هێـــز  كوردســـتان  لـــه   نه دۆزینـــه وه ، 
زۆره ، ئـــه و هێزانـــه  ئێســـتا هـــی تاكـــن 
و هێشـــتا كـــۆ نه بوونه تـــه وه . ده بـــێ 
ـــێ  ـــه  پێمواب ـــن ك ـــده ر بی ـــه  یارمه تی ئێم
ئـــه وه  گرنگتریـــن ئه ركـــی حیزبـــی 
ــه دا  ــه  مێژووییـ ــه و بڕگـ ــه  لـ دێموكراتـ
ئه ركه كانـــی  ده بـــێ  ئێمـــه   و 
بیـــر  به ریـــن.  به ڕێـــوه   خۆمـــان 
بكه ینـــه وه ، قســـه ی له ســـه ر بكه یـــن 
بێگومـــان  لێكی بده ینـــه وه .  و 
هاوبه شـــیكردندا  لـــه   ده توانیـــن 
بدۆزینـــه وه .  ڕێگاچـــاره ی دروســـت 
خاڵێكـــی دیكـــه ش كـــه  ده مهـــه وێ 
لـــه  كۆتاییـــدا باســـی بكـــه م، ئه وه یـــه  
كـــه  مـــن بـــه  پێـــی ئه زموونـــی ئـــه و 
لـــه   پێشـــمه رگه   وه ك  ماوه یـــه ی 
ئـــه وه   بـــووم،  دێموكراتـــدا  حیزبـــی 
بـــه   ئـــه و ئاڵوگۆڕانـــه   ده زانـــم كـــه  
ــه ك  ــه و و كۆنگره یـ ــه وێك و دوو شـ شـ
ده بـــێ  ئێمـــه   بـــه اڵم  پێكنایـــه ، 
ــه وه   ــه و خاڵـ ــه  لـ ــێ كـ ــان هه بـ خاڵێكمـ
هه ڵبێنینـــه وه ،  هه نگاوه كانمـــان 
لـــه   هه ڵیدێنینـــه وه ؟  كات  چ 
كۆنگـــره   ده ســـتپێده كه ین؟  كوێـــڕا 
ئه گـــه ر  باشـــه ،  ده رفه تێكـــی 
بـــۆ  بیكه یـــن،  لێـــره وه   نه توانیـــن 
نموونـــه  ده ڕوا تـــا چـــوار ســـاڵی دیكـــه  
و دیســـان ئایینامـــه كان، ئه ساســـنامه  
و بڕیاره كانـــی كۆنگـــره  دیســـان بـــه و 
ـــووه ، ده ســـت  ـــردوودا ب ـــه  ڕاب ـــێوه ی ل ش
و پێمـــان ده به ســـتێ و دیســـان چـــوار 
ســـاڵی دیكـــه  وه دوامـــان ده خـــا كـــه  مـــن 
بـــه ش بـــه  حاڵـــی خـــۆم پێموایـــه  لـــه و 
چـــوار ســـاڵه دا ئاڵوگۆڕێكـــی یه كجـــار 
زۆر لـــه  ئێـــران و ناوچه كـــه دا دێتـــه  
ئێمـــه   ماوه یه شـــدا  لـــه و  پێشـــێ. 
هێـــزی شـــوێندانه ر نیـــن، كـــه  هێـــزی 
ـــه س  ـــن، دیســـان ك ـــوێندانه ریش نه بی ش
لـــه  هاوكێشـــه كاندا نامانخوێنێتـــه وه  و 
به رامبـــه ر  لـــه   ئێمـــه   له ڕاستیشـــدا 
بـــا  بۆیـــه   به رپرســـیارین.  مێـــژوودا 
داهاتوومـــان. بـــۆ  بكه ینـــه وه   بیـــر 

ئێستا كه  ئیدی پێشمه رگه  له  نێو خه ڵكی شاردایه ، پێی ناڵێ هاتووم 
ڕزگارت بكه م، ده ڵێ یارمه تیت ده ده م بۆ ئه وه ی تۆش خه بات بكه ی، وه ره  
ڕیزی خه بات تاكوو پێكه وه  ئه و خه باته  به رینه  پێشێ و ڕۆژهه اڵت بكه ینه  

هێزێكی شوێندانه ر. 



١١ ژمارە696، ٥ی مارسی٢٠١٧
ئەدەب وهونەر

بێ
ۆڤە

شر

 کورتە چیرۆک

مارف  بە  نارساو  ئاغایی  مەعرووف 

ئاغایی لە ڕیزی ئەو شاعیرانەدا بوو کە 

کوردیی  شیعری  نوێخوازیی  ڕەوتی  لە 

دەوری  کوردستاندا،  ڕۆژھەاڵتی 

ناوەرۆکخواز  شاعیرێکی  گێڕا.  گرنگیان 

بوو کە زمان و شێوازی تایبەت بە خۆی 

ھەبوو. ئەم شاعیرە ھەستیارە لە ڕۆژی 

دووھەمی ڕێبەندانی ١٣٤٤ ک. ە )22 

"وەزنێ"  گوندی  لە   )١966  january

ناوچەی  نەغەدە،  شاری  بە  سەر 

2٥ی  لە  بوو.  لەدایک  "سندووس" 

کارەساتی  بەھۆی   ١٣٧6 ڕێبەندانی 

پێکدادانی ئۆتۆمبیل کۆچی دوایی کرد.

حاجی  کوڕی  ئاغایی،  مارف 

لە  ئاغایی  محەممەدی 

"پاشایی"ییە.  بنەماڵەی 

و  سەرەتایی  خوێندنی 

ناوەندی لە شاری نەغەدە 

گەرمەی  لە  کرد.  تەواو 

خوێندنی ناوەندیدا لەگەڵ 

بنەماڵەکەی چوونەتە شنۆ. لەوێش لە 

ساڵێک  تێیدا  کە  ئامادەییدا  قۆناغی 

زیندانی کراوە، لە خوێندن دابڕاوە.

ساڵی ١9٨٥ ھاوکات 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 

بووە  تەقەالکانی  ئاکامی  نووسەران. 

و  جوگرافیا  بوونی  بەرفراوان  مایەی 

 ١9٨٨ ساڵی  رسوە.  گۆڤاری  خوێنەری 

ژیانی  سەمسامی"  "ئازەری  لەگەڵ 

و  کچ  و  پێکرد  دەست  ھاوبەشی 

"پەیام"  و  "شەونم"  نێوی  بە  کوڕێک 

لە  بوو.  ھاوبەشیان  ژیانی  بەرھەمی 

ھەوڵی  بەتاسەوە  دوواییدا  سااڵنی 

خۆفێر کردنی زاراوەکانی زمانی کوردی 

دەدا و ھاوکاتیش لە ماوەیەکی کورتدا 

ئاکامی  ئینگلیزی دەبێ و  فێری زمانی 

کتێبی  وەرگێڕانی  تەقەالیەش  ئەو 

سەر  بۆ  بوو  کورد"  "ناسیۆنالیزمی 

زمانی کوردی.  مارف جگە لە وەرگێڕانی 

کتێبی  کورد"  "ناسیۆنالیزمی  کتێبی 

"زەوی  نێوی  بە  چێرۆکەکانی  و  شێعر 

مەرگی  پاش  دور"  ئاسامنی  و  سەخت 

و  ڕەخنەگر  لەالیەن  کە  بۆتەوە  باڵو 

شارەزایانی شێعری ھاوچەرخی کوردی 

لە کوردستانی ئێران بە کارێکی گرینگ 

قەڵەم  لە  جیاواز  شێعری  جۆرێک  و 

دراوە و چەندین لێکۆڵینەوەی لەبارەوە 

ھەوڵ  و  خزمەت  نوورساوە.پاش 

ئەنجامدانی  و  زۆر  تەقەالیەکی  و 

نوێ  پڕۆژەی  و  بەنرخ  کاری  گەلێک 

لە ناوەندی باڵو کردنەوەی فەرھەنگ 

رسوە،  گۆڤاری  و  کوردی  ئەدەبی  و 

کۆنفڕانسی  کۆنگرە،  ڕێکخستنی  وەک 

لە  ھەر  فەرھەنگی  و  ئەدەبی 

شاری  دەگاتە  ھەتا  بگرە  ئیالمەوە 

پێوەندییەکی  دامەزراندنی  و  ورمێ 

نووسەرانی  و  ئەدیب  لەگەڵ  زۆر 

بۆ  کوردستان  جیاجیاکانی  ناوچە 

کاری ھاوبەشی فەرھەنگی، رۆژی 2٥ 

ڕێبەندانی ١٣٧6، دوای گەڕانەوەیان لە 

پرسەی "مینا خانم"ی خێزانی "پێشەوا 

نووسەرانی  دەستەی  لەگەڵ  قازی"، 

مەھابادەوە  لە  رسوە،  گۆڤاری 

دڵتەزێنی  کارەساتی  بە  ورمێ،  بەرەو 

ھاوڕێی  دوو  لەگەڵ  ئۆتۆمۆبیل، 

کاک  و  قازی  جەعفەری  کاک  تری، 

پڕ  و  سەوز  دڵە  مەنسووری،  سەرتیپ 

ئەوینەکەیان لە لێدان کەوت.

"ته نیا"

چه ند ڕۆژێکه کوڵی گریانێکی خه ستم هه ڵگرتووه و

هیچ دڵپڕێک،

چه ند مانگێکه گه رووم پڕه له ئاواز و

هیچ بیسه رێک،

چه ند ساڵێکه دیوانم پڕه له شیعر و

هیچ خوێنه رێک،

نادۆزمه وه

که فرمێسک و ئاواز و شیعرم جێ بێڵم

١٣٧٥هه تاوی

مارف ئاغایی

سۆنە و بۆنەی زمانی دایک
ئەیناردم  دایکم   ئێواران 

کانیاوی  بەر  لە  ئەیوت:  و 

بهێنەوە  سۆنەکان  مااڵن  

کوالنەکەیان..  نێو   بۆ 

مەدرەسە  لە  مدیر  ئاغای 

دایکمی  سۆنەکانی  بە 

گەلێ  )ٱردک(!   ئەوت: 

چۆن  بوو،  ناخۆش  پێم 

نەبوو،  ناخۆش  پێم  بڵێم 

هەمان  بوو،   گران  پێم 

دایکم  ئاوی..  مەلی  مراوی 

ئاغای  سۆنە   : ئەوت  پی 

ٱردک(..   ( ئەیوت:  مدیر 

مامۆستام زۆرخۆش گەرەک 

بوو،  ئازەری  پیاوێکی  بوو، 

پیان  بەرمزگەوت  پیاوانی 

ئەوت: )عەجەمۆکێ( حەزم 

بێشێنم،  دڵی  نەئەکرد 

بە  بۆ  تۆ  ئاغای مدیر   وتم 

ئەڵێی:  دایکم  سۆنەکانی 

و  گرت  بزەیەکی  ٱوردک؟  

وتی :  ئەوەی دایکت ئەیڵێ 

زمانی خۆیەتی، ئەمەی من 

و  ڕەسمی  زمانی  ئەیڵێم 

ماڵەوە  لە   .. کتێب!!  کتێبە 

سەرودڵی دایکمم گرت، وتم 

سۆنەکان  بۆ  تۆ  ئەی  دایە 

ناخەیتە نێو کتێب؟   دایکم 

ئاخەوە  بە  هەناسەیەکی 

هەڵکێشاو  ناخەوە   لە 

سینگ  بە  سینگ  من  وتی؛ 

تۆ  هێناوە..  سۆنانەم   ئەم 

بەشکم تۆ!! ڕۆڵە گیان هەر 

مەکتەبەکەت  بۆ  بچیت  وا 

نێو  بیانخەیتە  و  بخوێنیت 

کتێبەکەت.

ح.ئ  سەقز

هاواری بێدەنگی...

 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 
ڕەحیم لوقمانیهاواری بێدەنگی....
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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.
ڕێکەوتـــی ٢٠ی ڕێبەندانـــی ١٣٩٥ی هەتـــاوی، حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران وێـــڕای 
کۆمەڵـــەی شۆڕشـــگێڕی زەحمەتکێشـــانی کوردســـتانی ئێـــران ڕاگەیەندراوێکـــی هاوبەشـــیان بـــە 
بۆنـــەی ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی دایکـــی ڕوو لـــە خەڵکـــی کوردســـتان بـــاو کـــردەوە و داوایـــان 
کـــرد کـــە خەڵـــک لـــە هـــەر دەرفەتێـــک کـــە بۆیـــان دەگونجـــێ، دەنگـــی مافخوازانـــەی خۆیـــان بـــەرز 
بکەنـــەوە و بـــە کـــردەوە داکۆکـــی لـــە مـــاف و بەهـــا و ســـامانێکی نەتەوەیـــی بکـــەن کـــە هەمـــان 
زمانـــی دایکییە.هـــەر بـــەم بۆنەشـــەوە ئەندامـــان و الیەنگرانـــی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی 
ئێـــران لـــە شـــارە جۆڕاوجۆرەکانـــی کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت، چاالکیـــی بەرینـــی تەبلیغییـــان بەڕێـــوە 
ـــە  ـــە کـــە ل ـــەو چاالکییان ـــی بەردەســـتتان بەشـــێکە ل ـــەرز ڕاگـــرت کـــە ڕاپۆرت ـــان ب ـــەم ڕۆژەی ـــرد و ئ ب

شـــار و شـــارۆچکەکانی کوردســـتان بەڕێـــوە چـــوون:
تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە شـــاری بـــۆکان بـــە بۆنـــەی ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی دایکـــی، ڕۆژی 
هەینـــی ڕێکەوتـــی ٢٩ی ڕێبەندانـــی ١٣٩٥ی هەتـــاوی، چاالکیـــی بەرینـــی تەبلیغییـــان بەڕێوەبـــرد.
لـــە دەوروبـــەری قوتابخانەکانـــی؛ "قوتابخانـــەی حەســـەن کازمـــی،  تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات 
قوتابخانـــەی جابربن حەیـــان، هونەرســـتانی دارولفنـــون، دەبیرســـتانی کچانـــەی "ئەلزەهـــرا"، قوتابخانـــەی 
کوڕانـــەی "ســـالمی یـــەک، دوو و ســـێ، کچانـــەی "ئینقـــالب"ی یـــەک، دەبیرســـتانی هەشـــتی 
شـــەهریوەر، دەبیرســـتانی فیردەوســـی، هونەرســـتانی فەننـــی و حیرفەیـــی "عالمـــە تەباتەبایـــی"، 

ــرد.  ــوە بـ ــان بەڕێـ ــتانی"چەمران"، چاالکییـ ــە و دەبیرسـ ــاری ئەندیشـ ــەی بەهـ قوتابخانـ
بـــە بۆنـــەی ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی دایکـــی، پۆلێـــک لـــه  الوانـــی بـــه  ئه مه گـــی شـــاری ســـنه  بـــۆ 
ـــداره ی گشـــتیی ئامـــوزش و پەروه رشـــی  ـــه ر ده رگای "ئی ـــه  ب ـــی دایکـــی ل ـــه  ڕۆژی زمان ـــن ل ڕێزگرت
ـــی  ـــی ڕێژیم ـــه  هه اڵواردن ـــر ل ـــک سیاســـه تی پ ـــی پالکارتێ ـــه هه ڵگرتن ـــه وه و  ب ـــنه"  کۆبوون شـــاری س

ـــان مه حکـــووم کـــرد. کومـــاری ئیســـالمیی ئێرانی
لـــه  ســـه ر پالکارته کـــه بـــه دوو زمانـــی کـــوردی و فارســـی دروشـــمی "ده ســـت هه ڵگـــرن لـــه  کوشـــتنی 
ـــان نامـــادری دســـت از  ـــا تحمیـــل زب ـــی فارســـی"، "ب ـــه  ســـه پاندنی زمان ـــی کـــورد ب مێشـــکی مندااڵن

ژینوســـاید اســـتعداد فرزنـــدان کـــرد برداریـــد" نووســـرابوو.
ـــه   ـــه  شـــاری ســـنه  ب ـــی کـــورد ل ـــە مندااڵن ـــی دایکـــی بەشـــێک ل ـــەرز ڕاگرتنـــی زمان ـــۆ ب هه روه هـــا ب

ـــه  زمانـــی زگماکیـــان کـــرد. هەڵگرتنـــی پـــالکارت داوای خوێنـــدن ب
هەروەهـــا بـــە بۆنـــەی ڕۆژی زمانـــی دایکـــی لـــە شـــاری شـــنۆ، لـــە ســـەر نـــاوی "حیزبـــی دێموکـــرات 
و کۆمەڵـــە" ، لـــە "گەڕەکـــی مەجیـــد ئابـــاد، مام تەمـــر، مزگەوتـــی "نبـــی اکـــرم"، گەڕەکـــی 
حەنەفیـــان، ڕێـــگای قەاڵتـــۆک و ســـەید ئـــاوێ، گەڕەکـــی بـــارزان ئابـــاد و "خانـــە معلـــم" چاالکیـــی 

تەبلیغاتیـــان ئەنجـــام دا. 
هەروەهـــا لـــە شـــاری ســـەقز بـــە بۆنـــەی ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی دایکـــی لـــه پارکـــی کەوســـەر 

چاالکیـــی تەبلیغییـــان بەڕێـــوە بـــرد.
 هەروەهـــا تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە شـــاری مەریوانیـــش، شـــەوی ١ی ڕەشـــەمە و لـــە بەرەبـــەری 
ــەهرەکی  ــێران ٣، شـ ــێران ٢ و دارسـ ــەردووخ، دارسـ ــی مـ ــە گەڕەکەکانـ ــی، لـ ــی دایکـ ڕۆژی زمانـ
کەوســـەر، شـــەهرەکی زیبـــا، پارکـــی شـــانۆ، مووســـکی ٢ و بێهداشـــتی ژمـــارە ٤ و چوارڕێیانـــی 

مووســـک، بەشـــێوەیەکی بەریـــن چاالکییـــان بەڕێـــوە بـــرد.

هەروەهـــا هەمـــان شـــەو، تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە شـــاری بـــۆکان بـــە بەڕێوەبردنـــی چاالکیـــی 
تەبلیغیـــی تایبـــەت بـــە ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی زگماکـــی، ڕێزیـــان لـــەم ڕۆژە پیـــرۆزە گـــرت.

ئـــەو شـــوێنانەی کـــە تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات چاالکییـــان تێـــدا بەڕێـــوە بـــرد بریتیـــن لـــە؛ قوتابخانەکانـــی 
ــدەت،  ــەی وەحـ ــەرەتایی کچانـ ــەی سـ ــن، قوتابخانـ ــەی دوازدەی فەروەردیـ ــتانی کچانـ ــدەت، دەبیرسـ وەحـ
قوتابخانـــەی ســـەرەتایی کوڕانـــەی بێعســـەت، بێهداریـــی مەجبورئـــاوا، دواناوەندیـــی حەوتـــی تیـــر، 
ــۆی  ــازادی و زانکـ ــی ئـ ــەی تلووعـ ــەی کچانـ ــن و قوتابخانـ ــەی ئەمیـ ــەرەتایی کوڕانـ ــەی سـ قوتابخانـ
ـــه روه رش،  ـــدارەی  ئامـــوزش و پ ـــی ئیســـتقالل، ئه ندیشـــه ، خومەینـــی، ئی ـــازاد، قوتابخانەکان ـــوور و ئ ـــام ن پی

ــان. ــرت و فه رهنگیـ ــبه ند، هیجـ ــی داشـ ــەوانه  ڕۆژیـ ــالب، شـ ئینقـ
هەروەهـــا لـــەم چاالکییـــەدا ئەندامانـــی حیـــزب بـــە نوســـینی نـــاوی دێموکـــرات لـــە کـــۆاڵن و شـــەقامەکان 

جارێکـــی تـــر پشـــتگریی خۆیـــان لـــە حیزبـــی دێموکـــرات و  ڕاســـان نيشـــان دایـــەوه.
ئەندامـــان و دڵســـۆزانی حیـــزب لـــە شـــاری شـــنۆ لـــە قوتابخانەکانـــی پەرویـــن ئێعتســـامی، فاتمیـــه ، فنـــی 
ــت و  ــش، تراکـ ــگ و دانـ ــه ره ف، فه رهه نـ ــوڵییان، شـ ــی ڕه سـ ــه ری، حاجـ ــگان، موته هـ ــی فەرزانـ حیرفه یـ
ـــتانی  ـــتایانی كوردس ـــی پیشـــه یی مامۆس ـــزب و یه كیه ت ـــه ی حی ـــەم ڕۆژە و به یاننام ـــەت ب ـــتێری تایب پوس
ئیـــران لـــە پێوەنـــدی لەگـــەڵ ڕێزگرتـــن لـــە ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی زگماکییـــان بـــاو کـــردەوە، کـــە 
ـــه   ـــن ل ـــۆ ڕێزگرت ـــەوە و  هەروەهـــا ب ـــەرەوڕوو بووی ـــان و مامۆســـتایان ب لەگـــەڵ پێشـــوازیی گەرمـــی قوتابی
ـــەی "حـــاج ڕەســـووڵیان"، هونەرســـتانی "خدیجـــه  ـــه  شـــوێنەکانی وەک قوتابخان ـــی دایکـــی ل ڕۆژی زمان
کبـــری"، "حـــەوزەی موقاومەتـــی بەســـیجی قوتابخانـــەی گـــورگاوێ" قوتابخانـــەی گونـــدی "نەرزیـــوێ" 

ـــان ئەنجـــام داوە. ـــی تەبلیغاتی ـــان" چاالکی و "پارکـــی شـــەهرەکی فەرهەنگی
هونه رســـتانی  موته هـــه ری،  قوتابخانـــەی  لـــە  دێموکـــرات  تێکۆشـــەرانی  مەهابادیـــش  شـــاری  لـــە 
ـــی  ـــی گونده كان ـــازاد ســـاختمانی شـــماره  ٢ و دانیشـــكده ی ســـەما، قوتابخانە كان ســـه نعه تی، دانیشـــگای ئ

ــوو. ــوە چـ ــی بەڕێـ ــی تەبلیغـ ــی بەرینـ ــوور، چاالکیـ ــاروێران و عه بدوڵاپـ شـ
هەروەهـــا لـــە پیرانشـــاری ســـەربەرز، ئەندامـــان و دڵســـۆزانی حیـــزب و خەمخۆرانـــی زمانـــی کـــوردی، لـــە 
قوتابخانەکانـــی خامنه یـــی، ئەحمـــەدی ڕۆشـــەن، شـــاهێد، دواناوەندیـــی كچانـــه ی زەینـــەب و دواناوەندیـــی 
ســـدووقی و قوتابخانـــەی ئایینیـــی ســـه الحەدین، تراکـــت و پوســـتێری تایبـــەت بـــەم ڕۆژەیـــان بـــاو 

کـــردەوە.
شـــایانی باســـە لـــە بەشـــێک لـــەم چاالکییانـــەدا، لـــه  ڕێـــگای ئێـــس ئێـــم ئێـــس و تـــۆڕه  كۆمه اڵیه تییەكانـــەوە 
كورته نامـــه ی: )زمـــان ناســـنامه ی نه ته وه یـــه ( و )ڕۆژی ٢ی ڕه شـــه مه  ڕۆژی زمانـــی دایكییـــه ( بـــۆ 

مامۆســـتایانی قوتابخانـــه كان نێـــرد راوه . 
ــت  ــوردی دەسـ ــێعری كـ ــه  شـ ــان بـ ــتایان وانه كانیـ ــارانه  مامۆسـ ــه و شـ ــی ئـ ــه  قوتابخانه كانـ ــێك لـ ــه  به شـ لـ
ـــه  ڕۆژی ٢ی ڕه شـــه مه  ڕۆژی  ـــردن ل ـــاس ك ـــوردی و ب ـــی ك ـــان و ئه ده بیات ـــه  زم ـــن ل پێکـــردووە و ڕێزگرت
زمانـــی دایكییـــان بـــە ئەرکێکـــی نەتەوەیـــی زانیـــوە و داوای خویندنـــی زمانـــی كوردییـــان كـــردووه  لـــه  

ــه وه . ــه ره وڕوو بووەتـ ــان بـ ــوازیی قوتابییـ ــه ڵ پێشـ ــه  له گـ ــتان، كـ ــی كوردسـ ــی ڕۆژهه اڵتـ قوتابخانه كانـ
ــە ڕۆژی  ــەبارەت بـ ــوان سـ ــاری مەریـ ــراوە مەدەنییەکانـــی شـ ــەدا، ڕێکخـ ــەم چاالکییانـ ــژەی ئـ ــە درێـ  لـ

ــردەوە. ــان بـــاو کـ جیهانیـــی زمانـــی دایکـــی، بەیاننامەیەکیـ
هەروەهـــا یەكیەتییەكانـــی ژنـــان، الوان و خوێندكارانـــی دێموكراتـــی كوردســـتانی ئێرانیـــش بـــە  بۆنـــە ی 

ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی دایكـــی ڕاگەیەنـــدراوی هاوبەشـــیان بـــاو کـــردەوە.
 کـــە لـــەم ڕاگەیەنـــدراوەدا بـــاس  لـــە گرینگیـــی زمـــان  وەک ئامـــرازی ســـەرەكیی پێوە ندیـــی نێـــوان 

ــراوە. ــاك و كۆمە ڵـــگا کـ ــتانیەت و پێشـــكەوتنی تـ ــەكان و بناغـــە ی شارسـ مرۆڤـ


