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حیزبی دێموكرات لە ڕێبازی 
پێشەوادا هەنگاو دەنێت

لە٧٠ەمین ســاڵڕۆژی شەهیدكرانی 
و  محەممــەد  قــازی  پێشــەوا 
كوردســتان  خەڵكــی  هاوڕێیانیــدا، 
پەیمانــی وەفادارییان لەگەڵ ڕێباز 
و ئامانجەكانی شەهیدانی ڕێگای 

ڕزگاریی كوردستان نوێ كردەوە.
ڕۆژی  بۆنەیــەوە،  بــەو  هــەر 
پێنج شــەممە كاتژمێــر ٩ی بەیانــی 
خاكەلێــوەی  ١٠ی  ڕێكەوتــی 
١٣٩٦ی هەتــاوی، ڕێوڕەســمێكی 
تایبــەت بە بۆنەی ١٠ی خاكەلێوە، 
ڕۆژی شــەهیدانی كوردســتان لــە 
بنكەی دەفتەری سیاســیی حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران بــە 
هیجــری''  ''مســتەفا  بەشــداریی 
سكرتێری گشتی حیزبی دێموكرات 
و  كادر  و  ڕێبــەری  ئەندامانــی  و 
پێشــمەرگە و میوانــان و بنەماڵەی 

شەهیدان بەڕێوە چوو.
ڕێوڕەســمەكە لە بڕگــەی یەكەمدا 
بــە ڕێــژەی نیزامیــی پێكهاتــوو لە 
چوار دەستەی، هێزی پێشمەرگەی 

كوردســتان، الوان، ژنــان و دەورەی 
سەرەتایی، بەرەو گڵكۆی شەهیدان 
دەســتی پێكرد و لە ســەر گڵكۆی 
شەهیدان دوو سروود لەژێر ناوەكانی 
''ئــەی شــەهیدان'' و ''مەڕێژن بۆم 
فرمێســكی خــەم'' لە الیــەن هێزی 

پێشمەرگەوە پێشكەش كران.
دوابــەدوای ئــەوە، بەڕێز ''مســتەفا 
گشــتیی  ســكرتێری  هیجــری'' 
حیزبــی دێموكــرات و خاتــوو "هێرۆ 
شــەهید  هاوســەری  جەڵدیانــی" 
"چەكــۆ ڕەحیمــی" تاجەگوڵینــەی 
ڕێز و وەفادارییان لە سەر گڵكۆی 

شەهیدان دانا.
پاشــان پیشانگای وێنەی شەهیدان 
لە الیەن بەڕێز ''مســتەفا هیجری" 
و خاتوو "نەرمین خزری" هاوسەری 
شــەهید "كەماڵ خزری" شــەهیدی 
بەشــدارانی  ڕووی  بــە  ڕاســان، 

ڕێوڕەسمەكەدا كرایەوە.
ئــەو  دیكــەی  بڕگەیەكــی  لــە 
ڕێوڕەســمە و لە ســاڵۆنی گشــتیی 

ڕێوڕەســمەكانی حیزبی دێموكراتی 
ڕێوڕەســمی  ئێرانــدا،  كوردســتانی 
١٠ی خاكەلێوە بە پێشكەشــكردنی 
''ئــەی  نەتەوەیــی  ســروودی 
ڕەقیــب'' و ڕاگرتنی چەند ســاتێك 
بێ دەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لە گیانی 
پاكی ســەرجەم شــەهیدانی ڕێگای 
ڕزگاریی كوردستان دەستی پێكرد.
پاشان بە بۆنەی ڕۆژی شەهیدانی 
"حەســەن  بەڕێــز  كوردســتانەوە 
ســكرتێری  جێگــری  شــەرەفی" 
دێموكراتــی  حیزبــی  گشــتیی 
كوردســتانی ئیران چەنــد وتەیەكی 

پێشكەش كرد.
بەشــێكی  لــە  شــەرەفی  بەڕێــز 
قســەكانیدا ئاماژەی بەو ڕاســتییە 
محەممــەد  "قــازی  كــە:  كــرد 
ئەگەرچی كەســایەتییەكی ئایینی 
كاتــدا  هەمــان  لــە  بــەاڵم  بــوو، 
كەســێكی نەتەوەیــی و دێموكــرات 
بوو كە لەو ســەردەمەدا كۆمارێكی 
بە مۆدێڕنترین بیری پێشــكەوتوانە 

و دێموكراتیــك پێــك هینــا و نــاوی 
و  دێموكــرات  حیزبــی  و  ژێ كاف 
پێشــەوا  و  كوردســتان  كۆمــاری 

ئاوێتەی یەكتر بوون".
بەڕێز شــەرەفی هەروەها باسی لەوە 
كرد كە: "كۆمار و پێشەوا بۆ كورد 
چەندیــن ســەمبولی وەك ســروودی 
نەتەوایەتیــی ئــەی ڕەقیــب، نــاوی 
پێشــمەرگە و ئااڵی كوردستانی بە 
یــادگار بەجێهێشــت كە ئەمڕۆ نەك 
هــەر لــە كوردســتانی ڕۆژهەاڵت، 
پارچەكانــی  هەمــوو  لــە  بەڵكــوو 
كوردســتان ڕەمزی نەتەوەیی كوردن 

و پیرۆزیی خۆیان پاراستووە".
ســكرتێری  جێگــری  هەروەهــا 
درێــژەدا  لــە  حیــزب  گشــتیی 
دێموكراتــی  "حیزبــی  ڕایگەیانــد: 
كوردســتانی ئێــران وەك یــادگاری 
پێشــەوا و دامەزرێنــەری كۆمــاری 
لــە  بــە ســەربڵیندییەوە  كوردســتان 
ڕێبازی پێشــەوادا هەنگاو دەنێت و 
بــە بوونی زەرفیەتــی خۆگونجاندن 

لەگەڵ سەردەم و ئاڵوگۆڕەكان و بۆ 
وەدیهێنانەوەی ئامانجەكانی كۆمار 
لە تێكۆشاندایە، بێگومان تێچووی 
ئەو خەباتەش هەرچەند گران بێ بە 
فیداكاریی تێكۆشەرانی و تەنانەت 
گیان بەخشینی ئەوان ئەدا دەكا".

دواتر سرودێك لەژێر ناوی "شەهید" 
لــە الیەن كۆری مووزیكی حیزبەوە 

پێشكەش بە بەشداربووان كرا.
پاشان پەخشانێك لە الیەن شاعیری 
پێشمەرگە مامۆستا "بێبەش" لەژێر 

ناوی "پەپوولە" پێشكەش كرا.
ڕێوڕەســمەكە بــە پێشــكەش كردنی 
هونەرمەنــد  الیــەن  لــە  ســروودێك 
"غــواڵم فاتحی"ـــیەوە لەژێــر ناوی 
"قازی محەممەد" كۆتایی پێهات.

شــایانی باســە لــە زۆربــەی شــار 
کوردســتانی  گوندەکانــی  و 
بەشــەکانی  لــە  و  ڕۆژهــەاڵت 
بــە  کوردســتانیش،  دیکــەی 
یــادی  جۆراوجــۆر  چاالکیــی 

شەهیدانی کوردستان کرایەوە.

شەهیدان مەشخەاڵنی راسانی گەلن

نرخــی  دەبــێ  بــوێ،  ئازادیــی  گەلێــک 
وانەیەکــی  ئەمــە  بــدا.  ئازادییــەش  ئــەو 
گرانبەهــای دوکتور قاســملووی نەمرە کە 
خۆی لە پێناوی ئازادیی گەلدا گەورەترین 

نرخەکەی دا. 
لەوەتــەی نەتەوەی کورد دەیــەوێ ئیرادەی 
و  بســەلمێنێ  خــۆی  نەتەوەیــی  ئازادیــی 
داهاتوویەکــی گەش و ئــازاد بونیات بنێ، 
لەپێناویشــیدا قوربانیــی داوە و نرخەکــەی 
پێشکەش دەکا. شەهید بوون لەو ڕێگایەدا، 
گەورەتریــن نرخە کە تاکێک بە ئاگاییەوە 
پڕنرختریــن  و  گرنگتریــن  بــڕواوە،  بــە  و 
ســەرمایەی واتە گیانی دەخاتە سەردەســت 
و بەوپەڕی خۆنەویستییەوە  تای تەرازووی 
نرخەکان  بۆ گەیشتن بە ئازادی قورستر و 

ڕێگای سەربەرزی ڕەنگینتر دەکا.
شــەهیدبوون لــەم ڕێبــازە پیــرۆزەدا بریتــی 
نیــە لــە ڕق و بێــزاری بەرانبــەر بــە ژیــان 
و باڵوکردنــەوەی نەفــرەت و کیــن لــە نێــو 
مانــای  شــەهیدبوون   بەڵکــوو  جیهانــدا، 
پێشکەشی و نرخدان دەدا تاکوو نەوەیەکی 
دیکە ئاســوودە بژیت و مەرگی سەربەرزانە 
بەســەر زینــدوو مانەوەیەکی سەرشــۆڕانەدا 
هــەڵ دەبژێرێ.ئــەو کاتەی کە ســەرۆک 
مێــژووی  لــە  کۆمــار  یەکــەم  کۆمــاری 
کوردســتان و کــورددا، دەکەوێتە نێو چەند 
شــانازییەوە  بــە  هەڵبژاردنــەوە،  ڕێیانــەی 
دەچێتە پای سێدارە، چوونکە دەزانێ زیندوو 
مانــەوە بریتییــە لە ســووکایەتی بــە مێژوو 
و کەرامەتــی نەتەوەیــەک و شــەهیدبوون 
بریتییــە لــە تێزانــی خوێــن بــە دەمارەکانی 
خەباتــی مێــژووی کــورددا بــۆ گەیشــتن 
بەختــەوەری.  و  ڕزگاری  و  ئــازادی  بــە 
پێشــەوای گــەل شــەهیدبوون هەڵدەبژێــرێ 
و  سەرشــۆڕانە  مانــەوەی  زینــدوو  نــەک 
نــەک مردنێکی ســااڵنی دیکــە لە پەنا و 
پەســێواندا کە کــەس وەبیری نەیەتەوە و بە 
گومنــاوی ســەر بنێتــەوە. شــەهیدبوون لەم 
ڕوانگەیــەدا درێژەی ژیانە، بەاڵم پڕ واتاتر 
و بــە دەنگدانــەوەی زۆر زۆرترەوە لە ئێســتا 

و داهاتوودا.
ڕوانگــە و بیرکردنــەوەی وەهــا هەیــە کــە 
و  درۆ  لــە  پــڕە  ال  لــە  ئێســتای  ژیانــی 
گەندەڵــی و خراپــەکاری و دەڵــێ کــە ئەم 
ژیانــە و ئــەم جیهانــە دەبێ لــە نێو بچێ و 
بسووتێندرێ  و لە ژیان و جیهانی داهاتوو 
یــان دیکــەدا شــتێکی بــاش چاوەڕوانیمــان 
بکا. لەو ڕوانگانەوە شەهیدبوون بریتییە لە 

سووتاندنی ژیان و هەڵبژاردنی مەرگ. 
ڕوانگــەی وەهــاش هەیــە کە ئــەم ژیانەی 
بە هەموو کەموکووڕییەکانەوە پێ باشــترە 
لــە نەمــان و مــردن و دوای هەمــوو هــەوڵ 
و تێکۆشــانێک، دەڵــێ کە مانەوە باشــترە 
لــە مردن، لــەو ڕوانگەیەدا کۆتایی خەبات 
بــە تەســلیمبوون دەگا.بــەاڵم لــە ڕوانگەی 
مەکتەبی قازی، قاسملوو و شەرفەکەندیدا 
هەڵبژاردنــی  لــە  بریتییــە  شــەهیدبوون 
ڕێگایەک و پێشــکەش کردنی گەورەترین 
نــرخ بــۆ ڕازاندنــەوەی ژیــان و خەبــات و 

حەسەن شەرەفی:
ساڵو لە ڕاسان ساڵو لە 

شەهیدانی ڕاسان

سیاسەتی کۆمەاڵیەتی 

لەپێناو خۆشبژیویدا
کورد و تراژدییەک به 

نێوی ژیان و ڕزگاری
شانۆیەکی درۆزنانە

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 بە بۆنەی ٧٠ ساڵەی شەهیدکرانی پێشەوا قازی محەممەد 

                                                                           ل٢

کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکرات سپاسنامەیەکی 
ڕوو لە خەڵکی کوردستان باڵو کردەوە                                        ل٢



ژمارە٦٩٨، ١٥ی خاکەلێوەی ٢١٣٩٦
هەواڵ و ڕاپۆڕت

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی ٧٠ 
ساڵەی شەهیدکرانی پێشەوا قازی محەممەد

ڕۆژی ١٠ی خاکەلێوەی ئەمساڵ)١٣٩٦ی 
هەتــاوی( ٧٠ ســاڵ بەســەر شــەهیدکرانی 
پێشــەوای کورد قازی محەممەد سەرۆک 
دەبــێ،  تێپــەڕ  کوردســتان  کۆمــاری 
حیزبــی  بۆنیادنــەری  کــە  پێشــەوایەک 
دامەزرێنــەری  و  کوردســتان  دێموکراتــی 
یەکەم کیانی کوردی لە شکڵی کۆماری 
لە بەشێک لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بوو، 
دوو دیــاردە کــە لــە ڕەوتــی خەباتــی کورد 
بــۆ گەیشــتنی بــە ئاواتەکانیــدا گرینــگ 
و خاڵــی وەرچەرخانــی مێــژووی کوردبوون 

بەرەو سەرهەڵدانەوە و سەردەمی بوون.
قازی محەممەد کوڕی قازی عەلی ساڵی 
بــە ١٩٠٠ی  بەرانبــەر  هەتــاوی  ١٢٧٩ی 
زایینــی لە شــاری مهاباد لە بنەماڵەیەکی 
کوردپــەروەر و خــاوەن فەرهەنگــدا لەدایک 
بوو و لە تەمەنی ٧ ســاڵی ژیانیدا خۆێندن 
و فێربــوون دەســتپێدەکا وپێبەپێــی چوونــە 
ســەری تەمەنــی، پلەکانــی خۆێندنیــش لە 
دەبــڕێ  جۆراوجۆرەکانــدا  زانســتە  بــواری 
لــە  لــە تەمەنــی الوەتیــدا جگــە  و، هــەر 
زمانــی فارســی لــە زمانەکانــی عەرەبــی، 
ئینگلیزی و ڕووسیشــدا شــارەزایی وەدەست 
دێنــێ. هــەر بۆیــەش دوای کۆچی دوایی 
و  شــاری مهابــاد  قــازی  دەبێتــە  باوکــی 
و  عاداڵنــە  بەشــێوەیەک  ئەرکــەدا  لــەو 
دادپەروەرانە هەڵســووکەوت دەکا کە دەبێتە 
جێــگای متمانــە و بڕواپێ بوونــی لــە الیەن 
کۆمەاڵنــی خەڵکــەوە. ئەو نــاو و ناوبانگە 
کاتێک گەشــەی کرد و پتر پەرەی گرت 

کە ســەرۆکایەتی ئیدارەکانی فەرهەنگی 
ئــەوکات و پــەروەردەی ئێســتا و ئەوقافــی 
بــە  گرینگیــدان  لــە  و  گــرت  وەئەســتۆ 
کاروباری کۆمەاڵیەتی و هاندانی خەڵک 
بــۆ الی زانســت و خۆێنــدن و فێربــوون بــە 
هەمــوو تواناوە تێکۆشــا. لــە تایبەتمەندییە 
بیــری  بەهێزبوونــی  پێشــەوا  بەرزەکانــی 
ئازادیخــوازی و نیشــتمان خۆشەویســتی و 
کوردپــەروەری تێکــەڵ بــە بانگەشــەکانی 
بــۆ رزگاری نەتەوەی کــورد و رێزدانان بۆ 
مافەکانی مرۆڤ بوو. هەر ئەو هەســت و 
بــاوەڕەش هانیدا کە ئەندامەتی کۆمەڵەی 
)ژکاف( کــە لــە ٢٥ی گەالوێژی ســاڵی 
قەبــووڵ  دامەزرابــوو،  هەتاویــدا  ١٣٢١ی 
بــکا و گەشــەی پــێ بــدا و پــاش ســێ 
ســاڵ لــە دامەزراندنــی لــە ســەر بنەمــای 
تەشــکیالتی ئــەو رێکخراوەیە بە ناوێک و 
نێوەرۆکێکی ســەردەمیانەتر و دێموکراتیتر 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی لە ٢٥ی 
هەتــاوی  ١٣٢٤ی  ســاڵی  گەالوێــژی 
باوەڕەکانــی  لەســەر  لێــرەوە و  دامەزرانــد. 
حیزبی دێموکرات و بە هەوڵی ڕێبەرایەتی 
لــە  وەرگرتــن  بەکەڵــک  و  حیزبــە  ئــەو 
شــەڕی  ســەردەمی  مێژوویــی  دەرفەتــی 
دووهەمی جیهانی و هەلومەرجی تایبەتی 
لە بەشــێک لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت، 
هەنــگاوی بەرەو وەدیهێنانــی ئاواتی کورد 
و ئارمانەکانــی خــۆی هەڵگــرت و لە ٢ی 
یەکــەم  هەتاویــدا  ١٣٢٤ی  ڕێبەندانــی 
حکوومەتی کوردی لە شــکڵی کۆماریدا 

ڕاگەیاند و وەک پێشەوای کورد و کۆمار 
ناودێــر کــرا. ئیــدی لێرەوە نــاوی ژکاف و 
حیزبــی دێموکرات و کۆماری کوردســتان 

و پێشەوا ئاوێتەی یەکتر بوون.
دەســکەوتەکانی کۆمــاری کوردســتان بۆ 
نەتــەوەی کــورد ئەویــش لــە مــاوەی تەنیا 
١١ مانــگ تەمەنی ئەو کۆمارەدا ئەوەندە 
گرنــگ و بەنــرخ بوون کــە مێژووی کورد 
و مرۆڤایەتــی شــانازییان پێوەدەکا و هونەر 
محەممــەد  قــازی  پێشــەوا  لێهاتوویــی  و 
کۆمەڵگایەکــی  لــە  بەدیهێنانیــان  لــە 
کــوردەواری ٧٠ ســاڵ لــەوە پیــش نیشــان 
ئەمنییــەت  توانیویەتــی  چــۆن  کــە  دەدا 
و پێکهێنانــی کــەش و هەوایەکــی پــڕ لــە 
تەبایی لە کۆمەڵگایەکی عەشــیرەتی  پڕ 
جیاوازییدا دەســتەبەر بکا و هەمووان لەژێر 
ئــااڵی کوردســتان و لــە پێنــاو ئامانجــی 
کــورددا کۆ بکاتەوە.کۆماری کوردســتان 
وەک دەسەاڵتێکی دێموکراتیکی کوردی 
لە ناوچەیەکی پاشــکەوتووی ئەو ســەردەم 
لەگــەڵ  ناوچــە  واڵتانــی  دژایەتــی  و، 
بەربەرەکانێــی  و،  ســاوایە  کۆمــارە  ئــەو 
لــە چوارچێــوەی  ئــەو کات  زڵهێزەکانــی 
بەرژەوەندییەکانیانــدا، دەرەتانــی درێژەدانی 
بــە تەمەنــی ئــەو کۆمــارە نــەدا و پیالنــی 
داڕێژراو بۆ جوانەمەرگ کردنی بە هۆی 
هێزی نیزامی ڕێژیمی پاشــایەتی لە ئێران 
بەڕێوەچوو.پــاش لــە نێوبردنــی کۆمــاری 
کوردستان، پیشەوا قازی محەممەد، حەمە 
حوســێن خــان ســەیفی قــازی و ئەبولقاســم 

سەدری قازی لە بەرەبەیانی ڕۆژی ١٠ی 
خاکەلێــوەی ســاڵی ١٣٢٦ی هەتاویــدا لــە 
شــاری مهابــاد لــە گۆرەپانــی چوارچــرا 
شــوێنی ڕاگەیاندنی کۆماری کوردســتان 
لــە دار دران و شــەهید کــران. دواتریــش 
پۆلێکــی دیکــە لــە بەرپرســانی کۆمار لە 
ئیعدامانــەش  لــەو  پێــش  دیــارە  دران،  دار 
حیزبــی  کاربەدەســتانی  لــە  ژمارەیــەک 
دێموکرات و کۆمار زیندانی کرا بوون، بەم 
چەشــنە تەمەنی کۆمار بەداخەوە کۆتایی 
پــێ هێنــدرا، بــەاڵم ئــەوەی لــە کۆمــار و 
پێشەوا بۆ کورد بەجێما حیزبی دێموکراتی 
ئامانجەکانــی  و  ئێــران  کوردســتانی 
ســەمبولەکانی  و  کوردســتان  کۆمــاری 
ئــەوان وەک ســروودی نەتەوایەتــی ئــەی 
ئــااڵی  و  پێشــمەرگە  نــاوی  ڕەقیــب، 
کوردســتان بــوو کــە ئەمڕۆ نــەک هەر لە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت، بەڵکوو لە هەموو 
پارچەکانی کوردســتان ڕەمــزی نەتەوەیی 
کــوردن و پیرۆزیــی خۆیــان پاراســتووە، بە 
تایبــەت کــە ئــااڵی کۆمــار بەفەرمی لە 
پارچەیەکــی ڕزگار کــراوی کوردســتاندا 
دەشــەکێتەوە و پێشــمەرگە بــە فیــداکاری 
و خۆڕاگــری لــە بەرانبــەر داگیرکــەران و 
تێرۆریســتانی دەوڵەتــی و نادەوڵەتیدا ناو و 
ناوبانگی جیهانیی دەرکردووە و، ســروودی 
ڕەســمییەکاندا  بۆنــە  لــە  ڕەقیــب  ئــەی 
دەگوترێتــەوە. حیزبەکەی پێشــەواش دوای 
حەفتا ســاڵ تێکۆشان و قوربانیدان لەپێناو 
وەدەستهێنانەوەی دەسکەوتەکانی کۆمار و 

دابیــن بوونــی مــاف و ئازادییەکانی کورد 
لــە خەبــات و تێکۆشــانی بــەردەوام دایــە 
تــاران،  دەســەاڵتێک  بــە دەســەاڵتی  دژ 
کــە دژ بــە دێموکراســی، مافــی مرۆڤ، 
و  ژن  یەکســانی  و  نەتەوایەتــی  مافــی 
پیــاو و، ناتەبا لەگەڵ ڕۆحی ســەردەمدایە 
و لــە ڕەوتــی خەباتــی خۆیــدا لــە هەمــوو 
ئــەو خەباتــە کەڵــک  ڕەوای  شــێوەکانی 
ئێســتای  بەرچــاوی  شــکڵی  وەردەگــرێ، 
ئــەو خەباتــە لە ڕاســانی خورهەاڵتدا خۆی 
دەبینێتــەوە کــە لە دو ســاڵی ڕابــردوودا لە 
پێنــاو لێکگرێدانــی خەباتــی شــار و شــاخ 
هاتووتــە ئــاراوە و دڵگەرمــی و هیوایەکی 
تازەی بە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت بەخشــیوە و، ورە و وزەیەکــی 
دێموکراتــدا  تێکۆشــەرانی  لــە  نوێــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێکهێناوە.بۆیــە 
کوردســتانی ئێران وەک یادگاری پێشــەوا 
و دامەزرێنــەری کۆمــاری کوردســتان بــە 
ســەربڵیندییەوە لەڕێبازی پێشەوادا هەنگاو 
دەنــێ و بە بوونــی زەرفیەتی خۆگونجاندن 
بــۆ  و  ئاڵوگــۆڕەکان  و  ســەردەم  لەگــەڵ 
وەدیهێنانــەوەی ئامانجەکانــی کۆمــار لــە 
ئــەو  تێچــووی  بێگومــان  تێکۆشــاندایە، 
خەباتەش هەرچەند گران بێ بە فیداکاری 
تێکۆشــەرانی و تەنانــەت گیان بەخشــینی 
ئــەوان ئــەدا دەکا.لــە ٧٠ ســاڵەی شــەهید 
کرانــی پێشــەوا قازی محەممــەددا ئەوەی 
پێوەندی بە وەزعی کورد بەگشــتی هەیە، 
لــە هەمــوو  ئەوەیــە کــە خەباتــی کــورد 

پارچەکانی کوردســتان هاوکات لەئارادایە 
و کــورد وەک نەتەوەیەکــی لــە مــاف و 
ئازادی بێبەش کراو، لە بیروڕای گشــتیی 
جیهاندا بە پێچەوانەی ئەوەی کە دوژمنان 
بە ناڕەوا و نادروست ناساندبوویان ئێستا بە 
ڕەوایــی و بــە دروســتی، دێموکرات بوون و 
ئاشــتیخوازی و وێکهەڵکــردن و باوەڕمەند 
بوون بەمافەکانی مرۆڤی سەلماندووە و، بە 
خەبــات و تایبەتمەندییە ئینســانییەکانیەوە 
جێگــە و پێگەیەکــی تایبەتــی لە بیروڕای 
گشتی جهیاندا بۆخۆی دەستەبەر کردووە.
لــە ٧٠ ســاڵەی شــەهید کرانــی پێشــەوای 
محەممــەددا،  قــازی  کۆمــار،  و  کــورد 
وەک حیزبــی یــادگاری پێشــەوا جارێکی 
دیکــە پێ لەســەر ئامانجــە نەتەوەییەکانی 
تــا  و  ســەر  تــا  خەبــات  بەردەوامیــی  و 
ســەرکەوتن دادەگرینەوە و بە پشــتیوانی و 
بەشــداریی بەرینی تێکۆشــەرانی نەتەوەیی 
کورد و سیاســەتی درووســت و فیداکاریی  
تێکۆشەرانی دێموکرات پشت ئەستورین و، 
بەمجــۆرە گیانــی پاکی پێشــەوا و هەموو 
شەهیدانی کوردستان شاد و ڕازی دەکەین.
ڕوحی پێشــەوای نەمر و هەموو شــەهیدان 
شــاد بێڕێبازیــان پــڕ رێبوار بێســەرکەوتن و 
بەئامانج گەیشتن بۆ کورد و ڕزگاری بۆ 

کوردستان بە ئاوات دەخوازین
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٨ی خاکەلێوەی ١٣٩٦ی هەتاوی
٢٨٢٨ی مارسی ٢٠١٧ی زایینی

کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکرات سپاسنامەیەکی 
ڕوو لە خەڵکی کوردستان باڵو کردەوە

پڕشــکۆی  بەڕێوەبردنــی  بەبۆنــەی 
لەالیــەن  نــەورۆز  نەتەوەیــی  جێژنــی 
کوردســتانەوە،  دەروەســتی  خەڵکــی 
حیزبــی  تەشــکیالتی  کۆمیســیۆنی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

سپاسنامەیەکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە:

هەوری لەمالن و جامانە لەشــانەکانی 
نیشتمان

خەڵکی خەباتکاری کوردستان
ئۆگرانی ئازادی و نەورۆز

حیزبــی  تەشــکیالتی  کۆمیســیۆنی 

لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ســاڵی  و  کــۆن  نــەورۆزی  جەژنــی 
نــوێ دا وێڕای جەژنەپیــرۆزە و هیوای 
ســەرکەوتنی خەبــات و گەیشــتن بــە 
پێزانینــی  و  ســپاس  ئاواتەکانتــان، 
لەهەمبــەر هەوڵەکانتــان بــۆ وەاڵمــی 
بانگــەوازی شــەش ڕەوتــی سیاســیی 
کوردســتانی ئێــران، وێڕایــان حیزبــی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، بەرانبەر 
ســەرەڕای  ئازایەتیتــان،  و  بوێــری 
هەڕەشــە و بەربەست و ئاستەنگەکانی 
کۆماری ســەرکوتی تاران، دەردەبڕێ 

و شــانازی دەکات کە ئێوەن پاڵپشــتی 
ڕۆڵەکانی شــاختان و هێزی بزوێنەری 

خەباتی شارتان.
ئەکمەلــی و گەڕیــان و ســێ پێییتان، 
مەشــخەاڵنی ئاور و قریوەی شادیتان، 
و  ســەرکەوتن  بــە  بــڕوا  دروشــمی 
لــە  دەکاتــەوە  دڵنیامــان  بوێریتــان، 
ســەرکەوتن، پیرۆز بێ نەورۆز هێمای 

سەرکەوتن و ئازادیتان.
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران
نەورۆزی ٢٧١٧ی کوردی

خەڵکی کوردستان بەبۆنەی نەورۆزەوە چاالکی بەرینی 
تەبلیغیان بەڕێوە برد

قارەمانانی دێموکرات لە شاری بۆکان 
بە بۆنەی نەورۆز و هاتنی ساڵی نوێ، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شــاری بۆکان 
بــە بۆنــەی نــەورۆز و هاتنــی ســاڵی 
تەبلیغییــان  بەرینــی  چاالکیــی  نــوێ 
دێموکــرات  برد.تێکۆشــەرانی  بەڕێــوە 
لــەو چاالکییانــەدا بە نوســینی دروشــم 

لــە ناوچە جیاجیاکانی شــار پشــتیوانیی 
خۆیــان لە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت دەربڕی. 
ئــەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تەبلیغیی 
تێــدا بەڕێوەچــووە بریتیــن لــە: "ناوچــەی 
پــارک و شــەقامەکانی  ئابــاد،  عەلــی 
کــوی ئەندیشــە، ســەر ڕێــگای زانکۆی 
پەیامی نوور واتە بێهزیستی، سی متری 
مەجبورئــاوا و ڕوبــەڕوی ســایپا یەدەکی 

تێکۆشــەرانی  یەک".هەروەهــا  شــمارە 
دێموکــرات لــە گونــدی تەوریوەر ســەر 
بــه ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە چاالکیی 
و  تراکــت  و  بــرد  بەڕێــوە  تەبلیغییــان 
پۆســتێری تایبەت بە نەورۆز و هەروەها 
بــاڵو  شــەهیدیان  ڕێبەرانــی  وێنــەی 

کردەوە.

دەستەوەستانیی بەرپرسانی ڕێژیم بەرانبەر یەکگرتوویی 
ڕێوڕەسمی نەورۆز لە تەنگیسەر

خەڵکــی بوێــر و قارەمانــی کوردســتان بۆ 
بــەردەوام  نــەورۆز  جێژنــی  پیرۆزکردنــی 
چاالکیــی تەبلیغــی و ڕێوڕەســم بەڕێــوە 

دەبەن.
ڕێکەوتــی٨ی  سێ شــەممە  ڕۆژی 
خاکەلێوەی ١٣٩٦ی هەتاوی، ئەویندارانی 
نیشــتمان و ڕێبــازی دێموکــرات ڕوویــان 
کــردە تەنگیســەری مەکــۆی دێموکــرات 
نــەورۆزی  و  کەرنەڤــاڵ  مەزنتریــن  و 
جامانەکانیان لە تەنگیسەر، سەنگەری لە 
گیران نەهاتووی کوردایەتی بەڕێوە برد.

بــە بەشــداریی زیاتــر لــە هــەزاران کــەس 
لــە شــارەکانی: مەهابــاد، مەریــوان، بانە، 
پاوە، ســنە، کامیاران، تاران، کرماشــان و 
کوردانی خۆراسان و زۆربەی گوندەکانی 
جێژنــی  تەنگیســەر،  نزیکــی  و  دوور 

نەتەوەیــی نەورۆز بە شــکۆیەکی مەزنەوە 
لە تەنگیسەر بەڕێوە چوو.

کردنــی  ڕێگــری  جــار  چەندیــن  پــاش 
فەرمانداریــی ڕێژیم، ئیــدارەی ئیتالعات 
و دامــودەزگا ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم 
لــە  کردنیــان  گوڕەشــە  و  هەڕەشــە  و 
خەڵکــی  بــەاڵم  نــەورۆز،  بەڕێوەچوونــی 
وەک  تەنگیســەر،  پــەروەری  نیشــتمان 
هەمیشە کۆڵیان نەدا و بە سەما پێ کردنی 
هەزاران جامانە و پۆشــینی جل و بەرگی 
ڕەســەنی کــوردی نیشــانیان دا کــە هــەر 
تاکێکی دەروەستی کورد پێشمەرگەیەکە 

و ڕۆڵەی ڕۆژی تەنگانەیە.
جامانەیــان  کچــان  تایبــەت  بــە  و  الوان 
لــە ملیــان کردبــوو و بــەو شــێوەیە وەفــا و 
ئەمەگــی خۆیــان بــۆ خۆێنی شــەهیدان و 

ڕێبازی دێموکرات دووپات کردەوە.
نــەورۆزدا  جێژنــی  ڕێوڕەســمەی  لــەو 
ســەمای جامانــەکان بە ڕادەیەک بەرچاو 
بــوو کــە فەرمانــداری ســنە، بەخشــداری 
ســیروان، ســەرۆکی نیــرووی ئینتزامیــی 
ســنە و چەندین بەرپرســی دیکــەی ڕێژیم 
کــە بــێ  دەعوەت و بانگهێشــت ســەردانی 
تەنگیســەریان کردبوو، پــاش تووڕە بوون و 
بێدەرەتانــی و دەستەوەســتانییان لە بەرانبەر 
شەپۆالنی جامانەکاندا، بە سەر شۆڕییەوە 

تەنگیسەریان بەجێهێشت.
بژی کوردستان

بژی تەنگیسەری خۆڕاگر
پیرۆز بێ نەورۆزی جامانەکان

پیرۆز بێ گرێدانی خەباتی شار و شاخ و 
ڕاسانی خۆرهەاڵت.

ئەندامانی تەشکیالتی نهێنی لە شاری نۆدشە پیرۆزبایی 
نەورۆزیان لە حیزبی دێموکرات کرد

تەشــکیالتی نهێنیی حیزبــی دێموکراتی 
نۆدشــه  شــاری  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
پیرۆزباییــان  نــەورۆزەوە  بۆنــەی  بــە 
بنەماڵــەی  و  دێموکــرات  حیزبــی  لــە 
کرد.تەشــکیالتی  شــەهیدان  ســەربەرزی 
نهێنیــی تێکۆشــەر و قارەمانــی حیزبــی 
دێموکراتی کوردســتانی ئیران له شــاری 
جێــژنی  هاتنــی  بۆنــەی  به  "نۆدشــه"، 
نــەورۆز و ســەری ســاڵی نوێــی کــوردی 
پیرۆزبایــی  ڕازاوەتریــن  و  گەرمتریــن 
خۆیــان ئاراســتەی هەموو گەلــی کورد، 
ســەربەرزی  بنەماڵــەی  تایبــەت  بــە 
شــەهیدان، تێکۆشــەرانی ڕێگای ئازادی 

گشتی  سکرتێــری  لــە  ســەربهستی،  و 
"مســتەفا هیجری" و کادر و پێشــمەرگه 
و  تێکوشــان  و  خەبــات  قارەمانەکانــی 
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  هەمــوو  لــه 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران 
تایبــەت  بــه  و  ئــازادی  ئەویندارانــی  و 
بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهیدانی ڕاســان 
کــردووە و نەورۆزیــان لــێ پیــرۆز کردوون 
و جامانەکەیــان لــە مــل کردوون.هەروەها 
ئەندامانی نهێنیی و قارەمانی دێموکرات 
ســەری ڕێــز و نەوازشــیان بــۆ هەموو ئەو 
تێکوشــانه دانەوانــدووە و ڕایانگەیانــدووە؛ 
ئێمــەش هاوسوێنــدین و لهگهڵتانین تا دوا 

هەناسە.
جارێکــی دیکــە ساڵــی نوێ له هەمــوو 

گهلی کورد پیرۆز بێت.
ئاســمانی جوانــی ژینتــان هەروا گەشــاوە 
بێتبــە هیواین ئــەم بەهارە ببێتــە جوانترین 
ئــاوازی شــادی بۆ ژیانــی هەموو گەلی 

کورد
ساڵو بو کورد و کوردستان

نه مان بو ڕێژیمی جمهوریی نا ئیسالمی
تەشــکیالتی نهێنیی حیزبــی دێموکراتی 

کوردستانی ئیران ـ شاری نۆدشه 

لە دزەی مەڕگەوەڕ و قەاڵواڕیی سەرپێل پەیمانی وەفاداری 
لەگەڵ شەهیدان نوێ کرایەوە

ڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی  بەرەبــەرەی  لــە 
دزەی  لــە  کوردســتاندا،  شــەهیدانی 
مەڕگــەوەڕی ســەر بــە شــاری ورمــێ و 
ســەرپێڵ،  شــاری  بــە  ســەر  قەاڵواڕیــی 
بەربــاڵوی  چاالکیــی  بەڕێوەبردنــی  بــە 
تەبلیغاتــی، پەیمانــی وەفــاداری لەگــەڵ 

شەهیدانی حیزب و گەل نوێ کرایەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
دزەی  شــارەدێی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
مەڕگــەوەڕ، بــۆ ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی 
کورد و کوردستان و پەیمان نوێ کردنەوە 
لەگەڵیــان، چاالکــی بەرینــی تەبلیغاتیان 

بەڕێوە برد.
ڕێبــازی  ڕێبوارانــی  چاالکییــەدا  لــەو 
شــەهیدان لە گوڕســتانی شارەدێی دزە کە 
بە دەیان شــەهیدی ســوورخەاڵتی حیزب و 
گەلــی لە ئامێز گرتووە، لەســەر گڵکۆی 
هــەر شــەهیدێک ئااڵیەکــی کوردســتان 

و ئااڵیەکــی ســوور بــە نیشــانەی خوێنــی 
سووری شەهیدانیان هەڵداوە.

لەســر  ئــااڵ  هەڵدانــی  لەگــەڵ  هــاوکات 
وێنــەی  چەندیــن  شــەهیدان،  گڵکــۆی 
قــازی،  شــەهید  ڕێبەرانــی  بــە  تایبــەت 
قاســملوو و شــەرەفکەندییان کێشاوەتەوە و 
الفیتە و دروشــمی تایبەت بە بەردەوامیی 
ڕێبازی شــەهیدانیان لە نێو و دەرەوەی ئەو 

گۆڕستانە هەڵواسیبوو.
ئــەو چاالکییــەی ڕێبوارانــی ڕێبــازی پڕ 
ســەروەریی شەهیدان بووە هۆی دڵخۆشیی 
خەڵکــی ناوچــە و پاشــان خەڵکــی دزەی 
دەوروبــەری،  گوندەکانــی  و  مەڕگــەوەڕ 
بــۆ دیتنــی دیمەنە ڕازاوەکانی گۆڕســتان 
شــەهیدان بە ئااڵی کوردســتان، سەردانی 
مــەزاری شــەهیدانیان کــرد و بــە گرتنــی 
پەیمانــی  جۆراوجــۆر،  فیلمــی  و  وێنــە 
وەفادارییان لەگەڵ شەهیدانی خۆیان نوێ 

کردەوە.
دزەی  لــە  ئــاگادار  ســەرچاوەیەکی 
مەڕگەوەڕ ڕایگەیاند کە، سپای پاسداران 
١٢ی  کاتژمێــر  تــا  بەکرێگیراوانــی  و 
نیوەڕۆی ڕۆژی یەکشــەممە، گۆڕستانی 
دزەیــان گەمارۆ دابــوو و نەیاندەوێرا بڕۆنە 
ژوورەوە و ئااڵکان لەسر گڵکۆی شەهیدان 
هەڵگــرن، تا دواجار بــە دانی بڕێکی کەم 
پــارە چەنــد منداڵێکیــان نــاردە ژوورەوە و 
ئاالکانیــان لەســەر گڵکــۆی شــەهیدان ال 

برد.
هەر لەو پەیوەندییەدا و لە بەرەبەرەی ١٠ی 
خاکەلێوە ڕۆژی شــەهیدانی کوردستاندا، 
ڕێبوارانــی ڕێگەی شــەهیدان لــە گوندی 
قــەاڵواڕی ســەر بــە شــاری ســەرپێل، بــە 
نووســینی دروشــمی تایبــەت بــەو ڕۆژە، 
پەیمانــی وەفادارییــان لەگــەڵ شــەهیدانی 

خۆیان نوێ کردەوە.



٣ ژمارە٦٩٨، ٤ی ئاوریلی ٢٠١٧
هەواڵ و ڕاپۆڕت

درێژەی پەیڤ

وەاڵمی نەوشیراون مستەفا بۆ پرسەنامەی سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران

بەڕێز کاک مستەفای هیجری
بە سوپاسەوە پرسەنامەکەتانم پێ 
گەیشــت کە بە بۆنــەی کۆچی 
هاوســەرم  شــۆعلەی  دوایــی 
ناردبوتــان. لە خــوای پەروەردگار 
داواکارم ئێوە ســەالمەت و تەمەن 

درێژ و سەرکەوتوو بن.

لەگەڵ ڕێزی 
نەوشیراون مستەفا
٢٣/٣/ ٢٠١٧

سێمینارێکی زانستی لە سەر کەسایەتی پێشەوا قازی 
محەممەد بەڕێوەچوو

بەمەبەستی ڕێزگرتن لە کەسایەتی پێشەوا 
قــازی محەممــەد و دەور و کاریگەرییانی 
لەسەر بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی 
کــورد، ســێمینارێکی زانســتی لــە شــاری 

سلێمانی بەڕێوە چوو.
سەرلەبەیانیی ڕۆژی پێنج شەممە ڕێکەوتی 
١٠ی خاکەلێــوەی ١٣٩٦ی هەتــاوی، بــۆ 
یــادی ٧٠ســاڵەی لەســێدارەدرانی پێشــەوا 
قــازی محەممــەد، لەبــارەگای لقــی ٤ی 

پارتی دێموکراتی کوردستان کۆڕێک بۆ 
بەرێزان د. کەیوان ئازاد ئەنوەر مامۆستای 
زانکــۆ و، بەڕێز کەریــم پەرویزی ئەندامی 
دێموکراتــی  حیزبــی  سیاســی  دەفتــەری 

کوردستانی ئێران پێکهات.
ســەرەتا دوکتــور کەیــوان ئازاد باســەکەی 
خــۆی لەســەر کەســایەتیی پێشــەوا قازی 
محەممــەد و ڕۆڵــی بــەرزی پێشــەوا لــە 
ڕێبــەری کردنــی کۆمــاری کوردســتان و 

دەوری کەســایەتییە ناســراو و دیارەکانــی 
پارچەکانــی تری کوردســتان بــە تایبەتی 
قســەی  بارزانــی  خوالێخۆشــبوو مســتەفا 
کرد.دواتــر کەریــم پەرویــزی باســێکی تێر 
و تەســەلی لــە ســەر کەســایەتی و دەوری 
پێشەوا قازی و هەروەها گیانبازیی پێشەوا 
بەخــت  و  گیانفیدایــی  نموونــەی  وەک 
کردنــی گیان لە پێناو خۆشــیی نەوەکانی 

داهاتوو لە چەند ڕەهەندەوە باس کرد.

بەڕێوەچوونی چاالکیی تەبلیغی لە شارەکانی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت بەبۆنەی ڕۆژی شەهیدانی کوردستان

حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی 
شــەهیدانی  ڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی 
کوردســتان لــە شــاری ســنه چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
لــە پارکــی  تێکۆشــەرانی دێموکــرات 
ئاویــەر، ئەمیرییە، گەڕەکی غەفوور و 
شارەکی کەشاوەرز، تراکت و پۆستێری 
بــاڵو  بــە ١٠ی خاکەلێوەیــان  تایبــەت 
کــردەوە و پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبــازی 

شەهیدان نوێ کردەوە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکرات لە شــاری بۆکان، بە بۆنەی 
ڕۆژی شەهیدانی کوردستان، لە "پشت 
ســی متری، مەکتبی قورعان، پۆمپی 
باســکۆڵی  و  زادە"  "حبیــب  بێنزینــی 
"ئیلخانــی زادە" و لــە خیابانی ســەردار 
عەزیز خانی موکری واتە مەجبورئاوا" 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــه مێرئاوای 
ڕۆژی  بۆنــەی  بــە  ســنە  شــاری 
چاالکیــی  کوردســتانەوە  شــەهیدانی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی  هەروەهــا 
١٠ی  بونــه ی  بــه  مەهابــاد  شــاری 
خاکەلێوه ڕۆژی شەهیدانی کوردستان، 
ســەر  لــه  یەکشــەممه  شــەوەکانی 
دووشەممە و شەوی دووشەممە له سەر 
سێ شــەممە ڕێکەوتی ٧ی خاکەلێوەی 
چاالکیــی  و  کار  هەتــاوی  ١٣٩٦ی 

ته بلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی تەبلیغییــان 
تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتــی بــوون لــه: 
"ســێ ڕای هەمزاوا، وروودیی تاقەدار، 
شــەقامی  فەرهەنگیــان،  شــەقامی 
ئاغــا،  ســمایل  باغــی  موکریــان، 
شــه قامی  مەحمــوودکان،  فەلەکــەی 
زانکــۆی پەیامی نــوور، تەپەی قازی، 
شــەقامی  شــارەداری،  زەمینەکانــی 
هاوڕێکانــی،  و  پێشــەوا  گۆڕســتانی 
شــەقامی بیمارســتان، باغی شایەگان، 

بەری مەدرەسه و بەری شیالنان". 
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شاری شنۆ بە 
بۆنــەی ١٠ی خاکەلێوە لە گوندەکانی 
چاالکیــی  بااڵگیــر"  و  "ســەرگیز 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
بــۆ  دێموکــرات  نەبەزەکانــی  ڕۆڵــە 
شــەهیدانی  ڕۆژی  یادکردنــەوەی 
و  زەهــاو"،  "ســەرپێڵی  لــە  کوردســتان 
بــۆ یادی شــەهیدانی ڕاســان بەتایبەت 
شەهید مامۆستا "سەرکەوت سەمەدی" 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەهــا ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی 
١٠ی خاکەلێوە لە "ســیاناو"ی مەریوان 
چاالکیــی تەبلیغییان بە بۆنەی ڕۆژی 

شەهیدانی کوردستانەوە بەڕێوە برد.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە شاری 
بــۆکان بــۆ چەندەمین جار لــە ڕۆژانی 
ڕابــردوودا چاالکییــان بەڕیــوە برد و لە 
گڵکــۆی  خاکەلێــوەدا  ١٠ی  ڕۆژی 
شەهیدانی ناوچەی ئەحمەد کۆریان بە 

جامانە ڕازاندەوە.
ئەندامان و دڵســۆزانی حیزب لە شــاری 
کامیارانیــش بــە باڵوکردنەوەی تراکت 
و پۆســتێری تایبــەت و بــە نووســینی 
دروشم لەم شــوێنانەی شاری کامیاران 
یــادی ١٠ی خاکەلێوەیان بەرز ڕاگرت: 
شــه هریار،  ئۆســتاد  "ده بیرســتانەکانی 
فاتمــەی  زه ینه بیــه،  ڕازی،  مۆعه لــم، 

زه هرا، فجر، ڕەســتگاران، هۆنه رســتانی 
په ڕوه ڕشــی  و  ئامــووزش  خاڕه زمــی، 
قه دیــم و ده وروبــه ڕی، مزگه وتەکانــی 
حه زره تــی عایشــە، محه ممه د ڕه ســوڵاڵ 
شــافیعی،  ئیمامــی  ده وروبــه ڕی،  و 
خۆمه ینی، حوســێنی، باشگای ته ختی 
ســینا،  بیمارســتانی  ده وروبــه ری،  و 
کۆاڵنه کانــی  ته وحیــد،  ١٢میتریــی 
کۆاڵنه کانــی  بێعســه ت،  شــاره کی 
کامێرانه کــۆن و زۆربه ی کۆاڵنه کانی 

نێو شار".
و  ئەندامــان  هەواڵــەکان،  دوا  بەپێــی 
الیەنگرانی حیزب لە ناوچەی پیرانشار 
چوونە سەر گڵکۆی شەهیدان لە دۆڵی 
شــەهید لــە پشــتی ئاوایــی قروچاوێــی 
دوای  و  پیرانشــار  الجانــی  ناوچــەی 
پەیمان نوێ کردنەوە، لەسەر کێلی هەر 

شەهیدێک جامانەیەکیان دانا.
لــە تەنگیســەری هەمیشــە دێموکــرات 
شــەهیدانی کوردســتان  یــادی ڕۆژی 
کرایەوە و ڕێز لەو ڕۆژە گیرا و هەر بەو 
بۆنەوە تێکۆشەران و ئەندامانی نهێنیی 
حیزب پەیامی هاوخەمی و هاوسۆزییان 
بۆ شــەهیدانی ڕاسان نارد و بەڵێنیان دا 
تا بەدی هاتنی ئامانجەکانی شەهیدان 
درێژە دەری ڕێگایان بن، و لە بەشێکی 
دیکــەی پەیامەکــەدا هیــوای هەرچێ 
باشــتر بەڕێوەچوونــی کۆنگرەی ١٦ی 
حیزبیــان بــە ئــاوات خواســت و ســاڵی 
پێشــمەرگەکانی  هەمــوو  لــە  تازەیــان 
حیزب بە تایبەت پێشــمەرگەکانی شاخ 

پیرۆزبایی کرد. 
لــە  ســەرهوویە  ئاوایــی  لــە  هەروەهــا 
ناوچــەی ژاوەرۆی مەریــوان ئەندامانی 
حیــزب بەشــێوەیەکی بەرچــاو تراکتــە 
پێوەندیــدارەکان بــە ڕۆژی شــەهیدانی 
کوردســتانیان باڵو کــردەوە و ڕێزیان لە 
یادی ٧٠ ســاڵەی شەهیدکرانی پیشەوا 

قازی محەممەد و هاوڕێیانی گرت.
ڕێبوارانــی ڕێبــازی قــازی و وەفاداران 
بــە ڕێبــازی پێشــەوا بــە ئامادەبــوون لە 
گۆڕســتانی شــەهیدانی شــەبەک لــە 
وەفاداریــی  مەهابادیــش  شــاروێرانی 
خۆیان جارێکی تر سەلماند و پەیمانیان 

لەگەڵ نوێ کردنەوە.
شــاری  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
ســەقز بــە بۆنــەی ڕۆژی شــەهیدانی 
"پارســانیان"  گونــدی  لــە  کوردســتان، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەهــا لــە نێوشــار لــه گەڕەکەکەنی 
"ساحێلی، شەهرەکی دانشگا، سەرچەم، 
شــیوی جووتیاران و ٣٢میتری" تراکت 
و پۆســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژەیان باڵو 

کردووەتەوە.
قارەمانانــی دێموکــرات بە بۆنەی١٠ی  

خاکەلێوە ڕۆژی شــەهیدانی کوردستان 
لە نێوشــاری سنە چاالکیی تەبلیغییان 
چاالکییانــەدا  لــەو  و  بــردووە  بەڕێــوە 
دروشــمیان لــە دار و دیــواری شــەقام و 

کۆاڵنەکان نووسیوەتەوە.
ئــەو دروشــمانە بریتــی بوون لە؛ "ســاڵو 
لــە ڕێبەرانــی شــەهید قــازی قاســملوو 
پێشــەوا  لــە  ســاڵو  شــەرفکەندی،  و 

سەرقافڵەی شەهیدان".
ئەو شوێنانە چاالکیی تێدا ئەنجام دراوە 
بریتیــن لــه؛ :کانی دووشــەم، گەڕەکی 
ســپووڕئاوا،  بەردەشــت،  ئاغەزەمــان، 
گەلەخــان، خیابانــی ســیرووس، تەپەی 
بەهارمەســت، پیرمحەممــەد، بەهــاران، 

حاجی ئاوا و فەننی موهەندیسی".
شــاری  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
شــەهیدانی  ڕۆژی  بۆنــەی  بــە  شــنۆ 
کوردســتان، لە گوندەکانی "قەزەناوێ، 
و  قوروشــاوێ  پــرداوێ،  خاڵتــاوێ، 
نەرزیوێ" چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە 

برد.
بۆنــەی  بــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
شــەهیدانی  ڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی 
ڕابردووشــدا  ڕۆژانــی  لــە  کوردســتان 
ئەمنییەتییــە  گوشــارە  ســەڕەڕای 
توندەکانــی ڕێژیــم، لە زۆربەی شــار و 
گوندەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
بــردووە  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
لــە  دروشــمیان  چاالکییانــەدا  لــەو  و 
دیــواری شــەقام و کۆاڵنــەکان  دار و 

نووسیوەتەوە.
دادگا  لــه   قــازی  پێشــه وا 
فه رمایشــییه کانی ڕێژیمــی شــادا، بــه  
وره    و زۆر ئازایانــه  به رگریــی لــه  خۆی 
هه روه هــا  و  کوردســتان  کۆمــاری  و 
مافــی نه ته وایه تیــی گه له که ی کرد و 
کاربه ده ســتانی نیزامیــی دادگا هه وڵی 
زۆریــان دا کــه  قــازی محه ممه د  ناچار 
بکەن پەشیمانی دەرببڕێت، به اڵم پێشه وا 
قازی ئازایانه  دادگا فه رمایشــییه کەی 

به  چۆکدا هێنا.
١٣٢٥ی  ڕێبه ندانــی  ٣ی  ڕێکه وتــی 
هه تــاوی، پێشــه وا قــازی و ســەیف و 
ســەدری قــازی لــه  به نــاو دادگاکانــی 
حوکمــی  شاهه نشــاهیدا  ڕێژیمــی 
و  ســەپا  بەســەردا  لەســێدارەدانیان 
خاکه لێــوه ی  ١٠ی  له به ره به یانــی 
له مه یدانــی  هه تــاوی،  ١٣٢٦ی 
چوارچرای مه هاباد، ئه و شــوێنه ی که 
 کۆماری تێدا ڕاگه یه ندرابوو، لەســێدارە 

دران.
١٠ی  ڕۆژی  ســاڵ،  چەندیــن  پــاش 
خاکەلێــوە، لە الیەن حیزبی دێموکراتی 
ڕۆژی  وەکــوو  ئێرانــەوە  کوردســتانی 

شەهیدانی کوردستان ناودێر کرا.

ڕۆژی شەهیدانی کوردستان لە ناوەندی ٣ی کوردستان 
بەرز ڕاگیرا

ڕۆژی  خاکەلێــوە   ١٠ ڕێوڕەســمی 
شــەهیدکرانی پێشــەوا قــازی محەممەد و 
هاوڕێیانی ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان، 
لــە بنکــەی ناوەندی ٣ی کوردســتان و لە 

سێ بڕگەی جیاوازدا بەڕێوەچوو.
١٢ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
خاکەلێــوەی ١٣٩٦ی هەتاوی لە ســاڵۆنی 
گشــتیی ناوەنــدی ٣ی کوردســتان و بــە 
بەشــداری ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی، کادر، 
پێشــمەرگە و ئەندامان و بنەماڵەی حیزبی 

دێموکرات بەڕێوەچوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
"ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی  نەتەوایەتــی 
لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 
گیانی پاکی ســەرجەم شەهیدانی کورد و 

کوردستان دەستی پێکرد.
الیــەن  لــە  ڕێوڕەســمەکە  پەیامــی  دواتــر 

"کەریــم قەاڵتی" ئەندام ناوەند و بەرپرســی 
٣ی  ناوەنــدی  کۆمەاڵیەتــی  بەشــی 

کوردستان خوێندرایەوە.
پەخشــانێکی  "بێبــەش"  مامۆســتا  پاشــان 
لەژێر ناوی "پەپوولەکان" پێشکەش کرد.

لەو ڕێوڕەســمەدا پەیامی یەکیەتیی الوان، 
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە 

الیەن "ڤیان قادری" خوێندرایەوە.
"قــازی  نــاوی  لەژێــر  ســروودێک  دواتــر 
محەممــەد" لــە الیــەن هونەرمەنــد "غــواڵم 

فاتحی"پێشکەش کرا.
نــاوی "خــەوا  هەروەهــا شــێعرێک لەژێــر 
شــیرین" لــە الیــەن پێشــمەرگە "حیکمــەت 

نەبی زادە" خوێندرایەوە.
پاشــان "شــایان خــزری" شــێعرێکی لەژێــر 

ناوی "شەهید" پێشکەش کرد.
ڕێوڕەســمەکەدا،  دیکــەی  لەبڕگەیەکــی 
لــە  ڕێزگرتــن  بەمەبەســتی  بەشــداربوان 

شەهیدان، سەردانی گۆڕستانی شەهیدانی 
حیزبی دێمۆکراتیان لە جێژنیکان کرد.

لــەو بڕگەیــەدا تاجەگوڵینەیــەک لە الیەن 
"ســەدیق دەرویشــی"، ئەندامــی کۆمیتەی 
ناوەندی و "بەهار خۆشــمیر زادە" هاوسەری 
شــەهید "جەمــاڵ ئیســماعیلی" شــەهیدی 
ڕاســان، لــە ســەر گڵکــۆی شــەهید "قــادر 

کەریمی" دانرا.
ڕێوڕەســمەکەدا،  ســێهەمی  بڕگــەی  لــە 
ناوەنــدی  پیشــانگای وێنــەی شــەهیدانی 
٣ کــە پێکهاتبــوو لــە وێنــەی شــەهیدانی 
کۆمیتــە شارســتانەکانی، شــنۆ، نەغەدە، 
و  خــۆی  ســەڵماس،  ئورمیــە،  پیرانشــار، 
ماکــۆ کــه لــە الیــەن "ماریــا قوربانــی" 
"لوقمــان شــێخانی" و  هاوســەری شــەهید 
"گزینــگ حاجــی پــوور" کچی شــەهید " 

قادر" کرایەوە.

بەکرێگیراوێکی ڕێژیم سزا درا

یەکێــک لــە بەکرێگیراوانــی ڕێژیمی 
بــە  لــە شــاری پیرانشــار ســەر  ئێــران 
پارێــزگای ورمــێ لــە الیەن کەســانی 

نەناسراو بە سزا گەیشت.
بەپێــی ڕاپۆرتــە باڵوکراوەکان شــەوی 
سێشەممە ڕێکەوتی ١٥ی خاکەلێوەی 
بەکرێگیراوێکــی  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی 
ڕێژیمی ئێران بە ناوی "شۆڕش قادری" 
ناســراو بە شۆڕشی محەممەد ڕەشە لە 
الیــەن چەند کەســێکی نەناســراوەوە بە 

چەک هێرشی کرایە سەر.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان ئەو کاسەلێســەی 
٢٤ی  شــەقامی  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
میتریــی پیرانشــار هێرشــی کراوەتــەوە 
ســەر و بــە تونــدی برینــدار بــووە و بــۆ 
یەکێــک لە نەخۆشــخانەکانی شــاری 

ورمێ گوازراوەتەوە.
هــەر بەپێی ڕاپۆرتــە باڵوکراوەکان ئەو 
کەســە یەکێک لە مــۆرە بەدناوەکانی 
ڕێژیــم لــە شــاری پیرانشــار بــووە کــە 
پلەی فەرماندەیی یگانی شناســایی و 

زەربەتی پیرانشاری هەبووە.

بەپێــی زانیارییــەکان ناوبــراو یەکێک 
پــاش  کــە  بــوو  خۆفرۆشــانە  لــەو 
خەبــات  نوێــی  قۆناغــی  دەســپێکی 
ناســراو بــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت لــە 
چەندیــن الوە بێ ڕێزی بە پێشــمەرگە 
ی کوردســتان کردبــوو؛ تەنانــەت لــە 
گەرتەیەکی ویدیۆییدا هەڕەشــەی لەو 
کەســانە کردبوو کــە هاوکاری هێزی 
پێشــمەرگە دەکەن.پێشــتریش چەندیــن 
دژەگەلی ســەر بە ڕێژیم کە زۆربەیان 
پلەداری ســپای تێرۆریســتی پاسداران 
بــوون لەالیــەن هەڵۆکانی زاگرۆســەوە 
بەســزای کردەوە دژە ئینســانییەکانیان 
زاگــرۆس  هەڵۆکانــی  گەیشــتن؛ 
ڕایانگەیانــدووە کە هێــزی چەکداری 
پاڵپشــتی  بــە  خۆیــان  چاالکــی 
بزووتنەوەی ڕەوای خەڵکی کوردستان 
دەزانن و پشــتیوانی لە خەڵکی هەژار 
و  کاســبکاردەکەن  زەحمەتکێشــی  و 
ناهێڵیــن تاوانــی ســەرکوت و تــااڵن و 
ڕاووڕوت لــە کوردســتان لە الیەن هێزە 
داگیرکەرەکانی کوردســتان بێ وەاڵم 

بمێنێتەوە.

کــە  ئینســانیەوە  بــەرزە  کــردەوە  بــەو 
لەوپــەڕی ئاگایــی و وشــیاری و بڕواوە 
ســەرچاوە دەگــرێ، شــەهیدبوون دەبــێ 
ڕێــگا. ڕێگایەکــی  بــە مەشــخەاڵنی 
پــڕ ســەروەری بۆ گەیشــتن بــە ئاوات و 
ئارمانــەکان، کــە بــە هەلپەرســتی و بە 
خۆ ویســتی و بە تەســلیمبوون بە ئاکام 
نــاگا، بەڵکــوو دەبــێ نرخــی لەپێنــاودا 
ڕوونــاک  ڕێــگا  بــەردەوام  و  بــدرێ 
بکرێتــەوە تاکوو ڕێبازی ڕاســتەقینەی 
ژیــان و خەبــات نەشــێوندرێ و تارمایی 
ســەر نەخرێ. بۆیە دوکتور قاســملووی 
بــۆ  پــاداش  باشــترین  دەڵــێ؛  نەمــر 
شەهیدان درێژەدانی ڕێگایانە. لە ئێستا 
و داهاتووشــدا شــەهیدان مەشــخەاڵنی 
پڕســەروەریی  و  ڕاســتەقینە  ڕێبــازی 
ســەلماندنی بــوون و ئیــرادەی نەتەوەیی 
و ڕزگاریخوازیــن کــە ئــەم ڕێبــازە بــە 
ڕاســانی گــەل درێژەی دەبــێ و گیانی 
شەهید ڕووناکی دەبەخشێتە ڕێگاکە.



ژمارە٦٩٨، ١٥ی خاکەلێوەی ٤١٣٩٦

حەسەن شەرەفی:

ساڵو لە ڕاسان ساڵو لە شەهیدانی ڕاسان
ئا: سارا پارسا

بنەماڵــەی بەڕێزی شــەهیدان، خوشــک و 
برایانــی ئازیــز، ئــەوڕۆ ١٠ی خاکەلێوەی 
١٣٩٦ی هەتاوی، وەک ڕۆژی شەهیدان، 
٧٠هەمین ساڵی ئەو زامەیە کە کەوتووەتە 
ســەر جەســتەی نەتــەوەی کورد لە ســاڵی 
هەتــا  و  ماوەیــە  لــەو  و  ١٣٢٦هەتاویــدا، 
ئێستاش ئەو برینە بە سوێیە و ئەو زامە لە 
ســەر دڵی ڕۆڵەکانــی نەتەوەی کورد هەر 
بەژانــە، چوونکــە لــەو ڕۆژەدا، پێشــەوای 
کــورد، نەمــر قــازی محەممــەد، لەگــەڵ 
هاوڕێیانی لەسێدارە دران، قازی محەممەد 
ئایینــی،  کەســایەتییەکی  بــوو؟  کــێ 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بوو. کەسێک 
بوو کە لە علوومی ئایینی و لە کاروباری 
نەقشــێکی  و  بــااڵ  دەســتێکی  دینــی دا 
کاروبــاری  لــە  هەبــوو،  ئەساســی 
کۆمەاڵیەتیــدا وەکــوو قازیی شــارێک بە 
عەداڵەت و ئینســاف ناوی دەرکردەبوو، لە 
کاروبــاری فەرهەنگیــدا وەک ســەرۆکی 
دەزگای فەرهەنگــی و پــەروەردەی ئەوڕۆ  
دەوری ئەساســیی لــە هاندانــی ڕۆڵەکانی 
کــورد و لــە ڕۆڵەکانــی کۆمەڵــگای ئەو 
کاتــی کــوردەواری بــەرەو خوێنــدن، بەرەو 
زانســتی  تەنیــا  نــەک  هەبــوو،  زانســت 
ئایینــی، زۆر زیاتر، زانســتی جۆراوجۆری 
ســەردەم، لــە پەنــا ئەوانــەش نەتەوەپەروەر و 
ئــەو  بــوو،  نــاودار  پەروەرێکــی  نیشــتمان 
کەســایەتییەکی ئایینــی بــوو، بــەاڵم قەد 
هەســتی  بەســەر  ئایینیەکــەی  هەســتە 
نەتەوەپەرەســتیەکەیدا  و  نیشــتمانپەروەری 
زاڵ نەکــرد، بەپێچەوانــە لە نفووزی خۆی 
نفــووزی  لــە  ئایینــی،  نفــووزی  لــە 
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی، لە هەمووان 
بۆ پەرەپێدانی هەســتی نیشــتمانپەروەری و 
نەتەوە خۆشەویستی کەڵکی وەرگرت، ئەو 
بــوو،  کاف"  "ژێ  کۆمەڵــەی  ئەندامــی 
ڕێکخراوێکــی نەتەوەیــی و تــا ڕادەیــەک 
ئایینــی، بــەاڵم دامەزرێنــەری حیزبێکــی 
نەتەوەیی دێموکراتیک بوو، دامەزرێنەری 
تماشــا  کــە  بــوو،  کۆمــاری کوردســتان 
دەکەیــن ئەندامی ڕێکخراوێکی نەتەوەیی 
کەســایەتییەکی  الیــەن  لــە  _ئایینــی، 
ئایینیەوە، لەسەر بناغەی ئەو ڕێکخراوەیە 
حیزبێکــی  تەشــکیالتییەوە،  بــاری  لــە 
دادەمەزرێنــێ،  نەتەوەیی_دێموکراتیــک 
نیشــان دەدات بــاوەڕی ئــەو کەســایەتییە 
ئایینیە  بە گرنگی دان بە نەتەوە و مافی 
بــوو،  دێموکراســی  و  نەتەوایەتــی 
قــازی  پێــش.  لــەوە  ســاڵ  کەنگــێ؟٧٠ 
بەمشــوور،  کەســێکی  محەممــەد 
هەلومەرج ناس و کەسێک بوو کە هەموو 
زانســتی خۆی، کە بەرتەســک نەدەبووەوە 
زانســتەکانی  و  ئایینیــدا  زانســتی  لــە 
دیکەشــی لەخــۆ گرتبــوو، دەکار کــرد و 
توانــی لە ناســینی هەلومەرجدا کۆماری 
کــوردی  کیانێکــی  و  کوردســتان 
کوردســتانی  بەشــێکی  لــە  دابمەزرێنــێ 
ڕۆژهــەاڵت، و بۆ یەکەم جار دەســەاڵت و 
کیانێکــی کــوردی لــە چوارچێوەیەکــی 
مۆدێڕنــدا بهێنێتــە کایــەوە، کەوابــوو ئــەو 
دێمۆکــرات  حیزبــی  دامەزرێنــەری 
پێکهێنەری کۆماری کوردستانە، ئەو دوو 
لــە  پێــش  لــەوە  ســاڵ   ٧٠ دیاردەیــە، 
لــە  و  ناپێشــکەوتوودا  کۆمەڵگایەکــی 
کۆمەڵگایەکــی عەشــیرەتی دا دەرخــەری 
لێهاتوویی و لێزانی ئەو هەلومەرج ناســەیە، 
بــەو مانایــەی کــە لــەو دەرفەتــەی دوای 
شــەڕی دووهەمــی جیهانــی لــە ناوچــەی 
کەڵکــی  بەوەخــت  پێکهــات،  موکریــان 
کۆمەڵــگای  دەشــیزانی  و  وەرگــرت 
کــوردەواری کۆمەڵگایەکــی ئەگەر نەڵێم 
بە تەواوی،  تا ڕادەیەکی زۆر عەشیرەتیی 
پــڕ لــە کێشــە و گرفتــە  و دەشــیزانی بۆ 
دامەزرانی کۆماری کوردســتان تەبایی و 
یەکڕەنگــی و یەکڕیزیــی میللەتــی کورد 
پێویستە، بۆیە لەو کۆمەڵگا پڕ جیاوازییە 
عەشــیرەتیەدا هونەرێکــی بــەکار هێنا کە 
بــەو هونــەرەی خۆی هەمووی بــە هەموو 

جیــاوازی و ئیختالفاتەکانییەوە لە دەوری 
ئااڵی کۆمار کۆ کردەوە. دەسکەوتەکانی 
کۆمار زۆرن، لە زۆر موناســبەتدا باســیان 
کــردووە، من لێرە ئاماژەیان پێ ناکەمەوە، 
بەاڵم لەو ڕۆژەوە ئەندامی کۆمەڵەی ژێ 
کاف، دامەزرێنــەری حیزبــی دێموکرات و 
بــوو،  پێکهێنــەری کۆمــاری کوردســتان 
نــاوی کۆمەڵــەی ژێ کاف ناوی حیزبی 
دێمۆکــرات نــاوی پێشــەوا ئاوێتەی یەکتر 
بــوون، باس لە هەرکامیان دەکەین ئەوانی 
دیکــە لەبــەر چــاو و لەبــەر زێهنــدا زەق 
دەبنەوە و دەبینرێن. پێشەوا پێکهێنەری دوو 
دیاردە بوو، حیزبی دێموکرات و کۆماری 
لــەو  کــە  کوردســتان  دێموکراتیکــی 
ناوچــەی  هەمــوو  لــە  و  ســەردەمەدا 
و  وا  حیزبــی  نێوەڕاســتدا  ڕۆژهەاڵتــی 
کۆمــاری وا دەگمــەن بوو، هەمــوو ئەوانە 
ئەو گەورەییە نیشــان دەدا، بەاڵم سیاســەت 
و بەرژەوەندیی زلهێزەکان چاوی تەمەحیان 
لــە ئێــران بڕیبــوو و بەرژەوەندییەکانیــان لە 
ئێــران و وەرگرتنــی ئیمتیازاتێــک لە ئێران 
وای کرد کە چاوی دیتنی ئەو کۆمارەیان 
نەبــێ و ئــەو کۆمارەیــان ڕووخانــد، جوانە 
 ١٠ ڕۆژی  لــە  و  کــرد،  مەرگیــان 
خاکەڵیوەی ســاڵی ١٣٢٦دا دامەزرێنەری 
حیــزب و ســەرۆکی کۆماری کوردســتان 
پێشــەوا قــازی محەممــەد و هاورێیانی لە 
دار دران، کۆمــار نەمــا، بــەاڵم چــی بــۆ 
بــۆ  دێموکراتــی  بەجێهێشــتین؟حیزبی 
و  بــاوەڕەکان  و  بیــر  بەجێهێشــتین، 
کــە  بەجێهێشــتین  بــۆ  دەســکەوتەکانی 
بەشــێکیان وەک ســەمبۆل ئــەوڕۆ بوونــە 
بەشــێک لە ناســنەمەی کورد، ســروودی 
موناســەبەتێکدا  لەهــەر  نەتەوایەتــی، 
ئــااڵی  دەخوێندرێتــەوە،  و  دەیبیســتین 
کوردستان، لە هەموو شوێنێکی کوردستان 
و لــە هــەر جێیــەک دەرەتانــی هەڵدانــی 
پێشــمەرگە،  نــاوی  هەبێــت دەشــەکێتەوە، 
ئێســتا لە بەرەکانی شەڕدا قارمانییەتی و 
فیداکاری و حەماسە خۆڵقێنی پێشمەرگە 
لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان، یــان 
پارچەکانــی  زۆربــەی  لــە  النیکــەم 
کوردســتان، بوونە ناسنەمەی نەک کورد 
لە پارچەیەک، کورد بە گشتی، ئاوات و 
ئامانجەکانــی کۆماری بۆ بەجێهێشــتین. 
کە لەو ٧٠ســاڵەدا حیزبی پێشــەوا حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتان لــە خەباتدایــە بۆ 

ئــەو  دەســکەوتەکانی  هێنانــەوەی  بــەدی 
کۆمارە و بۆ بەدی هێنانەوەی ئاواتەکانی 
کــورد، لــە هەموو ئــەو ٧٠ســاڵەدا حیزبی 
پێشــەوا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە هەمــوو 
شــێوەکانی خەباتی ڕەوا، بەردەوامە لەسەر 
ڕێبــازی پێشــەوا، بەردەوامــە بــۆ بەدەســت 
هێنانەوەی ئەو دەســکەوتانە و ئەو مافانە، 
خۆڕاگریــی  و  خەباتــە  ئــەو  نمــوودی  و 
لــە  ســاڵەدا  دوو  لــەو  پێشــەوا  حیزبــی 
شــێوەیەک لــە خەبــات لــە ڕاســاندا خۆی 
دەبینێتــەوە و خوێندنــەوەی بــۆ دەکرێــت، 
ڕاســان گرێدانی خەباتیی شــاخ و شار، یا 
باشترە بڵێین، شار و شاخ. ئەو ڕاسانە کە 
ئــەوڕۆ دوژمنی تاســاندووە، ورەی داوە بە 
بــە  داوە  ئۆمێــدی  کوردســتان،  خەڵکــی 
کۆمەاڵنــی خەڵک، و وزەی بەخشــیوە بە 
و  بووژانــەوە  دێموکــرات،  تێکۆشــەرانی 
ســەرهەڵدانەوەی ڕیشــەکەی لــە مێژووی 
ئەو حیزبەدایە. حیزبی دێموکرات لە شــاخ 
فەعالییــەت  شــار  بچێتــەوە  دانەمــەزراوە 
لــە شــاخ  بــکات، کۆمــاری کوردســتان 
دانەمــەزراوە لە شــار دەســەاڵت بەدەســتەوە 
بگرێــت، لــە شــاردا دامــەزراون لــە شــاردا 
فەعالییەتیان هەبووە، بەاڵم پاش ڕووخانی 
مەوجوودییەتــی  و  مــان  کــە  کۆمــار 
مەترســی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
تێکۆشــەرانی  ســەنگری  دەکەوێــت، 
دێموکــرات شــاخە، تێکۆشــەری نێــو ئــەو 
لــەو  کــە  پێشــمەرگەیە،  ســەنگەرە 
کــراوە،  فیــداکاری  سەنگەرەشــدا 
حەماســە  دراوە،  نیشــان  قارمانییەتــی 
خوڵقێندراوە و ئێســتاش پێشمەرگە هەر لەو 
و  مــان  حیفــزی  بــۆ  ســەنگەرەدایە 
مەوجوودییەتــی خــۆی لــە چــوار چێوەی 
خەباتــی  لــە  پشــتیوانی  بــۆ  ڕاســاندا، 
کۆمەاڵنــی خەڵکی کورد لە شــارەکان و 
ئەو خەباتە بێجگە لە داخوازی کۆمەاڵنی 
خەڵکــی کوردســتان، بێجگــە لــە دیاریــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــەوا،  حیزبــی 
کوردســتانی ئێــران و ورە و قارمانییەتــی 
هیــچ  حیزبــە،  ئــەو  پێشــمەرگەکانی 
کەســێکی دیکە و هیــچ الیەنی دیکە نە 
نــە  هاندەرییەتــی،  نــە  داهێنەرییەتــی، 
پێشتیوانییەتی، ڕەنگە لە دواڕۆژدا هەبێ، 
بەاڵم بەرهەمی ویستی خەڵک، بەرهەمی 
ئیــرادەی حیزبــی دێموکرات، و فیداکاری 

پێشــمەرگەیە. ســاڵو لــە ڕاســان ســاڵو لە 
شــەهیدانی ڕاســان. حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران ئێســتا لــە ڕێگایەکی 
زۆر هەســتیاری مێژووییــدا ژیــان بەســەر 
دەبات، چاوەڕوانی ئاڵوگۆڕ لەو ناوچەیەدا 
دەکرێــت، وەزعــی کوردیش بە گشــتی لە 
جــاران لەبارتــرە ئەگــەر جــاران کــورد لــە 
پارچەیەک خەباتی هەبوو، لە پارچەیەک 
بە هۆکارێک بێدەنگ بوو، ئێستا لە هەر 
لــە  خەبــات  پارچــەی کوردســتان  چــوار 
گۆڕێدایە لە ئەشــکالی جۆڕاوجۆردا و بە 
هــەر  ئەحزابــی  کــە  سیاســەتێک  پێــی 
پارچەیــەک پێڕەوی دەکەن. ئەگەر جاران 
کــورد لــە ئەفــکاری گشــتی دا لــە زاری 
دوژمنانــی کــوردەوە بــە خەرابــکار و بــە 
تێکــدەر و بــە شــەڕخواز دەناســرا، ئــەوڕۆ 
کــورد بــە کاری خــۆی و بــە بۆچوونــی 
خــۆی و بــە کردەوەکانــی، بــەو شــێوە کە 
ڕاســتە و بــەو شــێوە کــە واقێعییەتی هەیە 
خــۆی بــە دنیــای دەرەوە ناســاندووە، کــە 
هێــج  لــە  کوردســتان  ئــااڵی  نــە  ئێســتا 
جێگایەک بێگانەیە، نە ناوی پێشــمەرگە 
لە هیچ جێگایەک بێگانەیە، نە سروودی 
نەتەوایەتیــی کــورد بــۆ بەشــێکی زۆر لە 
خەڵکی دنیا بێگانەیە. بێجگە لەوە ڕاست 
بــاش  خــۆی  کــورد  کــە  کاتــەدا  لــەو 
دەرخســتووە، دوژمنانی کــورد بارودۆخیان  
لە بار نییە، ئەوە لە سووریە کە بارودۆخی 
بەو شــێوەیە، ئەوە لە عێراق  کە بارودۆخی 
بــەو شــێوەیە، ئــەوە لــە ئێــران و ئــەوە لــە 
تورکیــە. دەرفەتێکــی باشــە، بــەاڵم کــە 
کورد پشــتیوانی هەیە پیشتیوانەکە زۆرتر 
لە خەباتی دژی تیرۆریزمیەتی، لە دەست 
و چەکیەتــی، کارناســی نیزامی بۆ بێت، 
چەکی بدەیە، ئیمکاناتی بدەیە، بۆ خۆی 
شــتێکی باشــە، بەاڵم یەک شت پێویستە، 
کورد دەبێ هەوڵ بدات ئەو پشتیوانییە  لە 
خەباتــی لە شــەڕی دژی تێــڕۆڕی کورد 
هەڵگەڕێنێتــەوە بــۆ خەبات بۆ مافەکانی، 
ئیدی ئەگەر کورد گوتی ڕێفراندۆم نەڵێن 
نەڵێــن  نــە، ئەگــەر گوتــی ســەربەخۆیی 
ئــەوە  و  واڵت،  فــاڵن  خاکــی  وەحدەتــی 
پەنــای  لــە  گرینگــە.  مەســەلەیەکی 
ئەوانەدا، ئەگەر بڵێین ئەو خاڵە بە هێزانە بۆ 
بزووتنەوەی کورد هەیە، خاڵی بێ هێزیشی 
هەیــە، یەک نەگرتوویی کــورد بە تێکڕا.  
دوو، یــەک نەگرتوویــی کــورد لــە هــەر 

لــەو  کوردســتانیش،  پارچەیەکــی 
ئەگــەر  پێــش،  دێنــە  ئاڵوگۆڕانــەی کــە 
نەرێنــی بــن، مەنفی بن، یــەک گرتوویی 
کــورد دەتوانێــت خۆڕاگــری زیاتر پیشــان 
بیــن، موســبەت  ئەرێنــی  بــدات، ئەگــەر 
کــورد  یەکگرتوویــی  بــن،  بن،دەرفــەت 
دەتوانێــت زۆرتــر ئــەو دەرفەتــە بقۆزێتەوە. 
بۆیــە هەر چی ئــەو کەلێنانە زیاتر دەبن و 
هەرچی بەرەو یەکگرتوویی کەمتر چوون 
هەبێ، زەمینەی دەخاڵەت و دەستێوەردانی 
قاڵبــی  لــە  زاهێــر  بــە  چ  دوژمنانیــش 
دۆســتایەتی و اڵیەنگریدا، چ ڕاســتەوخۆ 
لــە قاڵبــی دوژمنایەتیــدا زیاتــر دەبــێ، و 
هــەر  کــوردی  بزانیــن  ئــەوەش  دەبــێ 
پارچەیــەک ئــەوەی بزانــێ کــە دۆســتی 
کــورد هــەر کــوردە نــەک نەیارەکانــی، 
تەنانــەت نــەک دنیــای دەرەوەش ئەگــەر 
بەرژەوەندیــی  لەگــەڵ  بەرژەوەندییەکانــی 
کــورد و خەباتی کورد یــەک نەگرێتەوە، 
بۆیــە ئەساســی ترین شــت بۆ قۆســتنەوەی 
دەرفەتــەکان بــۆ خۆڕاگــری لــە بەرانبــەر 
ڕووداوە ناڵەبــارەکان تەنیــا یەکگرتوویی و 
بەیەکەوە بوونی کوردە. کە بەداخەوە کەم 
تەجرۆبــە کــراوە، زۆرتــر ڕەوتــی دابــڕان و 
ڕەوتــی لێــک دوورکەوتنەوە پەیڕۆ کراوە. 
لەو موناسەبەتەدا و لە ڕۆژی شەهیدان دا، 
لــە ٧٠ســاڵەی شــەهید بوونــی پێشــەوای 
نەمردا پێویســتە ئەو وەســیەتەی وی وەبیر 
بێنینەوە، دیفاعیاتەکانی، وەســیەتەکانی، 
هەمــوو پێمــان دەڵێــن لە بەرانبــەر دوژمندا 
چۆن ڕاوەستین، لە نێو خۆماندا چۆن قایم 
و یەکگرتوو بین، ئۆمێدەوارم موناسەبەتی 
کــە  پێشــەوا  شــەهیدکرانی  ســاڵەی   ٧٠
موناســەبەتێکی تاڵە، بە لەبەرچاو گرتنی 
بیکەینــە  پێشــەوا،  وەســیەتەکانی 
ئەوەنــدەی  شــیرین،  موناســەبەتێکی 
دێموکراتــی  حیزبــی  بــە  مەڕبــووت 
کوردســتانی ئێرانــە و تــا ئێســتا پێڕەویمان 
لەگــەڵ  پێوەندییەکمــان  قــەت  کــردووە، 
پارچەیەکــی  داگیرکــەری  واڵتێکــی 
دیکــەی کوردســتان نەبــووە کــە زیــان بــە 
بگەیەنێــت،  پارچەیــە  ئــەو  کــوردی 
ئۆمێــدەوارم ئەوانیــش بتوانــن ئــەو ئێدعایە 
بکەن، قەت لە هیچ شوێنێک و واڵتێکی 
ئەوەنــدەی  دەرەکــی دەرەوەی کوردســتان، 
لەگــەڵ  نەچووینــە پێشــێ کــە ڕێــگای 
زەمینــەی  یــان  نەبــێ  بــۆ  گەڕانەوەمــان 

دەستێوەردان لە کاروباری ئەو حیزبەمان بۆ 
ڕەخســاندبێ، ئەوانــە شــانازین بــۆ حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و دەزانــم 
هەمــوو  ڕۆحــی  و  پێشــەواش  ڕۆحــی 
شــەهیدانیش لــەو سیاســەتە شــاد دەکات، 
چوونکــە ڕاســت ئەوەیــە کــە پێشــەوا لــە 
وەســیەتەکانیدا وەک ڕاســپاردە بۆمانــی 
بەجێ هێشــتووە، لەو  موناسەبەتەدا ڕەنگە 
بەرنامــەی دیکــەش هەبێــت مــن وتەکانم 
ئاواتــی  کــە؛  دەکەمــەوە  کــورت  بــەوە 
ســەرکەوتن بۆ کــورد بە گشــتی، ئاواتی 
ســەرکەوتن بــۆ حیزبی دێموکــرات کە لە 
کردنــی  بە هێــز  ئەهرۆمــی  واقێعــدا 
کوردســتانی  لــە  کــورد  بزووتنــەوەی 
ڕۆژهەاڵتــە، و ئاواتــم ئەوەیــە بە کردەوەی 
خۆمان  ڕۆحی پێشەوا و هەموو شەهیدانی 
تا ئەوڕۆ و ڕاســان شــاد بکەین. هیوادارم 
خەباتەکەمــان هەرچەنــد دوور و درێژیــش 
بێت، کە ناچارین نرخەکەی بدەین، ئەویش 
خوێن و گیانی ئازیزترین و خۆشەویسترین 
کەســەکانمانە، کە ئامادەشــین ئــەو نرخە 
بــەاڵم  گــران،  و  تــاڵ  هەرچەنــد  بدەیــن، 
هیوادارم مەودای ئەو خەباتە تا سەرکەوتن 
و  شــەهیدان  ڕێــژەی  و  بێــت  کــورت 
زیاتــر  هەرچــی  ئازیزانمــان  لەدەســتدانی 

کەمتر بێت.
 ســاڵو بــۆ گیانی پاکی پێشــەوای کورد 
کــە  هاوڕێیانــی   و  محەممــەد  قــازی 
لــە١٠ ی خاکەلێــوە لــە دار دران، و بــۆ 
دواتــری  حەوتەکانــی  لــە  کــە  ئەوانــەی 
دوای ئێعدامــی پێشــەوادا لــە شــارەکانی 
دیکەی کوردســتان لە دار دران، شــاد بێ 
ڕۆحی هەموو ئەو تێکۆشــەرانەی کە لەو 
٧٠ساڵەیدا چ زەجری زیندانیان چێشت، چ 
مەرگــی ئازیزانیان دیت، و ئی شــەهیدان، 
ئۆمێدەوارم ســەرکەوتووبین لــە پێوانی ئەو 
ڕێگایــە تــا ســەرکەوتن، هیــوادارم لەهــەر 
دەرفەتێــک کــە بێتــە پێــش بە سیاســەتی 
خۆمــان بــە واقێعبینــی، بــە وردبینــی، بە 
دوور لــە عەســەبییەت و بــە دوور لــە هــەر 
شتێک، چ لەگەڵ پارچەکانی دیکە، چ 
لەگەڵ هەر هێز و ڕێکخراوێکی کوردی، 
چ لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، هیوادارم  
ڕۆژێک بێت ئەو مەراســمانە لەسەر گۆڕ 
و مەزاری پێشــەوا و باقی شــەهیدەکانمان 

بەڕێوە بەرین. سەرکەوتوو بن
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خەباتی   
چەکداریی  

نوێ 
)ڕاسان(  
لە تئۆری و  

پراتیکدا
تەیفوور بەتحایی

جوواڵنەوەیەکــی  ســاڵێکە  مــاوەی 
ڕۆژهــەاڵت  لــە  تــازە  چەکداریــی 

ڕاگەیەندراوە. لەم یەکساڵەدا زۆر لێی
گــەڕاوم کــە تئۆریــی ئــەم جوواڵنــەوە بە 
نووســراوە یــان بــە گوتــار لــە شــوێنێکەوە 
ببینــم یــان ببیســم. چوونکە مــن بۆ خۆم 
کاتــی  ئــەوڕۆدا  ئێرانــی  لــە  وایــە  پێــم 
خەباتــی چەکــداری هاتووە. بەاڵم ئەوەی 
ســەبارەت بــە ڕاســان گوتراوە و نووســراوە 
یــان پێداهەڵگوتنــە، یــان ڕەخنــە و پەندە، 
یا خود دروشــمە و پەیوەندی بە تئۆرییەوە 
نییــە. هەمــوو جارێکیــش دەگوتــرێ کە 
ئەمــە درێــژەی خەباتــی حەفتــا ســاڵەیە 
کــە ماوەیــەک بــە هــۆی بەرجەوەندیــی 
نێوەکەشــی  دابــوو.  پشــووی  باشــوورەوە 

دەرخەری ئەو بۆچوونەیە.
من هەر لێرەوە دەســت پێدەکەم و دەمەوێ 
بڵێــم ئەمــە ناتوانێ درێژەی ئەو بەرگرییە 
چەکدارییەی بێ کە دوای شۆڕشی ٥٧ 
ی ئێران دەســتی پێکــرد و هەتا نێوقەدی 

شەستەکان درێژەی هەبوو. 
جیاوازییەکان ئەمانەن:

پێشوو:
_ ئەوکات لە ئێران شۆڕش کرابوو و تان 

و پۆی سیستم تێکچووبوو. 
_  خەڵک کە دوای شۆڕش بە تەمای 
ئــازادی بوون، هەســتیان بــە مەغموومی 

دەکرد و چەک
هەڵگرتنیــش ئاســان بــوو. زۆر جــار ئــەوە 
حێزبەکان بوون بە دوای خەڵک دەکەوتن.
_ گونــدەکان ئــازاد بــوون و حیزبــەکان 

حاکمی ناوچە بوون.
_ دیالکتیکــی بەرگریــی چەکــداری و 
وتووێــژ لــە گەڵ هێزی پەڵپ بەســتووی 
ناوەندی دەکرا و نەدەبوو وەکوو شێوەیەکی 

تاکتیک کەڵکی لێ وەرگیرێ.
هێشــتا  کوردســتان  هێزەکانــی   _
نەگەییشــتبووە  نێوانــدا  لــە  ناکۆکییــان 

ڕادەی تێکهەڵچوون.
وەکــوو  عێــراق  و  ئێــران  شــەڕی    _
فاکتەرێکــی دیاریکــەر لە نێوانــدا بوو و 

هەموو هێزەکان لەو
دژبەرەکییە کەڵکیان وەردەگرت.

ئێستا:
_ هیچــکام لــەو هەلومەرجانــەی کە لە 
ســەرەوە باســکرا نەماوە. فەزای ئینقالبی 
ئــەوکات و بێ ســەرەوبەرەیی هێزی حاکم 
نەمــاوە. ئێــران بووەتــە یەکێــک لــە هێزە 
ســەقامگرتووە دڕندەکانــی ڕۆژهەاڵتــی 

نێوەڕاست.
_ خەڵک ئەو گوڕوتینەی نییە و بەشی 

هــەرە زۆری بــە هــۆی دژواریــی بژیوی 
ژیانەوە بە چۆکدا

هاتــووە و لەگــەڵ هەلومەرجەکەدا خۆی 
گونجاندووە.

_ یــەک بســت خاکــی ئــازاد بەدەســت 
لەبــەر  نییــە و  هێزەکانــی کوردســتانەوە 

دانانی جاش، گوندەکان
زیاتر جێگای مەترسین هەتا پەناگا.

_  وتووێــژ لەگەڵ ڕێژیــم بارەها بەتاقی 
کراوەتــەوە و بێ کەڵک بوونی مســۆگەر 

بووە.
_ هێزەکانی کوردســتان نەتەنیا شــەڕیان 
لــە نێوانــدا قەومــا و ئەو برینە کەم و زۆر 

هەر ماوە، بەڵکوو
لــە ڕادەی هەیئەتی نوێنەرایەتی خەڵکی 

کوردی ئەو زەماندا، هاودەنگییان نییە.
_ شــەڕی ئێران و عێراق نەتەنیا نەماوە، 
بەڵکوو عێراق و تا ڕادەیەک باشــووریش 

لە ژێر ڕکێفی
جمهوری ئیسالمیی ئێراندایە.

و  پێشــوو(چەک  ئیمکاناتــەی  ئــەو   _
پارە) لەبەردەستدا نییە.

خەباتــی  تــازە  جوواڵنــەوەی  کەوابــوو، 
چەکداریــی نوێیــە و لە ســەرەتاوە دەســت 

پێدەکا و نیازی بە
کــۆن  ئەوانــەی  و  تازەیــە  تئۆرییەکــی 
هیچی لەگەڵ ئەم هەلومەرجەی ئێستادا 

نایەتەوە.
تئۆری، ستراتێژی، تاکتیک

خەباتــی  پێویســتیی  دیاریکردنــی  بــۆ 
چەکــداری لــەم کاتــەدا ئــەم چەند شــتە 

دەبێ بە شێنەیی دیاری
بکرێ:
تئۆری:

هەلومەرجــی  لێکدانــەوەی    _
کۆمەاڵیەتــی، حکومــەت و کۆمەڵگای 

کوردستان
_ دەستنیشــان کردنــی زەرورەتی خەباتی 

چەکداری
ئــەم  قۆناغبەندیــی  و  شــیکردنەوە   _
خەباتــە. بــۆ کوێ دەچێ، چۆن دەچێ و 

بە کوێ دەگا؟ (ئامانج)
ستراتێژی:

کــە  ڕوون  دروشــمی  هەبوونــی   _
دیاریکەری ئامانج بێ. بۆ نموونە، کاتی 
خــۆی کــە هێزەکانی دژبــەری جمهوری 
ئیسالمی هیچ دروشمیان نەبوو، دروشمی 
خودموختاری بوو بە دروشــمی خەڵک و 
ئامرازێــک بــۆ بەرەنــگاری.  بــەاڵم ئەوە 
ئێســتا نەتەنیــا خەڵــک کــۆ ناکاتــەوە، 
بێزاریشــیان دەکا. من پێم وایە فێدراڵییش 
هــەر وایــە. کێشــەی کورد و کوردســتان 

بووەتە کێشەی نێونەتەوەیی. هێزی
دروشــمی  دەبــێ  پێشــکەوتنخواز 
پێشکەوتووی هەبێ. ئەگەر نەتەوەین یان 

بەشێک لە نەتەوەین لە
ســەربەخۆیی کەمتــر وەاڵمی ئەو هەموو 
بەهادانــە نییە و خەڵكی شۆڕشــگێڕ پێی 

ڕازی نابێ.
و  خۆیــی  هێزەکانــی  لێکدانــەوەی    _
نیزامــی،  فکــری،  توانایــی  دوژمــن. 

تەشکیالتی. دەبێ دیاری بکرێ
شــوێنی الوازی ڕژیــم کامەیە کە لەوێ 
بــدرێ. بــۆ نموونــە ســی ســاڵە هەمــوو 

هێزەکان هەر خەریک
لەقاودانــی تونــد وتیژییەکانــی ڕێژیمــن. 
ئەمە بەئاکام گەییشــت تا ئەو جێگا کە 

زۆربەی واڵتانی دنیا
ڕێژیمیــان بایکــوت کــرد و ڕێکخــراوی 
مافــی مرۆڤیــش پەیتــا پەیتــا ئێدانەیــان 

دەکا. بەاڵم ڕێژیم لە
شــوێنی خۆیەتــی. ئەمە نیشــان دەدا کە 

ئەوە خاڵی الوازی نییە.
مەبەســت  پشــتیوان.  دیاریکردنــی   _
پشــتیوانی کارا بە تایبەت لەنێو خەڵكدا، 

نەک دڵخۆشکردن بە
چــوار وشــەی فــاڵن وەزیــر یــان نوێنەری 

پارلێمانی ئورووپا.
ئــەو  زەمانبەندیــی  و  قۆناغبەنــدی   _

قۆناغانە.
لــە  شکســت  ئەگــەری  پێشــبینیی   _

قۆناغەکاندا.
_ دانانــی پێگــەی لێکدانــەوە دوای هەر 

قۆناغ.
_ ئامــادەکاری بــۆ دوای گەییشــتن بــە 
ئاخــر قۆناغ. بــۆ نموونــە دوای ڕووخانی 
ڕێژیم چ دەکەین، چۆنی ئیدارە دەکەین. 
بەڕێــوە  چــۆن  ســەربەخۆ  دەوڵەتــی  یــان 

دەچێ. ئەو شتانە کە وەکوو بەرنامەی
حیزبــەکان نووســراوە وەاڵمــدەرەوەی ئــەم 

باسە نییە.
_ کەم کردنەوەی بوروکراتیی نێو هێز و 
حیزبــەکان و ئاواڵەکردنی دەرگای هاتنە 

گۆڕی خەالقییەت
بۆ کادرەکان و کەم کردنەوەی فەرمانی 

لەسەرەوە بۆ خوار.
تاکتیک:

_ لێکدانــەوەی تئۆریکــی ئــەو تاکتیکە 
کە هەڵبژێردراوە.

_ مانۆڕی گۆڕینی تاکتیک.
کادرەکانــی  و  خەڵــک  ئامادەیــی   _
گەیاندنــی  بەجــێ  بــۆ  خەڵــک  نێــو 

تاکتیکەکان.
***             

ڕابردوویەکــی  چەکــداری  خەباتــی 
زۆر کۆنــی لــە مێــژووی مرۆڤــدا هەیە. 
بارودۆخــە  پێــی  بــە  کــورد  بەتایبــەت 
فئۆدالــی/  کــە  کۆمەاڵیەتییەکــەی 
عەشــیرەتی بــووە، پێشــتر جگە لەم شــێوە 
خەباتــە هیچیتری نەزانیــوە و نەیکردووە. 
بەاڵم هەتا دەگەیینە سەردەمی کۆمەڵەی 
)ژێ کاف( هیچ تئۆرییەکی بۆ خەبات 
نەبــوو. دوای ئــەوەش ســتراتێژی ڕوونــی 
نەبــووە و بــە دووی ڕووداوەکان کەوتووە. 
ئێســتا ئەگــەر دەیــەوێ ڕێگایەکــی تازە 
هەڵبژێــرێ دەبــێ تئــۆری و لێکدانــەوەی 
هەبێ.لــە دەورانــی مۆدێڕنــدا بــە تایبەت 
لــە ســەدەی بیســتەمدا و دوای شــەڕی 
دووهــەم کــە جوواڵنــەوە ڕزگاریخوازەکان 
هاتنــە ئــاراوە، چەندیــن شــێوە و تئــۆری 
بەتاقــی کراوەتــەوە. ئەوانــەی کە لەگەڵ 
ڕێککەوتــوون،  واڵتەکــە  هەلومەرجــی 
ســەرکەوتنیان بەدەســت هێنــاوە و ئەوانــی 
نموونــە  بــۆ  هێنــاوە.  شکســتیان  دیکــە 
"گەمارۆی شارەکان لە ڕێگای دێهاتەوە" 
کــە تێزی مائۆ بوو لە چین ســەرکەوت. 

بەاڵم لە زوفار ســەرنەکەوت. "شۆڕش بۆ 
شــۆڕش" لــە کوبا ســەرکەوت و لــە ئێران 

شکستی هێنا و...
خەباتــی  تئۆرییەکانــی  وایــە  پێــم  مــن 
)چریکــە   ٥٠ ســاڵەکانی  چەکداریــی 

فیداییەکانی گەل) لە ئێراندا دەبێ
زۆر بە وردی چاوی پێدا بخشــێندرێتەوە. 
گومانــم لــەوە هەیە کــە بانگەوازکەرانی 

ڕاسان ئەو کارەیان
کردبــێ و هۆی شکســتەکەیان بە وردی 
لێکدابێتــەوە. بۆ نموونــە زۆر دەگوترێ و 

دەگوترێتەوە و
تەنانەت شــێعری پێــدا هەڵدەڵێن کە ئەمە  
"گرێدانــی خەباتــی شــاخ و شــارە". ئــەم 

تئۆرییە یەکێک لەو
لەنێــو  ئــەوکات  کــە  بــوو  تئۆرییانــە 
فیداییەکانــدا هەبوو و هەر بەوە دەســتیان 

پێکرد. ڕووداوی سیاهکەل
(کــە ڕاســت وەکــوو ڕووداوی ســەرەتای 
ڕاسان لە یەکەم هەنگاودا زەربەی کاریی 
لێکەوت) ئەو ڕێگای لێگرتن. دوایە دوو 
تئۆریــی دیکە کەوتــە بەر باس. تەنیا لە 

شاخ یان تەنیا لە شار. کە ڕەوتی
ڕووداوەکانــی پــاش ســیاهکەل خۆبەخــۆ 
بــە  ئێســتا  تئۆریــی شــاری سەرخســت. 
گەورەبوونــەوەی شــارەکان و گرێدراویــی 
گونــدەکان بــە شــارەوە ئەم تئۆرییــە زیاتر 

جێگای تێڕامانی هەیە.
تئۆری تەنیا لە شاخ ،نەتەنیا لە سیاهکەل 
بەڵکوو پێشتر لەکوردستان )گروپی ئاوارە 
و شــریفزادە و...ســاڵی ٤٦ ی هەتــاوی) 
بــە تاقــی کرابووەوە و شکســتی هێنابوو. 
تئــۆری شــاخ و شــار لــە بنەڕەتــدا تێــزی 
"تۆپامارۆ"یــە لــە بێرزیل. هێــزی پارتیزان 
لە شاخ و گوندەکان و تەشکیالتی نهێنی 
لــە شــار. خاڵــی الوازی ئــەو جــۆرە کــە 
خۆیــان دوایــە لێکدانەوەیــان لەســەر کرد. 
ئــەوە بــوو کــە ڕێژیــم هاســانتر دەســتی 
دەڕوا پارتیزانەکانی شــاخ ســەرکوت بکا 
و خەڵکەکەیــان لــێ بڕەوێنێتەوە (خەڵکی 
جوتێــر تــا ماوەیەکی دیاریکــراو دەتوانێ 
بەرەنگاری بکا. دوایە یان پشت لە هێزی 
چەکــدار دەکا یــان کــۆچ دەکا) ئەمــە 
بــوو بــە هــۆی شکســتی تۆپامــارۆ. ئەم 
تاقیکردنــەوە لــە باکووری کوردســتانیش 
لــەم ئاخرانــەوە کــرا. پ.ک.ک/ ه. د. 
پ. گریال لە شاخ و تەشکیالتی ئاشکرا 
لە شار. دیتمان چۆن بە بیانووی گریالوە 
ڕێکخراوی شــاریان داپڵۆســی. کە وابوو 
ئاخر چارە تەنیا و تەنیا دەبێتە ڕێکخراوی 
نهێنــی لە شــاردا.ئەمەش چەنــد مەرجی 
هەیــە کــە بــە کورتــی باســی دەکەم.من 
پێموایــە کــە هەلومەرجی خەباتی ئێســتا 
لە ئێراندا زۆر لە هەلومەرجی ســاڵەکانی 

٥٠ ی هەتاوی
ئێــران دەچــێ. ڕێژیمێکی ســەرەڕۆی بێ 
بەزەیی، و حاکم بەســەر هەموو شــتێکدا. 

دێهاتی نائەمن بۆ
خەبات، خەڵکێک ترسێندراو و لە هەمان 
کاتــدا الوانــی زۆری ئامــادەی خەبــات. 

جیاوازییەکە لەوەدایە
کە ئێستا خەڵک زۆر لەوکات ناڕازیترن 
و حکومەت شوێنی لێدانی زۆرترە. ئەمە 
ئەو جێ پێیەیە کە دەبێ جوواڵنەوە کاری 
بــۆ بکا. کاری تەشــکیالتیی چڕ، هەتا 

ئەو خەڵکە دەگەنە ئەو ئاستە کە بڵێن:
نەتەنیا ئەم ڕێژیمە دەبێ بڕووخێ ،بەڵکوو 
ئــەو  ئــەوە  بیڕووخێنیــن.  دەتوانیــن  ئێمــە 
کاتەیــە کــە هێــزی پێشــڕەو زەمینەی بۆ 
کاراکردنــی ڕێکخراو و چەکدار کردنی 
خەڵــک هەیــە و دەتوانــی بــەرەو ئامانــج 
بــڕوا .هــەروا کە دەستنیشــانم کــرد ئەمە 
پێویستی بە قۆناغبەندییە و ئامادەکاریی 

خەباتکارەکان.
هەڵەیەک کە هۆی هەموو شکستەکانە 
و لە هەموواندا هاوبەشە ئەوەیە کە؛ بڕیار 

لە الیەن چەند
کەســێک یان هێزێکی نوخبەوە دەدرێ و 
دوایە دەیانەوێ خەڵک لە دوویان بکەوێ 

)لە سەرەوە بۆ
بیانــەوێ  کــە  ئــەوە  لەباتــی  خــوارەوە(. 
خەڵــک بــە دوی خۆیاندا بکێشــن، دەبێ 
ئەوان پشــتیوانی خەڵک بن. )لە خوارەوە 
بــۆ ســەرەوە) خەڵکیــش ئەوانــە نیــن کــە 
لــە دەوروبــەری خۆیانــن .دەنــا جگــە لــە 
شکســت هیــچ بەرهەمێکــی نابــێ. زۆر 
جاریــش ئــەو کات کە خەڵــک دەجووڵێ 
ئــەوان ئامادەییــان نییــە و جوواڵنەوەکــە 
ســەرکوت دەکرێ. ئەوانیش تەنیا ئەوەیان 
پاڵەوانیــی  باســی  کــە  دەمێنێتــەوە  بــۆ 
خەڵــک و بێ بەزەیــی بوونــی دەســەاڵت 
بکەن، و ئەمەش هیچی لێی شین نابێ. 
چاوێک بە ڕابردوودا بخشــێنین نموونەی 
زۆر دەبینیــن. ئەوانــەی بیــر لــە خەباتــی 
چەکداری نوێ لە کوردســتان دەکەنەوە، 
لــە باتــی وەاڵمدانــەوەی تەبلێغــی وەکوو 
ئەوە کە تا ئێستا لە وەاڵمی پرسیارەکاندا 
بیستومانە. بیری ڕاستەقینە لە کێشەکە 
بکەنــەوە و بیرەکانیــان لەگــەڵ خەڵــک 
ئــەو  تئۆریــک  بکەن(ڕەخنــەی  بــەش 
کاتە دەگیرێ کە تئورییەک بۆ ڕاســان 
خەڵــک  کــوڕی  بــێ)...  لەبەردەســتدا 
زیادکردنــی  بــۆ  نییــە  بەهــار  گیــای 
ئاماری شــەهیدان بە کوشتی بدەن. دەبێ 
دەســتکەوتەکان بــە ڕوونی دیــار بن. من 
نازانــم ڕەنگــە بــۆ خۆیان دیار بــێ، بەاڵم 
ئەگــەر دەیانــەوێ خەڵکیــان لەگەڵ بێ، 

ئەوە دەبێ ئەوانیش بیزانن.



ژمارە٦٩٨، ١٥ی خاکەلێوەی ٦١٣٩٦

کۆمەڵگای سیاسیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت و 
کاریگەریی ڕاسان

ن: ئارەش ساڵح

نەزمێــک کــە ئەمــڕۆ لــە کۆمەڵــگای 
ئەساســی  لەســەر  زاڵــە؛  نێونەتەوەیــی دا 
دابەشکردنی ئەرکەکان لە نێوان ئامریکا 
لیبــڕاڵ دێموکراســیەکانی تر هاتۆتــە  و 
ئــاراوە. واڵتانــی لیبــڕاڵ دێموکرات کە 
لــە نێــوان خۆیانــدا نزیک بوونەتــەوە بەو 
ئارمانەی کە "کانت" بە ناوی ئاشــتیی 
هەتاهەتایــی ناوی لــێ دەبرد، بۆ ئەوەی 
بتوانــن نەزمــی ســەقامگرتوو بپارێــزن و 
لــەو نەزمــەدا بەرژەوەندییەکانــی ئــەوان 
پارێــزراو بێت و بەها کۆمەاڵیتییەکانیان 
کــە  ڕۆڵێکیــان  ئــەوا  بێــت،  بااڵدەســت 
بــۆ ئامریــکا بینیــوە ڕۆڵــی پشــتیوانیی 
سەربازی و ئاسایشی ئەو نەزمەیە. بۆیە 
پالنی ئامریکا بۆ گەشــەی ســەربازی و 
فراوانتــر کردنــی بودجە ســەربازییەکەی 
بنکــەی ســەربازی  بنیاتنانــی  زیاتــر  و 
لــە گۆشــە و کەنــاری دنیــا نەتەنیــا لــە 
الیــەن لیبڕاڵ دێموکراســیەکانەوە وەکوو 
مەترســی چــاوی لــێ ناکرێــت، بەڵکوو 
زۆریش پێشــوازیی لێ دەکرێت. بۆ وێنە 
ئینگلیــس، فەڕانســە، ســۆئێد و هەمــوو 
واڵتانی تــری لیبــڕاڵ دێموکــرات هەموو 
لەگــەڵ  وتووێژەکانیانــدا  لــە  کاتێــک 
ئامریکا هەوڵ دەدەن ئەو واڵتە زیاتر هان 

بدەن بەرەو ئەو کارە. 
بــەم پێشــەکیەوە دەمهەوێــت بڕۆمە ســەر 
نەزمی سیاســیی هەبوو لە کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت. ئەگەرچی ئــەو دوو نەزمە 

پێکهاتەییــان  جیاوازیــی  سیاســییە 
دا  چیەتــی   لــە  بــەاڵم  هەیــە، 
هەردووکیان دەکەونە خانەی نەزمی 
هێــزەوە.  پێوەندییەکانــی  و  سیاســی 
بۆیــە بە باوەڕی مــن دەکرێت کە تا 
ڕادەیەک لەو دەستەواژە و تیۆرییانە 
کــە نەزمــی یەکــەم شــی دەکەنــەوە 
ئــەوەی  بــۆ  وەربگیردرێــت  کەڵــک 
کــە نەزمــی هەبــوو لە کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵت شی بکرێتەوە و لەسەری 

باس بکرێت. 
سیاســیی  نەزمــی  ڕاســتی دا  لــە 
سەقامگرتوو لە کوردستان نەزمێکی 
هایرارشیکە کە دەسەاڵتی کۆماری 
ئیســالمی گرینگترین یاریکەریەتی 
و ڕۆڵــی یاریکەرانــی دیکــە لەچــاو 
کەمــە  زۆر  ئیســالمی  کۆمــاری 
و تەنانــەت نایێتــە بەرچاویــش. لــەم 
نەزمە دا کۆماری ئیسالمی دەتوانێت 
بــە کەیفــی خۆی ڕێســاکانی یاری 
بە ســەر هەموو کۆمەڵگای سیاسی 
– بــە دامەزراوەکانــی کۆمەڵــگای 
و خۆشــی  بســەپێنێت  مەدەنیشــەوە- 
بــە هــەر مەرجێــك کــە خــۆی حــەز 
بــدات.  ســزا  یاریکەرانی تــر  کات 
ئەگــەر بمانهەوێ وێنــای ئەو نەزمە 
بکەین زیاتر لە نەزمێکی بە تەواوی 
مانــا تــاک جەمســەری دەچێت کە 
کۆمەڵــگای سیاســی واتــە ئەحزاب 
و الیەنــە سیاســی و پیشــەییەکان و 
کۆمەڵــگای مەدەنــی هیــچ ڕۆڵیان 
لــە دەستنیشــان کردنــی ڕێســاکانی 

یاری نیە. 
لەم نەزمەدا،  ئەوەی کە زەرەمەند دەبێت 
هــەم کۆمەڵگای مەدەنی و هەم الیەنە 
سیاسیەکانن کە بە یەک ڕادە دەکەونە 
بەر هەوڵی کۆماری ئیســالمی بۆ ژێر 
ڕکێــف خســتنیان. دەســەاڵتی سیاســی 
لــە ئێــران بــە گشــتی و لــە کوردســتان 
بــە تایبەتی هیچ بەربەســتێک لە پێش 
ئەوە نابینێت کە بە هەر شێوازێک کە 
خۆی حــەز کات لەگــەڵ کۆمەڵگای 
مەدەنــی و الیەنــە سیاســییەکان یاری، 
کونتــروڵ یان ســەرکوتیان بــکات. ئەو 
بەربەســتە لە  واڵتە دێموکراتیکەکاندا 
لــە  ســەقامگرتوو  سیاســی  نەزمــی 
کۆمەڵگای سیاســی پێکــی دەهێنێت؛ 
واتــە دەوڵــەت لــەو واڵتانــە خــۆی لــە 
ئەگەرچــی  کــە  دەبینێــت  نەزمێکــدا 
بــەاڵم ئەحزابــی  بێــت،  هایرارشــیکیش 
سیاســی، میدیا، کۆمەڵــگای مەدەنی 
و ئیلیتی سیاسی خاوەن دەسەاڵتن و بە 
هەندێک یاسا و ڕێسا ئەو دەسەاڵتەیان 
پارێــزراوە. بۆیــە ئەگــەر لــە واڵتێکــی 
دێموکراتیک دا الیەنێکی ئۆپۆزیسیۆن 
بەهێــز بێــت ئــەوا بەهێزتــر بوونــی ئــەو 
الیەنــە نەتەنیــا لــە دژی بەرژەوەندیــی 
ئۆپۆزســیون نیە، بەڵکوو پانتایەک بۆ 
کــردەوە بــۆ هێزەکانــی تر دەڕەخســێنێت 
کــە دەتوانن لــەو پانتاییەدا ڕۆڵ بگێڕن 

و کاریگەرییان هەبێت.
کــە  هێزێکــە  تەنیــا  ڕاســان  ئێمــڕۆ 
دەتوانێــت ئــەو ڕۆڵــە لــە کۆمەڵــگای 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  سیاســیی 

بکەیــن،  لــێ  چــاو  ئەگــەر  بگێرێــت. 
ئەمــڕۆ تەنیــا کانوونێکــی بەرگری لە 
بەرانبەر دەســەاڵتی ســەرەڕۆی سیاسی 
لــە ئێران کــە دەتوانێت چڕبوونەوەیەکی 
هێــز پێک بێنێت و خاوەن یەکگرتوویی 
گوتار بێت، ئەوا ڕاســانە. ڕاســان تەنیا 
کانوونێکە لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
کــە توانایــی ئــەوەی هەیــە کــە واتــا 
ببەخشــێت بە زنجیرەیــەک لە چاالکی 
کــە لــە نێوخــۆ و دەرەوەی ڕاســان لــە 
سەرانســەری کوردســتاندا دێنــە ئاراوە. 
بــۆ وێنــە کۆبوونــە شــەش قۆڵیەکــەی 
هەبوونــی  بــە  ڕۆژهــەاڵت  هێزەکانــی 
ڕاسان واتایەکی جیدی تر پەیدا دەکات 
و کەمپەینی نەورۆزی جامانە واتاکەی 
خۆی لە حوزوری ڕاسانەوە وەردەگرێت، 
ئەگەرچی هەردووی ئەو چاالکیانە لە 

دەرەوەی ڕاسان پێکهاتوون.
کۆمەڵــگای مەدەنــی لــە کوردســتان 
کاریگــەر  دەتوانێــت  زەمانێــک  تەنیــا 
بێــت و جێــی گرینگی بێت کە لەســەر 
مــەدار  لەســەر  و  ببیندرێــت  نەخشــە 
بکەوێتە بەرچــاو. بینینی کۆمەڵگای 
مەدەنییــش زۆر پێوەندیــی بــەوەوە هەیــە 
ببێــت  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  کــە 
هاوکێشــەکانی  لــە  کێشــەیەک  بــە 
ئێــران و ناوچــە. لە ڕاســتیدا نــە بزاڤی 
نــە  بزاڤــی ژنــان و  نــە  خوێنــدکاری، 
کۆمەڵــگای مەدەنــی لە کوردســتانی 
و  هێــز  لــە  ناتوانــن  ڕۆژهــەاڵت 
کاریگەریــی دا لەگــەڵ ئەوانــەی تاران 
و کۆمەڵــگای ناوەنــد بــەروارد بکرێن. 

ئەوەی لە کوردستان وەکوو کۆمەڵگای 
کۆمەاڵیتییــەکان  بزاڤــە  و  مەدەنــی 
دەناســرێت، یــان هــەر بوونــی نیــە یــان 
زۆر الواز و ناکاریگــەرە. بۆیــە تەنیــا 
ئــەو  دەتوانێــت  کــە  تایبەتمەندییــەک 
ڕۆژئاواییــەکان  وەکــوو  کۆمەڵگایــە 
ئــەوا  نەخشــە،  ســەر  بێنێتــە  دەڵێــن 
تایبەتمەندیی کۆمەڵگای کوردســتانە 
و هەبوونــی کەلێنێکــی گەورەیــە کــە 
چاالکانــە واتــا بەخشــی دەکات. ئــەو 
تەنیــا  نــا،  چ  بمانهــەوێ  چ  کەلێنــە 
ساتێک چاالک بووە و تەنیا کاتێک 
واتابەخشــیی کــردووە کە هاوکات بووە 
لەگــەڵ هێزێکــی چەکــداری بەهێــز و 
کانوونێکــی بەرگــری کــە بتوانێت هێز 

کەڵەکە )موتەمەرکێز( بکات. 
ئەمــە بــەو واتایــە نیــە کــە پێویســتە 
هەمــوو کــەس ڕوو لــە شــاخ بــکات؛ 
وەکــوو ئــەوەی کە لــە نێو کورد دا باوە 
کــە دەڵێن؛ بــۆ خزمەت کردن پێویســت 
پێشــمەرگە.  بــە  ببــن  نــاکات هەمــوو 
لەگەڵ هەبوونی ڕاســان، الیەن و حیزبە 
جیــاوازەکان و بزاڤــەکان و کۆمەڵگای 
مەدەنی لەهەرکوێ بن و ئایا بەشــێک 
لە ڕاســان بن یان نــا، لەالیەکەوە خاوەن 
کاریگەریــی زۆرتــر دەبــن و لەالیەکی 
تریشەوە پانتایی چاالکییان بەرفراوانتر 

دەبێت.
ئەگــەر بگەڕێینەوە بۆ ئــەو نموونەیەی 
نێودەوڵەتــی  کۆمەڵــگای  لــە  کــە 
وەرمــان گــرت، ئــەوا هەبوونــی ڕاســان 
وەکــوو کانوونێکــی چەکداریــی بەهێز 

کۆمــاری  کــە  نەزمێــک  دەتوانێــت 
ئیســالمی نزیک بە چل ساڵە خەریکە 
تووشــی  دەکات  ســەقامگیری  لــەوێ 
لەگــەڵ  بــکات.  ســەرەکی  کێشــەی 
ڕاسان دەســەاڵتی سیاسی چالەنجێکی 
جیــددی لەبــەردەم ئــەوە دەبینێــت کــە 
قاعیــدەی یــاری بــە ســەر کۆمەڵگای 
بســەپێنێت.  کوردســتان  لــە  سیاســی 
لــە الیەکــی تــرەوە بــە هەبوونی ڕاســان 
هەمــوو  بــە  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
و  ئەحــزاب  و  مەدەنــی  کۆمەڵــگای 
الیەنەکانیانــەوە دێنــە ســەر نەخشــە و 
مەدارە نێودەوڵەتییەکان دەیانخوێننەوە. 
لــە ئاکامــدا دەبێــت بڵێــم کــە ڕاســان 
نەتەنیــا هیــچ مەترســیەک بــۆ هیــچ 
بچێتــە  نایەوێــت  کــە  نیــە  هێزێــک 
سەرشاخ، بەڵکوو هەلێکە بۆ ئەو هێزانە 
کــە بتوانــن لــە پانتایــەک کە ڕاســان 
پێکــی دەهێنێــت کەڵــک وەربگــرن بــۆ 
هەناســە دان و چاالکــی کــردن. ئەمــە 
ئەرکــی ڕێبەرایەتیــی ڕاســانە کــە ئەم 
بکاتــەوە  شــی  الیەنــەکان  بــۆ  بابەتــە 
ڕاســتیدا  لــە  بکاتــەوە.  دڵنیایــان  و 
کوردســتان  سیاســیی  کۆمەڵــگای 
کــە بریتییــە لــە ڕێکخــراوە سیاســی و 
مەدەنییەکانی کوردستانی ڕۆژهەالت، 
دەتوانــن بە هۆی نزیکیــی بەهاکانیان، 
خۆیــان لــە جەمســەرێکدا بدۆزنەوە کە 
ڕاســان دەتوانێــت بەدیهێنەری نەزمێک 
بێــت کــە لە نێویدا ئەو جەمســەرە زیاتر 
و  بێــت  پارێــزراو  بەرژەوەندییەکانــی 
کاریگەرتر و جیددی تر بێتە بەرچاو. 

بێدەرەتانییەکانی 
ژیان بەرۆکی 

زیاتر لە نیوەی 
حەشیمەتی ئێرانی 

دادڕیوە
زیاتر لە ٦٠%ی خەڵکی ئێران سەر بە چینی مامناوەند بۆ خوارەوەن، کە ڕۆژانە لەگەڵ بێدەرەتانی و تەنگ و چەڵەمەکانی 

ژیان بەرەوڕوو دەبنەوە.
چەنــد ڕۆژ پێــش ئێســتا، یەحیــا ئالی ئیســحاق، ســەرۆکی ژووری بازرگانیی ئێران و عێراق، لــە وتووێژێکدا لەگەڵ "قۆدس 
ئانالین" ڕایگەیاند: بەپێی دوا ئامارەکانی بەردەستمان، زیاتر لە ٤٥ میلیۆن کەس لە ئێران کە دەکاتە سەروو ٦٠%، دەکەونە 
نێــو چینــی مامناوەنــد بــۆ خوارەوە کە توانای یەکخســتنی تێچووەکانــی ژیان لەگەڵ داهاتەکانیان نییە و تووشــی هەژاریی 

لەڕادەبەدەر بوونەتەوە.
ناوبــراو وتویەتــی: یەکێــک لــە گرینگتریــن قەیرانەکانی واڵت لە بیاڤــی ئابووریدایە کە خۆی دەخزێنێتــە هەموو بیاڤەکانی 
دیکــەش کــە بەشــێکیان بریتیــن لــە بێــکاری، داتەپینی ئابــووری، گەندەڵیــی ئابووری، بــاری گوزەرانی ژیان، کێشــەکانی 
سیســتمی بانکی، پەراوێزنشــینی، کەمیی ئاو و ســندووقەکانی خانەنشــینی کە هەموو ئەمانە ڕەگیان لە بیاڤەکانی ژیانی 

خەڵکی ئێران داکوتاوە و بوونەتە هۆکاری سەرەکیی گرفتەکان لە بیاڤی پرسە ئابووری و فەرهەنگییەکان.
بــە وتــەی ناوبــراو، هەنووکــە دانیشــتوانی شــارە گەورەکانــی ئێران ناچارن ٢ لەســەر ٣ی داهاتی خۆیان تەنیــا بۆ دانی کرێ 

ماڵ تەرخان بکەن؛ ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ چوونەســەری نرخی کەلوپەلەکانی وەک جل و بەرگ، بێهداشــت و فێرکاری 
و ئامــوزش بــە ڕێــژەی ٣٠%، کــە کۆی ئــەم گرفتانە بارودۆخێکی نالەبار و نەگونجاویان بۆ توێژی مامناوەندی ئێران ســاز 

کردووە.
ئالی ئیسحاق دەڵێ: داهاتی سەرانەی ئێران و نرخە سەقامگرتووەکان لە ئێستادا بۆ ٧٠%ی داهاتەکانی ساڵی ٥٥ی هەتاوی 

دابەزیوە، واتە هەنووکە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی ٥٥، ٣٠% کەمبوونەوەی داهاتی سەرانەمان هەیە.
ناوبــراو لــە درێــژەی قســەکانیدا ئامــاژە بــەوە دەکات کە؛ هەنووکــە ٧٠%ی یەکــە بەرهەمهێنەرەکانمان داخــراون کە هۆکارە 
سەرەکییەکی گوێ نەدان بە گرینگیی ئەم یەکانە لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵکە لەالیەن دەوڵەتەوە؛ بە بڕوای ناوبراو لە ئێراندا 

پرسە پێوەندیدارەکان بە ئابووری، لەگەڵ ئاریشە حیزبی و سیاسی و دەستەبازییەکان تێهەڵکێش کراون.
لە کۆتایی قسەکانیشی دا ئەم چاالکە ئابوورییە بە تەوسەوە دەڵێ: خەڵک دەبێ بزانن کە جادەوبانی ئابووریی ئێران ئۆتوبان 
نییە، بەڵکوو وەک جاددەیەکی هەورازی پڕ لە بەرد و تاشەبەردە کە دەبێ سواری تانکی شەڕکەر ببیت جا ئەتوانی پێیدا 

هەڵگەڕێی و جوڵەت هەبێ!
لەالیەکــی دیکەشــەوە عەبــاس ئاخونــدی، وەزیــری ڕێگەوبانــی ڕێژیمــی تــاران ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٤ی خاکەلێــوە لە 
لێدوانێکــدا بــۆ هەواڵدەریــی حکومەتیــی مێهــر، باســی لە ئەوپەڕی خراپیــی بارودۆخی ئابووریی ئێران کرد و وتی؛ پێویســتە 

دۆخی سوور لە ئێراندا  ڕابگەیەندرێت.
ئاخوندی لەم وتووێژەدا وتوویەتی: داراییە ژەهراوییەکان لە سیستمی بانکی، قەرزەکانی دەوڵەت بە ئابووریی گشتی ئێران و 

نرخی کەڵکاژۆوەرگرتن لە ئابووری، ٣ قەیرانی مەزنن کە هەنووکە یەخەی ئابووریی ئێرانیان دادڕیوە.
بەوتــەی ناوبــراو یەکێــک لــە کێشــە پێکهاتەییەکانی ئابووریی ئێــران بوونی قەرزی ٧٥٠ هەزار میلیــارد تمەنیی دەوڵەتە بە 
ئابووریــی ئێــران کــە ئــەم ڕێژە یەکســانە لەگەڵ ٥٥%ی بەرهەمــی ناپاقژی نێوخۆیی و ئەمەش ئەو ڕاســتییە دەگەیەنێ کە 
ئابووریی ئێران لە شــەلەل بوون نیزیک بۆتەوە.هەروەها بانکی جیهانیی دراویش ماوەیەک لەمەوپیش لە راپۆرتی ســااڵنەی 
خۆیدا ســەبارەت بە ئێران ڕایگەیاندبوو؛ ئابووریی ئێران دیســانەوە تووشــی سەرلێشــێواوی بووە و لە داهاتووشــدا زیاتر لە ئێســتا 
ســەری لــێ دەشــەوێت.ئەم نیگەرانییانــەی لێپرســراوانی ڕێژیم لەحاڵێکــدا دەدرکێن کە خولێکی نوێ لــە گەمارۆکان لەالیەن 
ڕۆژئــاواوە لــەدژی کۆمــاری ئیســالمی خراوەتــە بەرباس کە ئەمەش دەبێتە فاکتێکی نوێ لەدژی ســەرەڕۆییەکانی تاران و 
خراپتربوونی دۆخی شــپرزەی ئابووریی ئێران.هەواڵدەریی ئاسۆشــیتێدپرێس ڕۆژی سێ شــەممە ٢٨ی مارس لە واشــینگتۆنەوە 
ڕایگەیانــد؛ لــە كۆبوونــەوەی ســااڵنەی كۆمیتــەی پێوەندییــە گشــتییەكانی ئەمریــكا و ئیســراییل )ئایپــەك( پــەردە لــە ســەر 
پرۆژەیاســایەك الدرا كە بەرنامەی مووشــەكیی بالێســتیكی ئێرانی كردۆتە ئامانج.بەپێی ئەم ڕاپۆرتە هەواڵە، ئەو پرۆژەیاسایە 
دەیهەوێ گەمارۆ بخاتە سەر سیستمی دارایی نێونەتەوەیی كۆمپانیا ئێرانی و بیانییەكانی پێوەندیدار بە بەرنامەی مووشەكیی 
كۆماری ئیسالمی و ئەو بانكانەی كە هاوكارییان دەكەن. كەسانی پێوەندیدار بە بەرنامەی مووشەكیی بالێستیكی كۆماری 
ئیســالمی و هاوبەشــە بازرگانییەكانیشــیان گەمارۆیان دەخرێتە ســەر. ســەرەڕای ئەوە، ســپای پاســدارانی ڕێژیمیش بە هۆی 
چاالكییە تیرۆریســتییەكانی دەخرێتە نێو لیســتی گەمارۆكانەوە و گەمارۆی چەكوچۆڵیش دژ بە ئەو ڕێكخراوە تیرۆریســتییە 

جێبەجێ دەكرێت.
ئاسۆشــیتێدپرێس ڕایگەیانــدووە كــە؛ ئــەو پرۆژەیاســایە هــەم لــە الیەن كێڤین مەك كارتــی، ڕێبەری زۆرینــەی كۆماریخواز لە 

ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریكا و هەم لە الیەن ستەنتی هایەر، نوێنەری دێموكراتەكانەوە پشتیوانیی لێ دەكرێت.
لە كۆبوونەوەی ئایپەكدا "پاول ڕایان" ســەرۆكی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریكا ڕێككەوتنی ناوكیی ناســراو بە "بەرجام"ی بە 
"كارەساتێكی تەواو" ناو برد.ناوبراو وێڕای پاڵپشتی لە پرۆژەیاسای گەمارۆ تازەكان دژ بە ئێران، وتی: "بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
ئەو هەڕەشــانە، دەبێ لە هەموو ئامرازەكانی بەردەســت كەڵك وەربگرین. ئێمە بۆ بەپەرچدانەوەی ئەو شــەڕخوازییانە لە هەموو 
هەلومەرجێكــدا دەبــێ لەگــەڵ هاوپەیمانانی خۆمان بە تایبەتی ئیســراییل هاوكاری بكەیــن". ئەمریكا بەم دواییانە لە وەاڵمی 

تاقیكارییە مووشەكییەكانی كۆماری ئیسالمیدا ٢٥ كەسایەتی و ئۆرگانی خستۆتە نێو لیستی گەمارۆكانەوە".
ئەو نوێنەرانەی كە پرۆەیاسای نوێی گەمارۆكانیان لە كۆبوونەوەی ئایپەك خستۆتە ڕوو، چاوەڕوانیی ئەوەیان هەیە كە ترامپ 

هەنگاوی زۆر لەوە گەورەتر هەڵبگرێت.
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غالب حەبیبی

سیاسەتی کۆمەاڵیەتی لەپێناو 
خۆشبژیویدا

لەیەکەم بەرکەوت، چەمکی سیاســەتی 
 )Socialpolicy کۆمەاڵیەتــی)
ئاکادێمیــک،  تایبەتمەندیــی  ســێ  لــە 
خــۆی  مێتۆدۆلۆژیکــدا  و  کــردەوە 
و  زانســتگایی  خوێندنــی  دەردەخــات. 
ڕێبــازی دەکارکــردن لــە ژیانــی ڕۆژانە 
لــەم بابەتــەدا جێــگای باس نیــن بەڵکوو 
مەبەســت کار و کردەوەگەلێکــە کــە بــۆ 
ژیانێکــی بەختەوەرانە و پاڵپشــتیدەرانە لە 
الیــەن دەوڵەتــەوە وەک ڕێکخراوێک کە 
نوێنەری خێروبێری گشــتیی کۆمەڵگایە 
دەستنیشــان و بەڕێــوە دەبرێت. ئەو کار و 
کردەوانەش ڕاســت ڕووی لە توێژە فەقیر 
و هەژارەکانــی کۆمەڵگایــە، هەرچەنــد 
دەبــێ هەمــوو چیــن وتوێژێــک کــەم تا 
زۆر لەالیــەن سیاســەتی کۆمەاڵیەتییەوە 
باشــتر  بێــت.  چاولێکــراو  و  پاڵپشــتی 
لــە  خۆشــبژێوی  ژیانکردن)بهزیســتی(و 
دوای شــەڕی جیهانیــی دووهــەم بووەتــە 
جێگای باس و خواســتی الیەنە سیاســی 
و کۆمەاڵیەتییــەکان و لــە چەمکێکــی 
ڕۆژانەوە گۆڕدرا بە سیاسەتێکی فەرمی 
و گشــتی کــە لــە چەمکــی دەوڵەتــی 
کــۆ   )Welfarestate( خۆشــبژێو 
و ڕاڤــە دەکرێــت. زۆربــوون و جیاوازیــی 
ســەردەمی  کۆمەاڵیەتییەکانــی  کێشــە 
مۆدێڕنیتە لە هۆکارگەلی ســەرهەڵدانی 
و  گەشــە  و  خۆشــبژێوی  بیرۆکــەی 
لق وپۆپ کردنی بەشە جیاوازەکانییەتی. 
و  پەڕانپەڕیی)محیطــی(  تایبەتمەندیــی 
کۆمەاڵیەتــی مرۆڤەکان هەلومەرجێکی 
هــەژاری  و  نەبوونــی  کــە  نــاوە  بنیــاد 
و  کۆمەاڵیتــی  ســیمایەکی  وێــڕای 
سیاسیشــە  دیاردەیەکــی  ئابووریــی، 
هاتنەئــارای  هــۆی  دەبێتــە  ئەمــەش  و 
بیرۆکــەی خۆشــبژێوی)رفاە( و هەوڵدان 
بــۆ چارەســەرکردن یــان کەمکردنــەوەی 
ئەو کێشــە و لەمپەڕانەی کە هەلومەرج 
بــە بــێ خواســت و ویســتی مرۆڤــەکان 
خۆڵقاندوویەتی. واتە مرۆڤ بە ئاگاییەوە 

کۆمەاڵیەتــی  گۆڕانــی  دەدات  هــەوڵ 
درووست بکات و لەو ڕێگایەشدا دەوڵەتی 
خۆشــبژێوی ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕێت و 
لە بنەمادا ئەو دەڵەتە ئامانجی سیاسەتی 
سیاســەتی  کەوابــوو  کۆمەاڵیەتییــە. 
کۆمەاڵیەتی کۆمەڵێک بڕیار، یاســا و 
ئۆسووڵێکە کە بایەخە کۆمەاڵیەتییەکان 
دەستنیشان و بەردەوام دابەشیان)بازتوزیع( 
دەکاتەوە بەســەر کۆمەڵــگادا کە دواجار 
گەشە و پەرەپێدان ببێتە خۆدی سیاسەتی 

کۆمەاڵیەتی.
نەزەر و کردەوە

کۆمەاڵیەتیــش  سیاســەتی  چەمکــی 
وەکــوو هەمــوو چەمکەکانــی دیکــەی 
و  کۆمەاڵیەتــی  زانســتە  بیاڤــی 
مرۆییەکان تووشــی ڕاڤــە و لێکدانەوەی 
ڕاســتڕەوەکان  و  چەپــڕەو  جۆراوجــۆری 
و  دژبــەری  کۆمەڵێــک  و  بووەتــەوە 
پێوەندیــدارەکان  لــە چەمکــە  ناکۆکــی 
هەبــووە و هەیــە. "بەرابــەری" و "ئازادی" 
لــە  ئــەو دوو چەمکــە سیاســییەن کــە 
تیۆریــی دەوڵەتی خۆشــبژێو ســەرلەنوێ 
دێنــەوە نێــو بــاس و ڕوانگــەی جیــاواز 
بــۆ بنەمــا و پێوەندیــی ئــەو دوو بیاڤــەی 
ژیانــی مرۆڤ دەکــەن. بەرابەری )زیاتر 
کۆمەاڵیەتییــە(  بەرابەریــی  مەبەســت 
لــە  فەلســەفییەکەی،  پێناســە  وێــڕای 
ســەردەمی مۆدێڕنــدا بووەتە چەمکێکی 
سیاسیش و لە کۆڵەکەکانی ڕێکخستنی 
کۆمەڵــگای ئەم ســەردەمە دێتە هەژمار 
کە ڕەها و جێگیر نییە و تەنیا هەوڵ بۆ 
بەرابەرکردنی)برابرســازی( مرۆڤەکانــی 
نــاو کۆمەڵــگاکان دەدرێت. ســەبارەت بە 
هــۆکاری  و  کۆمەاڵیەتــی  بەرابەریــی 
ئــەو پاڵپشــتییە، بەڵگــەی ئــەوە دێننــەوە 
کــە پنەوازی)نیــاز( بنەمــای هاوبەشــی 
مرۆڤەکانــە و لــە نێــوان هەمــوو کۆمەڵ 
و یەکەیەکــی مرۆییــدا هاوبەشــە و هەر 
وەک چــۆن ئــەو نیازانــە هاوبەشــن، ئەوا 
کەرەســتەی دابین کــردن و ڕەزامەندییش 
بــۆ  بــێ.  گشــتگیر  و  گشــتی  دەبێــت 
گشــتی  نیازێکــی  لەشســاغی  نموونــە 
و  چارەســەرکردن  بۆیــە  بنەڕەتییــە،  و 
چاودێریــی پزیشــکی پێویســتە و دەبــێ 

گشــتییش بێت. بەاڵم کێشەی بەرابەری 
هــەر وا بە ســانایی و ڕواڵەتی چارەســەر 
نابــێ و ئــەو ملمالنێیــەش تەنانەت لە نێو 
زۆر  خۆشــبژێودا  دەوڵەتــی  الیەنگرانــی 
و  چەمــک  لەســەر  الیەنــەکان  زۆرە. 
ئیســتراتێژی "بەرابەری لە دەرفەتەکان"، 
" بەرابەری لە دەرنجامەکان" و" بەرابەری 
لــە ســەرچاوەکان" ڕوانگــەی جیاوازیــان 
هەیــە. بــە گشــتی دەوڵەتــی خۆشــبژێو 
لەســەر پێکهێنانــی دەرفەتــی بەرابــەر و 
لەهەمبــەر  کۆمەاڵیەتــی  بەرپرســایەتی 
توێژە الوازەکانی کۆمەڵگا هەوڵ دەدات 
و ئــەم ئیســتراتێژیەش بــە تێکەڵکردنــی 
خزمەتگوزاری گشتگیر و بژاردەگەرایی 
خزمەتگوازرییەکانــی  هەمبــەر  لــە 
خــۆراک،  تەندرووســتی،  خانووبــەرە، 
ژینگــەی پــاک، داهاتــی خانەنشــینی، 
فێرکاریــی، دابینکردنی کۆمەاڵیەتی و 

... ساخ دەبێتەوە. 
هــەم  و  چەمــک  وەک  هــەم  ئــازادی 
وەک بنەواشەیەکی مرۆیی و ئەخالقی، 
هاوزادی بەرابەرییە و لە گوزارەی "سازان 
لــە نێــوان ئــازادی تاکەکــەس و ئازادی 
کــۆ، چــۆن دەبێــت"؟ خــۆی دەردەخــات. 
ئەمیش وەک بەرابەری لەنێو بەرداشــتی 
بــە  دەخولێتــەوە،  ڕاســتەکان  و  چــەپ 
واتایەکــی دیکــە؛ ئازادی لە ســەردەمی 
بــازاری  بــە  پێوەندیــدارە  مۆدێڕنیتــەدا 
ئــازادەوە و بوونی دەســتی نەبینراو)دســت 
کردنــی  ڕێکوپێــک  لــە  نامرئــی( 
بەرژەوەندیــی تاکەکان لەنێو بەرژەوەندیی 
ڕاســتڕەوەکانی  لێــرەدا  ئینجــا  کۆییــدا. 
فرێدریــش  و  نووزیــک  ڕابێــرت  وەک 
فــۆن هایــک )بیرمەندانــی ئامریکایــی 
و ئاڵمانــی لەبیاڤــی دادپەروەریــدا( کــە 
بەتەواوی لیبڕاڵن، باوەڕیان بە پاراســتنی 
ئــازادی لــە چوارچێوەیەکدا هەیــە. واتە 
هێشــتا ئــەو دوو بیرمەنــدە لەســەر ئــەوەن 
کە دەکرێت و دەبێت ئازادی و بەرابەری 
پێکــەوە بســازێن و ئەمــەش لــە دەوڵەتــی 
خۆشــبژێودا دێتــە دی. سرووشــتییە کــە 
ئازادی و بەرابەری لە تاکی هاوواڵتییدا 
)فرد شــهروند( خۆیان دەبیننەوە و بە بێ 
بوونــی هاوواڵتیی و دیاریکردنی ماف و 

ئەرکــی، هاتنەدی و هاوســەنگیی نێوان 
ئازادی و بەرابەری ئەســتەمە و تەنانەت 
بــە بــێ بوونــی هاوواڵتــی، خۆشــبژێوی 
و ئامانجــی دەوڵەتــی خۆشــبژێوی بێمانا 

دەبێت.
دەوڵەتی خۆشبژێوی

و  ســەرهەڵدان  لەبــارەی  لێکۆڵــەران 
ڕوانگــەی  دەوڵەتــە  ئــەم  درووســتبوونی 
جیاوازیــان هەیــە و ڕەگەکانی دەبنەوە بۆ 
نێوەڕاســتی ســەدەی نۆزدە کە لە هەندێ 
واڵتــی وەک بریتانیــا و نیوزیلەنــد بــۆ 
خانەنشینکراوان و بێکاران پارە بڕاوەتەوە، 
بــەاڵم لەڕاســتیدا دەوڵەتی خۆشــبژێو کە 
هــەوڵ بــۆ دابینکردنــی النیکەمی ژیان 
و بەرابــەری بــۆ مرۆڤــەکان دەدات، هــی 
ســەردەمێکە کە جیهان لەبواری پیشەیی 
و گەشەی ئابووری گەیشتبووە ئاستێک 
کــە مــەودای چیــن و توێــژەکان ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ زیاتر دەبوو و خاڵی وەرچەرخان 
لەم بەستێنەشــدا دەگەڕێتــەوە بۆ قەیرانی 
و  زایینــی  ١٩٣٠ی  ســاڵی  ئابووریــی 
ســەرمایەداری.  سیســتمی  هەژانــی 
سیســتمێک کە بڕوای بــە بازاری ئازاد 
و ڕێکخســتنی کۆمەڵگا لەسەر بنەمای 
دان و ســتانی )بــدە و بســتان( تاکــەکان 
هەبوو. بەاڵم لەو ساڵەدا و لە سەروبەندی 
بیرمەنــدان،  کــە  بــوو  قەیرانەکــەدا 
سیاسەتمەداران و کۆمەڵناسان هاتنە سەر 
ئــەو بڕوایــەی کــە خۆشــبژێوی خەڵکی 
بیمــەی  و  بەرابــەری  تەناهــی،  )وەک 
گرینگتریــن  لــەوە  زۆر  کۆمەاڵیەتــی( 
بــازار و دەســتی  بــە میکانیزمــی  کــە 
کــە  کەســانێک  بســپێردرێت.  نەبینــراو 
ئەو بیرۆکەیان گەشــە پێدا، مارکسیست 
دەبــێ  کــە  وابــوو  بڕوایــان  و  بــوون 
پێداچوونەوەیــەک )تجدیدنظر طلبی( بە 
مارکسیســتدا بکرێــت و زیاتــر گرینگی 
بە الیەنی ئازادیی تاک و خاوەنداریەتی 
تایبەتــی بــدات کە الیەنگرانی سۆســیال 
دێموکراســی ئــەو بانگەشــەیان دەکــرد. 
لێڕوانینێکــی دیکــە بەپێچەوانــە بــڕوای 
وایە کە دەوڵەتی خۆشــبژێوی لەبنەڕەتدا 
دژبەرانی مارکسیزم بۆ هەڵگەڕاندنەوەی 
خەڵــک لە شــۆڕش و پێوەنــدی گرتن بە 

بزاڤــە سۆســیالیزمەکان هاتووەتــە ئاراوە.
کەوابــوو دەوڵەتــی خۆشــبژێو لــە چــوار 
تەیبەتمەندیی پێکدێت و دەناسرێتەوە؛ ١( 
باشــتربوونی تەندرووســتی ٢( تەناهیــی 
بارهێنــان ٤(  پەڕپێدانــی  ئابووریــی ٣( 
خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی. بەگشــتی 
کەســانێک هەبــوون و هــەن کــە بنەمــا 
و ئامانجــی دەوڵەتــی خۆشــبژێو دەدەنــە 
لــە  باســی  پووپێــر  کارڵ  ڕەخنــە،  بــەر 
و  دەکا  دەوڵــەت  چاالکیــی  و  کار 
گومانی لــە دەستپڕاگەیشــتنی دەوڵەتی 
دەکات.  ئامانجەکانــی  بــە  خۆشــبژێو 
ئــەم بیرمەندە ئۆتریشــییە لە چوارچێوەی 
تێــزی زانســتیی خۆیــدا کە بــە  توانەی 
پووچــەل بوونــەوە "ابطال پذیــری" ناســراوە، 
کۆمەاڵیەتــی  "ئەندازیاریــی  چەمکــی 
پێشــنیار  و  پێــش  دێنێتــە  بەرەبــەرە" 
پالندانــان  و  هــەوڵ  جیاتــی  لــە  دەکات 
بــۆ جێگیرکردنــی خۆشــبژیوی، ســەرەتا 
کێشــە و کەموکوڕییەکان دەستنیشــان و 
پاشــان هــەوڵ بۆ کەمکردنــەوەی ئازار و 

مەینەتی کۆمەڵگا بدرێت.
سۆسیال دێموکراسی

سیاســەتی  ڕەچاوکردنــی  بــە  ســەبارەت 
کۆمەاڵیەتــی و دواجــار ســاغبوونەوە لــە 
چوارچێــوەی دەوڵەتێکیــدا، ئایدیۆلۆژیی 
خاوەنــی  بــە  دێموکراســی  سۆســیال 
سەرەکیی دەوڵەتی خۆشبژێوی ناودەبەن، 
دێموکراتــەکان  سۆســیال  هەرچەنــد 
خاوەنداریەتــی  مانــەوەی  خوازیــاری 
لــە  خصوصــی(  تایبەت)مالکیــت 
کۆمەڵــگادان. لە ڕوانگەی کەســانێک 
وەکوو تۆنی فیتز پاتریک، خۆشــبژێوی 
تەنیــا هەســتپێکراو و پێوانەکــراو نییــە، 
بەڵکــوو پەیبردنــی ئێمــە )درک مــا( بە 
مانا و واتای هۆکارگەلی خۆشــبژێوی، 
لــە  تێگەیشــتن  لەســەر  کاریگەرییــان 
بێهزیســتییەک  هەیــە،  بێهزیســتی 
پنەوازییەکان)نیازهــا(  بێجگــە  کــە 
خواســتی  و  و  حەزەکان)عالیــق(  دەبــێ 
ڕەچاوبکرێــت.  و  لەبەرچــاو  خەڵکــی 
ناوبــراو لە درێژەدا ســەبارەت بە سۆســیال 
لەبەرگــرەوەی  کــە  دێموکراســییەک 
دەبێژێــت؛  بــێ،  ڕفاهــی  سیاســتی 

تێکەڵەیەک لە لیبراڵیزمی کۆمەاڵیەتی 
دەبێتــە  دێموکراتیــک  سۆســیالیزمی  و 
دەوڵەتــی خۆشــبژێوی و ئاوێتەبوونیان بە 
کردەوە لە داڕشــتنی سیاســەتی ئابووری 
لیبراڵیزمــی  دەلوێــت.  کۆمەاڵیەتیــدا  و 
کۆمەاڵیەتــی بــەو واتایەی کــە لە نێوان 
بەرابەرکردنــی  و  سیاســی  بەرابەریــی 
ئابــووری پێوەندییــەک درووســت بکەیــن 
و بەرابــەری لە دەرفــەت نەک بەرابەری 
لــە دەرنجــام دەســتبەر بــکات و مافــی 
ئابووریــی  بازنــەی  لــە  کۆمەاڵیەتــی 
بــازاردا جــێ بگرێــت. لــە ئایدیۆلۆژیــی 
بــە  دێمۆکراتیکــدا  سۆســیالیزمی 
لــە  ناڕەزایەتــی  و  ڕەخنــە  گشــتی 
نادادپەروەرانەبوونــی سیســتمی  هەمبــەر 
سەرمایەداری هەبووە و هەیە و خوازیاری 
و  نابەرابەریــی کۆمەاڵیەتییــە  نەمانــی 
هەروەها هــاوکاری نەک ملمالنێ لەنێو 

کۆمەڵگادا پەسند دەکات.
سیاسەتی کۆمەاڵیەتی لە ئێران

واڵتــان لە کۆنەوە ســەرقاڵی دابینکردنی 
کۆمەاڵیەتــی  خۆشــبژێوی  چەشــنێک 
بــۆ هاوواڵتیــان بوونــە، بــەاڵم کێشــە لــە 
بەڕێوەبردنــی  چۆنیەتــی  و  ناوەرۆکــی 
لــە  ئێــران  کۆمەاڵیەتییــە.  سیاســەتی 
ســەردەمی ئەمیرکەبیردا دەســتی کردووە 
بــە جێبەجــێ کردنــی کۆمەڵێک کار و 
کردەوە کە دەچێتە چوارچێوەی سیاسەتی 
کۆمەاڵیەتییــەوە، بەاڵم لە ســاڵی ١٣٢٠ 
بوو کە تەندرووستی و فێرکاریی گشتی 
گرینگییــان پێــدرا و دواجاریــش دەوڵــەت 
لەپــاش شۆڕشــی ١٣٥٧ بە فەرمی و لە 
بڕگەکانی ئەســڵی ٢٩ و ٤٣ی یاســای 
بنەرەتــی کراوەتــە لێپرســراوی داڕشــتنی 
و  گشــتی  کۆمەاڵیەتیــی  سیاســەتی 

هەمەگیر.
لــە ئێــران چەندیــن دامــەزراوەی دەوڵەتی 
و  داڕشــتن  سەرپەرســتی  بــە  خۆیــان 
کۆمەاڵیەتــی  سیاســەتی  بەڕێوەبــەری 
و  فرەییــە  ئــەو  هــەر  بــەاڵم  دەزانــن، 
بێ ســەروبەرییە )تێکەڵکردنــی وەزارەتــی 
خۆشــبژێوی لەگــەڵ وەزارەتی ئابووری( 
بووەتــە هۆی ئــەوەی کــە پێکهاتەیەک 
بۆ ڕەچاوکردنی سیاسەتی کۆمەاڵیەتی 
نەبــێ کــە ئەمــەش زاڵبوونــی گەاڵڵەی 
ئاوەدانــی و پالندانــان )الیەنــی مــاددی( 
کۆمەاڵیەتــی  ڕوانگــەی  بەســەر 
مەعنــەوی(  مرۆیی)الیەنــی  و 
لێکەوتووەتەوە کە بە خۆشبژێوی نەریتی 

)رفاە سنتی( ناوزەد دەکرێت.
بــە  دەیــە،   ٤ بــە  نزیــک  لەپــاش   
ئێــران  دەوڵەتــی  جیاجیــا،  هۆکارگەلــی 
نــەک لــە جێبەجــێ کردنی ئــەو ئەرک 
و سیاسەتانە ســەرکەوتوو نەبووە، بەڵکوو 
لــەو  کۆمەاڵیەتییــەکان  کێشــە  ڕاســت 
توێژانــە زۆر و بەربــاڵوە کــە سیاســەتی 
کۆمەاڵیەتی دەبێ ڕەچاو و چاوەدێرییان 
بکات. توێژگەلی خوارەوەی کۆمەڵگا و 
ئەوانــەی کــە داهاتیان زۆر لــە خوارێیە. 
ســەبارەت بە هۆکارەکان دەتوانین ئاماژە 
بــە ســێ الیــەن بکەیــن کــە ڕاســتەوخۆ 
ئــەو  تێکشــکانی  لەســەر  کاریگەرییــان 
سیاســەتانە لــە دەوڵەتــی ئێــران هەبــووە، 
یەکەم سیســتمی گەندەڵــی بەڕێوەبەریی 
ئابــووری و ســەرچاوەکانی داهــات کــە 
ئێرانــی کردووەتــە ناشــەفافترین واڵتــی 
دووهــەم  گەندەڵــی،  لەبــواری  جیهــان 
کــە  نــەوت  بــە  ئابووریــی  گرێدراویــی 
سیاســییەکانی  وەرچەرخانــە  بــە  زۆر 
نێوخــۆ و دەرەوە کاریگــەرە کــە دۆخــی 
لــەو چەشــنەش بــە پێچەوانــەی واڵتانی 
خۆشــبژێوە کــە کۆڵەکــەی ماڵییەکەی 
لــە وەرگرتنــی بــاج و ســەرانە دابیــن و 
بەڕێــوە دەبرێت، ســێهەم کــە هۆکارێکی 
نوێیــە و بــۆ بڕینی یارانەی شــتومەکی 
خەڵکــی و ســووتەمەنی کەســانێک لــە 
کــە کەمتریــن  دەگەڕێتــەوە  کۆمەڵــگا 
پشــکیان لــە دابەشــکردنەوەی ســەرمایە 
لــە  هەیــە.  واڵت  گشــتیی  داهاتــی  و 
کێشــەی  ئێرانــدا،  ئێســتای  بارودۆخــی 
ئابــووری گەورەتریــن لەمپەڕی گەشــە و 
پەرەســەندنی کۆمەڵگایە و خەسارەکانی 
بیاڤەکانــی  لــە  هەلومەرجــە  ئــەو 
کۆمەاڵیەتــی وەک بێــکاری، گرانــی، 
هــەژاری و گەندەڵیــی ماڵــی بــە ڕوونی 
سیاســەت  و  دەرکەوتــوون  ئاشــکرایی  و 
داڕێژانــی ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێرانــی 
و  کــردووە  دەستەوەســتانی  تووشــی 
داهاتــووی زیاتــر لــە ٤٠ میلیــۆن کەس 

کەوتووەتە لێواری هەڵوەشانەوە.



ژمارە٦٩٨، ١٥ی خاکەلێوەی ٨١٣٩٦

کورد و تراژدییەک به 
نێوی ژیان و ڕزگاری

شەهرام میرزایی

ئەگەر بمانهەوێ دەستپێکێک بۆ له نێو 
بردنی سیستماتیک و بەرنامەدارێژراوی 
گەلــی کــورد دیــاری بکەین، بێشــک 
شکســتی کــوردەکان بەرانبــەر به پارس 
و ڕووخانــی ئیمپراتۆریــی ماد و به تااڵن 
چوونی کوردســتان به دەستی کوروشی 
ئــەو  دەســتپێکی  خاڵــی  هەخامەنشــی 
لەگــەڵ  کــه  پرۆســەیەک  پرۆســەیه. 
دامەزراندنی ئیمپراتۆریی هەخامەنشــی 
دەســت پێــدەکات و هەتا ئێســتا درێژەی 
ئێعــدام،  کوشــتار،  هەیــه.  و  بــووه 
تۆقانــدن، دوور خســتنەوە، ڕاگواســتنی 
خەڵکــی کوردســتان لــه شــوێنکی ئــەو 
واڵتــه وە بــۆ شــوێنێکی دێکــه، لــه نێــو 
بردنــی ژینگــەی زاگــرۆس، پەره دانــی 
سیســتمی جاشــایەتی، چەوســاندنەوەی 
گەلــی کــورد، ئێســتعماری ســەرچاوه 
سروشــتییەکانی زاگرۆس، لــه نێو بردن 
یــان گواســتنەوەی ڕووبــار و ســەرچاوه 
پەره دانــی  کوردســتان،  ئاوییەکانــی 
هــەژاری و بێدەرەتانــی، لــه نێــو بردنــی 
تاکــی کــورد و هەوڵــدان  کەســایەتی 
دایکیــی  بردنــی زمانــی  نێــو  لــه  بــۆ 
گەلەکەمــان و دەیــان گەاڵڵە و پرۆژەی 
دیکــه کــه له ٢٥٠٠ ســاڵی ڕابــردووەوە 
هەتا ئێســتا به شــێوەگەلی جیاواز بۆ له 
نێــو بردنــی کــورد و کوردســتان بەرێــوه 

چووه و دەچێ.
وردی  بــه  کەمێــک  کاتێــک  بــەاڵم 
ئاوڕێک له دۆخی ئێســتای کوردستان 
دەدەینــەوە بــه ڕوونــی دەبینیــن کــه بەو 
هەمــوو پیالنــه دژه مرۆڤانــەی کــه لــە 
حەقــی کورددا کراوه، هێشــتا و هێشــتا 
ئێمــه لەســەر پێــی خوەمــان ڕاوەســتاوین 
و هــەر ڕۆژ بەیانــی لــه نێــو شــار یــان 
چیاکانمــان، ســاڵو لــه خــۆر دەکەیــن 
و لــه فکــری گەیشــتن بــه ئــازادی و 
پێکهێنانــی ژیانێکــی نــوێ بــۆ گەل و 

داهاتووی کوردستانین.
و  ڕزگاری  بــۆ  شــۆڕش  و  بەرخــۆدان 
پێکهێنانــی ژیانێکــی مرۆیــی هــەر له 
دوای داگیرکردنــی خاکی کوردســتان 
دەســتی  هەخامەنشــییەکان  بەدەســتی 
پێکرد، شۆڕشــی گئوماد له سەردەمی 
پێکهاتنــی  و  هەخامەنشــی  داریوشــی 
دیکــه  ســەرهەڵدانی  بــه ٥٤٠  نزیــک 
ئیمپراتۆریــی  تەمەنــی  درێژایــی  لــه 
هەخامەنشــی سەڵمێنەری ئەو ڕاستیەیه 
دەســەاڵتی  هێچــکات  کــورد  کــه 
داگیرکەری قەبوول نەکردووه و هەمیشه 
ئــازادی و دادپــەروەری و  ئاواتــی  بــه 

سەربەخۆیی واڵتەکەی ژیاوە.
بــەو  بەرانبــەر  هەخامەنشــییەکانیش   

نمــاون  بێدەنــگ  ڕاپەڕینــه  هەمــوو 
وەاڵمــی  شــێوه  دڕندانەتریــن  بــه  و 
ڕزگاریخوازیی گەلەکەمانیان داوەتەوە، 
کــه نموونــەی بەرچــاوی ئەو کوشــتار 
و ســەرکوته لــه کەتیبــەی بیســتووندا 
تۆمــار کــراوه. لــەو کەتیبهــدا داریوش 
هەخامەنشــی دەڵــێ: من چــاو و گوێ 
و لووتــی گئومــادم بــڕی و دەرمهێنــا 
و پێســتم کەنــد و پــڕم کــرد لــە کا و 
هەڵمواســی  هێگمتانــه  دەروازەی  لــه 
بۆئەوەی ببێتــه پەندی مادەکان". بەاڵم 
مێژوو ئەوەی نیشــان دا که نەتەنیا ئەو 
دڕندەییــه نەبووه مایەی پەند وەرگرتنی 
هەســتی  و  قیــن  بەڵکــوو  کــوردەکان، 
تۆڵەســەندنی لــه نێــو کوردەکانــدا بــه 
هێزتر و به هێزتر کرد. ئەمه بووه هۆی 
ئــەوەی داگیرکــەر بــەو قناعەته بگات 
کــورد  ژینۆســایدی  و  کوشــتار  کــه 
تەنیــا ڕێــگا نیه، بۆیه هەر لەســەرەتای 
حکومەتی هەخامەنشی پیالنگێرەکانی 
داڕشــتنی  دایــە  دەســتیان  پــارس 
پرۆژەیەکــی توکمــە و درێژخایــەن کــه 
هێــدی هێدی له ڕێــگای کولتووری و 
ســڕینی مێــژووی کــورد و پێکهێنانــی 
هەستی ســووکایەتیی نەتەوەیی، هەوڵ 
بۆ له نێو بردنی زمان و هەســتی کورد 
بوون بدەن، تا لەو ڕێگایهوە تاکی کورد 
بــه پەنــا بــردن بــۆ باوەشــی پارســەکان 
هێــدی هێــدی خۆی به دەســتی خۆی، 
خــۆی له نێوببات و له نێۆ کۆمەڵگای 

فارسی دا ئاسمیله ببێت.
لــه ســەدەی بیســتەمدا و دوای ٢٥٠٠ 
ســاڵ و له ســەدەی پێشکەوتنی ڕۆژ له 
دوای ڕۆژی تێکنۆلــۆژی، حکومەتی 
سیســتمی  گۆڕینــی  بــه  ئێرانیــش 
ســەرکوت و لــه نێوبردنــی  گەلەکەمان 
بــه تەواوەتی له کەرەســتە مۆدێڕنەکان 
له ڕەوتی ئاسمیالســیۆن و ژینۆســایدی 
شۆڕشــی  وەرگــرت.  کەڵکــی  کــورد 
بەربــاڵوی لــوڕەکان لە ســااڵنی ١٣٠٠ 
بــەو الوه و بۆمبارانــی هەوایی "خوڕڕەم 
ئاوا" و ســەرکوتی شۆڕشــی "سمکۆی 
شــکاک" دوو نموونــه لــه کوشــتاری 
کــورد و لــوڕ  لەســەرەتای ئــەم ســەده 
لــه  کــورد  نەتــەوەی  ڕانەوەســتانی  و 
شــۆڕش و خەبــات دژ بــه داگیرکــەری 
ناوەندگەرایە. بەاڵم حکومەتی ناوەندی 
بــۆ بەرهەمهێنانەوهی "نظام معنایی"ی 
خــۆی و ســەڵماندنی دونیــای فکــری 
و هەروەهــا له نێــو بردنــی "جیهانبینیــی 
کــوردی"  بــه تەواوەتی له کەرەســتە و 
سیستمە مۆدێڕنەکانی دونیای ڕۆژئاوا 
بــه قازانجــی خــۆی کەڵکــی وەرگرت. 
دامەرزاندنی سیســتمی پەروەردەی نۆێ 
لەســەر بناغــەی زمــان و بیــری "پــان 
ئیرانیسم" و پێکهنانی بوروکراسییەکی 

ناوەندگــرا، دوو نموونەی هەره گرینگی 
بەرەوپێــش بردنی سیاســەتی فاشیســتی 
ئــەو  بەڕێوبردنــی  بــووه.  ئێــران  لــە 
سیاســەته نوێیــه بــووه هــۆی پــەروەرده 
کردنــی کەســایەتیگەلێکی کــورد که 
بــه تەواوەتــی لــه خزمەتــی بەڕێوبردنی 
سیســتمی فاشیســتیی ئێرانــدا بــوون و 
خۆیان بوون به پێشکەشکار و بەرێوبەری 
ئاسمیالســیون و تواندنــەوەی ڕۆڵەکانی 
کــورد لــه نێو زمان و فکری فارســی-
 ئێرانی. دوای ســەرکوتی شۆڕشەکانی 
گەلەکەمان له سااڵنی سەرەتای ١٣٠٠ 
و بەڕێوەچوونی سیاسەته نوێیەکانی دژ 
به کورد، دەبینن که وێڕای ئەو هەموو 
گوشــار و کوشــتاره لــه ســاڵی ١٣٢١ 
کۆمەڵــەی ژێ.کاف بــه بنەمایەکــی 
ڕزگاریخوازانــه  و  نەتەوەیــی  تــەواو 
درێژایــی  بــه  بیرەکەیشــی  و  پێکدێــت 
زاگرۆس باڵو دەبێتەوه تا جارێکی دیکە 
کورد زیندوو بوونی خۆی به داگیرکەر 
نیشــان بــدات. کــوردەکان کــه لەگــەڵ 
دونیای فکری نوێی ڕۆژئاوایی ئاشــنا 
ببــون، بــۆ بەرپەرچ دانەوەی سیاســەتی 
فاشیستیی دژ به خۆیان هەوڵیان دا که 
بیــری خۆیــان به ڕۆژ بکــەن و هەر لەم 
ڕاســتایەدا بوو کــه هەوڵــی پێکهێنانی 
سیســتماتیک  بــه  پــەرەدان  و  حیــزب 
کردنــی بیــری حــەق خــوازی خۆیان دا 
کــه ئەو هەواڵنه به پێکهاتنی حزبێکی 
–حیــزب   ١٣٢٤ ســاڵی  لــه  مۆدێــڕن 
دێموکــرات- و ڕاگەیاندنــی "کۆمــاری 
کوردستان" به لوتکەی خۆی گەیشت.
 بەردەوام بوون له خۆڕاگری و شۆڕش له 
نەتەوەی کورددا، بێشک بێ وێنەترین و 
درێژخایەنترین پرۆسەی ڕزگاریخوازیی 
کاتێــک  دونیادایــه.  لــه  نەتەوەیــەک 
"شــوپێنهاوێر" مــرۆڤ بــه بوونەوەرێکی 
"مــەزن" وەســف دەکات لــه لێکدانــەوەی 
ئــەو وەســفەدا دەڵــێ: ژیــان بــه هەمــوو 
خۆیــەوە  ســامناکیی  و  بێ مانایــی 
مرۆڤــی له ئامێز گرتووه، بەاڵم مرۆڤ 
نه ملکەچ بووه و نه پاشەکشــه  دەکات 
و بــەو حاڵەیشــەوە "بەهێــز" ڕاوەســتاوه، 
بۆیــه من دەڵێم که مرۆڤ بونەوەرێکی 
حوکمــە  ئــەو  دەتوانیــن  لێــره  مەزنــە". 
فەلســەفییه گرێ بدەینــەوە بە نەتەوەی 
کــوردەوە و بڵێیــن، کــورد بــەو هەمــوو 
کوشــتار و ماڵوێرانــی و ئاوارەییــه کــه 
به ســەریدا ســپاوه، له درێژەی زۆرتر له 
٢٥٠٠ ســاڵدا بەرانبــەر بــه دۆژمنــان و 
داگیرکەرانی خاکی "بەهێز" ڕاوستاوە و 
نەتەنیا ملکەچ نەبووه، بەڵکوو بەرانبەر 
بــه تراژێدیــای لەئــارادا بــوو شورشــی 
کردووه، بۆیه کورد نەتەوەیەکی مەزنە.

دوو کۆڵبەر لە ناوچە سنوورییەکانی کرماشان بریندار کران

سەرەتای ئەم حەوتوویە دوابەدوای تەقەی هێزە چەکدارەکانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران لە کرماشان، دوو کۆڵبەری 
خێزاندار وەبەر "گوللەی ڕاستەخۆ" کەوتوون.

لەو تەقەکردنەدا، کۆڵبەرێک بە شوناسی "وەلی ڕەمەزانی" لە الی ڕان و زگییەوە پێکراوە.
کۆڵبەرێکــی دیکــەی خەڵکــی گوندی "هەرمیان" لە ڕووداوی شــەممە ٥ی خاکەلێوەدا برینی قورســی هەڵگرتووە کە 

ناسنامەکەی ڕوون نەبووەتەوە.
ڕاپۆرتــی ئاژانســی کوردپــا باس لە "خراپیی دۆخی تەندروســتیی" ئەو دوو کۆڵبەرە کــوردە دەکات. هەردوو کۆڵبەری 

بریندار بۆ چارەسەری پزیشکی بۆ نەخۆشخانەی شاری جوانڕۆ بەڕێ کراون. 
تەقــەی ڕاســتەوخۆ و برینداربوونــی کۆڵبەرانی سەالســی باوەجانی، بە نوێترین هەوڵــی هێزە چەکدارەکانی حکوومەتی 

ئێران لە ساڵی ٩٦ لە کوردستان هەژمار دەکرێت.
کارناسان و مافپەروەران ڕوانگەیان ئەوەیە کە؛ هەر بەپێی یاسای بەکاربردنی چەک، تەقەی ڕوو لە کۆڵبەران، پێشل 

کردنی خودی یاساکەیە.
بەپێــی ئامــاری کوردپــا، ١٥٤ کۆڵبــەر لە ســاڵی ڕابردوودا لە ڕووداوەکانی تەقەکردن، تەقینەوەی مین، ســەرما و ... 

کوژراو یان بریندار بوونە.

تەقینەوە مین دیسان لە پارێزگای ئیالم قوربانیی 
لێ کەوتەوە

شەوی ٣ لە سەر ٤ی خاکەلێوە، لە ناوچەی "مەیمەک"ی سەر بە شاری "مێهران" لە پاریزگای ئیالم، الوێک بە هۆی 
تەوقینەوەی مین بە سەختی بریندار بوو.

هەواڵدەریــی حکوومەتیــی "مێهــر" لــەو بارەیــەوە بــاڵوی کــردەوە کــە؛ لــەو ڕووداوەدا الوێکــی تەمــەن ٢١ ســاڵ لە کاتی 
لەوەڕاندنی مەڕ و مااڵتدا تووشی ڕووداوی تەقینەوەی مین دەبێت و القی چەپی ئەو الوە بە سەختی بریندار دەبێت.

هەرچەنــد ئــەو هەواڵدەرییــە حکوومەتییــە شوناســی ئەو الوە تەمەن ٢١ ســاڵەیەی بــاڵو نەکردۆتەوە، بەاڵم ئــەو ڕووداوە لە 
کاتژمێر ٩:٣٥ خولکی شەو، لە ناوچەی مەیمەک ڕوویداوە.

لە دوایین مانگی ساڵی ٩٥ی هەتاوی هەتاکوو ئێستا، ئەمە ٤  ـــەمین حاڵەتی تەقینەوەی مینە بە جێماوەکانی شەڕی 
٨ساڵەیە کە بە هۆیەوە هاوواڵتییانی کورد لە پارێزگای ئیالم دەکوژرێن یان بریندار دەبن.

بەپێــی ئامــاری تۆمــار کــراو لە ناوەندی ئاماری ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا؛ لە کۆی ٥٢ هاوواڵتیی کورد لە ســاڵی 
ڕابردوودا، کە بە هۆی تەقینەوەی مینەوە کوژراو و بریندار بوون، ٩ کەسیان منداڵن کە ٢ کەسیان کوژراوە و ٧ دیکەش 

بریندار بوون.

نەورۆزی جەاللوەن



٩ ژمارە٦٩٨، ٤ی ئاوریلی ٢٠١٧

کورد و دەستووری نوێی تورکیە
کــە  تورکیــە  دەســتووری  گۆڕینــی 
بــە  حوکمڕانــی  سیســتمی  گۆڕینــی 
بابەتــە هــەرە  لــە  دوای خۆیــدا دێنێــت، 
واڵتــی  ئەمــڕۆی  چارەنووسســازەکانی 
تورکیەیــە کە لە ١٦ی ئاوریل ڕێفراندۆم 
بــۆ قبوڵ کردن یــا ڕەد کردنەوەی بەڕێوە 
دەچێــت. ئــەو گۆڕانکارییە گرنگییەکی 
هەیــە،  تورکیــە  گەالنــی  بــۆ  تایبەتــی 
ســاڵە  چەندیــن  سیســتمی  چوونکــە 
دەگوڕێــت و بەشــیکی تــر لە دەســتووری 
ساڵی ١٩٨٢ کە بە دەستووری کودەتای 

کەنعان ئەورەن ناسراوە دەگۆڕێت. 
لــە  دەســتوورە  ئــەو  گۆڕینــی  هەروەهــا 
هەیــە  پارتەکانــدا  هەمــوو  بەرنامــەی 
و هەروەهــا بەشــێک لــەو دەســتوورە لــە 
ســااڵنی ڕابــردوودا گــۆڕا کــە هەندێک 
لــەو گۆڕانانــە بــە ســوودی کــورد تەواو 
جــارە  ئــەو  گۆڕانکاریــی  بــەاڵم  بــوون. 
کــە خــۆی لــە ١٨ مــاددەدا دەبینێتــەوە 
بــۆ گۆڕینــی سیســتمی پارلەمانــی بــۆ 
ســەرۆکایەتییە کــە داخوازێکــی ڕەجەب 
کۆمــاری  ســەرۆک  ئەردۆغــان  تەیــب 
داد  پارتــی  دامەزرێنــەری  و  ئێســتا 
وەزیرانــی  ســەرۆک  و  گەشــەپێدان  و 
پێشــووی تورکیەیــە کــە بــە یەکێک لە 
کاریگەرتریــن سیاســەتمەدارانی تورکیــە 
لــە دوو دەیەی ڕابــردوودا هەژماردەکرێت 
کــە توانیویەتی هەمــوو هەڵبژاردنەکانی 
پازدە ســاڵی ڕابردوو و بەر لەویشــە وەکوو 
ســەرۆک شــارەوانیی ئیســتانبول بباتەوە، 
هەروەها خاوەنی ویزونی تورکیەی ٢٠٢٣ 
یــە کــە دەیهەوێ لە ســەدەمین ســاڵیادی 
لــە  کۆمــاری  سیســتمی  دامەزراندنــی 
تورکیــە، تورکیــە لــە بواری ئابــووری و 
هێــزەوە بخاتە ڕیــزی ١٠ واڵتی یەکەمی 
دونیا.ئــەو گۆڕینــە و هێنانــی سیســتمی 
نوێ بە پێداویســتییەکی ئێستای تورکیە 
و گەیشــتن بــەو ویزونــە دەزانێــت، هــەر 
بۆیــەش پارتی داد و گەشــەپێدان ســەرەتا 
لە ســااڵنی پێشــووو بە تایبەتی لە کاتی 
بەڕێوەچوونــی پڕۆســەی ئاشــتی هەوڵی 
ئــەو گۆڕینــە و زۆر گۆڕینــی تــری بــە 
تایبەتــی لەگــەڵ هەدەپــە دەســت پێکرد، 
بــەاڵم بــە نەتیجــە نەگەیشــتن و تەنانەت 
هەڵبژاردنەکانــی  لــە  ســەرکەوتن  دوای 
ســاڵی ڕابــردوو، بــە دەســت هینانــی ٨٢ 
کورســی و دروســت بوونــی ناکۆکــی لە 
نێــوان ئــەو پارتە و لەنێوچوونی پرۆســەی 
ئاشــتی و دروســت بوونــی ئاڵــۆزی لــە 
تورکیــە و باکــووری کوردســتان، چەنــد 
پێشــخەریی  دەســت  لــە  بــەر  مانگێــک 
مەهەپــە پارتی ڕەگەزپەرەســتانی تورک 
و پرۆســەی دانانــی ئــەو گۆڕانکارییــە 
پێکــەوە لەگــەڵ پارتــی دادوگەشــەپێدان 
دەســتی پێکــرد. بــە ١٨ مــاددە پاکەتــی 
نوێ هێنرایە نێو پارلەمان و پەسند کرا. 
و  تورکیــە  مەیدانەکانــی  لــە  ئێســتاش 
باکووری کوردســتان بۆ پەســەند کردنی 
لــە الیەن خەڵکــەوە ڕێکالمی بۆ دەکریت 
و هەروەهــا دژبەرانــی ئــەو گۆڕینەش بۆ 
ئــەوەی پەســەند نەکرێــت، کــە جەهەپە و 
هەدەپــە و زۆر پارتــی تر لــە خۆ دەگرێت 

هەوڵ دەدەن.
بــۆ ئــەوەی بە تــەواوی پێگــەی موافق و 
دژبەرانــی ئــەو گوڕینە و پێگــەی کورد 
لەو گۆڕینی دەســتوورەدا شــی بکەینەوە، 
ســەرەتا چاوخشاندنێکی خێرا و کورت بە 
ســەر مــاددە نوێیەکانــی ئەو دەســتوورەدا 
دەکەین و بۆ ئەوەی بە بەرچاوڕوونییەکی 

تەواوەوە بابەتەکان تاوتوێ بکەین.
نۆیەمــی  مــاددەی  یەکــەم:  مــاددەی 
دەســتووری کۆمــاری تورکیە کە دەڵێ؛ 
دادوەری ســەربەخۆیە، وشــەی بێ الیەنــی 
پێــوە زیــاد دەکات و بــەو شــێوەیە دێــت: 

دادوەری سەربەخۆ و بێ الیەنە.
ی   ٧٥ مــاددەی  دووهــەم:  مــاددەی 
دەڵــێ؛٥٠٠  کــە  پێشــووو  دەســتووری 
ئەنــدام   ٦٠٠ بــۆ  پارلەمــان  ئەندامــی 

پارلەمان دەگۆڕێ.
ماددەی سێهەم: بەندی یەکەمی ماددەی 

٧٦ی دەســتووری پێشــووو، ژمــارەی ٢٥ 
مانــگ بــۆ ١٨ مانــگ دەگۆڕێــت ولــە 
ئەوانــەی  بەنــدی دووهەمــدا، ڕســتەی؛ 
بــۆ  نەکــردووە  لەشــکرییان  خزمەتــی 
هەاڵتوانی خزمەتی لەشکری دەگۆڕێت.
٧٧ی  مــاددەی  چــوارەم:  مــاددەی 
دەســتووری پێشــووو دەگــۆڕێ کــە بــەو 
شــێوەیە دەبێ: هەڵبژاردنەکانی سەرۆک 
پێنــج  تورکیــە  پارلەمانــی  و  کۆمــاری 
ئەنــدام  و  بەڕیوەدەچێــت  جارێــک  ســاڵ 
پارلەمــان دەتوانــێ بۆ جارێکــی دیکەش 
خــۆی هەڵبژێرێتــەوە و ئەگــەر بێتــو لــە 
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری دا بەربژێر 
نەتوانــێ زۆرینــەی دیاریکــراو بەدەســت 
بێنێ، ئەوا قۆناغی دووهەمی هەڵبژاردن 

ئەنجام دەدرێت.
٨٧ی  مــاددەی  پێنجــەم:  مــاددەی 
دەستووری پێشووو دەگۆڕێ و بەو شێوەیە 
دەبــێ: ئەرکەکانــی پارلەمانــی تورکیــە 
یاســا دانــان، یاســا گۆڕین و ســڕینەوەی 
یاســا دەبــێ. یاســای بوودجە و حیســابی 
قبوڵــی  و  دەکات  تاوتــوێ  دیاریکــراو 
ڕاگەیاندنــی  و  پــارە  چاپــی  دەکات. 
شــەڕ و پەســەند کردنــی ڕێککەوتننامــە 
ســەر  لــە  بڕێــاردان  و  نێونەتەوەییــەکان 
بەخشینی گشتی و تایبەتی بە زۆرینەی 
ســێ لە ســەر پێنجی پارلەمان و هەروەها 
بەجێهێنانــی ئــەرک و مافەکانــی تــری 
دیــاری کــراو لــە دەســتووری تورکیــەدا 

دیاری دەکات.
٩٨ی  مــاددەی  شەشــەم:  مــاددەی 
دەســتووری پێشــوووی تورکیە بەو شێوەیە 
دەگۆڕێ: پاڕلەمانی تورکیە لە ڕێگەی 
لێکۆڵینــەوەی پارلەمان و تاوتوێ کردنی 
گشــتی و لێپرســینەوەی پارلەمــان و لــە 
ڕێگەی پرسیاری بە نووسراو و وەرگرتنی 
زانیــاری، ئەرکەکانــی چاودێری کردنی 
لێکۆڵینــەوەی  بەڕێوەدەبــات.  خــۆی 
پاڕلەمــان بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە بابەتێکــی 
دیاریکــراو بۆ بەدەســت هینانــی زانیاری 
پێویســتە. تاوتــوێ کردنــی گشــتی بــە 
بابەتێکــی  کردنــی  تاوتــوێ  مەبەســتی 
دیاریکراوی چاالکییەکانی حکومەت و 
خەڵک لە دانیشــتنی گشــتی پارلەمانە. 
ســەرۆک  بــۆ  پارلەمــان  لێپرســینەوەی 
کۆمــار و جێگرەکانــی و وەزیرەکانــە لــە 
ســەر ئەو بابەتانەی کە لە بەندی پێنجەم 
و شەشەمەم و هەفتەمی ماددەی ١٠٦ی 
بــە  پرســیار  کــراوە،  دیــاری  دەســتووردا 
نووســراو، پرســیاری ئەندامانی پارلەمانە 
و  جێگرەکانــی  کۆمــارو  ســەرۆک  لــە 
وەزیــرەکان بــە مەرجــی وەاڵمدانــەوەی لە 

ماوەی کەمتر لە پازدە ڕۆژ دا. 
شــێوازی دەســت پێکــردن و ئەنجــام دانی 
ئەو ئەرکانەی سەرەوە بە گوێرەی پێڕەوی 
نێوخــۆی پارلەمان، یاســاکانی پێوەندیدار 

دەبێت.
١٠١ی  مــاددەی  حەفتــەم:  مــاددەی 
دەســتووری پێشــووو دەگــۆڕێ و لەوێــدا 
ئاماژە بە مەرجەکانی ســەرۆک کۆمار 
دەکات کــە دەبــێ تەمەنــی لە چل ســاڵ 
بەرەو ســەر بێت و ڕەگەزنامەی کۆماری 
تورکیــەی هەبێت، و هەروەها ڕاســتەوخۆ 
ســاڵ  پێنــج  بــۆ  خەڵکــەوە  الیــەن  لــە 
هەڵدەبژێردرێت و دەبێ لە الیەن حیزبێکی 
هەڵبژاردنــدا  دواییــن  لــە  کــە  سیاســی 
النیکەم پێنج لە ســەدی دەنگی بەدەســت 
هێنابێــت و ســەدهەزار دەنگی هێنا بێتەوە 
بەربژێــر دەکریــت و هــەر کــەس تەنیا دو 
دەورە دەتوانێ ببێ بە ســەرۆک کۆمار. 
هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆمــار لە چەند 
قۆنــاغ پێکدیت، ئەگــەر زۆرینەی دیاری 
کــراوی بەدەســت نەهێنابێــت و هەروەهــا 
چۆنیەتیــی هەڵبژرادنەکــە بەپێــی یاســا 

ڕێک دەخریت.
ی   ١٠٤ مــاددەی  هەشــتەم:  مــاددەی 
لەوێــدا  و  دەگــۆڕێ  پێشــوو  دەســتووری 
ئامــاژە دەکات کــە؛ ســەرۆک کۆمــار 
جێبەجــێ  دەســەاڵتی  بەرپرســی  وەک 
کردنــە کــە جێگرەکانــی دیــاری دەکات 
دیــاری دەکات  و کابینــەی حکومــەت 
و حکومــەت بەڕێــوە دەبــات، ســەرۆکی 
دەستەکانی بااڵ دیاری دەکات و لە کار 

الیــان دەبــات و نوێنەرایەتیــی خەڵــک و 
دەوڵەتــی تورکیــە دەکات و ماددەکانــی 
دەستوور بەڕێوەدەبات و بە پێویستی بزانێ 
لە دەســتپێکی ســاڵی نوێی یاســادانان لە 
پارلەمان قسە دەکات و هەروەها بڕیارنامە 
ســەبارەت بــە بابەتــی جیــاواز دەردەکات، 
بــە نــاوی پارلەمــان ســەرۆکایەتیی هێزە 
سیاســەتەکانی  و  دەکات  چەکــدارەکان 
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتوەیی دادەڕێژێت 
واڵتــان  و  تورکیــە  پەیوەندییەکانــی  و 
ڕێکدەخــات و نوێنەرانــی واڵتانــی بیانی 

قبول دەکات و... هتد.
١٠٥ی  مــاددەی  نۆیــەم:  مــاددەی 
دەستووری پێشوو دەگۆڕێ و لەوێدا باس 
لــە چۆنیەتــی لێپرســینەوە لــە ســەرۆک 
تووشــی  کاتێکــدا  لــە  دەکات  کۆمــار 
تاوانێــک بێت و ئــەو چەندەش بە دەنگی 
زۆرینــەی پارلەمــان دەســت پێــدەکات و 

میکانیزمەکەی دیاری دەکات.
١٠٦ی  مــاددەی  دەیــەم:  مــاددەی 
دەستووری پێشوو دەگۆڕێ، لەوێدا ئاماژە 
بــە چۆنیەتی کار و دانانــی جێگرەکانی 
و وەزیــرەکان و وەکالەتەکانــی لــە الیــەن 
هەروەهــا  و  دەکات  کۆمــار  ســەرۆک 
ئەگەر ســەرۆک کۆمار نەتوانێ ئەرکی 
خــۆی بــە هەر هــۆکار بە جــێ بگەینێ، 
لــە ماوە ٤٥ ڕۆژدا بــۆ هەڵبژاردنی نوێ 
دەڕوات، ئەگــەر پارلەمانیــش کەمتــر لــە 
ســاڵێکی نەمابێ، ئــەوا پارلەمانیش نوێ 
ئەنــدام  دەکرێتــەوە. هەروەهــا حەســانەی 
پارلەمــان دەدات بــە وەزیــر و جێگرەکانی 
کە لە دەرەوەی پارلەمان دیاری دەکرێت. 
هەروەهــا چۆنیەتــی وەرگرتنــی حەســانە 
و دەســت پێکردنــی لێپرســینەوە لــە کاتی 

ئەنجام دانی تاوان دیاری دەکات.
١١٦ی  مــاددەی  یازدەیــەم:  مــاددەی 
لەوێــدا  دەگــۆڕێ،  پێشــوو  دەســتووری 
ئامــاژە دەکات کــە؛ پارلەمــان دەتوانــێ 
پێنجــی  لەســەر  ســێ  زۆرینــەی  بــە 
بڕیــار  پارلەمــان  ئەندامانــی  دەنگــی 
بــدات هەڵبژاردنــی پارلەمان و ســەرۆک 
کۆمار نوێ بکاتەوە. هەروەها ســەرۆک 
هەڵبژاردنەکانــی  دەتوانــێ  کۆماریــش 
پارلەمــان نوێ بکاتــەوە، بە مەرجی نوێ 
کردنــەوەی هەڵبژاردنــی خــۆی، هەروەها 
لــە کاتــی نــوێ کردنــەوەدا ئــەو دەورەی 

هەژمار دەکرێت.
١١٩ی  مــاددەی  دوازدەهــەم:  مــاددەی 
دەســتووری پێشــوو بــەو شــێوەی خــوارەوە 
چۆنیەتــی  لەوێــدا  کــە؛  دەگۆڕدرێــت 
ڕاگەیاندنــی بــاری نائاســایی لــە کاتی 
دیاریکــراودا و چۆنیەتــی بەڕێوەچوونــی 
کاروباری حکومەت لە الیەن حکومەتەوە 

دیاری دەکات.
مــاددەی ســێزدەیەم: بــە مــاددەی ١٤٢ی 
دەســتووری پێشــوو بەندێک زیاد دەکات 
چۆنیەتیــی  بــە  دەکات  ئامــاژە  کــە 
دامەزراندنــی دادگای لەشــکری کە جیا 
لــە دیســیپلینی لەشــکری، دامەزراندنــی 

ئــەو دادگایانــە دەبەســتێتەوە بــە هەبوونی 
شەڕ. 

چەنــد  وێــڕای  چواردەهــەم:  مــاددەی 
گۆڕانکارییــەک کە لە ماددەی ١٥٩دا 
دەستنیشــان  چۆنیەتــی  بــە  ســەبارەت 
کردنــی ئەندامانــی ئەنجومەنی دادوەر و 
دۆزگــەری گشــتی کــە لە ســێزدە ئەندام 
پێــک دێت لە الیەن ســەرۆک کۆمارەوە 
کە سەرۆکی ئەو ئەنجومەنە وەزیری داد 
و هەروەهــا دوو ڕاوێژکاریەتــی، هەروەهــا 
بەشێکی زۆری ئەو ئەندامانە لە ڕێگەی 
ســەرۆک کۆمارەوە بە شــێوەی سەربەخۆ 
و ناســەربەخۆ دیــاری دەکرێــن. هەروەهــا 
چۆنیەتــی دەستنیشــان کردنــی ئەندامی 
نــوێ لە کاتی نەمانی یەکێکیان دیاری 

دەکات.
١٦١ی  مــاددەی  پازدەهــەم:  مــاددەی 
دەســتووری پێشــوو ســەبارەت بــە بوودجــە 
دەگــوڕێ و بــاس دەکات کە؛ ســەرۆک 
کۆمــار بوودجە و بەرنامەی یەک ســاڵ 
بــۆ هەمــوو وەزارەتــەکان و دەزگاکان و 
دەســتەکانی حکومەت دیــاری دەکات و 
بــۆ تاوتــوێ کــردن دەینێرێتــە پارلەمان و 

لەوێ پەسەند دەکرێت.
مــاددەی شــازدە و حەڤــدە و هــەژدە بــە 
گشــتی چۆنیەتی گۆڕینــی ماددەکانی 
دەســتووری پێشــوو بۆ گونجانــدن لەگەڵ 
دەســتووری نوێدایە کــە ژمارەیەکی زۆر 
چوونکــە  دەگۆڕدرێــن،  بەنــد  و  مــاددە 
لــە  تورکیــە  بەڕێوەبردنــی  سیســتمی 
پارلەمانــی بــۆ ســەرۆک کۆمــاری یــا 

سەرۆکایەتی دەگۆڕێت.
ئــەو ١٨ مــاددە نوێیە بە ژمارە کەم بەاڵم 
بــە نــاوەڕۆک زۆر بابــەت لــە تورکیــە 
دەگۆڕێــت. ســەرەتا بــە کورتی هۆکاری 
موافــق بــوون و دژبوونــی هێــز و الیەنــە 
سیاســەتی  گۆڕەپانــی  سیاســییەکانی 

تورکیە باس دەکەین.
موافقەکان: 

هەروەهــا  و  پێــدان  دادوگەشــە  پارتــی 
ســەرەکیی  هێــزی  وەک  کــە  مەهەپــە 
موافقــی ئەو گۆڕانکارییەن و داڕشــتنی 
ئــەو گۆڕانکارییــەش لــە الیــەن ئەوانــەوە 
کــراوە، هــۆکاری پێویســت بوونــی ئــەو 
شــی  شــێوەیە  بــەو  گۆڕانکارییــەش 
دەکەنــەوە. سیســتمی ئێســتای تورکیــە 
کــە بەرهەمی کودەتای ســاڵی ١٩٨٠ی 
ســەرۆکی لەشــکری تورکیــە "کەنعــان 
ئەورەنە" دەسەاڵتی جیبەجێ کردن لە نێوان 
دوو ســەری ســەرۆک کۆمارو سەرۆک 
وەزیــران کــە حکومــەت لــە خــۆ دەگرێت 
دابــەش کــردووە و دواتــر خــۆی بووەتــە 
ســەرۆک کۆمار، سەرۆک کۆمارێکی 
بە دەسەاڵتی زۆرەوە بە بێ بەرپرسیارەتی 
دانــاوە. هەروەهــا لــە هەندێــک بابەتــەوە 
ئەگــەر ســەرۆک کۆمــار و ســەرۆک 
دروســت  نەبــن کێشــە  وەزیــران هاوفکــر 
دەکات کــە ئــەو کێشــانە دەبنــە هــۆی 
دروســت بوونــی گرفت لە ســەقامگیریی 

گۆڕینــی  دوای  تایبــەت  بــە  واڵت 
شــێوازی هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆمار 
لە پارلەمانەوە بۆ هەڵبژاردنی ڕاســتەوخۆ 
لــە الیــەن خەڵکــەوە. ئــەو چەندە بــووە بە 
پێداویســتییەکی زەرووری. هەروەهــا ئــەو 
سیستمەی ئێستا خاوەنی زۆر گرفتی ترە 
کە دەبێتە هۆی دروســت بوونی نالەباری 
لــە بەڕێــوە بردن و ڕۆتینی ئیداری و زۆر 
بابەتــی تــر کــە ناتوانــێ وەاڵمــدەرەوەی 
ئێســتای تورکیــە و پێشــکەوتنەکانی و 
زۆر بابەتــی تــر بێت، هەر بۆیەش ڕەمزی 
پێشــکەوتن و گەیشــتن بــە ئامانجەکانی 
پارتــی  و  تورکیــە  ی   ٢٠٢٣ ویزیونــی 
دادوگەشە پێدان لە گرەوی ئەو گۆڕینەدا 
دەزانــن. لێرەدا گوتەکانی ســلێمان دەمیرل 
و تورگــوت ئۆزالی ســەرۆک کۆمارانی 
پێویســتیی  لەمــەڕ  پێشــوو  کاریگــەری 
شــێوەش  لــەو  سیســتمێکی  هەبوونــی 
وەک بەڵگەیەکــی تــر بــۆ ئــەو گۆڕینە 

دەهێنینەوە.
دژبەرەکان: 

هەدەپــە و پارتــی جەهەپــە و زۆر پــارت 
و الیەنــی تــر لــە خــۆ دەگرێــت، ئــەوان 
گۆڕینــی ئــەو ١٨ ماددەیە بــە گۆڕینی 
ڕێژیــم دەزانــن و تەنانەت باس لەوە دەکەن 
کە؛ لە کاتی پەسند کردنی ئەو گۆڕینە 
لــە ڕێفراندۆمــدا، دەبێتــە هــۆی دروســت 
بونــی حکومەتێکــی تاکــە کەســی کــە 
یــەک کەس بەڕێوەی دەبــات، ئەوەش بە 
دیکتاتــۆری لە قەڵەم دەدەن، تەنانەت ئەو 
دەســەاڵتانەی کــە لــەو دەســتوورە نوێیەدا 
کــە بــۆ ســەرۆک کۆمــار دانــراوە لــە 
دەســەاڵتی پادشاش زیاتر دەزانن، بگرە بە 
تەواوی پارلەمان الواز کراوە کە نەتوانێ 
چاودێــری بــە ســەر حکومەتــدا بــکات. 
هەروەهــا بە دیــاری کردنی ئەندامەکانی 
ئەنجومەنی دادوەری و دۆزگەری گشتی 
بە تەواوی دەســت بەســەر دەســەاڵتی داد 
دا دەگرێــت و هــەر ئــەو چەنــدەش وای 
کــردوە کە ئــەو گۆڕینــە دیکتاتۆریەتی 
لێ بکەوێتەوە. هەروەها ئەو دەســەاڵتانەی 
کە ســەرۆک کۆمار بۆ نوێ کردنەوەی 
بــە فەســخ کردنــی پارلەمــان  پارلەمــان 
ناودەبــەن و هەروەها دەســەاڵتی تری ڕەها 
لە دیاری کردنی ســەرۆکی زۆر دەســتە 
و دەزگا و هەروەهــا دەرکردنــی بڕیارنامە 
لــە کاتی بارودۆخی نائاســایی دا تورکیە 
تاکــە  بــەرەو دیکتاتۆریــەت و ڕێژیمــی 

کەسی بڕیاردەر دەبات.
لــە  کــورد  لــە  بەشــێک  کــوردەکان: 
چوارچێــوەی پارتــی دادوگەشــە پێــدان دا 
موافقــی ئــەو دەســتوورەن کــە ڕیژەکەی 
نادیــارە، هەروەها بەشــێکی کە خۆیان لە 
هەدەپــەدا دەبیننەوە بە تــەواوی دژی ئەو 
گۆڕینــەن، چوونکــە هەمــان قســەکانی 
بــەرەی دژبــەر دەڵێنەوە. لــە هەمان کاتدا 
نابێ لە بیرمان بچێت کە؛ لە هەڵبژاردنی 
ڕابــردوودا کــە ســەالحەدین دەمیرتاش لە 
گوتاری حەفتانەی ئەندامانی پارلەمانی 

خۆیــدا بــە زەقی و بە کورتــی لە ماوەی 
بــە  ناتکەیــن  گوتــی؛  چرکــەدا  چەنــد 
ســەرۆک، ناتکەین بە ســەرۆک، وەک 
دژبەرانــی  سەرســەختترین  لــە  یەکێــک 
ئــەو گۆڕینە هەژمــار دەکرێــن. هەروەها 
بەشــێکی تر بایکۆتی دەکەن و بەشیکی 

کەمیشی موافقن.
ئــەو  کــە؛  ئاشــکرایە  و  ڕوون  ئــەوەی 
دەســتوورە نوێیــە هیچــی بــۆ کــورد تێــدا 
نیە، یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەیە کە 

کورد بەشدار نەبووە لە نووسینی دا. 
ناسیۆنالیستە تۆخەکانی تورکیە لەگەڵی 
بوون بۆ نووســینی لە دەستوورەکانی سەد 
ســاڵی ڕابــردوو، کە حکومەتــی تورکیە 
هــۆکاری ســەرەکیی ئــەو ســتەمە بــووە، 
بــەالم ئەو ســتەمەی ئــەو جارە بەشــێکی 
لــە هەڵەی کوردەوە بــووە، چوونکە دوای 
بەدەســت  و  هەڵبــژاردن  لــە  ســەرکەوتن 
هینانی ٨٠ کورسی دەیانتوانی سیاسەتی 
وا بگرنــە پێــش کە لەســەر نووســینەوەی 
هەبــێ.  کاریگەرییــان  واڵت  یاســای 
ئەگــەر بــە گفتوگۆکانــی نێــوان هەدەپە 
و ئاکەپە با ئێســتا دەســتوورەکە کەمیش 
بــا هەندێک ماددەی بــە قازانجی کورد 
دەبــوو، چوونکە هێــزی مەهەپە و هەدەپە 
بــە ئەنــدازەی یەکتــرە. ئــەوکات بــاس لە 
خواستەکانی هەدەپە دەکرا. بەاڵم ئەمڕۆ 
باس لە خواستەکانی مەهەپە دەکرێ کە 

بۆ کورد لەوانەیە شتێکی تێدا نەبێت. 
چوونکــە هەمــوو مەرجەکانــی مەهەپــە 
دروســت  وا  تورکیایەکــی  کــە  ئەوەیــە 

بکرێت کە بە سودی کورد نیە.
چاالکوانــان و سیاســەتوانانی کــورد لــەو 
ناوچەیــە دەبــێ بــە خۆیانــدا بچنــەوە کە 
چــی بــووە و بۆچی بەو شــێوە بەرەو پاش 
ڕۆیشتن ڕووی داوە، تا ببێتە دەرسێک بۆ 
داهاتوو. کورد ناتوانێ بە بێ شــیکاریی 
ئەو ماوەیە هەنگاو بەرەو پێش هەڵبگرێت، 
هــەر بۆیــەش دەبێ ئەو سیاســەتە هەڵەی 
کــە لــە الیەنــی کــورد، بەڕێوەبــراوە، لێ 

وردەبوونەوەی بۆ بکرێ.
هەروەهــا ئەگەر لە تورکیا دەســتوورێک 
ڕەنگدانــەوەی  کــە  بنووســرێتەوە 
گرفتەکانــی تورکیا نەبێت، ئەوا ئەمڕۆ، 
ئــەو گرفتانــەی  یــا دووســبەی  ســبەی 
ڕوودەدن و لــە مێژووی تورکیادا هەبوون، 
دووبــارە دەبنەوە. تورکیــاش ناتوانێ بەبێ 
بــەو  بــگات  گرفتانــە  ئــەو  چارەســەری 

ئامانجەی کە بۆ خۆی داناوە.
بەکورتــی بــە قبول کردنی ئەو دەســتوورە 
یــا ڕەت کردنــەوەی لــە الیــەن خەڵکــەوە، 
ســەرکەوتن و گەیشــتن بــە مافەکانــی 
و  ڕێکخســتن  گــرەوی  لــە  کــورد 
یەکخســتنی هێزی کوردە و مەرج نیە لە 
هێزیکــدا بێــت، دەتوانێ لە چەندین هێزی 
هەماهەنگیشــدا بێــت. هــەر بۆیەش دەبی 

کورد بۆ ئەو چەندە تێبکۆشێت.

ئەلبۆرز ڕووئین تەن



ژمارە٦٩٨، ١٥ی خاکەلێوەی ١٠١٣٩٦

ن: جەماڵ ڕەسووڵ دنخه

شــانۆی ســەفەری حەســەن ڕۆحانــی، 
ســەرۆک کۆمــاری ڕێژیمی ئێــران لە 
ڕێکەوتــی ٥ی خاکەلێوەدا لە فیلتێری 
چاالکانــی  و  سیاســی  کارناســانی 
سیاسی ڕەد بوو و هەر کام لەو کارناس 
ڕوانگــەی  لــە  سیاســییانە  و چاالکــە 
خۆیانەوە ئەو سەفەرەیان لەژێر مەقەستی 
سیاستەوە  تێپەڕاند. ناوبراو لە سەفەری 
خۆیدا بۆ پارێزگای ســنه وەک هەموو 
کاربەدەســتانی دیکەی ســەرکوتکەری 
ڕێــژم هەندێــک وادە و بەڵێنــی وەک 
هەمیشــە جێبەجــێ نەکــەراوی  هێنایە 
وەک   پرســی  لــە  باســی  و  گــۆڕێ 
وتنــەوەی زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی 
کرد. له مانگی ڕەشەمەی ساڵی١٣٩٣ 
یشــدا، بــۆ یەکــەم جار له مێــژووی ئەم 
کــوردی  وانــەی  کتێبــی  ڕێژیمــەدا 
تایبــەت بــە خۆلــی یەکەمــی ناوەنــدی 
لــه قوتابخانەیەکــی شــاری ســەقز بــە 
ســەر قوتابیاندا باڵو کرایەوە کە ئەوەش 
هیچ بەهایەکی مەعنەوی بۆ نەتەوەی 
کــورد نەبوو و تەنیا بەالڕێدابردنی فکر 

و ویستی خەڵک بوو.
حه ســه ن ڕۆحانــی لــه م ســه فه ره  یــه ک 
ڕۆژەیــه دا بــۆ پارێزگای ســنە، چه ندین 
به رهه مهێنانــی  و  ئابــووری  پــڕۆژە ی 
کــردەوە، بەاڵم چاالکوانانی سیاســی و 
ئابووریــی کورد دەڵێن "ئەو پرۆژانە هی 
چەندین ساڵ لەمەوبەرن و دەبوایه پێشتر 

جێبەجێ کرابان".
 ڕەخنەگرانــی نێوخــۆ و بەتایبــەت هێزە 
دژبــەری  کوردەکانــی  ئۆپۆزیســیۆنە 
حەســەن  ســەفەری  ئێــران،  ڕێژیمــی 
ڕۆحانــی بــۆ ســنە بــە پڕوپاگەنــدە بــۆ 
هەڵبژاردن لەقەڵەم دەدەن و لەو باوەڕەدان 

هیچ دەسکەوتێکی بۆ خەڵک نابێت.
یەكێک لــه وادەکانی ڕۆحانی، دانانی 
خەڵكــی خۆماڵــی بــوو لە پۆســتەکانی 
بەڕێوەبەری لە پارێزگای ســنەدا، بەاڵم 
جێبەجێــی نەكرد، ئــەوەش لە کاتێکدایە 
کــە لــە پارێزگاکانــی دیکــەی ئێــران، 
خەڵکــی  بــە  خۆجێییەکانــی  پۆســتە 

ناوچەکە دەدرێت.
ئەو وادەیــەی ڕۆحانی نەتەنیا جێبەجێ 
نەکــرا، بەڵکــوو لە وتارێکــدا باس لەوە 
کردبــوو کــە؛ "ئێمــە بەپێــی شــیاوی و 
لێهاتوویی کەســەکان بۆ بەرپرسیارەتی 
دیــاری دەکەیــن و لــە پارێــزگای ســنه 
کەســی شــیاوی تێــدا نیــه". ئــەو وتــە 
خــۆی  ناوبــراو  پووچــەی  و  بێ مانــا 
دەرخــەری ئەوەیه کە ناوبراو کەســێکی 
هیــچ  و  درۆزنــه  و  لەمســت  گــوێ 

کردەوەیەکی نیه.
ناوەندەکانــی توێژینەوە لە مافی نەتەوە 
و ئایینزاکانی نێو ئێران باس لەوە دەکەن 
کــە؛ نەتەنیا لە دەورانی دەســەاڵتداریی 
حەســەن ڕۆحانی دۆخی ئەو کەمینانە 
باش نەبوو، بەڵکوو ســەرکوتی زیاتر بە 

شێوازی جیاوازتر پەرەی سەندووە.
ئەو ســەفەرەی ســەرکۆماری ڕێژیم لە 
کاتێکدایــە کــه بەپێی ئامــار و داتای 
پارێــزگای  ئێــران،  ڕێژیمــی  خــودی 
و  کرماشــان  دوای   %٢١.٦ بــە  ســنە 
ســێهەمین  بــە  چوارمەحاڵ وبەختیــاری 
پارێزگای بێکاری ئێران دێتە ئەژمار و 
بــە گوتەی نوێنەرانی ئەو پارێزگایە لە 
مەجلیســی ڕێژیــم، گەورەترین گرفتی 

خەڵکی پارێزگای سنە، بێکارییە.
پارێــزگای  بــۆ  ڕۆحانــی  ســەفەری 
ســنە کۆمەڵێــک دروشــمی تێــدا بــوو 
و دیــارە کــە هیچــکام لــەو پڕۆژانــەی 
کــە ناوبــراو باســی لێــوە کــرد جێبەجێ 
نابێــت و تەنیــا قســەیەکی ڕواڵەتییــە. 
ســەفەری نابــراو بۆ ســنه تەنیــا بواری 
ئەمنییەتــی و سیاســی لەخــۆ دەگرێــت 
و بــۆ بەهێزکردنــی زیاتری دەزگاکانی 
پارێزگایــە  لــەو  ڕێژیــم  ســەرکوتی 
ڕۆحانــی  دەردەخات.حەســەن  خــۆی 
ســەرکۆماری ڕێژیــم کەســێکە کە لە 
مــاوەی تەمەنی خۆیدا  بەرپرســیارەتی 
گرینگــی لــە ڕێژیمدا هەبــووە و ناوبراو 
زیادەخــوازی  شــەڕی  ســەردەمی  لــە 
ســەرۆکایەتی  عێــراق دا  و  ئێــران 
ســتادی شــەڕی لــە ئەســتۆ بــووە و لە 
عەمەلیاتی ناســراو بــە )کەربەالی ٥(
دا ڕێژیمــی ئێــران گەورەتریــن تێچووی 
ماڵــی و مــاددی دا کــە ڕێژیمی ئێران 

٦٥٠٠٠ هــەزار هێــزی خۆی بەکوشــت 
دا و ئەو عەمەلیاتە وەک دەستپێکێک 
بــۆ کۆتایــی هێنانــی شــەڕی ٨ ســاڵە 
دەزانن.بەپێــی بەرپرســیاری و مێــژووی 
ســەرکۆماری ئێســتای ڕێژیمی ئێران، 
ڕوون و ئاشــکرایە کــە ناوبــراو جیــا لە 
کوردســتان  لــە  ئەمنییەتــی  پــڕۆژەی 

هیچ بەرنامەیەکی دیکەی نیه.
چــوار ســاڵ ســەرکۆماریی حەســەنی 
دەچێــت.  کۆتایــی  بــەرەو  ڕۆحانــی 
یەکێــک لــە ســەرەکی ترین قســەکانی 
خەڵــک، بــە تایبــەت چینــی سیاســی 
و  ئابــووری  و  مەدەنــی  و چاالکانــی 
فەرهەنگــی لــەم مــاوەدا بــاس لەســەر 
دەوڵەتــی  کــردەوەی  هەڵســەنگاندنی 
ڕۆحانییــە. ئــەو دروشــمانەی کــە پێش 
١٣٩٢ی  ســاڵی  هەڵبژاردنەکانــی 
هەتاوی دابووی، کە تا چەندە جێبەجێ 

کراوە؟؟!!
کوردســتانی  لــە  ئێســتا  کــە  ئــەوەی 
ڕۆژهەاڵت لە بەرچاوە، هەمان "ئاش و 
کاسە"ی جارانە، کە تەنیا بە شێوازێکی 
دیکە لە کوردستان جێبەجێ دەکرێت و 
ئەو ڕێژیمە لە ماوەی دەسەاڵتی خۆیدا 
لــە کوردســتان ئاوەدانکردنــەوە نــاکات 
مەگــەر لــە بەرژەوەندیــی ئەمنییەتــی 

خۆیدا بێت.
لەو پیوەندییەدا و بۆ ڕوونتر کردن و تاوتوێی 
زیاتری ئەم مژارە، ســەرنجتان بۆ وتووێژێکی 
تایبەتــی ڕۆژنامــەی کوردســتان لەگەڵ بەڕیز 
شــاهۆ حوســێنی چاالکــی سیاســی لــە واڵتــی 
ئاڵمــان و خاوەنی بڕوانامەی کارناســیی بااڵ 

لە زانستە سیاسییەکاندا ڕادەکێشین:
شاهۆ حوسێنی: لەپاش حزووری بەرباڵوی 
پێشــمەرگە، ئەگەری هەڵگیرســانەوەی 
چەکــداری  بەربــاڵوی  خەباتێکــی 
ناوەنــدە  و  بەرپرســان  پەرۆشــیی  بۆتــە 

ئەمنییەتییەکان.
کوردســتان: هاتنی ڕۆحانی لە بەرەبەری 
هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماریی ڕێژیم 
لــە وەرزی بەهــاری ئەمســاڵدایە، بــاس 
لەوە کراوە کە ئەم سەفەرە بۆ پڕۆژەی 
و  بەرهەمهێنــان  "خزمەتگــوزاری، 
ئابوور"ییە و بۆ ڕەخساندنی هەلی کار، 
ئەوەش لە کاتێکدایە کە پارێزگای سنە 

یەکێــک لــە بێکارتریــن پارێزگاکانه؟ 
ڕای ئێوە لەم بارەیەوە چیه؟

شــاهۆ حوســێنی: بێگومــان ئــەو ســەفەرە 
کورتــە یــەک ڕۆژەیــە تەنیــا و تەنیــا 
بــۆ کردنــەوەی هێندیــک پرۆژەیە کە 
ئەگــەر لۆژیکیانە لێکــی بدەیەوە هیچ 
ســەرۆک کۆمار  نییــە  زەروورەتێکــی 
بێــت و بیانکاتــەوە. دەشــکرێ چەنــد 
کوردســتان  پارێــزگای  بەرپرســیکی 
بــوون  نزیــک  بــەاڵم  بیانکەنــەوە، 
کــردوە  وای  هەڵبــژاردن  لەبەرەبــەری 
کــە کردنــەوەی گەاڵڵــەکان جۆرێــک 
نزیــک  کــە  بکــرێ  پێشــبینی 
هەرەوەهــاش  و  هەڵبــژاردن  لــە  بێــت 
بیانکاتــەوە.  و  بێــت  ســەرۆک کۆمار 
بــە  زۆرتــر  ســەفەرە  ئــەو  مــن  بۆیــە 
ســەفەرێکی تەبلیغاتــی بــۆ هەڵبژاردن 
دەزانــم. ئەگینــا شــرۆڤەیەکی ســادە و 
چاوخشــاندنێک بە ڕێــژەی بێکاری و 
کوژرانی ڕۆژانەی کۆڵبەران کە لەبەر 
بێــکاری، بێ داهاتــی و نەداری ڕوویان 
لــەو کارە ســەختە کردوە، دەیســەلمێنێ 
کــە کوردســتان وەک پارێزگا و کورد 
وەک شــارۆمەندێکی دەرجــە چەنــد، 

بەتەواوی پەراوێز خراوە.
کوردســتان: ڕۆحانــی دووهەم جارە کە 
لە ماوەیەکی کورتدا "ئەمسال و ساڵی 
ڕابــردوو" ســەفەری بۆ پارێزگای ســنه 
کــرد، بەپێــی ڕابردووی بەرپرســیارەتی 
ئــەم  و سیاســیی  ئەمنییەتــی  بــااڵی 
کەســە و خەباتی ئیستای ڕۆژهەاڵت، 
ســەفەری ناوبراو لــە چ بوارێکدا زیاتر 

خۆ دەبینێتەوە؟
کوردســتان  بێگومــان  حوســێنی:  شــاهۆ 
لەپاش حــزووری بەرباڵوی پێشــمەرگە 
و ئەگەری هەڵگیرسانەوەی خەباتێکی 
بەربــاڵوی چەکــداری بۆتە پەرۆشــیی 
بەرپرســان و ناوەنــدە ئەمنییەتییــەکان، 
بەتایبەتــی بــۆ حەســەنی ڕۆحانی کە 
لەگــەڵ بناژۆخوازەکان لە ڕکابەریدایە 
و کوردســتان وەک پێگەی سوونەتیی 
دژە بناژۆخوازی چاوی لێ دەکرێ. بۆ 
حەسەن ڕۆحانی گرینگە کە متمانەی 
و  نــەدات  لەدەســت  کــورد  خەڵکــی 
دەیســان  پارێزگایــە  ئــەو  دەنگەکانــی 

بۆخۆی مسۆگەر بکاتەوە.
کوردستان: ڕۆحانی لە سەفەری پێشووی 
ئەمنییــەت  کردبــوو  داوای  خۆیــدا 
پارێزگایــەدا  لــەو  یەکگرتوویــی  و 
بپارێــزن، ئایــا بــە نــاو خزمەتگــوزاری 
هەوڵەکانــی  لــە  ئاوەدانکردنــەوە  و 

میلیتاریزەکردنی ئەو پارێزگایە نین؟
تایبەتمەنــدی  چەنــد  حوســێنی:  شــاهۆ 
وەهای کردووە کە کوردســتان هەمیشە 
نســێی ڕوانگە و کردەوەی ئەمنییەتیی 

بەرپرسانی حکوومیی بەسەرەوە بێت.
کەمینەیەکــی  وەک  کــورد  ئەلــف( 
تێکۆشــەر و قەیرانســاز بــۆ دەســەاڵتی 

ناوەندی بەدرێژایی مێژوو.
ب( هاوسنوور بوونی کوردستان لەگەڵ 
پارچەیەکــی تری دابڕاوی کوردســتان 
کە بەدرێژایی مێژوو ڕێگا و ناوەندێکی 
گەیشــتنی بیر و هزری تازە و مۆدێڕن 

لە ڕۆژئاواوە بەرەو ڕۆژهەاڵت بووە.
دانیشــتوانی  ئایینــی  جیاوازیــی  پ( 
کوردســتان لەگــەڵ ئایینــی فەرمیــی 

دەسەاڵت و زۆرینەی ئێران بەگشتی.
بۆیــە میلیتاریــزە کــردن و ئەمنییەتــی 
کردنی کوردستان ڕەوتیکی بەردەوامی 

دەسەاڵت بووە.
کوردســتان: کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لە 
مــاوەی یــەک ســاڵی ڕابــردوودا و لــە 
دۆخــی ئیســتادا شــوێنێکی نائەمن بۆ 
ڕێژیم بووە، بەرپرسانی نیزامی بەردەوام 
ســنوورەکان  پتەوکردنــی  لــە  باســیان 
کردووە، پێتان وایە ناوەرۆکی سەفەری 

ڕۆحانی ئەم بوارەوەش دەگرێتەوە؟
هــەروەک  دیــارە  حوســێنی:  شــاهۆ 
پێشــتر ئامــاژەم پێ کــرد، ئــەو ســەفەرە 
و  یەکڕۆژەیــە  کورتــی  ســەفەرێکی 
ڕۆحانــی تەنیــا پــێ ڕادەگات کە چەند 
مــن  بۆیــە  بکاتــەوە،  گەاڵڵەیــەک 
کەمتــر بەســەفەرێکی ئیــداری وەک 
و  دەبنیــم  پێشــووتری  ســەفەرەکانی 

پێموایە سەفەرێکی تەبلیغاتییە.
کوردستان: ناوبراو باسی لە هێلی ئاسنین 
بــۆ دەریــای "مەدیتەرانــە" کردبــوو کە 
بــە عێــراق و ســووریدا تێپــەڕ دەبێــت. 
بەپێــی بارودۆخــی ئابووریــی ئێــران و 
لــە  ڕێژیمــە  ئــەم  دەســتێوەردانەکانی 

واڵتانی دراوسێ، ئەم قسەیە زیاتر چی 
لە خۆ دەگرێت؟

شاهۆ حوسێنی: من پێموایە ئەو گەاڵڵەیە 
کە باسی لێوەدەکرێ بریارە لە باشووری 
کوردســتان ڕا بەرەو ســوووریه و زەریای 
مەدیتەرانــە بــروات، لــەوە ناچێــت کــە 
گەاڵڵەیەکی تۆکمە و کاربۆکراو بێت، 
من زۆرتر وەک دروشمێکی پێشوەختی 
هەڵبژاردنــی ڕۆحانــی دەیبنم، چوونکە 
لەقەیراناویتریــن  یــەک  ناوچەیــە  ئــەو 
ناوچەکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوینــە و بــە 
هیــچ شــێوەیەک هیــچ دەســەاڵتێک 
ســتراتژیکی  ئــاوا  ســەرمایەگوزاری 
لەســەر نــاکات و ئێــران تەنیــا و تەنیــا 
تێیدا خەریکی ئاژاوە نانەوە دەبێت و بۆ 
سەرقاڵ کردنی کورد و هێزی کوردی 
بۆ نەگەیشــتن بەئامانج و دوور بوونەوە 

لە ئاسۆیەکی ڕوون.
کوردستان: به گشتی ڕای خۆتان لە سەر 
ئەم ســەفەرەی ڕۆحانی بۆ خوێنەرانمان 

باس بکەن؟
شــاهۆ حوســێنی: دیــارە ئــەو ســەفەرە بــۆ 
ســەرلەنوێی  کردنــەوەی  مســۆگەر 
دەنگــی کــورد و پارێزگای کوردســتان 
مــن  ئەگینــا  ڕۆحانیــە،  حەســەن  بــۆ 
پێموانیــە کــە ئــەو گەاڵاڵنــەی ڕۆژی 
شــەممە بڕیــارە لە کوردســتان لە الیەن 
حەســەن ڕۆحانییــەوە بکرێنــەوە، هیــچ 
پەراوێزخــراوی  ســیمای  لــە  شــتیک 
ئــەو پارێزگایە و بەگشــتی کوردســتان 
بگۆڕن، کوردستان پێویستی بە خزمەت 
و گەاڵڵــەی زۆر ســتراتژیک و گەورە 
هەیــە کــە النیکەم بتوانــێ بڕێک لەو 
هەاڵواردنانــەی زیاتــر لــە ســێ دەیەیی 
ڕابــردوو قەرەبــوو بکاتەوە، بــە گوێرەی 
ئامارێکی فەرمی کە دراوە، بریارە ئەو 
گەاڵاڵنــە هەلــی کار بــۆ ٦٠٠٠ هەزار 
کــەس دابیــن بکــەن، کــە بێگومان ئەو 
ئامــارە زێدەڕۆیــی زۆری تێــدا کراوە و 
حەســەن ڕۆحانی بەهۆی گوشارەکانی 
ڕێبەری لەمەر ســەرکەوتوو نەبوونی لە 
دابین کردنی هەلی کار، پێویستی بەو 

ئامارانە هەیە.

شاهۆ حوسێنی

شانۆیەکی درۆزنانە
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کە الشەی ساردی چوارچرا 

وەکوو ھێشووی سەرما بردوو 

لە سێدارە کرانەوە 

دار.. بەجێ ما 

ھەژارانی ساباڵخ بردیان 

زستانیش بوو نەیانسووتان 

سەرمایشیان بوو نەیانسووتان 

لەو دارانە.. لەو تەختانە 

چوار بێشکەی سووریان دروست 

کرد 

لەو ڕۆژەوە ھەتا ئەمڕۆ 

ئەدەب وهونەر

گرێچنی هونەر و شۆڕش
هونەرمەند قادر ئەلیاسی لە دیامنەیەکدا لەگەڵ ژووری پێشمەرگە و ڕاسان – ئەدەب و هونەر

دیامنە: هیوا میرزایی

ئامادە کردنی: سارا پارسا

لەدایکبووی  ئەلیاسی،  قادر  هونەرمەند 

کەسایەتییە  لەو  یەکێک  زەهاو،  ناوچەی 

هونەرییانەیە کە ساالنێکی دوور و درێژە 

شۆڕش  و  هونەر  لە  گرێچنێک  توانیویە 

پێکەوە پێشکەش بە ئۆگرانی دنیای شۆڕش 

بەرگری  هونەری  تایبەتی  بە  و  هونەر  و 

لەگەل  دیامنەیەکدا  لە  بەڕێزیان  بکات. 

پێشمەرگە و ڕاسان وەاڵمی چەند  ژووری 

ژوورە  ئەو  بەڕێوەبەرانی  پرسیارێکی 

تێلێگرامییە دەداتەوە. کە لێرەدا سەرنجی 

خوێنەرانی الپەڕەی ئەدەب و هونەری بۆ 

ڕادەکێشێن.

بەڕێز کاک قادر ئەلیاســی جەنابت لە 
ســاڵی چەنــد و چــۆن  بــوو هاتیتــە نێو 

دونیای هونەر و گۆرانی وتن؟
کەســیک  دەکڕیــت،  بــاس  جــار  زۆر 
کــە دەنگی بــۆ ئەوە دەبێــت گوێی لێ 
لــە منداڵییــەوە دیــارە.  بگیرێــت هــەر 
منیــش لــە ماڵــی خۆمانــەوە لــە ژێــر 
ســابات یــان لــە ژێــر کەپــری دەنگــی 
لــە  بــوو،  باوکــم کــە دەنگــی خــۆش 
بنەماڵەیەکــدا کــە گۆرانیی پێ حەرام 
نەبــوو، دەتوانــم بێژم هەر لــە منداڵییەوە 
دەستم کرد بە  گوێ گرتنی گۆرانی و 
گۆرانی وتن. دواتریش چاالکییەکانی 
قوتابخانەکان. پێش لە مەدرەسە  دەستم 
پــێ کــرد و ئەکرێ بێژم لە ســەردەمی 
مێرمنداڵیشــمدا، واتە ســەرەتای ١٩٧٠ 
یــا ١٣٤٩، ئــەو کات تەمەنم لە بەینی 
١١بــۆ ١٢ ســاڵ بــووە، لــەو تەمەنــەدا 
ئەتوانــم بێژم بە هاوکاریی مامۆســتای 

کۆچ کــردوو یەدۆڵــاڵ ڕەحمانــی ســێ 
گۆرانیم تۆمار کرد لە کرماشان.

ســەردەمی چاالکیــی هونەریی جەنابت 
لە کاتی مێرمنداڵی و ئەو ســەردەمەدا 
چــۆن بــوو و چ جیاوازییەکــی لەگەڵ 

ئێستادا هەیە؟
ئــەو کاتــەی کــە مــن دەســتم کــرد بە 
گۆرانــی وتــن، ئەتوانم بێــژم لەو پەڕی 
دەســتەنگی دا و لەو پــەڕی بێدەرەتانیی 
هونەردا بووین. مووزیســییەنێکی وا لە 
شاری سەرپێڵی زەهاو و لەو دەوروبەرەدا 
دەســت نەدەکەوت، ئــەوە لە الیەک، لە 
الیەکــی دیکەشــەوە بــۆ خــۆم منداڵــی 
بنەماڵەیەکــی هەژار بووم. هاوینان کە 
لە چاالکیی قوتابخانەکان هەڵئەبڕیاین 
دەبوا بچوایەتین بۆ ئۆردوگای ڕامسەر 
یــان ئــۆردووی ڕامســەر لــە باکــووری 
ئێــران، دەبوو مــن یا کرێکاری بکەم یا 
کاری کشــتوکاڵ، و بەگشــتی دەبــوو 
لــە الدێ یارمەتیــی ماڵــەوەم بدایــەت. 
بەگشــتی دەتوانم بێژم ژیانی ئەو کاتە 
تێکەاڵوێــک  کاتــە  ئــەو  هونــەری  و 
بــوون لە ئەوپــەڕی بێدەرەتانــی. ئەگەر 
بڵێــم جیاوازیــی لەگــەڵ ئێســتا چییــە، 
دنیای ئێستا دنیای دیجیتاڵییە، دنیای 
ئینتێرنێــت و ڕاگەیاندنەکانــە و ئەوانــە 
دنیایــان  ئەوتــۆ  وەهــا  شــێوەیەکی  بــە 
ئەتوانــم  کــە  کردووەتــەوە  بچــووک 
و  ئاســمان  زۆرن،  جیاوازییــەکان  بێــژم 
کاتــە  ئــەو  هەیــە.  جیاوازییــان  زەوی 
هیــچ کەرەســتەیەکی تۆمــار کردنــی 
دەنــگ کــە بتوانیــت کاری پێ بکەیت 
و بەردەســت بێــت، بوونــی نەبوو، ئێســتا 
دەیــان کەرەســتەی تێکنیکیــی تایبەت 
بــە دەنــگ و دەیــان دەنــگ و ڕەنگــی 

فێــر  بــۆ  لەبەردەســتایە  جۆراوجــۆر 
خوازێــک کە بتوانێــت کاری هونەری 

بکات. 

جنابــت لە ســەرەتای شۆڕشــی گەالنی 
حەقخوازانــەی  خەباتــی  و  ئێــران 
گەلــی کــوردەوە ســەرەڕای ئــەوەی کە 
بــەاڵم  بــووی،  هونەرمەنــد  کەســێکی 
چەکی شــەرەفت لە شــان کرد و بوویت 
بڵێــن  پێمــان  ســەرەتا  پێشــمەرگە.  بــە 
پێشــمەرگەی کام حیزب بوون و بۆچی 

پێشمەرگایەتیتان هەڵبژارد؟
لە ڕاســتیدا پاش سەرکەوتنی شۆڕشی 
گەالنی ئێران  و بەتااڵن بردنی لە الیەن 
کۆماری ئیسالمییەوە، من هەستم کرد 
کە ناتوانم بەرانبەر ئەو بارودۆخەی کە 
بەسەر واڵتەکەمدا و بەسەر گەلەکەمدا 
ســەپاوە، بێدەنــگ بم. ڕەنگــە بمتوانیبا 
بــە هونــەر دەڕیبــڕم، بــەاڵم ئــەو کاتە، 
هونەرێکــی ئــاوا لــە منــدا هونەرێکــی 
کــرچ و کال دەبــوو. ئــەوە لەالیــەک، 
الیەکی دیکەشــەوە هونەرمەندێک کە 
لەگەڵ دەنگی پێشمەرگە بکەوێت واتە 
بکەوێتە هاودەنگی لەگەڵ پێشــمەرگە 
و لەگــەڵ خەبــات، ئــەوە لــە سیســتمی 
کۆماری ئیســالمیدا جێــگای نابێتەوە. 
بۆیە لەساڵی ١٣٦٠ هەتاوی کە ٨١ی 
زایینی دەکات من بووم بە پێشمەرگەی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
و لــە هێــزی شــاهۆ و دواتــر لــە هێــزی 
دااڵهــۆ و پاشــان مەڵبەنــدی یــەک و 
کۆمیســیۆنی سیاسی نیزامی سازمان 
ســەردەمی  لــە  بێــژم  ئەتوانــم  و  درام 
پێشــمەرگایەتیم دا ڕۆشــتوم بۆ زۆربەی 
شــوێنەکانی کوردســتان. پێشمەرگەی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 

بــووم و بــە شــانازییەوە ئێســتاش خــۆم 
بــە ئەندامێکــی بچووکــی ئــەو حیزبــە 
دائەنێــم. لەگەڵ ئەوەیکە هونەر لەگەڵ 
پێشــمەرگایەتی دا لــە هەندێ شــوێنەوە 
یــان لەگــەڵ حیزبایەتیــدا لــە هەنــدێ 
شــوێنەوە یــەک ناگرنــەوە، بــەاڵم کــە 
هونــەری  کاری  شــانۆ  ســەر  ئەچمــە 
ئەکــەم، کــە هاودەنــگ ئەبــەم لەگەڵ 
ئەندامێکــی  بێگۆمــان  هاوڕێکانمــدا، 
حیزبــم کە بــۆ مافی گەلێــک خەبات 
دەکات، بێگۆمــان ئــەو هونــەرەش کــە 
من بانگەشــەی بۆ دەکەم دەبێ لەگەڵ 
مافــەکان و ئامانجەکانی گەلەکەمدا 
خۆی بگرێتــەوە و حیزبی دێموکراتیش 
بــە حیزبێکــی دەمڕاســتی ئــەو خەباتــە 
دەزانم و تا ئێستاش شانازیی ئەندامەتی 

لەم حیزبەمدا هەیە.

مامۆستا گیان زۆر کەس لەو بڕوایەدان 
کــە سیاســەت زەبر لە هونــەر ئەدا، ئایا 
بۆچوونــەدا  ئــەم  لەگــەڵ  جەنابیشــت 

هەیت؟
پێش ئەوەی وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەمەوە، 
لەبیــرم چوو بڵێم کاســێتێکی ســروود و 
گۆرانیــم بە دەنگ و بــە مێلۆدییەکی 
مندااڵنــە لەگــەڵ کەســێکدا کــە ئــەو 
کاتــە بــە دیــل گیرابوو تۆمــار کرد لە 
بنکەکانــدا. دواتریــش کەوتــە دەســتی 
بەشــێک لە پێشــمەرگەکان و دەست بە 
دەست ئەگەڕا و بۆخۆم بە بەرهەمێکی 
ســەربەخۆم نەزانیــوە و نایزانــم، بەاڵم بە 
هەرحاڵ ئەوەم لە بیر چوو باســی کەم. 
لەســەر ئــەوەی کــە سیاســەت زەبــر لــە 
هونەر دەدات یان نە، من باوەڕم وا نییە 
ئەگەر هونەر هونەرێکی ســەربەخۆ بێت 
واتە بتوانێت وەک هونەر ڕوانگەیەکی 

بەرچاوڕوونــی هەبێت، ئەتوانێت هەندێ 
یــەک  سیاســەتیش  لەگــەڵ  جاریــش 
چ  سیاســەتە  ئــەو  بــەاڵم  بگرێتــەوە، 
سیاســەتێکە کە زەبــر لە هونەر ئەدات؟ 
سیاســەتێکە کــە سیاســەتی پاکتــاوی 
کــە  سیاســەتێکە  هەبێــت،  ڕەگەزیــی 
سیاســەتی کۆمــاری ئیســالمی بێــت، 
سیاســەتی واڵتانــی داگیرکــەر بێــت. 
بێگۆمــان ئــەوە زەبر لە هونــەر و مافی 
نەتەوەکــە یــان گەالنــی ئــەو ناوچەیــە 
بــە گشــتی ئــەدات، بەاڵم مــن پێم وایە 
سیاسەت ئەگەر لە خزمەتی کۆمەڵگادا 
بێــت، ئەتوانێــت ببێت بە پاڵپشــتێک بۆ 
هونەریش، بۆئەوەی هونەر و هونەرمەند 
لــە پاڵ ئەو سیاســەتەدا گەشــە بکات. 
مــن لێــرە سیاســەت مەبەســتم شــێوەی 
سیســتمی دەســەاڵتداریی ئــەو واڵتەیە، 
بۆیــە ئەگــەر لــە بێین سیاســەت وەکوو 
دەســەاڵت چاوی لــێ بکەین، بێگومان 
ئــەو دەســەاڵتە ئەگــەر خەڵکــی بێــت و 
خەڵکــدا  ویســتی  و  ئامانــج  لەگــەڵ 
یــەک بگرێتــەوە هونەریش لــە پاڵ ئەو 
بــکات.  ئەتوانێــت گەشــە  سیاســەتەدا 
بەاڵم ئەگەر سیاسەتێکی سەرەڕۆ و پڕ 
لــە زەبروزەنگ بێت و دیکتاتۆری بێت، 
بێگومــان نــەک زەبر لە هونــەر ئەدات، 
هەر ئەو جۆرە کە باســمان کرد زەبر لە 
هەمــوو پیرۆزییەکانی دیکەش ئەدات. 
هونــەری ســەربەخۆ کــە ئەگــەر دوایی 
بینــەوە باســی بکەیــن لــە چ کاتێکــدا 
هونەری ســەر بەخۆیە، لــە چ کاتێکدا 
هونەر و سیاسەت لەگەڵ یەک تێکەڵ 
بکرێــن، هەندێ چەمک و دەســتەواژە 
هــەن کــە ئەگــەر کات هەبێت باســیان 

دەکەم.

هونەرییەکانتــان  کارە  لــە  باســتان 
و  کــرد  مێرمنداڵــی  لەســەردەمی 
فەرمووتــان بــە هــۆی بەرپرســایەتی لە 
مەجالــی  پێشــمەرگایەتی  ســەردەمی 
کاری هونەریتان کەم بووە، پرسیارەکەم 
ئەوەیــە کــە لە چ کات و ســەردەمێکدا 
سەر لەنوێ گەڕانەوە بۆ کاری هونەری 

و بەرهەمی ئەو سااڵنە چ بووە؟
بەرهەمــی  یەکەمیــن  بێــژم،  ئەتوانــم 
تۆمار کراوم کاســێتی "دەردی دووری" 
بــوو لــە ســاڵی ١٩٩٥ی زایینیــدا کــە 
دەکاتــە ٧٤ی هەتــاوی. ئەو کاســێتەم 
بە هاوکاری و پشــتیوانیی مامۆستای 
"ڕەشــیدی  مامۆســتا  خۆشەویســتم 
و  "ڕەشــی خان"  بــە  ناســراو  فەیزنــژاد" 
هەروەهــا هاورێیەکــی دیکــەم بە ناوی 
و  فارســە  کــە  حســێینی ڕاد"  "جاویــد 
دانیشــتووی  و  ئیســفەهانە  خەڵکــی 
بەرهــەم  و  هێنایــە  نۆروێــژە  واڵتــی 
بێــژم  ئەتوانــم  ئــەوەش  دوای  و  کایــە 
بەرهەمەکانــی دیکەم یــەک لە دوای 
کاســێتە  ئــەو  کــرد.  تۆمــار  یــەک 
دەســتپێکی کاریــی تۆمــار کراوی من 
بــوو، وەکــوو کارێکــی تۆمــار کــراو، 
وەکوو کارێکی سەربەخۆ. لە پێشتریش 
لــە یەکــەم پرســیاردا  گوتــم؛ من ســێ 
گۆرانیــم لە وێســتگەی کرماشــان یان 
لــە کاتــی  ڕادیــۆ دەنگــی کرماشــان 
خۆیــدا تۆمار کــردووە، بەاڵم ئەو ســێ 
گۆرانییــەم فۆلکلــۆر بــوون و ئــەوە بــە 
کاری ســەربەخۆ دانانێــم. بــۆ ئــەوەی 
وەاڵمــی پرســیارەکەم بــە کۆنکرێتــی 
دابێتــەوە، یەکەمیــن بەرهەمی هونەریم 
١٩٩٥ی زایینــی بووە بە ناوی "دەردی 

دووری" کە بە شیوەی کاسێت بوو.

بەشی یەکەم

ئەو النکانە 

ھەر ئەگەڕێن 

ئەم ماڵ.. ئەو ماڵ 

ئەم دەست ئەو دەست 

وەریان ئەگرن 

ئەی نابینی ھەزاران 

قازی محەممەد 

لەسەر لووتکە وەستاون 

و 

چەک ھەڵئەبڕن؟!

                 

             »شێرکۆ بێکەس«

مەرەخەسیی زیندانی سیاسی
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