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کەریم پەرویزی:
خەڵک بە هاتنیان بۆ 

سەر شەقام...

باشووری کوردستان 
و بنچینەی خەباتی 

گەلی کورد

ڕاسان 
پرۆژەیەکی 
سیاسیی نوێ..

زیندانیی سیاسی 
بوونی نییە

لە واڵتێکی ژێر دەسەاڵتێکی دیکتاتۆری 
و فاشیستیدا، شتێک بە ناوی زیندانیی 
و  هەبــێ  ناتوانــێ مانایەکــی  سیاســی 
ئاماژەیەک بۆ شتێکی راستەقینە نابێ. 
لــە راســتیدا چەمکی زیندانیی سیاســی 
دەتوانــێ چەمکێکــی چەواشــەکارانە و 

بەالڕێدابەرانە بێ.
زینــدان بــە پێــی مانــا و واتــای خۆی و 
تاکەکانــدا  زێهنــی  لــە  وێنایــەی  ئــەو 
تاکــە  کــە  شــوێنێکە  دەکا،  دروســتی 
و  نــۆڕم  لــە  ئەوانــەی  و  ســەرەڕۆکان 
یــان  الدەدەن  کۆمەاڵیەتییــەکان  بەهــا 
لــە  پێکەوەیــی  ژیانــی  چوارچێــوەی 
کۆمەڵگایەکــدا دەخەنــە ژێر پــێ، تێیدا 
رادەگیرێن و دەبێ بە شــوێنێک کە هەم 
ســزای تاکــی ســەرەڕۆ و دژبەری یاســا 

دەدا و هەم حوکمی یاسا دەچەسپێنێ.
لــەو کارکردە گشــتییەی زیندانــدا، ئیتر 
دێموکراتیــک  چ  سیســتەمێک  هــەر 
چ  و  دێموکراتیــک  نیمچــە  چ  و 
نادێموکراتیــک بــە پێــی بەرژەوەنــدی و 
ئاکاری خۆیان کەڵک وەردەگرن و یاسا 
جیــاوازەکان، شــێوازی کەڵــک وەرگرتن 
جیاوازەکانــدا  سیســتمە  لــە  زینــدان  لــە 

دەستنیشان دەکەن.
وەکــوو  فاشیســتیی  رێژیمێکــی  لــە 
فاشــیزمی  ئیســامیدا،  کۆمــاری 
هەمــوو  پەیڕەوکــراو،  و  داســەپێنراو 
قوژبنێکــی ژیــان داگیــر دەکا و هەمــوو 
شــت دەکا بە هێڵی سیاســی. لە راستیدا 
لــە ژێــر دەســەاڵتێکی فاشیســتیدا ئیتــر 
سیاســەت تەنیــا بریتــی نییــە لــە بیاڤــە 
دەســەاڵتی  تێیانــدا  کــە  گشــتییەکان 
حکومــەت و دەوڵەت دەستینشــان دەکەن، 
و  کــردن  حوکــم  و  دەســەاڵت  بەڵکــوو 
سیاســەت سەرتاپای کۆمەڵگا دەتەنێ و 
تەنانەت لە رەنگی جلوبەرگ و شێوازی 
جل پۆشــین و تەنانــەت نــان و ئاوخواردنی 

ئاساییشدا رەنگ دەداتەوە.
هەمــوو  فاشــیزمدا  حوکمــی  ژێــر  لــە 
کردارێــک دەبــێ بــە سیاســی چوونکــە 
و  هەیــە  شــت  هەمــوو  بــۆ  فەرمانــی 
ســادە  شــتێکی  هەمــوو  لــە  خەڵکیــش 
فەرمانەکانــی  دژایەتیــی  بــۆ  ئاڵــۆز  و 

کەڵک وەردەگرن.
دەســەاڵتداریی  دیکــەوە  الیەکــی  لــە 
داســەپێندراو لە ئێراندا تایبەتمەندییەکی 
سیســتمە  لــە  کــە  هەیــە  دیکــەی 
جیاوازتــری  دیکــەش  فاشیســتییەکانی 
دەکا، ئەویــش بێ ئەخاقــی بەرامبــەر بە 
هەمــوو نۆڕمەکانی کۆمەڵگا و جیهانە 
و جگــە لــە زمانــی زۆر و چەقۆ هیچی 
دیکــە ناناســن. بــەو پێیــە تایبەتمەندیــی 
رێژیمێکی شارالتانیان تێدا زەق دەبێتەوە. 
ئیســامیدا  کۆمــاری  سیســتمی  لــە 
حکومەتی فاشیستی هەموو سنوورەکان 

هەموو ڕێگاکان 
دەچنەوە کوردستان  

نەفرەتی تاران 
لە دەوڵەتی کوردستان

لێدوانــە  دواییــن  لــە  خامنەیــی  عەلــی 
کــورد  گەلــی  بــە  دژ  رقاوییەکانیــدا 
و  چەق بەســتوو  بیــری  دەرخــەری  کــە 
ســەدە  سیســتمە  و  ناوبــراو  دژەکــوردی 
١٢ی  ڕێکەوتــی  نێوەڕاســتییەکەیەتی، 
ڕەجــەب  لەگــەڵ  دیــدار  لــە  و  ڕەزبــەر 
تەیــب ئەردۆغان ســەرکۆماری تورکیە، 
ســەربەخۆیی  ڕێفراندۆمــی  هــۆكاری 
پرۆســەكەی  و  كوردســتان  باشــووری 
گەڕانــدەوە  ئامریــكا  پرۆژەیەکــی  بــۆ 
"ئامریــكا و هێــزی دیکــەی  و گوتــی 
پشــتیوانیكردنی  ڕێگــەی  لــە  بیانــی 
ڕێفراندۆمی كوردستانەوە، پان دادەڕێژن 
بــۆ دامەزراندنــی ئیســرائیلێكی نــوێ لە 

ناوچەكەدا".
و  لق وپــۆپ  بــۆ  ڕێنوێنییەکیــش  وەک 
باڵــە ئاژاوەگێڕەکانــی ویایەت لــە ئێران 
و ناوچە گووتبووی: پێویستە ڕێوشوێنی 
جیابوونــەوەی  دژی  بەپەلــە  و  تایبــەت 

کوردستان بگیرێتە بەر.
ســەرکەوتووانەی  بەڕێوەچوونــی  پــاش 
گشتپرســی بــۆ ســەربەخۆیی کوردســتان 
لــە ڕێکەوتی ٣ی ڕەزبەر کە ســەرەڕای 
ئاســتەنگەکان  و  دژایەتــی  هەمــوو 
بەڕێوەچوو، ڕۆژی دووشەممە ڕێكەوتی 
هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  ڕەزبــەری  ١٠ی 
هێزەکانــی ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی 
عێــراق  و  هێزەکانــی  ئێــران  ئیســامیی 
بــۆ بەڕێوەبردنــی مانۆڕێکی ســەربازیی 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــه  هاوبــەش 
جێگیر بوون؛ هاوکات جیا لە زاڵ کردنی 
کەشــی ئەمنیەتــی و فــەزای پۆلیســی 
شــارەکانی  زۆری  بەشــی  بەســەر 
کۆمەڵێکــی  کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی 
بەرچاو لە چەکی قورس و نیوەقورس لە 

شارە سنوورییەکاندا جێگیر کران.
یارییەکــی مەترســیدار کە، وەک پیشــە 
هەنگاوەکانــی  هەمیشــەیی  پیانــی  و 
ڕاســتەوخۆ خــۆی ئەنجامیان نادات و بە 
ئەکتــەرە خــاوە ناوچەییــەکان جێبەجێیان 
شــوێنی  جیاوازییەوەکــە،  بــەو  دەکات 
یارییەکــەی لەنــاو خاکــی کوردســتانە 
دەڵێــن  شــڕۆڤەکاران  وەک  ئەمــەش  و 
خاڵێکــی جەوهەرییە کە دەبێتە هۆکاری 
دۆڕانی ڕێژیم و شکستی پیانەکەیان.

پــاش قســە بی نێوەڕۆکەکانی خامنەیی، 
١٣ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
پاســداری  هەتــاوی  ڕەزبــەری ١٣٩٦ی 
تێرۆریســت "محەممــەد حوســێن باقــری" 
هێــزە  گشــتیی  ســتادی  ســەرۆکی 

پێــی  وەک  ڕێژیــم  چەکدارەکانــی 
کــردووە  ئــەوەی  باســی  ڕاســپێردرابوو، 
ئەگــەر پرســی ســەربەخۆیی کوردســتان 
چارەسەر نەکرێت، ئەو پرسە دەبێتە هۆی 

نائارامی لە ناوچەکەدا.
پێش لەم پاســدارەی ڕێژیمیش ســەرۆکی 
ڕێژیــم،  ئەمنیەتــی  بــەرزی  شــۆرای 
عەلی شــەمخانی پاش نیــوەڕۆی ڕۆژی 
دووشــەممە ڕێکەوتــی ١٠ی ڕەزبــەر لــە 
چاوپێکەوتــن لەگــەڵ ژنــراڵ "حەلوســی 
هاوبەشــی  ســتادی  ســەرۆکی  ئــاکار" 
ئەرتەشی تورکیە باسی لەوە کردبوو کە 
دەبێ پێش بە کاریگەری و باندۆڕەکانی 

ڕێفراندۆم بگرین.
ناوبــراو کــە ڕێفراندۆمــی ســەربەخۆیی 
باشوور بە هەوڵێکی خۆسەرانە ناو دەبات 
و بە کارێکی نەشیاو و نابەرپرسانە وەسف 
دەکات وتوویەتــی: ئەم هەوڵەی هەرێمی 
کوردســتان دەبێتــە هۆی ناســەقامگیری 

ناوچە.
لــە درێژەی بێ ڕێزییەکانیشــیدا بەرامبەر 
بــە ئیــرادەی گەلــی کورد لــەم پارچەی 
گشتپرســی  دەدات  هــەوڵ  نیشــتمان، 
ببەســتێتەوە بــە الیەنــە بیانییــەکان و بــۆ 

پەلهاویشتنی زیاتری تێرۆریزم.
کــە،  ئەوەیــە  پڕئاشــکرایە  ئەوەیکــە 
رەواتریــن  و  ئاشــتیخوازانە  رێفرانــدۆم 
شــێوازە بۆ دیاریکردنی مافی چارەنووس 
و  داگیرکــەر  و  ســەرەڕۆ  تەنیــا  کــە 
و  دەکــەن  دژایەتیــی  تاوانــکارەکان 
کۆماری پەت وســێدارەی ئیســامییە کە 
بــە روونــی و بەوپــەڕی رووهەڵمااڵویــەوە 
دژی راپرسی لە گەلێک، هەڕەشە دەکا 
و دژی دەوەســتێتەوە؛ ئەمــەش دەرخــەری 
بێــزاری ڕێژیمــی ملهــۆڕی  نەفــرەت و 
تارانــە لــە کــورد و پێکهاتنــی دەوڵەتــی 

کوردی.
و  باشــوور  کوردســتانی  ســەربەخۆیی 
دامەزراندنــی دەوڵەتــی کوردســتان لــەو 
بەشە لە نیشتمان، بااڵکردنی ئیرادەیەکی 
مافخــوازی و ئۆگریــی بــۆ سەربەســتی 
و رزگارییــە کــە خەڵکێــک بــە نــاوی 
نەتەوەی کورد و کۆمەڵگای کوردستان 
دوای سەدان ساڵ ژێردەستی و سەرکوت 
و زەوتکردنــی هەموو مــاف و جەوهەری 
خەوشــدارکردنی  و  ژیانیــان  و  بــوون 
ناســنامەی تاک و کۆ و کۆمەڵگایان، 
دووبــارە دێنــەوە نێو مێــژوو و رێگە نادەن 
چیــدی ســتراتژی و سیاســەت و مێــژوو 
و ژیــان بــە بێ ئــەوان بنووســرێتەوە، ئیتر 

کوردســتانیش النیکــەم لــە بەشــیکی دا 
وەکوو بکەر و خاوەن روئیایەکی کردەیی 
لە نێو هاوسەنگی و السەنگیەکاندا دەور 
دەگێڕێ و لە دوورەوە چاو لەدەست نابێ 

بزانێ چی بۆ دەنووسن.
لــە ڕۆژی  بــە ئاماژەیــە کــە  پێویســت 
بەڕێوەچوونــی ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی 

حیزبــی  ئاشــکرای  پشــتیوانی  و 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لەم پرســە 
چارەنووسســازە نەتەوەییــە، گەلــی کورد 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هاوشــێوەی 
خوشک و براکانیان لە باشوور شەقامیان 
کردە گۆڕەپانی جێژن و شایی و خۆشی 
و لەهەمــان کاتیشــدا پەیمــان نوێکردنەوە 

لەالیــەک  شــەهیدان  ڕێبــازی  لەگــەڵ 
خرۆشــی  بــە  دیکەشــەوە  لەالیەکــی  و 
شــەقام و کۆاڵنەکانی شــاروگوندەکانی 
کوردستانی رۆژهەاڵت لە جوانڕۆوە هەتا 
مەهاباد، دواییــن بزماریان لە دارەمەیتی 
فاشــیزمی قەومی و تۆتالیتاریزمی زاڵ 

لە نێو ئێران دا.  

بەشداری وەفدی حیزب لە ڕێوڕەسمی بەخاک سپاردنی مام جەالل

شاندێکی پایەبەرزی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە سەرپەرستی بەڕێز سکرتێری گشتیی حیزب 
بەشدارییان لە ڕێوڕەسمی بەخاک سپاردنی "مام جەالل تاڵەبانی" سەرکۆماری پیشووی عێراق و سکرتێری 

گشتیی یەکیەتی نیشتمانی کوردستاندا کرد.

درێژە الپەڕەی ٣



ژمارە ٧١٠، ١٥ی ڕەزبەری ٢١٣٩٦

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
سەبارەت بە بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆم بۆ سەربەخۆیی لە باشووری 

کوردستان
هاونیشتمانییە بەڕێزەکان

ڕۆڵــە بەئەمــەگ و کوردپەروەرەکانــی 
کوردستان

رەزبــەری  ٣ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
بــە ٢٥ی  بەرانبــەر  هەتــاوی  ١٣٩٦ی 
سپتامبری ٢٠١٧ی زایینی، گشتپرسی 
بۆ ســەربەخۆیی باشــووری کوردســتان، 
بەپێــی بەرنامــەی داڕێژراو و ســەرەڕای 
هەمــوو هەڕەشــەکانی واڵتانــی ناوچــە 
و خوێندنــەوەی جۆراوجــۆری بەشــێک 
لــە واڵتانــی جیهــان بــە ســەرکەوتوویی 
بەتــەواوی  کەشــوهەوایەکی  لــە  و 

دێموکراتیک و ئازاددا بەڕێوە چوو.
بەمجــۆرە ڕۆژێکی گرنگی نیشــتمانی 
و نەتەوەیــی لــە مێــژووی خۆێنــاوی و 
پڕکارەســاتی کــورد و لە هەمــان کاتدا 
تــەژی لــە خەبــات و خۆڕاگری کورد و 
کوردســتان تۆمــار کــرا، لەسەرخســتنی 
ئــەو پرۆســە دێموکراتیکــەدا خۆڕاگری 
و ئیرادەی بەهێزی ســەرکردایەتی کورد 
لــە باشــووری کوردســتان و کۆدەنگــی 
هێــزە سیاســییەکانی ئــەو پارچەیــە لــە 
کوردســتان دەورێکی شــیاو و شوێندانەر 

و پڕ لە شانازی گێڕا.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە ئــارای ئــەو 
چەنــد  ڕێــگای  لــە  گرینگــەدا  پرســە 
ڕاگەیەندراوی ڕەسمی و دەیان وتووێژی 
میدیاییــدا وێڕای پشــتیوانی لــە ئەنجام 
ســەربەخۆیی  بــۆ  گشتپرســی  دانــی 
پرســەی  ئــەو  کوردســتان،  باشــووری 
وەک هەلێکــی زێڕیــن و هەنگاوێکــی 
نەتەوەیــی و نیشــتمانی دانــا و داوای لە 
هەمــوو ئەندامــان و الیەنگرانــی خــۆی 
لــە باشــووری کوردســتان، لــە واڵتانــی 
دەرەوە و کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کرد، 
چــی لــە توانایــان دایــە بۆ ئاســانکاری 
و سەرخســتنی ئــەو بڕیــارە مێژوووییــە 
و پشــتیوانی کردنــی بگرنــە بــەر و لــە 
پــاڵ  لــە  دەنگیــان  شــوێنێک  هەمــوو 
دەنگی خۆشک و برایانیان لە باشووری 
کوردستان بێ و پاڵپشتی سەرخستنی ئەو 
هەنگاوە چارەنووسسازە بن، بە خۆشییەوە 
لــە چوارچێــوەی ئــەو بڕیــار و چاالکی 
پێشــمەرگەکانی  و  کادر  نواندنــەدا 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و 
ئەندامانــی حیزب نیشــتەجێ لە باشــوور 
لــە کارنەڤاڵێکــدا بــە شــێوەیەکی بەرین 

٥شــەممە  ڕۆژی  کــە  بــوون،  بەشــدار 
هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  خەرمانانــی  ٣٠ی 
لــە ناوەنــدی ٣ی کوردســتان لــە الیــەن 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە 
و بە وتاری ســکرتێری گشــتی حیزب و 
ئامــادە بوونی ژمارەیــەک هونەرمەند و 

کەسایەتی بەڕێوە چوو.
و  ئەندامــان  واڵتیــش  دەرەوەی  لــە 
دێموکراتــی  حیزبــی  الیەنگرانــی 
کوردســتانی ئێران، بە شێوەیەکی بەرین 
لــە کارنەڤاڵەکانی کوردانی تاراوگە لە 
واڵتان بەشــدار بوون و دەورێکی شــیاو و 
بەرچاویــان لــە بەڕێوەبــردن و بــە ئەنجام 

گەیاندنیاندا گێڕا.
لــە نێوخــۆی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
حیــزب،  ڕێنوێنــی  و  ڕاســپاردە  لەســەر 
وەک  چاالکییــەک  کۆمەڵــە 
باڵوکردنەوەی تراکت، پووستەر و دروشم 
بەڕێــوە چــوون. جیــا لەوە لە شــارەکانی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، خەڵــک بــە 
شێوەیەکی بەرین و کەموێنە ڕژانە سەر 
شەقام و شوێنە گشتییەکان و بە شادی 
و شــیرینی بەخشــینەوە و خوێندنــەوەی 
ســروودی نیشــتمانی "ئــەی رەقیــب" و 

قاســملوو  "قاســملوو،  دروشــمی  دانــی 
رێــگات درێــژەی هەیــە" و "دێموکــرات، 
ئــااڵی  شــەکاندنەوەی  و  دێموکــرات" 
کوردســتان هەســتی خۆشــحاڵی خۆیــان 
ســەرکەوتووانەی  بەڕێوەچوونــی  لــە 
پرۆســەی گشتپرســی دەربڕی. هەر لەو 
پێوەندییــەدا، لــە کەمپەینێکــدا کــە لــە 
الیەن تەشــکیاتی حیزبەوە بۆ پشتیوانی 
لە گشتپرســی و سەربەخۆیی کوردستان 
لــە ٢٠ هــەزار کــەس  پێکهــات زیاتــر 

بەشدار بوون.
لەو پێوەندییەدا پێویستە سپاس و پێزانینی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ئاراستەی هەموو ئەو کەس و ئورگان و 
خەڵکــە بەهەســتە بکەین، کە لە ئەنجام 
دان و بەڕێوەبردنــی ئــەو چاالکییانــەدا 
بەشدار بوون و دەوری بەرچاویان گێڕاوە.
ئەو چاالکییانە لە نێوخۆی کوردستانی 
ڕۆژهــەاڵت، لــە کاتێکــدا بەڕێوە چوون 
ئیســامی،  کۆمــاری  ڕێژیمــی  کــە 
هێــزی  بــە  کوردســتانی  شــارەکانی 
نیزامــی و ئیتاعاتــی و ... تەنــی بــوو 
و لــە ســنوورەکانیش جموجۆڵــی وە ڕێ 
خست، بەاڵم بە هۆی بەرباڵوی خەڵک 

لــە گشتپرســی توانــای  بــۆ پێشــوازی 
ســەرکوتی خەڵکیان لێی بەربەســت کرا 
بــوو، بەو حاڵەش ژمارەیەک لە خەڵک 
لە شــارەکان دەستبەسەر کراون و ڕەوتی 

گرتن هەروا درێژەی هەیە.
گشتپرســی بۆ سەربەخۆیی لە باشووری 
کوردســتان، ئەو ڕاستییەی سەلماند کە 
ســەرەڕای هــەر جۆرە جیــاوازی بۆچوون 
لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکان، خەڵکــی 
کوردستان لە بڕیارە نەتەوەیی، نیشتمانی 
و چارەنووسسازەکاندا هەموو یەکدەنگ، 
یەک هەڵویســت و یەک هەنــگاون و بەم 
کارەیان دوژمنانی کورد و کوردستانیان 
لەگــەڵ نائومیــدی بــەرەوڕوو کــردەوە. 
گشتپرســی بــۆ ســەربەخۆیی باشــووری 
کوردســتان و هەڵویســتی دژبەرانە و دژ 
بــە ئــازادی کــورد، دەوڵەتانــی ناوچە و 
ڕاسپاردەکانی واڵتانی دیکە بۆ پاشگەز 
بوونــەوەی کــورد لە گشتپرســی و یا وە 
دوا خســتنی، جارێکی دیکە نێوەڕۆکی 
دژبەرانــەی هــەر کام لــەو واڵتانەی کە 
کوردیان بەســەردا دابەش کــراوە بە دنیا 
نیشان دا و لە ڕاستیدا تاقیکارێک بوو، 
کە کورد بەگشتی دۆستان و دوژمنانی 

ناوچەیی و جیهانی خۆی باشتر بناسێ 
و لــە پێوەندییەکانــی خۆیدا لەگەڵ هەر 

کامیان ئەو ناسیاوییە ڕەچاو بکات.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە 
بۆنــەی بەڕێوەچوونی ســەرکەوتووانەی 
گشتپرســی بۆ سەربەخۆیی لە باشووری 
کوردســتان پیرۆزبایی لە ســەرکردایەتی 
کورد، خۆشک و براکانمان لە باشووری 
و  سیاســییەکانی  هێــزە  و  کوردســتان 
کــورد  نەتــەوەی  ڕۆڵەکانــی  ســەرجەم 
لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان و 
دنیــا دەکات و ئاواتــی ئــەوە دەخــوازێ 
ئــەم هەنــگاوە ســەرەتای کۆتایــی هاتن 
ئازارەکانــی  و  ڕەنــج  نەهامەتــی و  بــە 
کــورد لــە باشــووری کوردســتان بــێ و 
بەدی هێنەری ئاوات و ئامانجە نەتەوەیی 
و نیشــتمانییەکانیان بــێ، کــە بێگومان 
لــە ســەر چارەنووســی کورد بە گشــتی 

شوێندانەر دەبێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی

٤ی رەزبەری ١٣٩٦ی هەتاوی
٢٦ی سێپتامبری٢٠١٧ی زایینی

حیزبی دێموکرات: ڕێژیمی ئێران تۆڵەی شکستە 
سیاسییەکانی خۆی لە خەڵکی ئاسایی دەکاتەوە

ڕێژیم شایی خەڵک بە میلیتاریزەکردنی 
شارەکان وەاڵم دەداتەوە"
هاونیشتمانیانی بەڕێز

کۆڕو کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکانی جیهان
بــەدوای  ڕەزبــەری ١٣٩٦  ڕۆژی ٣ی 
بەڕێوەچوونی گشتپرسی لە کوردستانی 
عێــراق بــۆ دەنگدان لەســەر چارەنووســی 
نەتــەوەی کــورد لــەو بەشــەدا، خەڵکــی 
بەنیشــانەی  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
دەربڕینــی  و  نەتەوەیــی  هاوپێوەندیــی 
هاوســۆزییان، بە شــێوەیەکی ئاشتیانە و 
تەنیــا بــە شــایی و خۆشــیی مەدەنیانە، 
شــارەکانی  شــەقامەکانی  ڕژانــە 
کوردســتان و لــە کۆبوونــەوە و کــۆڕی 
دەیان هەزارکەســیدا، شــایی و خۆشــیی 
خۆیــان بۆ ئــەو ڕۆژە مێژووییە دەربڕی. 
ڕۆژێکــی مێژوویی کە لــەودا هاوزمان 
و هاونەتەوەکەیــان لە بەشــێکی دیکەی 
کوردســتان بــە ڕێگــەی دێموکراتیــک 
میکانیزمــی  بــە  و  ئاشــتییانە  و 
خۆیــان  ڕای  هێمنانــە  گشتپرســیی 
لەســەر چارەنووســی خۆیــان دەربــڕی و 
هــەر وەک ئاکامەکەشــی ڕاگەیەنــدرا 
بەرچــاو،  یەکجــار  زۆرینەیەکــی  بــە 
واتــە بــە ڕێــژەی ٩٢.٧٣% دەنگیــان بــۆ 
سەربەخۆبوونی کوردستانی باشوور دا.

ماوەیەکــی  کــە  ئیســامی  کۆمــاری 
تەقەمەنیــی  و  چــەک  و  هێــز  زۆرە 
ســنوورییەکان  ناوچــە  هێنابــووە  زۆری 
و هەڕەشــەی ئــەوەی دەکــرد کــە دژی 
بەڕێوەچوونی گشتپرسی لە کوردستانی 
باشــوور دایــە و ئــەو گشتپرســیە ئــاژاوە 
لــە ناوچــە پەرە پــێ دەدا و تێرۆریســتان 

پێــی بەهێــز دەبــن، لە بەرامبەر شــایی و 
خۆشــیی ئاشــتیانە و ئاســایی خەڵکــی 
ڕۆژهەاڵتــدا  کوردســتانی  شــارەکانی 
حەپەســا و دەســتی دایــە ئاژاوەنانــەوە و 

کردەوەی دڕندانەتر لە تیرۆریستی.
کوردســتانی  خەڵکــی  تاوانــی  تەنیــا 
ڕۆژهــەاڵت ئــەوە بــوو کە بە نیشــانەی 
خۆشــی و هاوســۆزی لەگــەڵ هاوزمــان 
و هاونەتەوەکانیــان لەوبــەری ســنووری 
داســەپاوەوە، شــایی مەدەنییــان دەربــڕی 
ئیســامی  کۆمــاری  بەپێچەوانــەی  و 
کــە هەڕەشــەی لــە بەڕێوەچوونــی ئــەو 
گشتپرســیە دەکرد، خەڵکی ڕۆژهەاڵت 
بەپێشــوازییەوە چــوون و ئەمــە هەمــوو 
ڕێژیمــی  پیانەکانــی  و  هەڕەشــە 
ئیســامیی تارانی کردە بڵقی سەرئاو و 
سپای پاسداران و دەزگا ئیتاعاتیەکانی 
ڕێژیم کەوتنە تۆڵەکردنەوە لە خەڵک.

لــە چەند ڕۆژی ڕابــردووودا لە زۆربەی 
شــارەکانی کوردستانی ئێراندا بە سەدان 
کەس لە خەڵکی ئاسایی لە الیەن دام و 
دەزگا ئیتاعاتــی و ســەرکوتکەرەکانی 
لــە  و  کــراون  دەستبەســەر  ڕێژیمــەوە 
ئەوتــۆ  زانیاریەکــی  چارەنووســیان 
لەبەردەســتدا نیــە. هــەر لــەم ڕۆژانــەدا 
بــە  پاســدار،  ئێجــگار زۆری  هێزێکــی 
چەک و تەقەمەنیی قورســەوە ڕەوانەی 
نێوشــارەکانی کوردســتانی کــردووە کە 
لــە شــەڕێکی دوو ئەرتەشــی پۆشــتە و 
پەرداخــدا ئــەو چەکــە قورســانە بــەکار 
دەبرێــن، نــەک بۆ داپڵۆســینی خەڵکی 

مەدەنی لە نێو شاردا.
جارێکــی  بــۆ  ئیســامی  کۆمــاری 

دیکــە ســەلماندیەوە کە هەموو هەڕەشــە 
و  پووچــەل  دەرەکیەکانــی  گوڕەشــە  و 
داپڵۆســین  توانــای  تەنیــا  و  بێبنەمــان 
وســەرکوتی خەڵکی مەدەنی و بێتاوانی 
هەیە و تۆڵەی شکستە سیاسیەکانی لە 

خەڵکی ئاسایی دەکاتەوە.
خەڵکــی  خۆشــیەی  و  شــایی  ئــەو 
شارەکانی کوردستانی ئێران سەلماندیان 
کە بەپێچەوانەی سیاسەتە نگریسەکانی 
ڕێژیــم، نەتەوەی کورد وشــیار و ئاگایە 
و لەبەردەم چەواشەکاریەکانی کۆماری 

ئیسامیدا چۆک دانادا.
مەحکوومکردنــی  وێــڕای  ئێمــە 
کۆمــاری  دڕندانەیــەی  کــردەوە  ئــەو 
ئیســامی، داوادەکەیــن هەرچــی زووتر 
و  بکرێــن  ئــازاد  دەسبەســەرکراوەکان 
هەمــوو ئــەو هێــزە نیزامیانــە ببردرێنــە 
و  کوردســتان  شــارەکانی  نێــو  لــە  دەر 
بگەڕێندرێنەوە بۆ ئەو شــوێنانەی لێوەی 

هێنراون.
داوا لــە هەموو کۆڕو کۆمەڵە سیاســی 
و ناوەندەجیهانیــە پێوەندیدارەکان دەکەین 
کە گوشــار بۆ کۆماری ئیسامی بێنن 
کە هەرچی زووتر دەستبەســەرکراوەکان 
ئــازاد بکرێن و شــارەکانی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت لــە هێــزی نیزامــی چــۆڵ 

بکرێن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٦ی رەزبەری ١٣٩٦

٢٨ی ٩ی ٢٠١٧

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، بە بۆنەی کۆچی دوایی مام جەالل 

خەمێکــی  جــەالل،  مــام  لەدەســتدانی 
سەرتاسەرییە

هاونیشتمانیانی بەڕێز
خەباتکارانی کورد

یەکیەتیی نیشتمانیی دۆستمان
بەداخەوە ڕۆژی ١١ی ڕەزبەری ١٣٩٦ی 

٢٠١٧ی  ئۆکتۆبــری  ٣ی  هەتــاوی، 
کەســایەتییەکی  کوردســتان  زایینــی، 
گــەورەی لە دەســت دا کــە زیاتر لە نیو 
ســەدە لــە ژیانــی لــە پێنــاوی ڕزگاریی 
نیشــتمانی و بەختەوەریــی خەڵکدا تێپەڕ 

کرد.
بەڕێــز مام جــەالل تاڵەبانی، مام جەاللی 
لــە  هــەر چەنــد  کــورد،  تێکۆشــەرانی 
بنــاری  لــە  کوردســتان  گوندێکــی 
شــاخێک لەدایک بــوو، بەاڵم خەبات و 
تێکۆشان و هەوڵە ماندووینەناسانەکانی 
خەڵکەکەیــدا  و  نیشــتمان  پێنــاوی  لــە 
کردی بە کەســایەتییەکی کوردستانی 

و ناوچەیی و جیهانی.
بەڕێــز مــام جــەالل ســکرتێری حیزبێکی 
شۆڕشــگێڕ و خەباتــکار بــوو، کــە لــە 
قۆناغە دژوارەکانی ژیانی کوردســتانی 
عێراقــدا دایمەزراند و ئەم حیزبە چەندین 
قۆناغی گرنگ و هەستیاری مێژوویی 

تێپەڕاند.
لــە  جەاللــی  مــام  نەخۆشــی  بەداخــەوە 
دوور  کوردســتانی  سیاســەتی  دونیــای 
خســتەوە و بۆشــاییەکی بەرچــاوی لــە 
ڕیزی سیاسەت و خەبات لە کوردستانی 

عێراقــدا دروســت کــرد و لەدەســت دانی 
هەتاهەتایــی ئەو کەســایەتییە گەورەیە، 
زیانێکــی گــەورە بە جەســتەی خەبات و 
سیاســەت لە کوردستانی عێراق و حێزبە 
تێکۆشــەرەکەیەوە دەبــێ، کــە تەنیــا بــە 
هاوئاهەنگــی و تەبایــی و پێکــەوە بوون 
دەکرێ ئەو خەسارە تا ڕادەیەک قەرەبوو 

بکرێتەوە.
مام جەالل دۆستێکی گرانقەدری حێزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و خەبات 
لــە کوردســتانی رۆژهــەاڵت بــوو و لــە 
ڕۆژە دژوار و ســەختەکاندا، دۆســت و 
هاوپەیمانــی دوکتور قاســملوو و حیزبی 
دێموکرات بوو، کە لە دەســت دانی ئەو 
کەســایەتییە بــۆ حیزبــی دێموکراتیــش 
داخێکی گەورەیە کە زامە گەورەکانمان 

دەکولێنێتەوە.
وێــڕای  دێموکراتــدا  حیزبــی  لــە  ئێمــە 
سەرەخۆشــی لــە کەســوکار و بنەماڵەی 
بەڕێــزی مام جــەالل، بەتایبەت هاوســەر 
و کوڕەکانی، هاوخەمی خۆمان لەگەڵ 
مەکتەبی سیاســیی و ســەرکردایەتی و 
هەموو ئەندامانی یەکیەتیی نیشتمانیی 
کوردســتان دەر دەبڕیــن. سەرەخۆشــی لە 

گەلەکەمــان بەتایبــەت لە کوردســتانی 
دەربڕینــی  وێــڕای  دەکەیــن.  عێــراق 
ئــەو  دانــی  دەســت  لــە  بــۆ  پەژارەمــان 
کەســایەتییە گەورەیە، دووبارە جەخت لە 
هاوئاهەنگی و تەبایی و پێکەوە بوون چ 
لــە نێــو ڕیزەکانی حێزبە دۆســتەکەمان، 
یەکیەتیی نیشــتمانیی کوردســتان و چ 
لــە نێــو هەموو حیزب و الیەنی سیاســی 
و خەباتکارەکانــی کوردســتانی عێــراق 
دەکەینــەوە، کــە ئەم بڕگە هەســتیارەی 
مێــژووی ئــەو بەشــە لە نیشــتمانمان، لە 
ژێــر خەمێکــی وەهــا گــەورەدا تەنیــا بە 
بــە ســەرکەوتنی  پێکەوەبــوون دەتوانــێ 

مەزن بگات.
ڕۆحی مام جەالل شاد،

سەبووری و خۆڕاگری بۆ ئازیزانی،
و  خەبــات  بــۆ  ســەرکەوتن  و  تەبایــی 

تێکۆشان لە کوردستاندا
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسیی
١٢ی ڕەزبەری ١٣٩٦ی هەتاوی
٤ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧ی زایینی

مستەفا هیجری بە بۆنەی کۆچی دوایی مام جەالل 
پەیامێکی ماتەمینی باڵو کردەوە

"مســتەفا هیجــری" ســکرتێری گشــتی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، لە 
پەیامێکدا سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی 
گەلی کورد، ســەرکردایەتی یەکیەتیی 
نیشــتمانی کوردســتان و بنەماڵــەی مام 

جەالل کرد.
دەقی پەیامەکە:

بەڕێــزان ئەندامانی بنەماڵەی مام جەالل 
تاڵەبانی

مــام جــەالل دوای تەمەنێــک لە خەبات 
دژی پێشیلکاری مافی کورد و خەبات 
بەداخــەوە  نەتەوەکــەی  ڕزگاری  بــۆ 

کۆچی دوایی کرد.
لــە  جــەالل  مــام  بــەرزی  کەســایەتی 
و  پێشــمەرگایەتی  و  سیاســی  بــواری 

ئەزموونێکــی زۆر کــە لــەو بوارانەدا بە 
دەستی هێنابوو، هەموویان بەستێنسازی 
ئــەو شــوێندانەرییە بەرچــاوە بــوون کــە 
لــە ملمانێــی خەبــات دژی دوژمنانــی 
گەلەکەی بەڕێزیانی کردبووە خەباتکار 
و سیاســییەکی سەرکەوتوو و بەرچاوی 

دۆزی کورد و نێونەتەوەیی.
بۆیە لە دەست دانی مام جەالل بەتایبەت 
ناســکەی  و  ئەســتەم  لــەم هەلومەرجــە 
خەباتــی کــورد لە باشــوور خەســارێکی 
دێموکراتــی  بــۆ حیزبــی  بــوو؛  گــەورە 
کوردســتانی ئێرانیــش لــە دەســتچوونی 
دۆســتێکی بەوەفــا و لەمێژینــە بوو، کە 
لە ســەردەمی شــەهید دوکتور قاســملوو 
ئــەو دۆســتایەتییە بناغەی دامەزرا و تا 

ئاخر بەردەوام بوو.
بــە بۆنــەی ئەم ڕووداوە پــڕ لە ماتەمەدا 
سەرەخۆشــی خــۆم پێشــکەش بــە گەلی 
ڕیزەکانــی  و  ســەرکردایەتی  کــورد، 
و  کوردســتان  نیشــتمانی  یەکیەتیــی 
بەڕێــزان  بنەماڵەکەیــان،  بەتایبــەت 
هێــرۆ ئیبراهیــم ئەحمەدی هاوســەری و 
کوڕەکانــی کاک پاڤڵ و کاک قوباد 

دەکەم.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری

١٢ی ڕەزبەری ١٣٩٦ی هەتاوی
٤ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧ی زایینی



٣ ژمارە ٧١٠، ٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

درێژەی پەیڤ
حکومەتــی  بــە  دەبــێ  و  دەبەزێنــی 
سیســتمێکدا،  لەوەهــا  شــارالتانەکان؛ 
ئیتــر زیندانــی مانایەکی نییــە، بەڵکوو 
ئەوانــەی کە دەسبەســەریان دەکا بارمتە 
شــارالتانەکان  کــە  گرەوگانــن،  یــان 
لەبەرامبەر ئازادکردنیاندا پارە وەردەگرن.
ئیســامیدا  کۆمــاری  لــە  پێیــە  بــەو 
مەوزووعــی  بــە  دەبــێ  شــت  هەمــوو 
سیاسەت؛ حکومەت لە رێگا و شێوازی 
شــارالتانی، بۆ ســەپاندنی حوکمەکانی 
کەڵــک وەردەگــرێ و کوردبــوون خۆی 

ئەوپەڕی سیاسەتە لە ئێراندا!
لێرەوەیە کە بەباشی تێدەگەین کە بۆچی 
رووداوێکــی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
ئاسایی وەکوو خۆشی دەربڕینی خەڵکی 
کوردستانی رۆژهەاڵتدا بە سەدان کەس 
بــە بارمتــە دەگرێ و بــە بنەماڵەکانیان 
دەڵــێ کە دەبێ گرەوێکی ســەد میلیۆن 
تمەنی دابنێن تا ئازیزەکانتان بەر بدەین!
حکومەتێکــی  دەســەاڵتی  ژێــر  لــە 
زیندانــی  شــارالتانیدا،  فاشیســتی 
جــۆرە  تاکــوو  نییــە  مانایەکــی  هیــچ 
سیاسییەکەشی هەبێ! بەڵکوو وەک لە 
کردەوەشدا سەلماندوویانە، ئەوان خەڵک 
بــە بارمتــە دەگــرن تاکوو بــە پارەیەک 
ئازادیان بکەن! ئەوانە زیندانیی سیاســی 
دەســتی  لــە  گرەوگانــن  بەڵکــوو  نیــن، 

شارالتانەکاندا.

بۆ پشتیوانی لە سەربەخۆیی کوردستان چاالکیی 
تەبلیغیی بەڕێوەچوو

خەڵکــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــۆ 
پشــتیوانی لــە ســەربەخۆیی کوردســتان 

چاالکیی تەبلیغاتیی بەڕێوە برد.
بــۆ  کوردســتان  تێکۆشــەری  خەڵكــی 
پشــتیوانیی لە ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی 
گوندەکانــی  و  شــار  لــە  کوردســتان 
بــەو  پێوەندیــدار  کوردســتان چاالکیــی 

ڕۆژەوە بەڕێوە دەبەن.
لــەو پێوەندییەدا له شــاری شــنۆ وگونده 
کانــی "خاڵتاوێ، قروشــاوێ، نەرزیوێ" 
چاالکیی تەبلیغی بۆ دەوڵەتی کوردیان 

بەڕێوە بردووە.
قارەمانانی دێموکرات لە شاری سەقز لە 
کوچــە، کۆاڵن و گەڕەکانی ئەو شــارە 
بە مەبەســتی پشتیوانی لە سەربەخۆیی 
کوردســتان چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە 

بردووە.
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  هەروەهــا 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
لە شــاری بانــه بە بۆنــەی ڕێفراندۆمی 
ســەربەخۆیی کوردســتان لە شوێنەکانی 
شــارەکی  نــوور،  ''شــارەکی  وەک: 
جیهــاد، کەمەربەندیــی ١و٢، میدیــای 

شــوڕا، تێرمیناڵی ئارمــەردە، تێرمیناڵی 
سەردەشت، سێ ڕای هەمزاوا و مەیدانی 
ئــازادی چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 

بردووە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە شــاری 
کەشــی  بوونــی  زاڵ  ســەرەڕای  ســەقز 
پۆلیســی و خەفەقان بەســەر ئەم شــارەدا 
دیکــەی  شــارەکانی  هاوشــێوەی  کــە 
ڕانەگەینــدراو  بەشــێوەی  کوردســتان 
حکومــەت نیزامــی تیدا بەڕێــوە دەچێ، 
کۆمەڵیکی بەرچاو ئااڵی کوردستانیان 
لەنێو ماڵ و دوکانەکان باڵو کردۆتەوە.
ئــەو شــوێنانەی ئــەم چاالکییــەی تێــدا 
بەڕێوەچــووە بریتین لە کانی گەرمکاو، 
بلواری تەربیەت و سێ ڕێیانی بەردبڕان.
هەروەها تێکۆشەرانی دێموکرات شەوی 
٤ لەســەر ٥ی ڕەزبــەر لــە ســەر پێچــی 
کانی گەرمــکاو دیوارێکیــان بــە ئااڵی 

سێ ڕەنگی کوردستان نەخشاندووە.
هــەر هەمان شــەو ئەڤیندارانی نیشــتمان 
کوردســتانیان  میتــری   ١٢ ئااڵیەکــی 
لــە مەیدانــی هەڵــۆی ســەقز هەڵکــرد 
ئااڵکــە  هەڵکردنــی  لەکاتــی  کــە 

پەالمــاری  ڕێژیــم  دژی گەلییەکانــی 
الوانــی دەروەســتیان دا و لــە ئەنجامــی 
تێکهەڵچوونێک کە ڕوویدا مەئمورێکی 
ڕێژیم بە سەختی بریندار کرا و هەنووکە 

لە نەخۆشخانەدا خەوێندراوە.
لــە مــاوەی ڕۆژانی ڕابــردوودا ئەندامان 
دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
دڵســۆزی  و  کوردپــەروەر  خەڵکــی  و 
کوردســتانی رۆژهەاڵت بە ئەنجامدانی 
چەندین جۆر چاالکی تەبلیغی لەوانەش 
ئــااڵی  هەڵکردنــی  و  باڵوکردنــەوە 
کوردســتان، نەخشــاندنی دیــوارەکان بــە 
ئااڵی کوردســتان، نووســینی درووشمی 
پێوەندیدار بە سەربەخۆیی و ڕێفراندۆمی 
کوردســتان  باشــوری  لــە  ســەربەخۆیی 
پشــتگیری خۆیــان لەم پڕۆســە گرینگە 

مێژووییە دەربڕی.
هەنووکە باس و خواستی سەرەکی کۆڕ 
و کۆبوونەوەکانی خەڵکی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت بریتییە لە پرســی ڕێفراندۆم 

بۆ سەربەخۆیی.

حیزبی دێموکرات و پارتی سووسیالیستی کوردستان 
کۆ بوونەوە

حیزبی دێموکرات و پارتی سووسیالیستی 
کوردســتان لــە کۆبوونەوەیەکــدا دوایین 
تاوتــوێ  ئاڵوگۆڕەکانــی کوردســتانیان 

کرد.
ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
٤/٧/١٣٩٦ی هەتــاوی بەرانبەر بە ٢٦/ 
٩/ ٢٠١٧ی زایینــی، شــاندێکی پارتی 
سووسیالیســتی کوردســتانی باکــوور بە 
سەرپەرەســتی مەسعوود تەک سەردانی 
دەفتەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــی کــرد و لــە الیــەن 
گشــتی  ســکرتێری  هیجــری  مســتەفا 
ئەندامانــی  لــە  ژمارەیــەک  و  حیــزب 
دەفتەری سیاسییەوە پێشوازیان لێ کرا.
باســێکی  دۆســتانەدا،  ســەردانە  لــەم 
بــە  کــورد  دۆخــی  لەســەر  سیاســی 
هــەر  تێکۆشــانی  و  خەبــات  گشــتی 
کوردســتان  پارچەکانــی  لــە  کام 
بەتایبەت باشــووری کوردســتان، پرســی 
ڕێفراندۆم بۆ ســەربەخۆیی کوردســتان و 
ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کوردستان، ئاستی 
بەشداریی کۆمەاڵنی خەڵکی باشووری 
هەڵمەتــە  لــەم  پێشــوازی  و  کوردســتان 

ســەرۆکایەتی  نەتەوەییــەی  و  سیاســی 
هەرێمی کوردســتان لە الیەن ڕۆڵەکانی 
نەتــەوەی کــورد لە هەمــوو پارچەکانی 
و  نەتەوەیــی  پێکهاتــە  و  کوردســتان 
کوردســتان،  باشــووری  ئایینییەکانــی 
پەیامێکی ئاشتیخوازانە و مافخوازانەی 
نەتــەوەی کــوردی بــە ڕای گشــتی و 

کۆمەڵگای نێونەتەوەیی دا.
هەروەها لە بەشێکی دیکەی باسەکەدا، 
ئاوڕێک بە هەڵویستی ئەرێنی واڵتانی 
ناوچــەی پێوەندیــدار بــە پرســی کوردەوە 
بــاس کــرا، لــەم پێوەندییەشــدا هــەر دوو 
حیزبــی دۆســت لــەو بــاوەڕە دان، کــورد 
بــۆ لێــک تێگەیشــتنی پتــر لەگەڵ ئەو 
دیالــۆگ  ڕێــگای  پێویســتە  الیەنانــە 
بگرێتە بەر و تاکە مەرجی زاڵ بوون بە 
ســەر ئەم دۆخەدا یەکیەتی و یەکڕێزی 
باشــووری  سیاســییەکانی  الیەنــە 
کوردســتان و پشــت بەســتنیان بە هێزی 
گــەل و ئیــرادەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی 

کوردستانە.
لە کۆتایی ئەم باسەدا مستەفا هیجری 
پەیوەندییــە  لەســەر  دیکــە  جارێکــی 

دێموکراتــی  حیزبــی  قۆڵییەکانــی  دوو 
سووسیالیســتی  پارتــی  و  کوردســتان 
بەڕێــز  و  کــردەوە  جەختــی  باکــوور 
مەســعوود تــەک و ئەندامانــی شــاندی 
هاوڕێــی، سپاســی مســتەفا هیجــری و 
هاوڕێیانــی دەفتەری سیاســییان بۆ ئەو 

پێشوازییە دۆستانەیە کرد.
مەســعوود تــەک وتی: سیاســەتەکانی 
حیزبــی دێموکــرات و ڕۆڵــی گرینــگ 
دێموکراتــی  حیزبــی  شــوێندانەریی  و 
کوردســتانی ئێــران و ڕوانینی دۆســتانە 
خەباتــی  نیســبەت  بــە  نەتەوەیــی  و 
لــە  کوردســتان  دیکــەی  پارچەکانــی 
کــەس شــاراوە نییــە و ئــەم هەڵویســتانە 
بــۆ هەمووان جێی ڕێــزن و بەتایبەت لەم 
دۆخــە سیاســییەدا کــە ڕێژیمــی ئێــران 
دژایەتــی کورد و نکۆڵی لە مافەکانی 
دەکات. ئەرکــی نەتەوەییمــان ئەوەمــان 
لــێ دەخــوازێ زیاتــر هــاوکاری حیزبی 
ئــەو  ئامــادەی  و  بکەیــن  دێموکــرات 
هاوکارییەیــن و هیــوای ســەرکەوتن بــۆ 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

دەخوازین.

بەشداریی شاندێکی پێوەندییەکانی حیزبی 
دێموکرات، لە کۆبوونەوەی ناساندنی ڕێکخراوی 

دۆستایەتی جیهانی کورد "وەکفا"
حیزبــی  پێوەندییەکانــی  شــاندێکی 
دێموکــرات، بەشــداریان لــە ڕێوڕەســمی 
دۆســتایەتی  ڕێكخــراوی  ناســاندنی 
جیهانی کورد "وەکفا" کرد و کارەکانی 

ئەم ڕێکخراوەیان بەرز نرخاند.
یەکشــەممە  ڕۆژی  پاشــنیوەڕۆی 
١٣٩٦ی  ڕەزبــەری  ٢ی  ڕێکەوتــی 
پێوەندییەکانــی  شــاندێکی  هەتــاوی، 
بــە  هەولێــر،  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
سەرپەرەســتی "محەممەد ســاڵح قادری" 
بەرپرسی پێوەندییەکانی هەولێر، لە سەر 
دۆســتایەتی  ڕێکخــراوی  بانگهێشــتی 
جیهانــی کــورد "وەکفــا" بەشــداریان لــە 

ڕێکخــراوە  ئــەم  ناســاندنی  ڕێوڕەســمی 
بــۆ  نێونەتەوەیــی  کــە ڕێکخراوەیەکــی 
دۆزینەوەی دۆستی جیهانی بۆ کوردە و 

لە واڵتی نوروێژ دامەزراو، کرد.
شــایانی باســە، لــەو کۆبوونەوەیەدا باس 
لــە ئەرکــەکان و ئامانجــی ڕێکخراوکە 
دامەزراندنــی  لــە  مەبەســتیان  کــرا، 
ڕای  ڕاکێشــانی  ڕێکخراوەیــە،  ئــەم 
شــەقامی جیهانی و دۆســتانی کورد لە 
جیهانــدا بۆ دۆزی کوردە. لە بەشــێکی 
دیکــەی کۆبوونەوەکــەدا باس لە کار و 
چاالکییەکانــی ڕێکخــراوی ناوبــراو لە 

کوردستان و دەرەوە کرا.

پیرۆزبایــی  وێــڕای  حیــزب  نوێنــەری 
بەپێویســت  و  "وەکفــا"  لــە ڕێکخــراوی 
زانینــی چاالکییەکانی ئەم ڕێکخراوەیە 
لــە هەنــدەران بــۆ دۆزینــەوەی دۆســت و 
لۆبیگــەری بــۆ کوردســتان لــە قۆناغی 
کۆمەڵێــک  بــە  چــاوی  ئێســتادا، 
مەراســمەکە  بەشــداری  کەســایەتی 
ڕێکخــراوی  بیانــی  چاالکڤانانــی  و 
ناوبــراو کەوت و وێڕای دەستخۆشــی لە 
هەنگاوەکانیان بۆ خزمەتی کوردســتان، 
بارۆدوخــی  ســەر  خســتە  تیشــکی 
چۆنیەتــی  و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
لــەم  ناوبــراو  ڕێکخــراوی  هاوکاریــی 

بەشەی لە نیشتماندا باس کرد.

تەڤگەڕی دێموکراتیکی کوردستان سەردانی 
پەیوەندییەکانی حیزبی دێموکراتی کرد

تەڤگەڕی دێموکراتیکی کوردســتان بە 
سەرپەرەســتیی "باران بوسکان" سەردانی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێوەندییەکانــی 

کوردستانی ئێرانیان لە هەولێر کرد.
٥ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ڕەزبەری ١٣٩٦ی هەتاوی، هەیئەتێکی 
کوردســتان  دێموکراتیکــی  تەڤگــەڕی 
حیزبــی  پێوەندییەکانــی  ســەردانی   ،
لــە  ئێرانیــان  کوردســتانی  دێموکراتــی 
هەولێــر کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێكــی 
بــە سەرپەرەســتیی  دێموکــرات  حیزبــی 
بەرپرســی  قــادری"  محەممەدســاڵح   "
پێوەندییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە 
شــاری هەولێــر بــە گەرمــی پێشــوازیان 

لێکرا.
لــەو دیــدارەدا، محەممەدســاڵح قــادری 
وێــڕای بەخێرهاتنــی میوانەکان، باســی 
لە قۆناغی نوێی خەبات لە ڕۆژهەاڵتی 
حیزبــی  چاالکیەکانــی  و  کوردســتان 
دێموکــرات لەپێوەنــدی لەگــەل خەباتــی 
خرۆشــانی  و  کــرد  شــاردا  و  شــاخ 
خەڵکی شــارەکانی ڕۆژهــەالت لە بۆنە 
جیاجیاکانــدا، بەکاردانەوەی ئەم قۆناخە 
نوێیــەی خەبــات زانــی کە شان بەشــانی 
هێزە سیاســییەکان لە ئیرادەی نەتەوەیی 

خۆیان خاوەنداریەتی دەکەن.
لەو سەردانە و چاوپێکەوتنەدا، هەیئەتی 
حیزبــی  پێشــوازی  سپاســی  میــوان 

دێموکراتیان لە وەفدەکەیان کرد.
دواتــر باران بوســکان بەرپرســی شــاندی 
مێوان وێڕای خستنە بەر باسی رێفراندۆم 
لە هەرێمی کوردســتان بۆ ســەربەخۆیی 
وەک دەرفــەت، تیشــکی خســتە ســەر 
رەوشی باکووری کوردستان لە ئێستادا.

دواتر هەیئەتی هەر دوو الیەن، باسێکیان 
و  ناوچــە  ڕووداوەکانــی  بــە  ســەبارەت 
دەرەفەتەکانی بەردەم کورد و پیانەکانی 
و  یەکڕیــزی  و  کــرد  داگیرکــەران 
سیاســییەکانی  هێــزە  نێــوان  هــاوکاری 
کوردســتان بــە زامنی ســەرکەوتن زانی 
و لەم پێوەندیەدا دڵخۆشی و دەستخۆشی 
خۆیان ســەبارەت بە یەکڕیزی هێزەکانی 
باشــووی کوردســتان دەربڕی کە وێڕای 
زۆر گۆشــار و پیانــی نەیــاران، توانیان 
پرۆســەی ڕێفراندۆمــی ســەربەخۆیی بە 

سەرکەوتنەوە ئەنجام بدەن.

پارتی ئازادیی کوردستان ـ باکوور: پشتیوانیی 
خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی 

کوردستان نەترسانە بوو
شــاندێکی پارتــی ئازادیی کوردســتان ـ 
باکــوور، ســەردانی دەفتــەری سیاســیی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی 
کــرد و لــە بــارەی باردۆخی کوردســتان 
و ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی کوردســتان 

وتووێژیان کرد.
٩ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ڕەزبــەری ١٣٩٦ی هەتاوی، شــاندێکی 
پارتــی ئازادیــی کوردســتانـ  باکوور بە 
سەرپەرەســتیی "مســتەفا ئوزچیلیــک" 
سەرۆکی ئەو پارتە، سەردانی دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێرانی کرد و لە الیەن "مستەفا هیجری" 
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات 
و ژمارەیــەک لــە ئەندامانــی دەفتەری 
سیاســیی و کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 

دێموکرات پێشوازییان لێ کرا.
لــەو دانیشــتنەدا "مســتەفا ئوزچیلیک" 
باســی ئــەوەی کــرد، ســەردانەکەمان بە 
مەبەستی پرســی ڕێفراندومی باشووری 
کوردســتانە و هەروەها باســێک لەســەر 
ڕەوشی باشووری کوردستان لە پێوەندی 
ســەربەخۆیی  ڕێفراندومــی  پرســی  بــە 

کوردستانە.
ئوزچیلیک، هەروەها باسی ئەوەی کرد، 
ئێمــە و پارتی سووسیالیســتی باکوور و 
پارتــی دێموکراتی باکــوور کۆمەڵێک 
کــۆڕ و کۆبوونەوەمــان بــۆ پشــتیوانی 
لــە ڕێفرانــدوم بەڕێوە برد و کەســایەتییە 
لــە  هەندێــک  کــوردەکان،  سیاســییە 
و  ڕۆژنامەنووســان  و  پارلەمانتــاران 
بەرپرســانی حکوومەتیــش لەم پرۆســەیە 
پشــتیوانییان کــرد. لەگەڵ ئەوە شــەڕی 
خەندەقەکان شــوێندانەری نەرێنی لەسەر 
بەشــێک لە خەڵک بوو، بەگشتی ڕای 
گشــتیی کــورد لەگەڵ ڕێفرانــدۆم بوو؛ 
دەوری  ئوزچیلیــک گوتــی:  هەروەهــا 
زۆر  خۆرهەاڵتــی کوردســتان  خەڵکــی 
و  گرینــگ  پشــتیوانییەکی  و  بــاش 

نەترسانە بوو.
ئێــران،  ڕەوشــی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
سیاســییەکانی  الیەنــە  هەڵویســتی 
پێشــوازی  و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان،  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
"مســتەفا هیجــری" باســیکی سیاســیی 
پێشــکەش کــرد و باســی ئــەوەی کــرد 

وێڕای دوژمنایەتی ئاشــکرای ڕێژیمی 
کۆماری ئیسامیی ئێران لەگەڵ پرسی 
ڕێفراندوم، گەلی خۆرهەاڵتی کوردستان 
و  شــەقامەکان  ســەر  هاتنــە  بوێرانــە 
پشــتیوانی خۆیان لە پرســی ڕێفراندۆم و 
سەربەخۆیی کوردستانی باشوور دەربڕی 
و بە کردەوە نیشانیان دا گوشاری ڕێژیم 
و پیانــی نەیارانــی کــورد ناتوانێ پێش 
به کاروانی خەباتی گەلەکەمان بگرێ. 
پرســی  گوتــی:  هیجــری  هەروەهــا 
ڕێفرانــدۆم لــە زۆر بــارەوە خاڵی ئەرێنی 
بــوو و یەک ئیرادەیی و یەک گوتاری 
کوردیــان بــە کۆمەڵگای جیهان نیشــان 

دا.
دوای ئــەو باســە، ســکرتێری گشــتیی 
حیزبــی دێموکــرات واڵمــی کۆمەڵێک 
پرســیاری پێوەندیــدار بــەم بابەتە، کە لە 
الیەن هاوڕێیانــی پارتی ئازادییەوە هاتە 

ئاراوە، دایەوە.

پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات 
ساغ و ساڵمەتن

تێرۆریســتیی  ســپای  تۆپبارانەکانــی 
ئیســامیی  ڕێژیمــی  پاســدارانی 
لەســەر  کاریگەرییەکــی  هیــچ  ئێــران، 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 

کوردستانی ئێران نەبووە.
لــە دوای باڵوبوونــەوەی هەواڵێــک لــە 
هەندێــک هەواڵدەرییــەکان لــەو بارەیــە 
کــە لە ئەنجامی تۆپبارانەکانی ســپای 
تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیمــی ئێران، 
دێموکراتــی  پێشــمەرگەی حیزبــی   ١٨
کوردســتان شــەهید بوونــە؛ ئــەم هەواڵــە 
لــە  دوور  و  نییــە  بنەمایەکــی  هیــچ 

ڕاستییە.
بەپێــی ئەو هــەواڵ و ڕاپۆرتانەی کە لە 
هەندێــک هەواڵدەرییەکان باڵو کراوەتە، 
باس لەوە کراوە کە ئەو ١٨ پێشمەرگەی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ســپای  تۆپبارانەکانــی  ئەنجامــی  لــە 

تێرۆریســتی پاســدارانەوە شــەهید بوونە، 
بــەاڵم ئــەم هەواڵــە ڕاســت نیــە و تەنیــا 

بەالڕێدابردنی بیروڕای گشتییە.
تێرۆریســتیی  ڕێژیمــی  تۆپبارانەکانــی 
هێزەکانــی  بــە  زیانێکــی  هیــچ  ئێــران 
پێشمەرگە نەگەیاندووە و پێشمەرگەکانی 

حیزبی دێموکرات ساغ و ساڵمەتن.
٢ی  ڕیکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ڕەزبــەری ١٣٩٦ی هەتــاوی کاتژمێــر 
تۆپخانەکانــی  خولــەک   ٤٠ و   ١٢
ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیمی 
کێلەشــینەوەی  لــە  تــاران  ئیســامی 
هێرشــیان کردە ســەر خاکی کوردستانی 

باشوور.
بەهــۆی ئــەم تۆپبارانــەوە بەشــێک لــە 
ژینگــەی ناوچــەی ســیدەکان تووشــی 
خەســار بــووە و هیــچ زەرەرێکــی گیانی 

لێنەکەوتۆتەوە.

سەر لە بەیانی ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی 
هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  ڕەزبــەری  ١٤ی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرەســتی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
مستەفا هیجری، بەشداری لە مەراسمی 
بەخــاک ســپاردنی بەڕێــز، مــام جــەالل 
تاڵەبانــی ســکرتێری گشــتی یەکیەتی 
نیشــتمانیی کوردســتان و سەرکۆماریی 

پێشووی عێراق کرد.
ڕێورەســمەکە بە بەشــداری ژمارەیەکی 
یەکجار زۆر لە هەیئەتی رەسمی واڵتان 
و هێــز و الیەنــە سیاســیەکانی کــورد و 

باقــی نەتەوەکانی تر، لە فڕۆکەخانەی 
نێودەوڵەتی ســلێمانی دەســتی پێ کرد و 
بەدانانــی تاجــە گوڵینە لە ســەر تەرمی 

مام جەالل دەستی پێکرد.
دوای نیوەرۆ بۆ جاری دووهەم هەیئەتی 
حیزب بە سەرپەرەستی مستەفا هیجری، 
لە دەباشــان، شــوێنی بەخاک ســپاردنی 
سەرکۆماری پیشووی عێراق، بەشداری 
لە بەخاکســپاردنی تەرمــی مام جەالل دا 

کرد.
هــەر لــەو رێوڕەســمەدا هەیئەتــی حیزب 
چــاوی بە ژمارەیەکــی بەرچاو لە هێزو 

هەرچــوار  کوردســتانییەکانی  الیەنــە 
پارچەی کوردســتان کەوت و هاوخەمی 
حیزبــی دێموکراتیــان بــە ڕێبەرایەتیــی 
بنەماڵــەی  و  نیشــمانی  یەکیەتیــی 

تاڵەبانی ڕاگەیاند.
کۆچــی  پــاش  ئاماژەیــە  بــە  پێویســت 
دوایــی مام جــەالل، دەفتەری سیاســیی 
بەیاننامەیەکــی  دێموکــرات  حیزبــی 
باڵوکــردەوە و هەرەوەهــا بەڕێــز مســتەفا 
ڕوو  سەرەخۆشــی  پەیامێکــی  هیجــری 
لــە بنەماڵــەی مــام جــەالل و یەکیەتیی 

نیشتمانی کوردستان نارد.



ژمارە ٧١٠، ١٥ی ڕەزبەری ٤١٣٩٦

و  ئەتۆمــی  چەکــی  ئــارای  هاتنــە 
مەجالــی  دێموکراســی  پەرەئەســتاندنی 
بــۆ شــەڕی مــەزن لــە شــکڵی شــەڕی 

"جیهانیدا" نەهێشتووەتەوە. 
جیهانــی  دووهەمــی  شــەڕی  پــاش 
ملمانێــی نێــوان ئەمریــکا و یەکیەتــی 
سۆڤیەت بە هۆی چەکی ئەتۆمییەوە لە 
شکڵی "شەڕی سارددا" خۆی نواند. ئەو 
دوو زلهێزە ڕاســتەوخۆ بــەرەوڕوی یەکتر 
نەبوونــەوە، بەڵکــوو شــەڕی گەرمیان بە 
وەکالــەت و لــە ســەر خاکــی خەڵکان و 

واڵتانی دیکەدا دەکرد. 
پەرەئەستاندنی دێموکراسی و پتەوبوونی 
پەیوەندیــی لە نێــوان ئەمریــکا، واڵتانی 
باشــوور  کــورەی  ژاپــۆن،  ئەورووپــی، 
ئاشــتی"  "بەراییەکــی  ئوســترالیا  و 
لــێ   )zone of peace(
هەروەهــا  دێموکراســی  کەوتووەتــەوە. 
فاکتــەری  کردووەتــە  گشــتی  ڕای 
ســنووردارکەر، هەڵبەت نەک ڕێگر، لە 
پەیوەنــدی لەگــەڵ شــەڕکردنی واڵتانی 

دێموکراتیکدا. 
ئەمــە بــە واتای ئــەوە نییە کــە نیزامی 
و  جیهانــی  دووهەمــی  شــەڕی  پــاش 
شــەڕی ســارد، بێ کێشــەیە. ســەرەڕای 
پەرەئەستاندنی دێموکراسی لە ڕۆژئاوا و 
هێندێک لە واڵتانی ئاسیایی، لە دەڤەر 
و شــوێنی دیکــەی جیهــان ســەرەڕۆیی 
کۆمەڵێــک  وێــڕای  دیکتاتــۆری  و 
نادادپەروەریــی  و  سیاســی  نەخۆشــیی 
بەرۆکی زۆر کۆمەڵگایان گرتووەتەوە. 
رۆژهەاڵتــی ناویــن پشــکی شــێری لــە 
ئــەو  قووڵبوونــەوەی  و  درێژەکێشــان 
جــۆرە کێشــە و نەخۆشــیانە بەرکەوتووە. 
وەســفکردنی رۆژهەاڵتــی ناویــن وەک 
جیهانــدا  لــە  جیۆپۆلیتیــک"  "دڵــی 
ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە. هەڵبــەت، 
لــە باتــی ئــەوەی جێگای شــانازی بێ، 

گوزارشتێکە لە نەهامەتی.  
و  یەکــەم  شــەڕی  پێچەوانــەی  بــە 
دووهەمــی جیهانــی و دەرکەوتەکانیــان، 
دەرکەوتەی کێشــە و شــەڕە بچووک و 
نیمچە مەزنەکانی نزیک بە دوو دەیەی 
سەدەی بیســت ویەکەم، هەڵتەکێنەر نین، 
یــان بــا بڵێین، بــە شــێوەی یەکاکەرەوە، 
نیزام شــکێن نین بەڵکوو، ئەو دەرکەوتانە 
زۆرتر بە ئەســپایی نیزام گۆڕ و لەهەمان 

کاتیشدا نیزام پارێزن. 
ڕووداوەکان  کــردووە  وای  ئەمــەش 
بــە  ببــن  تاکــوو  نەکــەن  بــڕ  ئەوەنــدە 
مێــژوو. چەقبەســتوویەکی ڕێژەیــی لــە 
جیهانــی  لەرزۆکــی  نیزامێکــی  نێــوان 
بەرجەســتە  ناڕوونــدا،  داهاتوویەکــی  و 
ناوینــدا  رۆژهەاڵتــی  لــە  بووەتــەوە. 

تەنانــەت بەرەودواچوونیــش ڕووی داوە؛ 
شۆڕشــەکانی "بەهــاری عەرەبــی" یــان 
دزران،  یــان  خەونەمارانــە،  بــە  بــوون 
دژەشۆڕشــگێڕەکان  هێــزە  ئــەوەی  یــان 

پووچەڵیان کردنەوە.
کەنــداودا،  لــە  شــەڕ  دوو  ســەرەڕای   
شــەڕی  عەرەبــی"،  "بەهــاری  وێــڕای 
خوێناویــی لــە ســورییە و ســەرهەڵدان و 
نــوێ  نیزامێکــی  "داعــش"،  شکســتی 
بــەم زووانــە نایەتــە کایەوە. ئەگــەر بێتە 
کایــەوە، ئەوا لە دەرئەنجامی ملمانێیی 
نێــوان هێــزە نیزام پارێــز و نیزام گۆڕەکاندا 
دێتــە کایــەوە، ئەویــش بە ئەســپایی. لە 
هــەر هەنگاوێک کە دەیهاوێژن، ڕەنگ 
بــێ هێــزە شۆڕشــگێڕەکان ناچار بن دوو 

هەنگاو پاشەکشە بکەن. 
کۆنەپارێــزەکان،  هێــزە  لــە  هیچــکام 
کۆمــاری  هەموویانــەوە  ســەرووی  لــە 
لــە  بەرژەوەندییــان  کــە  ئیســامی، 
ڕاگرتنــی نیزامــی مەوجــووددا هەیــە، 
خــاوەن هێژمۆنــی نیــن. بــە واتایەکــی 
دیکە، هیچکام لە هێزە کۆنەپارێزەکان، 
توانــای ئەوەیــان نییــە ویســتی خۆیــان 
تەنیــا  بســەپێنن،  ناوچەکــەدا  بەســەر 

دەتوانن ڕێگری لە گۆڕان بکەن.
لــە الیەکی دیکەوە، ئەمریکا، کە پاش 
١١ی ســێپتامبێر هەوڵــی نیزام گۆڕینــی 
خۆیــدا،  دەرەوەی  سیاســەتی  لــە  دا، 
هەمــان ســتراتێژی پەیــڕەو دەکا کــە لە 
دەکــرد،  پەیــڕەوەی  ســارددا  ســەردەمی 
هێــزە.  پارســەنگی  ڕاگرتنــی  ئەویــش 
ڕاگرتنی پارســەنگی هێــز یارمەتیدەری 
چەقبەســتوویی ناوچەکەیــە لەو دۆخی 

نەهامەتییەدا. 
رێفراندۆم لە باشوور لە جەوهەری خۆیدا 
کردەیەکی شۆڕشگێڕانە بوو. بە ڕوونی 
نیشــانی دا ئــەو نیزامــەی کــە لە دوای 
دامــەزرا  جیهانــی  یەکەمــی  شــەڕی 
و پــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانــی بــە 
لەنێوبردنی کۆماری کوردستان بەردەوام 
کــراوە،  جێکەوتنــی  بــۆ  کار  زۆر  بــە 
بــەردەوام،  ناســەقامگیریی  ســەرچاوەی 

شەڕ و نەهامەتییە. 
"دڵــی  وەک  ناویــن  رۆژهەاڵتــی 
هەڵبــەت  دەمێنێتــەوە.  جیۆپۆلیتیــک" 
شــاهیدی ســەهۆڵبەردانین لــە نیزامــی 
و  شــەڕ  ئــەو  ناوچەکــەدا.  نەخۆشــی 
شۆڕشــانەی ئاماژەیــان پێ کرا، وێڕای 
ڕێفراندۆمــی باشــووری کوردســتان بــۆ 
ســەربەخۆیی، نیشــانەی بەرچــاوی ئەو 

ڕەوتەن.

سەهۆڵبەردان
 لە ڕۆژهەاڵتی 

ناویندا

د. ئیدریس ئەحمەدی

کەیوان دروودی
خۆســەپاندنی  و   ٥٧ دوای  لــە    
رێژیمی ئیســامی بەسەر گشتایەتیی 
جوغرافیای ئێراندا، کوردســتان بوو بە 
مەکۆی گشت الیەنە پەراوێزخراوەکان، 
ئــەو رۆژانــە زۆر الیــەن بــوون کــە لە 
نیشــتمانی کوردەکانــدا داڵدە درابوون، 
ســینگ  بــە  کوردییــەکان  حیزبــە 
ئاوەاڵییــەوە وەریانگرتــن. بەرەبەرە هەر 
هەموو تووشــی قەیران بوون و تەنانەت 
لــە هەندێک بڕگــەی زەمەنیدا دژی 
پشــکخوازی  وەســتانەوە.  خانەخــوێ 
وایکــرد، لەبــەر قــورس و قایم کردنی 
هەڵکەوتەی خۆیان لە الی دەسەاڵتی 
زاڵ، لــە نێــوان دوو جەمســەری تــاران 
ـ کــە پشــتی بــە فاشــیزمی قەومی/
مەزهەبــی بەســتبوو ـ و بزووتنــەوەی 
کوردســتان کە لە شــەقام و ماڵەکاندا 
ســەرچاوەی گرتبوو، بــژاردەی یەکەم 
هەڵبژێــرن و دژی ئــەو ماڵــەی پەنای 
پێیــان دابــوو بوەســتنەوە. لێــرە دەرفەت 
بێینــەوە.  گشــتیاندا  بەســەر  نییــە 
مێــژووی  بــە  چاوێکیــان  ئەوانــەی 
هاوچەرخــدا کێشــابێ، دەزانــن هیــچ 
کەس و الیەنێک دەستی هەڤااڵیەتیی 
کوردستانی بە ئەمەگەوە وەرنەگرت و 
بــەردەوام چاوێکــی لە تــاران بوو.  بۆ 
پێویســتە  بکەینــەوە  باســەکە  ئــەوەی 
نموونەیەکــی بەرهەســت و دیاریکــراو 
بێنینەوە. هەر بۆیەش دەچینەوە بە ناو 
ریفراندۆمــی ٥٨ کە لــەالی رێژیمەوە 
دەســەاڵتێکی  تفاقــی  راخســتنی  بــۆ 
ئیدیۆلۆژیــک،  تاک حیزبــی، 
دواکەوتوو و مەزهەبی رێکخرابوو. لەو 
ناوە کوردســتان نەبێ، ئەوانەی خۆیان 
لــە ژێر ناوی مارکسیســتی دادپەروەر 
و دژەئیمپێریالیســت و پێشــکەوتنخواز 
پێناســە دەکرد هەر کامە بە لەونێک 
بەنــاو  لــە  چمکێــک  دەدا  هەوڵــی 
و  بەرکــەوێ  ئینقابــی"  "ســوفرەی 
هــەر یەکــە بەجۆرێــک دەوری خۆی 
لــەو شــانۆیەدا ببینێتــەوە. ماوەیــەک 

تێپــەڕی و بزووتنــەوەی کــورد لەبــەر 
پاراســتنی خەڵکــی ســێڤیل رووی لــە 
چیــاکان کــرد . لێــرە بەدواوە شــۆڕش 
لەبەر فراوانخوازی و پشکخوازیی ئەم 
الیەنانــە کە بەناو سەرانســەری ناودێر 
کەرتکردنــی  خەنجــەری  دەکرێــن، 
لــە قــەوارەی ئۆپۆزیســیۆنی گشــتی 
هێــز،  بەکارهێنانــی  بــە  رێژیــم  و  دا 
جمگەکانی ژیانی سیاســی، ئابووری 
و تەنانــەت ژیانــی رۆژانــەی گەالنی 
دوای  ئامانــج.   کــردە  ئێرانــی  نــاو 
ـ  سیاســی  گۆڕەپانــی  جێهێشــتنی 
نیزامــی  رمبازێنــی  لــە  زیاتــر  کــە 
ئــەم  رەهــای  زۆرینــەی  ـ  دەچــوو 
الیەنانــە لــە ژێــر نــاوی جۆراوجــۆری 
هاودەســتیی  قەومگەرایــی،  وەک 
ئیمپێریالیــزم و .. کەوتنــە دژایەتیــی 
رێبەرایەتیــی  رێکخراوانــەی  ئــەو 
بزووتنەوەی کوردستانیان دەکرد و ئەم 
ســیناریۆیە هەتا ئەمــڕۆش بەردەوامە. 
ئەگەر ئەمڕۆ، کوردســتان وەک تاقە 
کۆمەاڵیەتیــی  و  سیاســی  یەکــەی 
ئێــران  جوغرافیــای  نــاو  دینامیکــی 
بزۆزیی خۆی راگرتووە، ئەوە بێگومان 
پێشخانی ئەم حیزب و رێکخراوانە لەم 
رووبەرە، شــوێنداریی لەسەری هەبووە. 
ئیســتا کە هیــچ رێکخراوێکی بە ناو 
سەرانسەری لە رووبەری ئێراندا بوونی 
نییــە کە بکرێ ناوی ئۆپۆزیســیۆنی 
ئــەوە  دابنیــن،  لەســەر  راســتەقینەی 
ئــەو  هەمــوو  بــە  کــە  کوردســتانە 
پرۆپاگاندە، شانتاژ و سیناریۆسازییەی 
هێشــتا  بــەاڵم  دەکــرێ  لەســەری 
و  رزگاریخوازانــە  خەباتــی  ناوەنــدی 
دێموکراتیک تەوەرە. بەڵگەش بۆ ئەم 
قســەیە رێــژەی بەندکراوانی سیاســی 
لــە هەتاهەتاییــەوە بگــرە تا قۆڵبەســت 
کرانــی یــەک مانگە، خۆپیشــاندانی 
جەماوەری، هەڵســووڕانی ناوەندەکانی 
ژینگەدۆســت، ئاژەڵپارێــز، ئەنجومەنە 
ئەدەبییــەکان و هەروەهــا ناڕەزایەتیــی 
ناوەڕۆکــی مافخوازانــە  بــە  بەربــاڵو 
نموونــەی  دواییــن  کــە  مرۆییــە  و 

توێــژی  پرســی  بــۆ  ناڕەزایەتــی 
بــەاڵم  بــوو.  کۆڵبــەران  چەوســاوەی 
ئەمانــە لــە خۆیدا تەنیا یــەک دیوی 
جوواڵنــەوەی  بزۆزیــی  و  هەڵســووڕان 
کوردســتانن. بــە دیوێکــی تــردا ئــەم 
بزووتنەوەیە بە جۆرێک خۆی گرێداوە 
بە پارچەکانیتری نیشتمانی مێژوویی 
کوردەکان لە سەرتاســەری ئەم خاکە. 
گرینگیــی ئــەم رەهەنــدە لــەو رووەوەیە 
کــە لە خۆیــدا دۆکتۆرینێکی کارایە 
وەدەرنانــی  نەزۆکــی  هەوڵــی  دژی 
پرسی کورد لە ناوەوەی ئێران. لێرەدایە 
کــە فاشــیزمی قەومــی و مەزهەبــی 
دەســلەمان دەبن و رووی راستەقینەی 
خۆیــان دەردەخــەن. لــە ناڕەزایەتــی بۆ 
پارتــی  رێبــەری  ئۆجــاالن  گیرانــی 
باکــوورەوە  کوردســتانی  کرێکارانــی 
و  شــایی  دەربڕینــی  هەتــا  بگــرە 
خۆشــحاڵی بــۆ بوون بە ســەرکۆماری 
جــەالل تاڵەبانــی ســکرتێری یەکیەتی 
باشــوور،  لــە  کوردســتان  نیشــتمانی 
کۆکردنــەوەی یارمەتــی بــۆ رۆژئــاوا 
و پشــتگیریی بەربــاڵو لــەو پارچەیــە 
و لــە دواییــن حاڵەتیشــدا پشــتگیریی 
بەرچاو لــە بەڕێوەچوونی ریفراندۆمی 
ســەربەخۆیی لە هەرێمی کوردســتان، 
ئۆبژێکتیڤــە  نموونــە  گەورەتریــن 
لــە  رەهەنــدەن.   ئــەم  کردارییەکانــی 
رابــردوودا  مانگــی  یــەک  نزیــک 
دەرەوە  لــە  لێــدوان  و  وتــار  گەلێــک 
لــە الیــەن ئۆپۆزیســیۆنی دەســکردی 
کارتۆنیــی رێژیمی ئێران باڵو کراون، 
هەوڵیــان  بەگشــتی  ناوەڕۆکــدا  لــە 
دا ســەربەخۆیی خــوازی لــە ئاســتی 
ویســتێکی نەتەوەیەکــی میلیۆنییــەوە 
دابەزێنــن.  تاکەکــەس  نیــازی  بــۆ 
لەالیەکیترەوە هەوڵدرا تاکوو ســەرجەم 
خاڵــە پۆزێتیڤەکانــی ئەزموونی زیاتر 
لــە چارەکە ســەدەیەکی کوردســتانی 
باشــوور ـ کــە لەبەرەبــەرەی ئەوەدایــە 
ئیتر بەیەکجاری خۆی لە سەرئێشەی 
توندئاژۆیــی، خۆتەقاندنەوە و شــەڕی 
فیرقەیــی جوغرافیــای عێــراق رزگار 

بــکا ـ لەژێر پرۆپاگاندە بشــاردرێتەوە. 
ئەمــە بــەردەوام بــوو هەتــا رۆژێــک 
کــە ریفرانــدۆم بەڕێوەچــوو. هەرچەند 
ئەمــە لــە خۆیــدا ئاوێکــی ســارد بــوو 
و  قەومــی  فاشــیزمی  لەشــی  بــە 
نــاو  لــە  حاکمییــەت  تۆتالیتاریزمــی 
ئێــران، بــەاڵم ئــەم بە خرۆشــی شــەقام 
شــاروگوندەکانی  کۆاڵنەکانــی  و 
کوردســتانی رۆژهەاڵت لــە جوانڕۆوە 
لــە  بزمــار  دواییــن  مەهابــاد  هەتــا 
دارەمەیتــی درا.  بەمجــۆرە گەاڵڵەی 
بەســەر  زاڵ  قەومــی  فاشــیزمی 
جوغرافیای ئێران، تووشی قەیرانێکی 
گــەورە لە نــاوەڕۆک بــوو. کاردانەوە 
هیســتێریکەکان ئەوە دەردەخەن کە بۆ 
یەکەمجــار گوتاری فاشــیزم تووشــی 
کەرتبــوون بــووە. ئــەم کەرتبوونــە لــە 
شــێوازی تێڕوانینەکاندا زۆر بەرچاوە، 
تــا رادەیەک کە توێژێکــی تایبەتیان 
ئاماژە بە پێویستیی ئاوڕدانەوەی خێرا 
بە پرســی کورد دەکا و هەرچەند کە 
پێشنیارەکانیان رواڵەتییە بەاڵم لەخۆیدا 
دانپێدانانێکــە بــە بوونــی پارچەیەکی 
ناتــەواو لە پازڵی ئێرانێکی یەکگرتوو 
کــە ئەویــش بەقســەی خۆیــان پرســی 
قەومی و لە سەرەوەی هەموویان پرسی 
کــوردە . لێرەوە دەتوانیــن بەو ئەنجامە 
بگەیــن کە چ بــۆ دێمۆکراتیزاســیۆن 
و چ بــۆ چارەســەری پەتــای رێژیمی 
وەک  تێکشــکاندنی  و  ئیســامی 
پرســێکی پێکهاتەیــی ـ سەرانســەری 
پێویســتە بەدوای کلیلێک بگەڕن کە 
دەمێکە لە دەســتی کورد و نیشتمانی 
کوردەکاندایــە . بــەو بۆنەوە جارێکیتر 
پێویســتە بە راشکاوی ئەو دەنگە بەرز 
بکرێتــەوە کــە ئەگــەر بــەدوای رێــڕەو 
چارەســەری  بــۆ  رێڕەوگەلێکــن  یــان 
هــەر یــەک لەم کێشــانە ئــەوە هەموو 

رێگەکان دەچنەوە کوردستان.

هەموو ڕێگاکان دەچنەوە کوردستان



٥ ٥ژمارە ٧١٠، ٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

دیپلۆماسیی درۆزنەی نێوخۆیی

ئاگری ئیسماعیل نژاد

کۆتایی مانگــی گەالوێژ لە ڕواڵەتێکیدا 
کــە دەکرێــت پێــی بڵێیــن "دیپلۆماســیی 
درۆزنەی نێوخۆیی" مەجلیســی کۆماری 
بــۆ  بەربژێــر  بــە ١٦  دەنگــی  ئیســامی 
بــەو شــێوەیە  و  دا  وەزیــران  ئەنجوومەنــی 
وەزیرانــی  ئەنجوومەنــی  دوازدەیەمیــن 

کۆماری ئیسامی پێکهات.
جیا لەو باســەی کــە لێهاتوویی وەزیرەکان 
دروشــمەکانی  لەگــەڵ  چەنــد  هەتــا 
ســتراتێژی  و  هەڵبــژاردن  ســەردەمی 
دەگونجێــت،  روحانــی  ڕاگەیەنــدراوی 
پەراوێــزی سیاســی پێناســاندنی بەربژێری 
وەزارەتــەکان بە مەجلیس و دەنگهێنانەوە و 
دەنگ نەهێنانەوەی یەکێک لەو بەربژێرانە 
کۆمــاری  سیاســەتی  نێــو  ڕاســتی  زۆر 

ئیسامی دەرخست.

 پرسیاری سەرەکی ئەوەیە بە چ پێوەرێک 
مەجلیســی ڕێژیــم دەنگی بــە بەربژێرەکان 

داوە؟
هەڵبژاردنــی  بانگەشــەی  گەرمــەی  لــە 
خولی دوازدەیەمی ســەرکۆماریدا، حەسەن 
روحانی رۆژی ١٩ گواڵنی ١٣٩٦ باسی لە 
ئێعــدام لەالیەن دەزگای دادەوەری ڕێژیمی 
هێناگۆڕێ و ئەو کات زۆربەی لێکۆڵەرە 
سیاســییەکانی سیاسەتی نێوخۆی ئێران ، 
باس کردن لەوەی "کەسانێک تەنیا کاریان 
بڕینــەوەی حوکمی ئێعدام بووە" گەڕاندەوە 
ســەر ئەو جینایەتانەی کە براییم رەئیســی 
لــە ٦٠کانــدا لــە دژی بەرهەڵســتکارانی 
ڕێژیم کردوویەتی؛ هەر لەو ســەردەمەدا و 
لە رۆژی ٢٠ی گواڵنی ١٣٩٦ خامنەیی 
لە زانکۆی "ئیمام حوســێن" لە رێوڕەســمی 
کۆتایی خولی ئەفســەری ســپادا گوتی: 
"نابێــت وابکەیــن کــە جێــگای قوربانی و 

تاوانبار بگۆڕدرێت".
نــاوی  ڕاگەیاندنــی  پێــش  رۆژ  چەنــد 

بەربژێــرەکان و لــە رۆژی ٦ گەالوێــژی 
عەلــی  فەرمــی  ماڵپــەری  ١٣٩٦دا، 
خامنەیی لە ڕوونکردنەوەیەکدا باسی لەوە 
کــرد کــە ئــەو تەنیا لــە هەڵبژاردنی ســێ 
وەزیردا دەم دەکوتێ و لەســەر هەڵبژاردنی 
سێ  وەزیری دیکەش کە چاالکییەکانیان 
دەکەوێتە جەغزی فەرهەنگ و پەروەردەوە 
کەڵکەڵــەی هەیــە، بــەاڵم دەم ناکوتــێ و 

راستەوخۆ کاری بەسەریانەوە نییە .
هەڵبــەت ئــەوە هەمــوو ڕاســتییەکان نییە، 
چونکــە کاتێــک خامنەیــی ســێ ســاڵی 
دوایی وەک ســاڵی "ئابووری خۆڕاگرانە" 
ڕاگەیانــدووە، چــۆن دەکرێت باوەڕ بکەین، 
وەزیرەکانــی  هەڵبژاردنــی  لــە  ئــەو  کــە 
ناکوتــێ،  دەم  هیــچ  ئابــووری  بەشــی 
ئەمــەش ســەرەڕای ئەوەیــە کــە وەزیــری 
وەرزش و الوانیــش هــەر چاالکییەکانــی 
دەکەوێتــە جەغزی فەرهەنگ و پەروەردە، 
خامنەیــی  قســەکەی  ئەگــەر  بۆیــە 
لەبــەر چاوبگریــن، بێگومــان ئــەو لە ســەر 

والوانیــش  وەرزش  وەزیــری  هەڵبژاردنــی 
ئــەو ڕوونکردنــەوەی  کەڵکەڵــەی هەیــە، 
ماڵپــەڕی خامنەیــی لــە کاتێدایــە کە لە 
رێبەندانــی ١٣٩٥ لــە گرتــە دەنگییەکــدا 
ســروش  عەبدولکەریــم  دوکتــور  کــە 
بــاڵوی کــردەوە ڕایگەیانــد کــە خامنەیی 
هاشــمی  ســەرکۆماری  ســەردەمی  لــە 
رەفسنجانیشدا بەرپرسیارێتی ڕاستەوخۆی 
بابەتی فەرهەنگی لە ئێران لە ژێرچۆکی 
خــۆی ناوە . ســروش لەو گرتــە دەنگییەدا 
دەڵێت: هەموو ســتراتێژییەکی فەرهەنگی 
ئیســامی دا  لــە چوارچێــوەی کۆمــاری 
راســتەوخۆ لەالیەن خامنەییەوە دەستنیشان 

دەکرێت.
هــاوکات لەگەڵ ئەو باســانە لە گەرمەی 
وەزارەتەکانــدا،  بەربژێــری  باس وخواســتی 
ســەرۆکی  جێگــری  موتەهــەری  عەلــی 
مەجلیســی ئێران باسی ئەوەی هێناگۆڕێ 
نــاوی  رووحانــی  مەجلیــس،  پێــش  کــە 
بەربژێرەکان دەدا بە خامنەیی و پاشــان بۆ 

مەجلیسی دەنێرێ. 
کەوایــە بەپێــی وتــەی بەرپرســانی ڕێژیم، 
هەڵبژاردنــی  لــە  ڕاســتەوخۆ  خامنەیــی 
دەســتی  رووحانیــدا  وەزیرەکانــی  هەمــوو 
هەیــە، ڕەنگــە لێــرەدا بگوتــرێ: "بۆخــۆت 

بەخێر بێیتەوە، ئاگات لە کوێیە؟"
دیــارە ئــەم شــێر و رێویەم بۆیە هێنــاوە، بۆ 
ئــەوەی بــاس لــە دیارەدەیەکی تــر بکــەم، 
 ٢٠ لــە  النیکــەم  دەزانــن  هەمــوو  وەک 
دوو  لــە  و  بەگشــتی  ڕابــردوودا  ســاڵی 
هەڵبژاردنــی ئــەم دواییەی ســەرکۆماریدا 
هەڵبژاردنــدا،  وەرزی  لــە  بەتایبەتــی 
دووالیەنــی رێفۆرمخــوازی و بناژۆخوازی 
دۆخــی  و  دەبێــت  پەیــدا  ســەروکاڵویان 
هەڵبژاردنــی ئێــران وا نیشــان دەدن، وەک 
بڵێــی دوو بــەرەی خەڵکــی و دژە خەڵکی 
لــە گۆڕەپانەکــەن و بۆ ئەوەی شــەڕ ســاز 
نەبێــت و قەیرانــی ئابووری چارەســەر بێت 
و پەیوەندی ڕێژیم لەگەڵ جیهان ئاســایی 
بێتەوە، پێویســتە دەنگ بــە رێفۆرمخوازان 

بێــت و  ئەگــەر  پێچەوانەکەشــی  بدرێــت، 
دەنــگ بە بناژۆخــواز بدرێت، یان تەنانەت 
دەنــگ ندەی و هەڵبژاردن لە چوارچێوەی 
کۆمــاری ئیســامیدا بــە ڕەوا نەزانــرێ، 
ئــەوە بــەو مانایەیە کــە تۆ بــاوەرت بەوەیە 
خەڵکــی ئێران تووشــی شــەڕ بکــەی ، جا 
لــەو نێوانــەدا وانیشــان دەدرا کە روحانی و 
خامنەیــی دوو جەمســەری دژ بەیەکــن و 
رووحانی ئاشــتی دەوێت و خامنەیی شــەڕ 
کــە ئێســتا دەرکەوتــووە ئەگــەر تەنانــەت 
ئەوەش ڕاســت بێت، کە  گوایە خامنەیی 
شــەڕی دەوێت، و رووحانی ئاشــتی ، ئەوە 
دەنگدانی خەڵک و بەناو هەڵبژاردنەکەی 
ســەرکۆماری هیــچ کارتێکــەری لەســەر 
نەبــووە،  ڕێژیــم  سیاســەتی  و  هەڵوێســت 
ئــەوە  دەنگــدان  پــاش  و  دواتــر  چونکــە 
دەســەاڵت و  ئاراســتەی  خامنەییــە، کــە 
دەسەاڵتداری دیاری دەکات، وەزیر و گزیر 

دادەنێ و الدەدا.
ئــەوە جــودا لەو باســەیە کە لــە پێکهاتەی 

چەنــد  هەتــا  ئیســامی  کۆمــاری 
دەســەاڵتی  و  ســەربەخۆن  دەســەاڵتەکان 
"رێبەر" و "ســەرکۆمار" چ جۆرە پەیوەندی 
و کارتێکەریــی و دابەشــکارییان لەگــەڵ 

یەک هەیە.
ســەبارەت بــە پرســی دەنگدانــی مەجلیــس 
بــۆ بەربژێرەکانــی ئەنجوومەنــی وەزیــران 
رێکخســتنی  کاتــی  لــە  بڵێیــن؛  دەبێــت 
ئەنجوومەنــی وەزیرانــی خولــی یازدەیــەم، 
پەراوێزی سیاســی دەنگــدان و دەنگ نەدان 
بــە وەزیــرەکان لەالیــەن مەجلیســەوە، ئــەو 
بەشــداری  و  بەشــداری  باســی  کات 
نەکــردن لــە نارەزایەتییەکانی هەڵبژاردنی 
خولــی دەیــەم بــوو، دیارە هەر ئــەو کاتیش 
ســێ لــە بەربژێــرەکان کــە رووحانــی بــە 
مەجلیسی ناساندبوو، بە "تاوانی بەشداری 
لــە فیتنــەی ســەوز" لەالیــەن مەجلیســەوە 
پەراوێــزی  لــە  بــەاڵم  پێنــەدرا،  دەنگیــان 
بەربژێرەکانــی  بــە  مەجلیــس  دەنگدانــی 
ئەنجومەنــی دوازدەیــەم باســی پێچەوانەی 

هاتــە گــۆرێ، واتــە بوونــی کەســێک بە 
لــە ســەرکوتی ڕاســتەوخۆی  وەزیــر کــە 
خەڵــک لــەو قۆناغــەدا، دەســتی هەبــووە، 
لەگــەڵ ئەوەیکــە زەختێکــی ڕاگەیاندنــی 
زۆر گــەورە لەســەر ئــەوە ســازبوو، هەتــا 
وابکرێــت کــە "جەواد ئــازەری جەهرۆمی" 
دەنــگ نەهێنێتەوە، بەاڵم دەنگی هێنایەوە، 
لە ڕاســتییدا دەنگ هێنانــەوەی جەهرۆمی 
لە مەجلیس دەستخۆشانە لە ناوبراو بۆ ئەو 
ســەرکوتە بــوو کە دەســتی تێــدا هەبووە و 
هەیــە، هــاوکات لەگەڵ زەختــی میدیایی 
ئێســتاش  هەتــا  کــە  جەهرۆمــی  لەســەر 
بەردەوامــە، ماڵپــەڕی فەرمــی خامنەیــی 
دەقی قســەکانی خامنەیــی باڵودەکاتەوە، 
کە لە ساڵی ١٣٧٧ و لە چلەی کوژرانی 
ئەسەدوڵاڵ الجوردی گوتویەتی . هاوکات 
لەگــەڵ ئــەو باســانە فیلمــی ســینەمایی 
و  باڵوکرایــەوە  نیمــروز"  "ماجراهــای 
خامنەیــی لەگــەڵ ئەکتــەر و دەرهێنــەری 
فیلمەکــە کۆبــۆوە و داوای لێکــردن کــە 
ئەســەدوڵاڵ  ژیانــی  لەســەر  فیلمێکــش 

الجوردی ساز بکرێت.
لەگەڵ ئەوەی کە جەهرۆمی دەنگی بەڵێی 
وەرگــرت، حەبیــب بێتــەرەف، وەک تەنیــا 
وەزیرێک کە بەنــاوی رێفۆرمخوازەکانەوە 
لــە لیســتی بەربژێــرەکان نــاوی هاتبــوو، 
دەنگــی نەهێنایــەوە و لەالیــان مەجلیســەوە 
وەالنرا، لە کاتێدایە کە هەر فراکســیۆنی 
"ئومیــد" کــە ســەربە رێفۆرمخوازەکانــە، 
بەتەنیــا دەیتوانــی دەنگ بــۆ وەزیر بوونی 

بێتەرەف دابین بکات.
 ئەگــەر ئــەو پەراوێزانــە لە تەنیشــت ناوی 
ئەندامانــی نوێی " کۆمەڵەی دەستنیشــان 

ئــەوەی لــە چوارچێــوەی ڕێژیمــدا وەک هەڵبژاردن، 
جیایی دەســەاڵتەکان لەیەک، پەیوەندی و کارتێکەری 
دەســەاڵتەکان لەسەر یەک، باســی لێدەکرێت تەنیا و 
تەنیــا دیپلۆماســییەکەی درۆزنــەی نێوخۆییەو هیچی 
تر و ئەوەی کە ئاراســتەی ڕاســتی سیاسەتی کۆماری 

ئیسالمی دیاری دەکات خامنەیی و بنەماڵەکەیەتی. 

ڕێژیــم"  بااڵکانــی  بەرژوەندییــە  کردنــی 
بەتایبەتــی "برایــم رەئیســی" و "محەمــەد 
باقــر قالیبــاف" دانێیــن ، بەروونــی بۆمــان 
دەردەکەوێت، کە نەک دەنگهێنانەوەکەی 
دەستخۆشــانەیەک  جەهرۆمــی،  ئــازەری 
بــۆ ئــەو ســەرکوتە بــوو کــە جەهرۆمــی 
کردوویەتــی،  ئێــران  خەڵکــی  دژی  لــە 
بەڵکــوو ئاراســتەی ڕێژیمیــش بــەرەو ئــەو 
ئاقارەیە کە ئەو کەســانەی لە ســەرکوتی 
بــە شــێوازی  خەڵکــدا دەســتیان هەبــووە، 
پێبدرێــت،  دەستخۆشــانەیان  جۆراوجــۆر 
کەوایــە ســتراتێژی بۆ دابەشــکردنی پلەو 
خەڵک)هەڵبــژاردن(  خواســتی  پایــە، 
نییــە، تەنانــەت لێهاتوویــی و توانایــی بــۆ 
دەســتەبەرکردنی ئامانجەکانــی ڕێژیمــش 
خــۆی  خامنەیــی  وەک  بەڵکــوو  نییــە، 
گوتــی: "نەگۆڕینــی جێــگای قوربانی و 
تاوانبــارە" واتــە ســتراتێژی ڕێژیــم ئەوەیــە 
ئەوانــەی لــە ســەرکوتی خەڵکــی ئێرانــدا 
دەســتیان هەبــووە، خاوەنــی "دەســەاڵتداری 
کۆمــاری ئیســامین" و مافــی خۆیانــە 

لەسەر ئەو سفرەیەش بەشیان بەرکەوێت.
لــە کۆتاییــدا دەبێــت بگوترێ، ئــەوەی لە 
چوارچێــوەی ڕێژیمــدا وەک هەڵبــژاردن، 
جیایــی دەســەاڵتەکان لەیــەک، پەیوەندی 
لەســەر  دەســەاڵتەکان  کارتێکــەری  و 
یــەک، باســی لێدەکرێــت تەنیــا و تەنیــا 
دیپلۆماســییەکەی درۆزنــەی نێوخۆییــەو 
هیچی تر و ئەوەی کە ئاراستەی ڕاستی 
دیــاری  ئیســامی  سیاســەتی کۆمــاری 
بنەماڵەکەیەتــی،  و  خامنەیــی  دەکات 
نــەک خەڵــک و هەڵبژاردنــەکان تەنانەت 
هەڵبژاردنەکــەش  پڕۆســەی  ئەگــەر 

بەتەواوی ساغ بێت.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1476745/06/05/1396/%D%8A%7D%8B%7D%84%9D%8

A%7D%8B%9DB8%C%D%-87%9D%8AF%D%81%9D%8AA%D%8B%-1D%86%9D%8B%4D%8B-1

%D%8A%2D%8AB%D%8A%7D%8B%-1D%8A%2DB8%C%D%8AA-%D%8A%7D%84%9D%84%9D-87%9

%D%8AE%D%8A%7D%85%9D%86%9D%-87%9D%8A%7DB8%C-%D%8AF%D%8B%1

D%8A%8D%8A%7D%8B%1D%-87%9D%8B%4D%8A%7DB8%C%D%8B%9D%-87%9D8-

%A%7D%86%9D%8AA%D%8AE%D%8A%7D%8A%-8D%8A%7D%8B%9D%8B%6D%8A%7DB8%C-%DA

%A%9D%8A%7D%8A%8DB8%C%D%86%9D%-87%9D%8A%8D%8A%-7D%86%9D%8B%8D%8B-1

%D%8B%1D%87%9D%8A%8D%8B%1DB8%C

  https://www.youtube.com/watch?v=zxxtD2uRVc4

  http://www.bbc.com/persian/iran40684173-

  http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37452

  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1491300/23/05/1396/%D%8A%7D%8B%9D%8B%6

D%8A%7DB8%C-%D%8AC%D%8AF%DB8%C%D%8AF-%D%85%9D%8AC%D%85%9D%8B-9

%D%8AA%D%8B%4D%8AE%DB8%C%D%8B%-5D%85%9D%8B%5D%84%9D%8AD%D%8AA-

%D%86%9D%8B%8D%8A%7D%-85%9DA%86%D%-87%9DA%A%9D%8B%3D%8A%7D%86%9DB8%C-

%D%87%9D%8B%3D%8AA%D%86%9D%8AF-%D%8A%7D%8B%3D%8A%7D%85%9DB8%C



ژمارە ٧١٠، ١٥ی ڕەزبەری ٦١٣٩٦

جەماڵ فەتحی )کۆچەر(

زۆربەی بزاڤە ڕزگاریخوازەکانی دنیا 
لــە حاڵەتێکــدا ســەریان هەڵــداوە، کــە 
دیکتاتۆرەکان ویســتوویانە لە ڕێگای 
دەســەاڵتەوە  و  هێــز  ئامرازەکانــی 
ڕێککەوتنێکــی مڵکەجبــوون لە نێوان 
خۆیــان و کۆمەڵــگادا ســاز بکــەن و 
کۆمەڵگا ملکەجی بەرژەوەندییەکانی 
خۆیــان بکــەن و ئەدەبیاتێک لە ســەر 
کۆمەڵگا زاڵ بکەن کە لە ڕاســتای 
دەســەاڵتی ئەوانــدا بێــت و ســەروەری 

ئەوانی تێدا گارانتی کرابێت. 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و کوردســتان 
هەســتیارترین  لــە  بەشــێک  کــە 
جوغرافیــای  ئــەم  بەشــەکانی 
شــەڕی  پــاش  ئیســتراتیژیکییەیە، 
لــەو  یەکێــک  جیهانــی  یەکەمــی 
شــوێنانەن کــە لــە نێــوان زلهێزەکانەوە 
بووەنتــە مەیدانــی ملمانێــی سیاســی 
و نیزامییــەوە، هۆکارەکەشــی بۆ ئەوە 
دەگەڕێتــەوە کە لەم ناوچەدا زۆربەی 
جەمســەری  دوو  پێداویســتییەکانی 
و  ڕۆژئــاوا  جەمســەری  واتــە  دنیــا، 
جەمســەری رۆژهەاڵت دابین دەکرێت 
و جیــا لــە دەوڵەمەندیــی ناوچەکە لە 
بــاری داهاتە ژێــر زەوینییەکانەوە، لە 
بــاری هەڵکەوتــەی جوغرافیاییەشــدا 
باشــە.  ئیســتراتیژییەکی  خــاوەن 
ڕۆژهەاڵتی ناوین سێ قوڕنەی ئاسیا 
و ئافریقــا و ئورووپــا پێکــەوە گــرێ 
بەدەســتەوە گرتنــی  بــۆ  دەدات، کــە 
بــازاڕی جیهانــی گرنگیی تایبەت بە 

خۆی هەیە.
کوردســتان کــە لــە ڕێککەوتنامــەی 
ســایکس ـ پیکۆ لە نێوان چوار واڵت 
)ئێران ـ عێراق ـ تورکیە ـ سووریە( لە 
دوای شــەڕی چاڵدوران بۆ دووهەمین 
جار دابەش کرا و نەتەوەی کورد پاش 
حکوومەتــی مــاد خــاوەن کیانێکــی 
ســەربەخۆ و ســەروەریی خۆی نەبووە، 
شــێخ  زایینــی  ١٨٨٠ی  ســاڵی  لــە 
شــێوەیەکی  بــە  نەهــری  عوبەیدوڵــاڵ 
نێــوە ڕێکخــراوەی لــە پێناو بە دەســت 
نەتــەوەی  ڕەواکانــی  مافــە  هێنانــی 
کوردســتان  باکــووری  لــە  کــورد 
بزاڤێکــی ڕزگاریخــوازی ڕێکخســت 
کــە دوو بەشــی دیکــەی کوردســتان 
واتە باشوور و ڕۆژهەاڵتیشی گرتەوە؛ 
کە یەکەمین بزافی کوردی لە قەڵەم 
دەدرێــت. هــەر چەنــدە شۆڕشــەکانی 
نەتــەوەی کورد هەموو بە ئامانجێکی 
پیــرۆز و نیشــتمانی دەســتی پێکردووە 
بەاڵم زۆربەیان لە فورمێکی نەتەوەیی 
ـ ئایینی و نەتەوەیی ـ خێڵەکی خۆیان 
دەرخســتووە و بــە هــۆی هەلومەرجــی 
ناوچــە و ئــەو فەزایــەی کــە بە ســەر 
بــووە،  زاڵ  کات  ئــەو  کوردســتانی 
نەکــراوە یــان تێگەیشــتنی سیاســیی 
شۆڕشەکانی کورد لەو ئاستەدا نەبووە 
کە لە بازنەی بزاڤێکی کاســیک و 
نەریتــی خۆیــان ڕزگار بکــەن و ئــەو 
پتانسیل و وزە نەتەوەیی و نیشتمانیانە 
کوردیــدا  کۆمەڵــگای  لــە  کــە 
پەرشــوباڵو بــوون لــە چوارچێوەیەکی 

مودێڕن کۆ بکەنەوە. 
کــە  دووەم  جیهانــی  شــەڕی  پــاش 
جەمســەری  دوو  نێــوان  لــە  دونیــا 
زلهێزەکانەوە دابەش بوو، کوردستانیش 
و  نەبــوو  بێبــەری  لەودابەشــبوونە 
دوو  ئــەو  نێــوان  لــە  جوغرافیاکــەی 

هەروەهــا  کــرا.  دابــەش  جەمســەر 
ڕۆژهەالتــی کوردســتانیش کــە زیاتر 
لــە هــەزار ســاڵ لــە ژێــر دەســەاڵتی 
ناوەندیی نەتەوەی بااڵدەستی فارس و 
ئێرانییەکان دان لە ژێر کاریگەریی ئەم 
دابەشــبوون و ئاڵۆگۆڕە سیاســییانەی 
ناوچــەدا بێبــەش نەبــوو، پــاش ئەوەی 
کــە ئێران بەهۆی نزیک بوونەوەی لە 
هیتلێر و ئاڵمان لە نێوان موتەفقین کە 
دژبــەری ئاڵمانــی نازیزم بــوون دابەش 
کــرا، ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش بــە 
دوو بــەش دابــەش کــرا، کــە بەشــی 
خــوارەوەی کوردســتان هەتــا ســەقز لە 
ژێــر دەســەاڵتی بریتانیا بوو و بەشــی 
ســەرەوەی کوردســتان بــۆ ماوەیــەک 
بۆشــاییەکی سیاسیی و حکوومەتیی 
حکوومەتــی  و  بــوو  دیــار  پێــوە 
دابیــن کردنــی  بــاری  لــە  ناوەندیــی 
و  الواز  زۆر  ناوچەکــە  ئەمنییەتــی 
بێهێــز ببــوو و ناوچەکــە حاڵەتێکــی 
ناســەقامگیری بــە خــۆ گرتبــوو، لــە 
چــاوی  کــە  ڕووســیە  الیەکیشــەوە 
تەماحــی لــە نەوتــی باکــووری ئێران 
بڕیبــوو بــۆ گەیشــتن بــەو ئامانجەی 
هاوپەیمانگەلێکــی  بــە  پێویســتی 
لــە  بەشــەی  ئــەو  هەبــوو؛  خۆجێــی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە لەگەڵ 
نەتــەوەی تورکــی ئــازەری هاوســنوور 
بــوون لــە ســاڵی ١٣٢١ی هەتاوی بە 
شــێوەیەکی نهێنــی ڕێکخراوەیەکیــان 
یــان  نێــوی کۆمەڵــەی ژێــکاف  بــە 
ژیانەوەی کورد دامەزراندبوو، کە ئەو 
کۆمەڵــە لــە کەســانێکی ڕووناکبیــر 
و نیشــتمانپەوەر پێــک هاتبــوون کــە 
هەســتیان بە ئاڵۆگۆڕەکانی جیهان بە 
گشــتی و ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی ناوین 
کردبوو، بۆیە بە پێویســتیان زانی کە 
لــەو ســەردەمە دەبــێ نەتــەوەی کــورد 
کیانێکــی  بــە  دەسپێڕاگەیشــتن  بــۆ 
ســەربەخۆ رێــک بخرێــن و لــە دەور 
ئامانجێکــی گشــتی واتــە ڕزگاری 

نەتەوەی کورد کۆ بکرێنەوە.
ژێــکاڤ  کۆمەڵــەی  چەنــدە  هــەر 
لــە ســەرەتا لــە کەســانێکی ئایینــی 
بــەاڵم  هاتبــوو،  پێــک  نەتەوەیــی  ـ 
کۆمەڵــە  ئــەم  ســەرەکیی  ئامانجــی 
ڕزگاری نەتەوەیــی بــوو کــە دواتر لە 
ڕێکەوتــی ٢٥ی گەالوێژی ١٣٢٤ی 
هەتــاوی وەکــوو حیزبێکــی مودێــڕن 
و پێشــکەوتووخواز بــە نێــوی حیزبــی 
دێموکــرات لــە گۆڕەپانــی سیاســیی 
ناوچەکە خۆی دەرخست و لە بەرنامە 
و پەیڕەوی خۆی ئالۆگۆڕی بنەڕەتی 
پێــک هێنــا، هەروەهــا چەنــد مانگ 
پــاش دامەزرانــی ئــەم حیزبــە کــە لە 
ســەر بنەما دێموکراسییەکان دامەزرا 
بــوو، کۆمــاری کوردســتان لــە ٢ی 
رێبەندانــی ١٣٢٤ی هەتاوی لە الیەن 
پێشــەوا قــازی محەممــەد ڕاگەیندرا، 
کە بە قۆناغێکی گرنگ و هەستیار 

لە مێژووی کورد دەژمێردرێت.
بزاڤــی  و  دێموکــرات  حیزبــی 
لــە  کــورد  نەتــەوەی  ڕزگاریخــوازی 
ڕۆژهــەاڵت کــە حەوت دەیــە لە پێناو 
دێموکراســی و مافی نەتەوەیی کورد 
لە خەبات و بەربەرەکانی بە دژی دوو 
حکوومەتی ناوەندیی ئێران )پاشایەتی 
و ئاخوندیــی( دایــە لــە ڕەوتی خەبات 
و تێکۆشــانی خۆیدا چەندین قۆناغی 
چەندیــن  و  بڕیــوە  جۆراوجــۆری 
شــێوازی خەباتــی تاقــی کردووەتەوە، 
کــە هــەر کام لــە ســەردەمی خۆیــدا 

کاریگــەر و شــوێندانەر بــوون؛ بــەاڵم 
و  ناوچــە  هەلومەرجــی  هــۆی  بــە 
سیاســەتی پاوانخوازانــەی حکوومەتە 
ناوەندییەکان هەروا لە قۆناغی خەبات 
و تێکۆشــانی سیاسی دایە، سەرەڕای 
هەموو کەندو کۆســپەکان بەاڵم هەتا 
ئێســتەش وەکــوو یەکێــک لــە حیزبە 
شویندانەرەکانی ئێران لە ئەژمار دێت 
کــە هــەم توانای خەباتــی چەکداری 
هەیــە و هەم توانــای خەباتی مەدەنی 
و جەمــاوەری، بەاڵم لە قۆناغێکدا بە 
هــۆی لەبەرچاو گرتنــی بەرژەوەندیی 
نەتەوەیی و پارچەیەک لە کوردستان 
خەباتەکــەی لــە حاڵەتــی چەکداریی 
و خۆدەرخســتن لــە ناوخــۆی واڵت بۆ 
خەباتــی سیاســیی و راگەیندراوەیــی  

گۆڕیبوو. 
پــاش نزیــک بــە ٢٥ ســاڵ دابەزیــن 
لــە  خەبــات  گۆڕینــی  و  شــاخ  لــە 
شــێوازی شــاخ بــۆ خەباتی سیاســیی 
لــە قۆناغــی ئێســتەدا کــە زۆربــەی 
واڵتانــی دنیــا و ناوچەی رۆژهەاڵتی 
بــە  سیاســییان  ئاڵۆگــۆڕی  ناویــن 
دێموکراتــی  حیزبــی  هاتــووە  ســەردا 
کوردســتانی ئێرانیش هەســتی بەوەی 
کــردووە کــە دەبێت لە سیاســەتەکانی 
خۆی ئاڵۆگۆڕێکی بنەڕەتی پێویست 
بــە  پشتبەســتن  بــە  و  بێنــێ  پێــک 
ڕابردوویەکــی قایــم و پڕبەهــا دیســان 
لــە  جیــاواز  بــەاڵم  هەمیشــە  وەکــوو 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  پێشــوو 
خەباتێکــی  و  نــوێ  سیاســەتێکی 
گشــتگیرتر بە نێوی "ڕاســان" دەســت 
پێ بکات. ئەم خەباتە نوێیە کە زیاتر 
وەکوو پرۆژەیەکی سیاســیی لە قەڵەم 
دەدرێت و بە خوێندنەوەی شێوازەکانی 
ئــەو  و  کــورد  نەتــەوەی  خەباتــی 
واڵتانەی کە چارەنووسیان هاوشێوەی 
بــە  کــوردە،  نەتــەوەی  چارەنووســی 
گشتی و شێوازەکانی خەباتی حیزبی 
بەرنامەیەکــی  وەکــوو  دێموکــرات 
تۆکمــە لــە وەها قۆناغێکــدا هاتووەتە 
گــۆڕێ کــە بــە چەندیــن هــۆکاری 
سیاســیی بەشــێکی کوردســتان واتــە 
رۆژهەاڵت لە هاوکێشەسیاســییەکاندا 

پەرواێز کەوتووە. 
تــازە  وشــەیەکی  ڕاســان  هەرچەنــدە 
نییــە و حیزبــی دێموکــرات و خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵی نامۆ 
نیــن، بــەاڵم ڕاســانی نوێ لــە بەراورد 
لەگەڵ ڕاسانی کۆن تەنیا پرۆژەیەکە 
خەباتێکــی  کردنــی  واتــادار  بــۆ 
بەربــاڵو و عەقاڵنیــی کــە واڵمدەری 
زۆربــەی پرســیارەکانی کۆمەڵــگای 
کوردەوارییــە و بــە پشــت بەســتن بــە 
خەباتــی شــاخ و ڕابــردوو، خەباتێکی 
نــوێ لــە جــۆری خەباتێکــی مودێڕن 
ڕێک دەخات کە بە ئەزموون وەرگرتن 
لــە پارامترەکانــی خەباتــی پێشــووتر 
هێنــدێ پارامتــری نــوێ لــە خەباتی 
دوارۆژی کــورد زەق دەکاتــەوە کــە 
بــە هــۆی زاڵبوونی فەزای سیاســیی 
ناســیونالیزمێکی  و  ســۆزداریی  ـ 
بــوون  پەراوێــزدا  لــە  ڕۆمانتیــک 
ناســیونالیزمێکی  بــە  ڕێگایــان  و 
مودێــڕن کە ئامانجە ســەرەکییەکەی 
سەرخستنی کۆمەڵگایەکی نەتەوەیی 

ـ  مەدەنییەنەداوە.  
بەرنامەیەکــی  کــە  نــوێ  ڕاســانی 
بەرباڵوە، ڕاســتەوخۆ لــە گەڵ چینی 
ناوەڕاســتی کۆمەڵــگای ڕۆژهــەاڵت 
بەرەوڕووە، بە هۆی ئەوەی کە ڕاســان 

خەباتێکی عەقاڵنیە ئاگاداری ئەوەیە 
کە زۆربەی کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی 
پێــک  کەســانێک  لــە  کوردســتان 
هاتوون کە لــە باری کۆمەاڵیەتییەوە 
لــە ناوەنــدی کۆمەڵــگا هەڵکەوتــوون 
و لــە بــواری شــوێندانەرییەوە دەتوانــن 
ئاراستەی سیاسیی کۆمەڵگا بگۆڕن 
و لە باری کولتووریی، کۆمەاڵیەتیی 
و ئابووریــی وەکــوو خاڵێکی ناوەندیی 
پــرۆژە  ئــەم  قورســایی  کۆمەڵــگا 
نوێیەی ڕۆژهەاڵت وە ئەســتۆ دەگرن. 
جیا لەم تایبەتمەندییانە کە باسیان لە 
ســەر کرا خاڵی پێوەندیی نێوان چێنی 
بااڵدەســت و خــوارەوەی کۆمەڵــگای 
کوردیــن و ســەرچاوەی تواناییەکانی 
پێوەرەکانــی  لەگــەڵ  و  ڕۆژهەاڵتــن 

ڕاسانی نوێ لەبار و گونجاوە. 
حیزبــی  ڕابــردوودا  خەباتــی  لــە 
دێموکــرات خــۆی وەکــوو حیزبێکــی 
دەزانــی  کۆمەڵگایــەک  پێشــڕەوی 
کــە لــە بــواری پێگەیشــتن و ئاســتی 
هێــزە  شــوێنکەوتووی  سیاســییەوە 
سیاســییەکانی کوردستان بوون، بەاڵم 
لــە ئێســتەدا بــە هــۆی پێشــکەوتن لە 
بــوارە جۆراوجۆرەکانــدا کۆمەڵــگای 
هێــزە  هاوتەریبــی  ڕۆژهــەاڵت 
سیاســییەکان و بگــرە لە ســەرووتریش 
بــن، بــە هۆی ئــەوەی کــە کۆمەڵگا 
هێزێکــی  و  زانیارییەکانــە  ناوەنــدی 
گرتــووە،  خــۆ  لــە  زۆری  مرۆیــی 
بەهێــزی  باڵێکــی  وەکــوو  دەکرێــت 
نەتــەوەی  ڕزگاریخوازیــی  خەباتــی 
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت دەور بگێڕێت، 
کۆمەڵگایــەک کــە مەڵبەنــدی فــرە 

ڕەهەندیــی و کولتــووری جۆراوجۆرە، 
دەفرایەتــی ئەوەی هەیــە کە لە باری 
لــە  فرەچەشــنییەوە  و  کولتووریــی 
ڕاسانی نوێ کاریگەر بێت و کولتوورە 
بەرنامــەی  دەوری  لــە  جیــاوازەکان 
ڕاســان کــۆ بکاتــەوە، تاکــەکان لــە 
وەها کۆمەڵگایەک بە بەرنامەیەکی 
عەقاڵنیی و مودێڕن، باشتر لە پێشوو 
دەتوانن خۆیان ببیننەوە، لە بەر ئەوەی 
هــەر تاکێک هەســت بــەوە بکات کە 
ڕێــز بــۆ کەســایەتی و تواناییەکانــی 
دانراوە. بەم شێواز ڕاسان لە ناخی هەر 
تاکێک کۆمەڵگا ڕیشــە دادەکوتێت 

و خۆیان بە بەرپرسیار دەزانن.
ڕاســان شــێوازێکی نــوێ لــە خەباتی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە ئامانجی 
گرێدانی خەباتی شــاخ و شــارە و هەر 
کام لەم شــێوازانە پێناســەیەکی نوێی 
بــۆ کــراوە و لــە ڕوانگەیەکــی نــوێ 
پرســی کورد دەخوێنێتەوە و شــرۆڤەی 
بــۆ  دەکات و مکانیزمــی سیاســیی 
دەبینێتەوە. لە ڕاســانی نوێیدا نکۆڵی 
لە خەباتی ڕابردوو ناکرێت بەڵکوو بە 
ئەزمــوون وەرگرتن لە خەباتی ڕابردوو 
دەچێتــە نێو قۆناغــی نوێتر لە خەبات 
کــە پێشــتر تاقــی نەکــراوە و خەباتی 
تەشــنە  دیکــەوە  فازێکــی  لــە  شــاخ 
دەکاتە خەباتی جەماوەری و شــارەوە، 
کــە هەموو چینەکانــی کۆمەڵگا لە 
بــەر دەگرێــت، لــەم ڕەوتــە تــازەدا کە 
بەپێی ویست و داخوازی کۆمەڵگای 
حیزبــی  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
دێموکرات هەســتی بەو بەرپرسایەتییە 
کــرد و لــە نەورۆزی ســاڵی ١٣٩٥ی 

نــوێ  قۆناغیکــی  وەکــوو  هەتــاوی 
ڕاســانی نوێــی ڕاگەیاند، ڕاســانێک 
شۆڕشــگێری  عەقڵیەتــی  کــە 
ڕەخنەگرانەی بە سەردا زاڵە و کەمتر 
حەســاوگرانە  عەقڵیەتــی  بــۆ  ئــاوڕ 
دەداتــەوە و یەکێــک لــە ڕەخنەکانــی 
لــە مێــژووی خەبــات و بزافــی کورد 
ئەوەیــە کــە هەمیشــە بــۆ کۆمەڵــگا 
خۆیان لە فورمێکی رزگاریدەر پێناسە 
کردووە، هەتــا فورمێکی رزگاریخواز 
و کۆمەڵگایــان هەمیشــە چاوەڕوانی 

خۆیان کردووە. 
ڕاسان بەرنامەیەکی تەواو و گشتگیرە 
کــە کۆمەڵــگا بــە هەمــوو ڕەهەنــدە 
دەوری  دەتوانێــت  جیاوازەکانییــەوە 
کۆمەڵــگای  چــون  بگێڕێــت،  تێــدا 
ئەمــڕۆی کوردســتان کۆمەڵگایەکە 
کــە تاکەکانــی کەشــی ســۆزداریان 
تێپەڕانــدووە و لــە خولەکێــک دەیــان 
زانیــاری جۆراوجۆر ئاڵۆگۆڕ دەکرێت 
و مێشــکی تاکــی کۆمەڵــگا وەکوو 
مێشــکی کامپیوترەکــە ڕۆژ لەگــەڵ 
ڕۆژ ئابدەیــت دەبێتــەوە. ئــەم خەباتــە 
ویســتی  هەڵقــواڵوی  کــە  نوێیــە 
تایبەتمەندییــەی  ئــەو  کۆمەڵگایــە، 
ئالۆگۆڕەکانــی  بەپێــی  کــە  هەیــە 
کۆمەڵــگا بگۆڕدرێــت و شانبەشــانی 
و  هەڵبگرێــت  هەنــگاو  کۆمەڵــگا 
نــەک  بگێڕێــت  ڕێکخــەری  دەوری 
ئــەوەی تەنیــا خــۆی بــە پێشــەنگ و 
پێشــرەوی خەباتــی نەتەوەیی کورد لە 

ڕۆژهەاڵت بزانێت.    

ڕاسان 
پرۆژەیەکی سیاسی نوێ
 لە خەباتی ڕۆژهەاڵتدا



٧ ژمارە ٧١٠، ٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

سێ ســاڵێک دەبوو هاتبوومە سوید؛ 
ڕۆژێــک لــە هــەورازی نزیک ماڵ 
وەســەر دەکەوتــم و دەســتی کچەکەم 
گرتبــوو و بەرەو ماڵ دەڕۆیشــتینەوە؛ 
لەپڕ ژانێکی سەیر بەناو زگمدا هات 
ولەســەر زەوی دانیشــم. لــەو کاتــەدا 
ژنێکــی ســویدی کــە بــە پەنامانــدا 
تێپەڕ دەبوو پرســی کــە چ گرفتێکم 
هەیــە؟ دەســتی منداڵەکەمــی گرت 
و پێکــەوە چووینــەوە مــاڵ. لــەداوی 
ئــەم ڕۆژە تــا ئێســتا مــن و "مــاری" 
پێوەندیمــان مــاوە گەرچــی ئەو چەند 
شار و واڵتی بۆ کار و دەرس خوێندن 

گۆڕێ. 
١٤ ساڵ پێش ماری و هاوسەرەکەی 
بڕیاریــان دا کــە منداڵ لــە ئافریقاڕا 
دیــارە  ژیانــی خۆیــان.   نێــو  بێننــە 
پڕۆســەی منداڵ هێنــان لە واڵتێکی 
دیکەڕا زۆر پێچ وپڵووچە و خەرجێکی 
زۆر، نزیــک بــە ١٥٠هــەزار کڕۆنی 
تێدەچێ. ســەرئەنجام دوای پڕۆسەی 
قانوونی، ماری و مێردەکەی پێکەوە 
لــە ئافریقاڕا کچێــک و کۆڕێکیان 
وەک منداڵی خۆیان وەرگرت. ئێستا 
ئەوان ١٤ ساڵ و ١٢ ساڵ تەمەنیانە 
و وەک هەر منداڵێکی دیکە دەچنە 
قوتابخانە و ژیانێکی باشیان هەیە. 

ســێ ســاڵ پێــش مــاری گوتــی کە 
کچەکەیــان نەخۆشــی گورچیلــەی 
هەیە و لە دوای کەســێک دەگەڕێن 
کــە گورچیلەیەکــی بداتــێ و بابــی 
خــۆی  گورچیلــەی  کــە  ئامادەیــە 
بداتــێ و خەریکی تاقیکردنەوەکانی 
تاقیکردنــەوەکان  دوای  پزشــکین. 
جەســتەی  و  خوێــن  کــە  دەرکــەوت 
منداڵ و باب پێک دەخۆن و پێوەندی 
گورچیلەکــە بە باشــی ئەنجــام درا. 
دیــارە کچەکــە دەبێ هەتــا کۆتایی 
ژیان ڕۆژانە هێندێک دەرمان بخوا. 

فاکت
دژی  دەنگــی  ســەرەڕای 
ڕێکخراوەکانی مەدەنی و الیەنگرانی 
مافی مندااڵن، لە دوایین ڕۆژەکانی 
لــە  "گەاڵڵە"یــەک   ١٣٩٢ ســاڵی 
مەجلیســی ئێران پەســندکرا.)١( ئەو 
گەاڵڵەیــە دواتــر لــە الیــەن "شــوڕای 
نگهبان"یــش مــۆری "تائید"ی لێدرا. 
بــە پێــی ئــەو گەاڵڵەیــە کەســانێک 
کــە منداڵێــک وەک منداڵی خۆیان 
بــە  دەتوانــن  دەکــەن،  سەرپەرســتی 
پێــی یاســا و شــەرع  ئــەو مندااڵنــە 
و  هەڵبژێــرن  خۆیــان  هاوســەری  بــە 

زەماوەندیان لەگەڵ بکەن. 
ترســی چاالکانــی مافــی منــدااڵن لە 
پەســەندکردنی ئــەو گەاڵڵەیــە ئەوە بوو 
کــە تەنانــەت لــە "دوران حضانت"دا ئەو 
ئیزنــە یاســاییە لــە الیــەن زۆریەک لە 
پیاوان جێبەجێ بکرێ کە سەرپەرستی 
ئــەو  یــان  دەکــەن  زڕمنداڵەکانیــان 

خۆیــان  منداڵــی  وەک  مندااڵنــەی 
وەریانگرتووە.

جیاوازی نیوان دوو ڕوانگە
من بە هیچ جۆر نامهەوێ بڵێم کە لە 
واڵتــی ســویددا هیچ جــۆرە نائەمنی و 
دەســدرێژییەک بە منــدااڵن تێدا بەدی 
ناکــرێ. بــە پێی ڕێکخــراوی "نەجاتی 
منــدااڵن" لــە ســوید ســااڵنە لــە نێــوان 
٣ تــا ٥ لــە ســەدی منــدااڵن لــە الیەن 
نزیکترین کەســەکانیان یان کەسانیک 
پێدەکــرێ.  جنســی "یان  "دەســتدرێژی 
و  کەرامــەت  لەژێرپێنانــی  و  تــاوان 
مافــی منــدااڵن لــە هەموو شــوێنێکی 
جیهــان بــەدی دەکــرێ؛ بــەاڵم ئــەوی 
کــە بەرچــاو و زەقــە، جیــاوازی نێــوان 
یاساکانی واڵتێکی وەک سوید و یاسا 
نائینســانییەکانی کۆماری ئیســامی 
ئێرانــە بۆ پاراســتنی مندااڵنی ژێر ١٨ 

ساڵ، زۆربەی کات کچان.
لــە کولتــوری واڵتێکــی وەک ســوید، 
ئینســان ناچێتە ئافریقا منداڵێک بێنێ 
کە دواتر زەماوەندی لەگەڵ بکا، بەاڵم 
بە پێی یاســاکانی کۆماری ئیسامی 
ئێران ئیزن دەدرێ کە بەناو "باوکەکان" 
لەگــەڵ "منداڵــی خۆیــان" کــە لــە ژێر 

تەمەنی یاسایین زەماوەند بکەن. 
بــێ  و  بێ پەنــا  منداڵێکــی  ئێــران  لــە 
سەرپەرەســت کــە دەکەوێتە ژێردەســتی 
زڕبابێــک، بــە پێــی یاســاکانی ئێــران 
دەکرێ دەستدرێژی جنسی بکرێتە سەر 
و بۆ هەتاهەتایە جەستە و ڕوحی ئازار 
بــدرێ. ســەیر ئەوەیــە کــە الیەنگرانــی 
ئــەو یاســایە ئــەو یاســایە وەک چاکە 
دەرحــەق بــە مندااڵنی بێ سەرپەرەســت 
دەبینــن و دەڵێــن چونکــە لــە شــەرع دا 
ئــەم کارە ناشــەرعی نابینــدرێ و ئــەو 
مندااڵنە "حکم"ی منداڵی خۆتی نییە، 
کەوایــە ئەو ڕەفتــارە ناهەنجارە دەتوانێ 

یاسایی بێ.
بەرئەنجام

وەک  ئینســانی  کۆمەڵگایەکــی  لــە 
ســوید نەک تەنیا یاســای نەنووسراو و 
کولتورە ئینســانگەراکەی بڕیار دەدەن،  
بگرە مافی ئینســانی و پێوەندییەکانی 
ئینســانی لــە ڕێــگای یاساشــەوە دابین 
دەکرێن. لە کۆمەڵگایەکی ئینســانیدا 
"ماری"یــەکان دوو منداڵ لە ئافریقاڕا 
دەهێنن بۆ ئەوە ژیانێکی ئینسانییان پێ 
ببەخشــن، خۆشەویستییان نیشان بدەن و 
گورچیلەیەکــی  مــاری"  "هاوســەری 
خۆی دەداتە کچەکە تا لە ژیان بەردەوام 
بێ. لە کۆمەڵگای نائینســانی ئێران دا 
منــداڵ "کەرەســتەیەکی جنســی"یە بۆ 
مەیل و هەوەسە نەخۆشەکانی بەشێک 
لــە پیــاوان کــە بــە پێی یاســا و شــەرع 
هەمــوو ئاســانکارییەکیان بــۆ دەکرێ. 
لــە کۆمەڵگای نائینســانی ئێران دا بە 
هەزاران منداڵ لە هەژاری دەفرۆشــرێن 

و گورچیلەکانیان دەر دێ.
ستۆکهۆڵم، ١٢ی سێپتامبری ٢٠١٧

چیرۆکی مندااڵنی 
بێ  سەرپەرەست 

لە ئێران

شەهال دەباغی

هیوا میرزایی

مــرۆڤ وەك بوونــەوەری خــاوەن هزری 
ســەر زەوی بــەردەوام لە هەوڵــی ئەوەدا 
بــووە كــە ژینگــە و جیهــان بەشــێوەیەك 
بگۆڕێــت كــە خەونەكانــی تێــدا بەدی 
بــێ و بتوانێ ژیانێكــی هەتاهەتایی و 
گونجــاوی هەبــێ و بــۆ ئەم مەبەســتە 
چ وەك تــاك و چ بــە كۆمــەڵ هەوڵــی 
گەشــەی مرۆڤایەتیــان داوە و جیهــان 
بەرەوپێشــچوونی  خێــرای  ڕەوتێكــی 
بەخۆیــەوە گرتــووە و ئەمــڕۆ دەبینیــن 
كــە كۆمەڵگای جیهانی لە ئاســتێكی 
بەرزی گەشەسەندوویی دایە بە بەراورد 
لەگەڵ النیكەم ســەد ســاڵی ڕابردووی 
شارســتانیەتە  بیچمگرتنــی  و  خۆیــدا 
مودێڕنــەكان لــە سەرانســەری جیهــان 
زاڵبــوون  و  تیكنۆلــۆژی  گەشــەی  و 
بەســەر نەخۆشییەكان و خەون و هەوڵی 
مــرۆڤ بۆ گەیشــتن بە ئەســتێرەكانی 
ســەلمێنەری  زەوی  دەرەوەی  و  دیكــە 
ئــەم قســانەن. بەاڵم هەرچی گەشــەی 
شارســتانیەتەكان خێرایــی پەیدا دەكات 
جێگــەی  پیشــەیی  كۆمەڵــگای  و 
دواكەوتــوو  و  ســوننەتی  كۆمەڵــگای 
بــەرەوڕووی  مــرۆڤ  دەگرێتــەوە 
دیاردەگەلێــك دەبێتەوە كە بە نەخۆشــی 

سەردەم ناوی لێدەبەن. 
دیاردەگەلێــك كە بەربەســتن لــە بەردەم 

بەرزەفــڕی مرۆڤ و وەك نەخۆشــییەك 
خــەون و ئارەزووەكانــی مرۆڤ تووشــی 
بەالڕێداچوویــی دەكــەن و لــە ئاكامــدا 
ئــەوە ئــەو دیاردانــەن كــە زۆرجــار زاڵ 
دەبن بەســەر مرۆڤــدا. خۆكوژی یەكێك 
لــەو دیاردانەیــە كــە ئەمــڕۆ بەربینگی 
مرۆڤــی گرتووە و بووەتــە دیاردە لە نێو 
هەموو كۆمەڵگا مرۆییەكانی جیهاندا.
خۆكوژی كردارێكی وشــیارانەی خودی 
مرۆڤــە لــە بەرانبەر خــۆی و هەوڵێك بۆ 
لــە ناوبردنی مرۆڤ بەدەســتی خۆیەتی 
و ئــەم دیاردەیــە بــە پێــی لێكۆڵینــەوەی 
چەندیــن  كۆمەڵناســی  توێژەرانــی 
هــۆكاری هەیە وەك هــۆكاری ئابووری، 
هۆكاری دەروونی و هۆكاری ســۆزداری 
مــرۆڤ  لــە  وای  كــە  تووندوتیــژی  و 
كــردووە ســااڵنە لــە جیهانــدا ٤٠٠ هەزار 
كەس خۆیان بكوژن و كۆتایی بە ژیانی 

خۆیان بێنن. 
لە ئێرانیشدا سەرەڕای ئەوەیكە واڵتێكی 
ئایینییە و زۆربەی دانیشتوانی پەیڕەوی 
ئایینی ئیســامن و لە ئایینی ئیسامدا 
خــۆ  بــە  ئازارگەیانــدن  و  خۆكــوژی 
ناپەســەند و ڕێگەپێنەدراوە بەاڵم دەبینین 
كە خۆكوژی بووەتە دیاردە لە ئێرانیشــدا 
و هۆكارگەلێــك وەك دۆخــی نالەبــاری 
گیرۆدەبــوون  و  بێ هیوایــی  ئابــووری، 
بــە مــاددە ســڕكەرەكان بەســتێنی خۆش 
كردووە بۆ زیادبوونی خۆكوژی و وەك لە 
ئامارەكانــدا دەردەكەوێ ڕێژی خۆكوژی 
لە نێوان ساڵەكانی ٩٤ی هەتاوی و ٩٥ 

هەتاوی دوو قات زیادی كردووە.
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتانیش وەك بەشــێك 
لــە كۆمەڵــگای جیهانــی دوور نەبــووە 
لــەم دیاردەیــە و ڕێــژەی خۆكــوژی لــە 
و  مەترســیداردایە  و  بــەرز  ئاســتێكی 
كوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  بەداخــەوە 
ژنانــدا  نێــو  لــە  خۆكــوژی  دیــاردەی 
ڕەنگــە زۆرتــر بێ لە پیاوان كە ئەمەیش 
زۆرتــر دەگەڕێتــەوە بۆ دۆخــی نالەباری 
كەلتــووری و هەروەها بوونی تووندتیژی 
بنەماڵەیــی لە هەمبــەر ژنان و پێوەندییە 

سۆزدارییەكان.
بــە پێــی ئامــاری ناوەنــدی هەواڵــدەری 
"كوردپــا" لــە ڕێكەوتــی ١\١\٩٦ هەتــا 
٧\٦\٩٦ لــە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان ٢٧ 
ژن هەوڵــی خۆكوژیــان داوە و بەداخــەوە 
٢٥ كــەس لــەم ژنانــە گیانیان لە دەســت 
داوە کــە لەمانــە ٥ كەســیان تەمەنیــان 
خــوار ١٨ ســاڵە. بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی 
خۆكوژی ژنان ئەویش بە پێی كەلتووری 
لــە  ڕۆڵیــان  زۆرتریــن  كــە  كــوردەواری 
زەنگێكــی  هەیــە  منــداڵ  پــەروەردەی 
مەترســیدارە كــە پێمــان دەڵێــت دۆخێكی 
ڕۆژهــەاڵت  ڕووبــەڕووی  ناســەقامگیر 
گــەش  داهاتوویەكــی  و  بووەتــەوە 
نــاكا، ژنــان وەك توێــژی  چاوەڕوانمــان 
هەاڵواردنــی  ڕووی  لــە  ئازارچێشــتوو 
هــەاڵواردن  هەروەهــا  و  كۆمەاڵیەتــی 
لــە ڕووی ئایینیــەوە بوونەتــە قوربانــی 
ســەرەكیی بــێ هیوایــی لــە كۆمەڵگا و 
هەر ئەمەیش وایكردووە كە زۆرتر دەست 

ڕووی  لــە  هەروەهــا  خۆكــوژی.  بدەنــە 
دەروونناســیەوە خۆكوژی كاریگەرییەكی 
نەرێنی زۆر قووڵ لەســەر كەس و كاری 
قوربانــی دادەنــێ و ئــەم كاریگەرییــە تا 
كۆتایی تەمەن لە یادەوەری ئەم كەســانە 
دەمێنێتەوە و ئەگەری زۆریشی هەیە كە 
ئەمانیــش ڕۆژێــك لە ڕۆژان خۆیان ببنە 

قوربانی دیاردەی خۆكوژی.
لــە  وێكچوونێــك  ئەكــرێ  هەرچەنــد 
و  مــرۆڤ  ئاســایی  خۆكــوژی  نێــوان 
خۆكــوژی وەك چــەك بــە دژی نەیــاران 
بدۆزینــەوە بەاڵم لەم ســااڵنەی ڕابردوودا 
بووەتــە  خۆكــوژی  دیكــەی  جۆرێكــی 
دیــاردە كــە هــۆكاری ئیدیۆلــۆژی هەیە 
و وەك چەكێــك لــە شــەڕەكاندا كەڵكــی 
لێوەردەگیردێ و مرۆڤ جەستەی خۆی 
دەكاتە چەكێك بەدژی نەیارەكانی خۆی 
و ئەمەیــش لە پێناســەی خۆكوژیدا هەر 
دەچێتــەوە ســەر ئــەو پێناســەیەی كــە بۆ 
خۆكــوژی لە الیەن توێژەرانە كراوە، واتە 
كردەوەیەكی وشیارانەی مرۆڤە بەاڵم لەم 
كــردەوەدا مــرۆڤ تەنیا نایهــەوێ خۆی 
لــە ناوببات بەڵكوو دەیهــەوێ بە مردنی 
بكــوژێ  دیكــەش  كەســانێكی  خــۆی 
ئیســامییەكان  تووندئــاژۆ  ڕەوتــە  و 

پێشەنگی ئەم جۆرە خۆكوژییەن.

خۆكوژی 
كۆتاییەكی 
تراژێدیك



ژمارە ٧١٠، ١٥ی ڕەزبەری ٨١٣٩٦

ن:ئەلبۆرزڕووئینتەن

باشووری کوردستان و
 بنچینەی خەباتی گەلی کورد

پێشــتریش لە نووسینەکانمدا باسم لەوە 
کــردووە کە دەبێ خەبات و تێکۆشــان 
دینامیــک  زاگــرۆس  باشــووری  لــە 
بزووتنــەوەی  بزاوتــی  بزوێنــەری  و 
نەتەوەیــی کــوردی ڕۆژهــەاڵت بێت. 
چونکە ئەم خواســتە ســەرووتر لە هەر 
هۆیەک، ویستی نەتەوەیی ئێمەیە لەم 
بەشــەی کوردســتان. ئێســتا پرسیاری 
سەرەکی ئەمەیە، ئێمە دەبێ ئەم پرسە 
چۆن بە کردەیی بکەین؟ وەاڵمی ئەم 
پرسیارە میکانیزم و ڕێکاری گەیشتن 
بــەو ئامانجــە بەرزەیــە کــە لەســەرەوە 

ئاماژەمان پێکرد.
 بەرلــە گشــت دەبێ بڵێــم وەاڵمی ئەو 
پرســیارە بــۆ هەمــوو واڵتــان وەڕاســت 
پێشــکەوتنی  یانــی  دەگەڕێــت، 
لــە  ئێمــە  خەباتــی  ڕێکارەکانــی 
هەمــوو بــوارەکان و لــە هــەر شــوێن 

کوردســتان،  ناوچەکەیەکــی  و 
زاگرۆســیش  باشــووری  بێگومــان 
دەگرێتــەوە. قۆناغــی نوێــی خەباتــی 
ڕزگاریخوازانــەی کوردســتان کــە بە 
"ڕاسان" ناسراوە، لە چەند ڕەهەندێکەوە 
بۆ باشووری زاگرۆس هەڵگری بایەخی 
زیاتــرە. هۆکارەکەشــی بــۆ ناوەرۆک 
و فەلســەفەی "ڕاســان" دەگەڕێتــەوە. 
چەنــدان  خەباتــی  کــە  پێیــەی  بــەو 
ســاڵەی ئێمــە ســەرەڕای قارەمانێتــی 
و گیانفیدایــی بــەدەر لــە خاڵــی الواز 
نەبــووە، البــردن و جیبەجێکردنــی ئــەو 
زۆر  هەتاڕادەیەکــی  الوازانــە  خاڵــە 
دەتوانــێ لــە بەرەوپێشــبردن و تەنانەت 
ســەرکەوتنی یەکجارەکیش کاریگەر 
الوازانــە  خاڵــە  لــەو  یەکێــک  بێــت. 
چۆنیەتیی بەشداری پێکردنی هەموو 
پێکهاتە و توێژەکانی کۆمەڵگەیە لە 
خەباتی ئازادیخوازانەدا، بەو مانەیەی 
لــە بەرەوپێشــبردنی "ڕاســان"دا تەنیــا 
جەخــت لەســەر پێشــمەرگە ناکرێتەوە. 
شــار کــە نوێنــەر و هێمای بەشــێکی 
بەریــن لە کۆمەڵگەیە، بکێشــرێنە ناو 

هاوکێشــەکانەوە و بەمــکارە، خەباتی 
کۆمەڵگــە  هەمــوو  ڕزگاریخوازانــە 
ئــەم  ســەرکەوتنی  و  دەگرێتــەوە 
خەباتــەش ئاســانتر و خێراتە دەکات و 
ئەمــە خاڵێکــە کــە قۆناغــی خەباتی 
ڕاســان پتــر لە گشــت – چــە لەباری 
تێئــۆری و چ لەبــاری پراکتیــک – 
لــە بزاوت و حەرەکەتەکانی پێشــووی 
نەتــەوەی کــورد جیا دەکاتــەوە و هیوا 
بــەم قۆناغــە وەک ڕێــگای ئــازادی 
و ڕزگاریــی نەتــەوەی زیاتــر دەکات، 
بەاڵم بۆ بە کردەیی کردنی ئەم کارە، 

ئەركیکی زۆرمان لە سەرشانە.
هەنــاوی  لــە  ســەرەتا  دەبــێ  ئێمــە 
حزوورمــان  خۆمانــدا  کۆمەڵگــەی 
هەبێــت و ئــاگاداری هەموو گرفت و 
خەســڵەتەکانۆ کۆمەڵگــەی خۆمــان 
بیــن و بتوانیــن جیاوازییــە هەرێمــی و 
ناوچەییــەکان بناســین، هەتــا بتوانین 
بەرنامە و پرۆژەکانمان لەسەر بنەمای 

واقیعی کۆمەڵگەکەمان بێت. 
دەبــێ  ئێمــە  دواتــردا  هەنــگاوی  لــە 
ببینــە دەنگــی مــاف و هەقخوازانەی 

بەشــێک  وەک  کاتێــک  و  ئــەوان 
لــە کۆمەڵگــە، هەســت و دەرک بــە 
بکەیــن  کۆمــەڵ  گیروگرفتەکانــی 
هــەوڵ  دەســتەبەرکردنیان  لەپێنــاو  و 
بدەیــن، دەکــرێ بڵێیــن لە ڕاســتەڕێی 
هەنگاومــان  کۆتاییــدا  ســەرکەوتنی 
هەڵهێنــاوە. بــۆ وێنــە ئێمــە دەبــێ ئەو 
گیروگرفتانەی گەنجانی کرماشانی 
ڕوون،  بــەرەو  لەگەڵــی  ئیامــی  و 
بناســین و لەســەر بنەمــای ڕەفتــار و 
هەڵوێســت و بۆچوونی ئەوان پرسەکان 
شــرۆڤە بکەیــن. یان دەبێ ئــاگاداری 
گرفتــی وەرزێــڕ و جووتیــاران بین، بۆ 
وێنــە دەوڵــەت بەپێــی بەرنامەیەکــی 
لەپێشــدا داڕێژراو بەرهەمی جووتیاران 
بــە هــەرزان دەکڕێت. لەڕاســتیدا ئێمە 
لــە  بەشــێک  بــە  خۆمــان  کاتێــک 
کۆمەڵگــەی خۆمــان دەزانیــن، دەبێ 
کێشــەکانی  و  گرفــت  هەمــوو  لــە 
کۆمەڵگەکەمان ئاگادار بین و بیری 

لێ بکەینەوە.
ئەمــە بــەو مانایــە نییە کە ئەم پرســە 
تەنیا ویســتی کۆمەڵگەی باشــووری 
زاگرۆسە، چونکە لە بەشی یەکەمدا 
ئامــاژەم پێکــرد، ویســتی نەتەوەیی و 
مافخــوازی لــە هەنــاوی کۆمەڵگــە 
بــەاڵم  ڕەوایــە.  ویســتێکی  و  دایــە 
پانەکانــی ڕێژیــم بــە داتاشــین، یــان 
گرفتانــە،  ئــەم  چارەســەرنەکردنی 
هــەوڵ دەدات خەڵک لە پەرچەکردار 
بــە  و  بخاتــەوە  دوور  مافخــوازی  و 
جۆرێــک تووشــی هەنــدێ گرفتــی 
کاتیــی ڕۆژانەیــان بــکات، هەتــا لــە 
بــۆ  دەرەتانێــک  هیــچ  کۆمەڵگــەدا 
بیرکردنــەوە لــە جەوهــەری کێشــەکە 
ببینــە  ئێمــە  کاتێــک  نەهێڵیتــەوە. 
نوێنــەر و دەنگهەڵبــڕی ئەم کێشــانە، 
پیانانــەی  و  هــەوڵ  ئــەو  دەتوانیــن 

ڕێژیــم پووچــەڵ بکەینــەوە و تەنانەت 
وەک تاکتیکێــک بەکاریــان بهێنین 
چارەســەری  وەک  بتوانیــن  هەتــا 
یەکجارەکیی کەڵکیان لێ وەربگرین. 
لێرە دایە کە هاوپەیوەندیی نێوان "شار 
و پێشــمەرگە" بــەدی دێــت و ڕاســان 
دەگاتە ئەنجام. چونکە کاتێک شــار 
توانــی بۆ ویســتی ڕۆژانــەی دیوار و 
لەمپــەر و دێوەزمەی تــرس و تۆقاندن 
بشــکێنێ، دەتوانێ زۆر بە ئاسانی بۆ 
ڕزگاریــی یەکجــاری قــەاڵی ڕێژیــم 
تێک بشــکێنێت. هەروەک لەســەرەوە 
ناســینی  و  دەرک  پێکــرد  ئامــاژەم 
کۆمەڵگــەی ئەمــڕۆ و بوونە دەنگی 
ئــەوان بــۆ چارەســەریی گرفتــەکان، 
دوو هەنگاوی ســەرەکین بۆ گەیشــتن 
بــەاڵم  یەکجــاری،  ســەرکەوتنی  بــە 
و  ڕێکخســتن  ســێیەم  هەنــگاوی 
ڕێبەریکردنی خەباتی شــاری لەالیەن 
هێزێکی شۆڕشگێڕی کارام و جیدیی 
حزبییــەوە کە بەڕای من گرنگترین و 
ســەرەکیترین هەنــگاوە. پێم وایە هیچ 
کەس ناتوانێ حاشا لە ڕۆڵ و دەوری 
ڕێکخســتنی تۆکمــە لە گەیشــتن بە 
ئامانجــی شۆڕشــێکی ئازادیخوازنەدا 
بکات. ڕێکخســتن و تەیارکردن دەبێ 
ڕێــکاری  میتــۆدو  بنەمــای  لەســەر 
ســەردەمیانە بێــت بــە لەبەرچاوگرتنی 
گونجاندنی پێکهاتەی چین و توێژی 
جیــاوازی کۆمەڵگــە، هەروەهــا دەبێ 
ئــەم ڕێکخســتنە توانایــی حەرەکەتی 
بەجــێ لــە کاتــی گونجــاودا بێــت و 
خێرایــی کاریــش مەرجــە.  هــاوکات 
لێــرە دایــە کــە کۆمەاڵنــی خەڵــک 
دەتوانن بەسەر دێوەزمەی دیکتاتۆری 
ئیســامیدا  کۆمــاری  تیرۆریســتی 

سەرکەون. 
دەزانــم بــۆ بــە کردەیــی کردنــی ئــەو 

خااڵنە لە کوردســتانی ژێر دەسەاڵتی 
کۆمــاری  وەک  ڕێژیمیکــی 
ئیســامی کەلــە تیرۆر و ســەرکەوتدا 
شــارەزاییەکی زۆری هەیە، کارێکی 
سانا و ئاسان نییە، بەاڵم لە بەرانبەردا 
خەباتگێڕمــان  نەتەوەیەکــی  ئێمــەش 
هەیــە کە ئامــادە نییە لە بەرانبەر ئەو 
نادادپەروەرییانــەدا ســەر نــەوی بکا و 
هێــز و ئیمانی بــااڵی خەڵک هەردەم 
دەتوانێ دەسەاڵتی سەرەڕۆ کە خاەنی 
هەر هێزێک بێت، بە چۆکدا بێنێت. 
لەالیەکی دیکەشەوە بەرەنگاربوونەوەی 
شــەڕی نــەرم و دەروونــی و پیانــە لە 
ئەژمار نەهاتووەکانی ڕێژیم بەتایبەت 
لە باشــووری زاگرۆس، کە بەشێکیان 
کەســانی  و  بەکرێگیــراو  لەالیــەن 
نائومێــد و بەرژەوەندیخــوازەوە جێبەجێ 
دەکرێن، دیسان کاری خەبات دژوارتر 
دەکات، بــەاڵم هێزە شۆڕشــگێڕەکانی 
هەڵگر و ئااڵهەڵگری ڕاسان، خاوەنی 
ئیــرادە و بڕوایەکــی هێندە بەهێزن کە 
بتوانــن ئــەو هەموو پیانانە کەشــف و 
لەقــاو بــدەن و بــە ڕۆشــنگەری لەنــاو 
کۆمەڵگە بەرەو سەرکەوتنی کۆتایی 
ئــەم  ســەرەڕای  هەڵبگــرن.  هەنــگاو 
پرســانە واقیــع و جەوهەری ڕاســتینی 
باشــووری  لــە  کــورد  بزووتنــەوەی 
و  دینامیــک  دەبــێ  زاگــرۆس، 
بزوێنــەری بزواتــی ڕزگاریی نەتەوەی 
کــورد بێت، چونکە ئەم هێزە لە خوێن 
کــورددا  تاکێکــی  هــەر  دەمــاری  و 
جێگــەی گرتــووە و لــە هەوڵــدان بــۆ 
لــە  ڕاســتییە  ئــەم  دەســتەبەرکردنی 
قارەمانێتییــەک  و  فیــداکاری  هــەر 
ناپرینگێنەوە و ئەمەش خۆی پەیامی 

مزگێنیی ڕزگارییە.
  

و: شەریف فەالح

لەنێوبردنی سروشتی زاگرۆس لە الیەن ڕێژیمی 
ئێرانەوە بەردەوامە

ئەشــکەوتی دەشــێخ کە ١٣٥ میلیۆن 
ساڵ مێژووی هەیە، لە کۆهگیلوویە 
و بویرئەحمــەد لە بنارەکانی زاگرۆس 
ئێــران  بــەاڵم ڕێژیمــی  هەڵکەوتــووە، 
بــەرەو  ڕابــردوودا  ســاڵی  چەنــد  لــە 

لەنێوبردنی بردووە.
لــە ســاڵی  ئەشــکەوتی دەشــێخ کــە 
١٣٨٧ی هەتاوی، لە الیەن شوانێکی 
وەکــوو  و  دۆزرایــەوە  ناوچەکــە 
کــرا؛  تۆمــار  نەتەوەیــی  ئاســەواری 
بەپێــی لێکوڵینــەوەی کارناســان، ئەم 
ئەشــکەوتە سروشــتییە کــە بــە ناوی 
گوندی دەشــێخ کە بە ئەم ئەشکەوتە 
چاخــی  بــۆ  کــراوە،  ناودێــر  نزیکــە 
دەگەڕێتــەوە  زەوین ناســی  دووهەمــی 
و خــاوەن مێژووییەکــی ١٣٥ میلیۆن 

ساڵەیە.
دوای دۆزینەوەی ئەم ئەشــکەوتە، لە 
دەوروبەریــدا دەســتیان کردووە بە ســاز 
کردنــی بینــا و پارکینگ و زۆربەی 
دارەکانــی دەوروبەری ئاســەوارەکەیان 

بڕیوە و دەستیان کردووە بە بەردەفەرش 
کردنــی ئــەو شــوێنە، بەبــێ ڕەچــاو 
کردنــی ئیســتانداردە جیهانییەکان بۆ 

پاراستنی ئاسەوارە مێژووییەکان.
بــە  بوونــەوە  نزیــک  کاتــی  لــە 
ئەشــکەوتەکە، یەکــەم شــتێک کــە 
دەرگایەکــی  دەکەوێــت،  بەرچــاو 
ئاســنییە کە بە شێوەیەکی زۆر ناحەز 
ســاز کراوە و قوفڵێکی لە سەر دراوە، 
بۆ ئەوەی کە لە کاتی نەبوونی نەفەر 
ئاژەڵ نەچێتە نێو ئەشکەوتەکە، ئەمە 
لــە حاڵێــک دایە، کە ئەم ئەشــکەوتە 
جێگــەی ژیانی ئاژەاڵنی وەکوو بەراز 
و چەقــەڵ و شەمشــەمەکوێرە و زۆر 
ئاژەڵــی دیکەیــە کــە بــە داخســتنی 
دەرگای ئەشــکەوتەکە ئــەم ئاژەاڵنــە 

بێ پەنا دەکرێن.
لــە کاتی چوونــە ژوورەوە تەنیا ٣٠٠ 
مێتــر ڕوونــاک کراوە، کــە زۆربەی 
گڵۆپــەکان کار ناکەن و لە تاریکیدا 
هیچ شتێک دیار نییە و کاریگەری 

خراپیان لە سەر قەندیلەکانی داناوە و 
لــە ناویان دەبات، بە وتەی کارناســان 
یــەک ســانت لــەم قەندیانــە یــەک 
میلیۆن ساڵی پێ دەچێت کە دروست 

بن. 
بــە  ئێــران  ڕێژیمــی  بەرپرســانی 
هیــچ شــێوەیەک گرنگــی نــادەن بــە 
ئاســەوارەکانی زاگرۆس و بەپێچەوانە 
لە هەوڵی تێداچوونی ئاسەوارەکانن.

دااڵنــی  چــوار  دەشــێخ  ئەشــکەوتی 
هەیــە و چەندین کانی تێدایە و ســێ 
جوانییەکــی  کــە  هەیــە  دااڵنیشــی 

تایبەتیان بەم ئەشکەوتە بەخشیوە.
ئەشکەوتی دەشێخ بە وتەی کارناسان 
گەشــتیاری  شــوێنیکی  دەتوانێــت 
بــۆ  و  دەربچێــت  لــێ  جیهانــی 
لێکوڵینــەوەی زەوین ناســی بــە کاری 
بێنــن؛ جێگــەی ئاماژەیــە کە هێشــتا 
بــە تەواوەتــی هەمــوو ئەشــکەوتەکە 
نەدۆزراوەتەوە و بنی ئەشــکەوتەکەش 

هێشتا دیار نییە.

قەیرانی ژینگە گاماسیاویشی گرتەوە

لــە نێوبردنــی ژینگــەی کوردســتان 
یەکێــک لــە هەوڵە ســەرەکییەکانی 
ڕێژیمــی ئێرانــە کــە بــە شــێوەیەکی 
فەرمــی و بــە بەرنامە هــەوڵ دەدات 

بۆ لە نێوبردنی.
بەپێــی دواییــن هەواڵــەکان هەواڵــی 
کارەســاتباری مردنــی لــە نــاکاوی 
گاماســیاو  ڕوبــاری  ماســیەکانی 
بــوو  بــە دوادا  هەڵوێســتی خەڵکــی 
خەڵکــی  نیگەرانــی  هــۆی  بــووە  و 

ناوچەکە.
لە واڵمــی بەدواداچوونی چاالکانی 
ژینگەپارێــز بــۆ هۆکارەکانــی ئــەم 
ژینگــەی  بەرپرســانی  کارەســاتە، 
کرماشان ئەگەری ئەوەیان لێداوە کە 
ڕژانی پاشــماوەی کارخانەی قەندی 
لــە  ســەرەکی  هــۆکاری  بێســتوون، 
نێوچوونی بوونەوەرەکانی نێو ڕوباری 

گاماسیاو بێت.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵدەری مێهر، کە 
وتووێژیکی لەگەڵ جەعفەر حاسڵی، 

ســەرۆکی بەشــی چاودێری بە ســەر 
ژینگــە لــە ئیــدارەی گشــتی ژینگە 
پارێزی کرماشــان کردووە، هۆکاری 
ماســیەکانی  مردنــی  ســەرەکی 
پاشــماوەی  ڕژانــی  گاماســیاو، 
کارخانــەی قەنــدی بێســتوون بۆ نێو 

ئەم ڕووبارە بووه.

ئەمە یەکەم جار نییە کە کارەســاتی 
ژینگــەی  ســەر  بــە  چەشــنە  لــەم 
بــە  بــەاڵم  دەدات،  ڕوو  کوردســتاندا 
هیچ شــێوەیەک بەرپرســانی ڕێژیمی 
ئێــران گرنگــی بــەم بابەتــە نــادەن و 
هیچ دژکردەوەیەکی ڕوونیان لە سەر 
پاراستنی ژینگەی کوردستان نەبووە 
و بە گشتی ژینگەی زاگرۆس بۆیان 

گرینگ نییە.

درێــژەی  لــە  حاســڵی،  جەعفــەر 
وتووێژەکەیدا، باسی لەوە کردووە کە 
ئەمە یەکەم جار نییە پاشــماوەکانی 
کارخانــەی قەنــدی بێســتوون، بۆتــە 

هۆی لــە نێوچوونــی بوونەوەرەکانی 
گاماســیاو و تەنانــەت چەندیــن جار 
تاکــوو ئێســتا ســكااڵ لــەدژی ئــەم 
کارخانە لە دادگای بیستوون تۆمار 
دادگا  ئێســتا  هەتــا  بــەاڵم  کــراوە 
ئــەم کارخانەیــە  لــە ســەر  بڕیــاری 

نەداوە.
و  ڕووبــارەکان  چوونــی  نێــو  لــە 
ســەرچاوە ئاوییــەکان لــە زاگــرۆس 
گەیشــتووەتە ئاستێکی مەترسیدار و 
تەنیا کردەوەی بەرپرسانی ڕێژیم لەم 
بــارەوە ســکااڵکردنە و بــە ئەنقەســت 
پشت گوێ خستن و تاوانبار کردنی 
یەکتــر؛ بــێ ئەوەیکــە ئاکامێکــی 

پۆزەتیڤی هەبێت.
بە گشــتی ئەم کارانە سیاســەتێکی 
دژە مرۆڤانــەی ڕێژیمــی ئێرانــە کە 
ئــاوی  بردنــی  بەتــااڵن  ســەرەڕای 
کوردســتان بــۆ بیابانەکانی ناوەندی 
ئێــران، لــە هەوڵدایە ئەو بەشــەش کە 
بۆی ڕاناکێشرێ، لە ناوی بەرێت.
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بەرەو درووستکردنی حکوومەتێکی
 سەربەخۆ و دێموکرات لە باشوور

بەشــێکە  کــە  کوردســتان  باشــووری 
لــە کوردســتانی گەورە، لــە ئاکامی 
دا  کوردســتان  دابەشــبوونی  دووجــار 
لــە  پێــش  لکێنــدراوە.  عێراقــەوە  بــە 
دایکبوونی عێراق لە رێگای سزاریەن 
لــە الیــەن واڵتانــی زلهێــزی بــراوەی 
شــەڕی یەکەمی جیهانی لە ئاکامی 
مردنــی "پیاوی نەخۆشــی ئورووپا" – 
یانی ئیمپراتووریەتی عوسمانی- مجد 
و تێکۆشــانی کــورد بۆ ســەربەخۆیی 
لــەو بەشــەی واڵتەکەمــان دا بوونــی 
هەبــووە. ئەگــەر زۆر نەگەڕێینەوە بۆ 
دواوە، هــەر لــە  ســەردەمی شــەڕی 
مەلکــی  دا  جیهانــی  یەکەمــی 
کوردستان، شــێخ مەحموودی حەفید، 
شاری سلێمانی کردە ناوەندی رێبەریی 
شۆڕشی ســەربەخۆیی کوردستان لەو 
ســەردەمەدا و لــە الیەن کــوردەکان بە 
و  نەتەوەپــەروەر  رێبــەری  و  گشــتی 
ناوداری کورد -  ســمکۆ شــکاک-
ئامانجــی  لێکــرا.  پشــتیوانی  ەوە 
دامەزراندنــی واڵتێکــی ســەربەخۆ و 
نەتەوەیــی لــەو بەشــەی نیشــتیمانیش 
دا هــەر وەک بەشــەکانی دیکــە لــە 
رەوتــی شۆڕشــەکانی کــورد لە دوای 
هــەر  مەحموودیــش  شــێخ  ڕاپەرینــی 
وەک خۆی ماوەتەوە. ئەمڕۆ ئاسۆی 
وەدیهاتنــی ئــەو ئامانجــە لەمێژینەیە 
لــە هەموو کاتێک روونتر و شانســی 
لــە  ســەربەخۆیی  بــە  گەییشــتنمان 
رێبەرانــی  زیاتــرە.  کاتێــک  هەمــوو 
کــورد لــە باشــوور لــە بــەر روناکایی 
تیشــکی ئەو بیرە نەتەوەییەدا بڕیاریان 
ســێپتەمبردا  ٢٥ی  لــە  کــە  داوە 
گشتپرسی بۆ ســەربەخۆیی باشووری 
واڵت بەرێوەبــەرن. ئاکامی ئەو بڕیارە 
دیــارە کــە بە دڵــی دوژمنانــی کورد 
نەبــووە و نییــە. لــەو وتــارە دا هــەوڵ 
دەدرێ کــە لــە بــەر تیشــکی بیــری 
ســێ فیلســوفی گــەورە، هابز، الک 
بــە  تێئۆرییەکانیــان  کــە  رۆســۆ  و 
"گرێبەســتی کۆمەاڵیەتــی" بــە نــاو 
دامەزراندنــی  هۆکارەکانــی  بانگــە، 
باشــوور  لــە  ســەربەخۆ  حکوومەتــی 

روون بکرێنــەوە. پێویســتە بوتــرێ کە 
ئاگۆســتین دامەزراندنــی حکوومەتی 
دەگەڕێنێتــەوە  راســتین  ســەربەخۆی 
بــۆ هــۆکاری داگیــرکاری. لــە بــەر 
ئەوەیکــە داگیرکــەران وەک جەردە و 
ڕێگــر وان و ئارامــی و پێشــکەوتن لە 

خەڵک زەوت دەکەن.

بــە  نێوەراســت  ڕۆژهەاڵتــی  رەوشــی 
گشتی زۆر ئاڵۆز و تێکەڵ پێکەڵە و 
تا ڕادەیەکی زۆر ئانارشیزم بە سەریدا 
زاڵە و هەر الیەن یان گرووپێک الواز 
دەربکــەوێ، دەتوانــێ ببێتــە ئامانجی 
وەهــا حاڵەتێــک  دەوروبــەر.  هێرشــی 
لــە کتێبــە  وەک ئەوەیــە کــە هابــز 
بەناوبانگەکەی بە ناوی "لێڤیاتان" دا 
بە "حاڵەتی سرووشــتی یــان خوەزایی" 
نــاوی دەبــات؛ حاڵەتێــک کــە تێــدا 
دەســەاڵتێکی سەردەست بوونی نییە و 
ئــەو یەکــە دەبێتە هــۆکار بــۆ ئەوەی 
هەر تاکێــک خاوەنی ئازادییەکی لە 
ڕادەبەدەری بێ سنوور بێت و ئەوە خۆی 
لــە خۆیدا دەبێتە هــۆی ئەوەیکە هیچ 
کەس و الیەنێک هەســت بە ئاســایش 
و پارێزراوبــوون نــەکا.  بۆیە تاکەکان 
گرێبەســت  بااڵدەســتێک  لەگــەڵ 
گــرێ دەدەن و هێزێکــی حوکمڕانــی 
پێــک دێنن. ئــەو هێــزە حکوومەتییە 
دەبێتە خاوەنی دەســەاڵتێکی سنووردار 
بــۆ دابیــن کردنی ئاشــتی لــە واڵتدا. 
هابــز تێروانینێکــی نەرێنــی هەیــە بــە 
نیســبەت مرۆڤەکانەوە و پێی وایە کە 
مرۆڤــەکان بە شــێوازێکی سرووشــتی 
خۆپەرەســتن و حکوومەتــەکان وەک 
پێویســتییەک پێکهێنــران بۆ ئەوەیکە 
ئاشــتیی نێوان مرۆڤــەکان بپارێزن. لە 
بــەر ئەوەیکــە هــەر مرۆڤێک لــە بەر 
شــتی  داوای  دەتوانــێ  خۆپەرەســتی 
زیاتــر بــکا و هــەوڵ بــدات کــە زیاتر 
دەســت بە ســەر ســەرچاوەکاندا بگرێ 
و ئــەو یەکــە دەتوانــێ بــە ئاســانی لە 
نێــوان مرۆڤەکانــدا گــرژی و ئاڵۆزی 

پێک بێنێ. 
پێــی  الک  جــان  هابــز،  بــەرەواژی 
وایــە کــە مرۆڤــەکان بۆیــە ویســتیان 
پشتگیری لە دامەزراندنی حکوومەت 
بکەن، کە حکوومەت ئەرکی کەمتر 

دەداتە تاکەکان و لە بەرامبەردا ئەمن 
و ئاسایشــیان دابین دەکا، لە بەرامبەر 
گیاندارانــی  و  دیکــە  مرۆڤەکانــی 
بوونیــان  و  دەیانپارێــزێ  دا  وەحشــی 
لەگــەڵ خەڵکــی دیکــە و ژیانێکــی 
کۆمەاڵیەتــی دەســتەبەر دەکا و .... 
بۆیە هەبوونی حکوومەت بە قازانجترە 
بۆیــان تــا زەرەری هەبــێ. ئــەوە بــەو 
مانایەیە کــە جان الک تێڕوانینێکی 
ئەرێنــی هەبــووە بــە نیســبەت مرۆڤ 
بــە  مرۆڤــەکان  کــە  وابــووە  پێــی  و 
هەســتکردن و تێگەیشــتن، بەو راستیە 
دەگــەن کە مرۆڤــەکان بە هــاوکاری 
دەتوانــن قازانجەکانیان باشــتر بپارێزن 
و ئــەو تێگەیشــتنە هانیــان دەدات کە 
حکوومــەت یــان نەزمێکــی سیاســی 

پێک بێنن.
بــەاڵم رۆســۆ پێی وایە کــە تاکەکان 
بۆ پاراســتنی ئازادی و مافی خۆیان 
دەچنە نێو پێکهێنانی حکوومەتێک. 
و  ویســت  ســاکارەکان  تاکــە  بۆیــە 
ئیــرادەی خۆیــان تێکــەڵ بە ویســت و 
ئیــرادەی  دەکــەن.  ئیــرادەی گشــتی 
ئیــرادەی  ســەرووی  لــە  گشــتی 
شــێوازێکی  بــە  و  تاکەکانەوەیــە 
یەکگرتــوو  لــە راســتای بەرژەوەندیی 
گشــتیدایە. ئیــرادەی گشــتی لەگەڵ 
ئیــرادەی هەمــووان )کــۆی ئیــرادەی 
هەمــوو تاکــەکان( جیــاوازە. ئیرادەی 
هەموو تاکەکان شتێکی خۆپەرەستانە 
و ئێگۆئیســتییە؛ بەاڵم ئــەوە ئیرادەی 
گشــتییە کە دەبێتە هۆی دەسەاڵت و 
هێــزی رەوا، بۆیە هێزی بەرێوەبەری و 
مودیرییەتی دەبێ بەشێک و گرێدراو 

بە ئیرادەی گشتی بن.

بــە لە بەرچــاو گرتنی هەل و مەرجی 
باشــووری کوردســتان، دەبــێ دان بەو 
چارەنووســی  کــە  دابنێیــن  راســتییە 
باشووری کوردستان تەنیا گرێدراو بە 
چارەنووسی گەلی کورد نییە؛ بەڵکوو 
ئەو یەکە گرێدراوەتەوە بە چارەنووسی 
هەمــوو ئــەو پێکهاتانــە کــە لــە ســەر 
خاکــی باشــووری کوردســتان دەژیــن 
و لــە دوای پێکهاتنــی حکوومەتــی 
هەمــووان  کوردســتان،  ســەربەخۆی 
دەبنــە بەشــێک لــە هاوواڵتیانــی ئەو 

حکوومەتە سەربەخۆ نوێیە.
ئــەو  بەرچاوگرتنــی  لــە  بــە  بــەاڵم 
ئــەو  گەلــۆ  ســەرەوە،  تێئوریانــەی 
پێکهاتانــە پێویســتیان بــە پێکهێنانــی 
لــە  هەیــە  ســەربەخۆ  حکوومەتێکــی 
ســەر خاکــی باشــوور یــان بوونیــان لە 
ئێســتای  حکوومەتــی  چوارچێــوەی 
عێراق دا پێویســتترە؟ کام فاکتۆر بە 
قازانجــی پێکهاتنــی ئــەو حکوومەتە 

سەربەخۆیە دەور دەگێڕێ؟

بــۆ  هابــز  تێئۆریــی  ئێمــە  ئەگــەر 
ســەربەخۆ  حکوومەتــی  پێکهێنانــی 
لــە باشــووردا لــە بەر چــاو بگرین، بۆ 
کــورد بــە تەنیــا دەتوانێ راســت بێ و 
کوردەکان بە بەســتنی کۆنتراکتێک 
یــان  سیاســیەکانیان  پارتــە  لەگــەڵ 
پاراســتنی  بــۆ  دەتوانــن  رێبەرانیــان 
خۆیان حکوومەتێکی سەربەخۆ پێک 
بێنــن کــە هــەم ئــەوان بپارێــزێ و هەم 
ئەگــەر  بــەاڵم  ئــەوان.  بەرژەوەندیــی 
کــورد تەنیــا و تەنیــا بــە شــێوازێکی 
خۆپەرەســتانە بەرژەوەندیــی خــۆی لــە 
بــەر چــاو بگــرێ و گەالنــی دیکــە 
کە ئەمرۆ لە ســەر خاکی کوردســتان 
دەژیــن لــە بیر خۆیان بــەرن، ئەو یەکە 
نــەک چارەســەریی ناکۆکییەکان بە 
شــکڵێکی ریشــەیی نــاکات، بەڵکوو 
دەبێتــە هۆی پشــێوی و ســەرهەڵدانی 
کێشــە و گیــر و گرفتــی نــوێ لــە 
ســەربەخۆدا.  کوردســتانی  نێوخــۆی 
پاراســتنی بەرژەوندیــی کــورد نایەتــە 
مانــای پاراســتنی خەڵکــی باشــوور. 
لێرە دا باســی کــەم و زۆریی گەالنی 
دیکــە ناکــرێ، لە بــەر ئەوەیکە ماف 
و ئــازادی پێوەندییان بە چۆنایەتییەوە 

هەیە نەک چەندایەتی. 

وەک  هــەر  الکیــش  جــان  تێئۆریــی 
جێــگای  ناتوانــێ  هابــز  تێئۆریــی 
پشــت پــێ بەســتن بێ بــۆ پێکهێنانی 
حکوومەتــی ســەربەخۆ لە باشــووردا. 

لــە بــەر ئەوەی کــە لێرەدا باســی ئەوە 
ناکرێ کــە حکوومەت بە کام تاک 
یان گەل چەندە ماف و چەندە ئەرک 
دەسپێرێ کە ئەو تاک یان گەالنە لە 
دامەزراندنی حکوومەتێکی سەربەخۆ 
پشــتیوانی بکــەن و لــە گەڵیدا رێک 

کەون. 
رێبــەران  مــن  بــڕوای  بــە  بۆیــە 
بــە  کــورد  دەســەاڵتدارانی  و 
راســت و درووســت  تێگەییشــتێنێکی 
بــەرەوە  هەنــگاو  دێمۆکراتیــک  و 
ســەربەخۆیی هەڵدەگــرن و لە جەهد و 
تێکۆشــانێکی زۆردان بــۆ ئــەوەی کە 
ســەربەخۆ  حکوومەتــی  پێکهێنانــی 
دەرهاوێشــتی ئیرادە و ویستی خەڵک 
خۆجێــی  پێکهاتەکانــی  هەمــوو  و 
باشــووری کوردســتان بێ. ئــەو یەکە 
لــە تێئۆرییەکانــی رۆســۆ زۆر نزیکە 
کــە بریــارە بــە زوویــی لە گشتپرســی 
دا پیشــان بــدرێ. وەهــا ئیرادەیــەک 
ئیــرادەی  لــە ســەرووی  لــە الیــەک 
هەمــوو تاکەکان دەبــێ و لە الیەکی 
دیکــەوە لــە ســەرووی ئیــرادەی هــەر 
یــەک لە گەالنی خۆجێی باشــووری 
واڵتەکەمــان. ئــەو یەکــە لــە الیەک 
فاکتۆر و پرەنســیپە دێموکراتیکەکان 
ئــەو  دامەزراندنــی  دەســتپێکی  لــە 
ســەربەخۆیەدا  نوێیــە  حکوومەتــە 
دیکــە  الیەکــی  لــە  و  دەچەســپێنێ 
بەرێوەبەرانــی حکوومەت لە سەرئێشــە 
و کێشــەکانی پێکهاتــەکان دەپارێزێ 
و  تاکــەکان  هەمــوو  هەروەهــا  و 
بــە  هەســت  دەتوانــن  پێکهاتــەکان 
ئاسوودەیی بکەن و خۆیان بە شەریک 
و بەرپــرس بزانــن لــەو حکوومەتــەدا. 
نموونەی وەها، ئەگەر نەڵێین لە دونیا 
دا بوونــی نەبووە و نییە، بە دڵنیاییەوە 
دەتوانین بڵێین کە دەبێتە نموونەیەکی 

دەگمەن.
بــۆ  بارزانــی  مەســعود  چوونــی 
کەرکــووک و ناوچەکانــی دیکــە و 
ئاخافتن لە گەڵ گەالن و هۆزەکانی 

غەیــری کورد و پێکهێنانی شــاند بۆ 
فۆرموولەکردنــی داخوازیــی ئــەوان و 
دڵنیاکردنیــان لــە پارێزراوبوونــی ماف 
و ئاسایشــیان و ... نیشــان دەدات کە 
بناغەی ئــەو حکوومەتە ســەربەخۆیە 
دادەنــرێ.  دادپــەروەری  ســەر  لــە 
ســەرەکی  فاکتــۆری  چــوار  یانــی 
دا  ســەربەخۆیی  بەرژەوەندیــی  لــە 
رۆڵێکــی بــەرز دەبینن: ١. ئەوەی کە 
پێکهێنانــی حکوومەتی ســەربەخۆ لە 
ئیــرادەی گشــتیی خەڵكەوە ســەرچاوە 
دەگــرێ  ٢. بناغــەی ئەو حکوومەتە 
لە ســەر دادپــەروەری دادەمەزرێ  ٣. 
دێموکراتیــک بوونــی ئەو حکوومەتە 
بــە لــە بەرچاوگرتنــی بەســتێنی ئــەو 
حکوومەتە نوێیە کە لە سەر بناغەی 
کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی 
دادەمــەزرێ کــە بــە هەمــوو کــەم و 
کوڕیەکانیەوە نموونەی دێموکراسییە 
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت دا و ٤. 
هەبوونــی هێــزی بەهیزی پێشــمەرگە 
کــە دەتوانێ ئاســوودەیی و ئاسایشــی 

هاوواڵتیان دابین بکا.

     ئەنجام:
باشــووری کوردســتان لــە مێــژ ســاڵە 
ســەربەخۆیی.  بــۆ  دەکات  خەبــات 
سەربەخۆیی ئەو پارچەیەی کوردستان 
لــە ئیــرادەی گشــتیی خەڵکەکەیــەوە 
ســەرچاوە دەگــرێ و بریــار وایــە لــە 
ئــەو ئیرادەیــە پیشــان  گشتپرســی دا 
بــدرێ. چــوار فاکتــۆری ســەرچاوە 
گرتنــی ئەم ســەربەخۆییە لە ئیرادەی 
گشــتی، دادپــەروەری وەک بناغەی 
و  دێموکراســی  حکوومەتــە،  ئــەو 
بــۆ  پێشــمەرگە  هێــزی  هەبوونــی 
دابیــن کردنی ئاســایش و ئاســوودەیی 
هاوواڵتیــان لــەو فاکتۆرانــەن کــە لــە 
بەرژەوەندیی حکوومەتی ســەربەخۆی 

باشووری کوردستان دا دەبن. 

http://vgd.no/samfunn/filosofi/tema/667685/tittel/kontraktsteorien
https://no.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(bok)
http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/1209201716
https://snl.no/Thomas_Hobbes
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وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان لەگەڵ کەریم پەرویزی ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

خەڵــک بــە هاتنیــان بــۆ سەرشــەقام، ترســیان لــە داپڵۆســینی ڕێژیم 
ڕەویوەتەوە و لە مەرحەلەیەکی دیکەدا، دەبێت ترسی خەڵک لە زیندان 
بشــکێت و بڕۆنە بەر زیندانەکان و داوای ئازادکردنی گیراوەکان بکەن.

جەماوەریــی  خرۆشــانی 
ڕۆژهــەاڵت و پەیامەکانــی لە 
دوای ئەنجامــە ئەرێنییەکــەی 
ســەربەخۆیی  ڕێفراندۆمــی 
کوردســتانی باشــوور، مــژاری 
چاوپێکەوتنێکــی تەلەفزیۆنــی 
تیشکە لەگەڵ کەریم پەرویزی، 
سیاســی  دەفتــەری  ئەندامــی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
بــۆ  ســەرنجتانی  کــە  ئێــران 

خوێندنەوەی ڕادەکێشین.

ســەربەخۆیی  ڕێفراندۆمــی   
کوردســتان لە وادەی دیاریکراو و بە 
بەشــدارییەکی بەرچــاو بەڕێوەچوو، 
واڵتانــی  هەڕەشــەکانی  هــاوکات 
دەورووبەریــش هەر ماون، بە بڕوای 
ئێــوە، ئەگــەری عەمەڵــی کردنیــان 
هەیــە یــان هــەر لــە چوارچێــوەی 

قسەدا دەمێننەوە؟
وەکــوو هەموو الیــەک ئاگادارن پێش 
لە گشتپرسییەکە، واڵتانی دەورووبەر و 
حکومەتی بەغدا و ئەوانەی کە پێیان 
ناخۆشــە کــورد بــە مافەکانــی خۆی 
بــگات، هەڕەشــەی زۆریــان دەکــرد و 
ئێستا کە گشتپرسیەکە ئەنجام دراوە، 
ئەو واڵتانەی کە هەڕەشــەیان دەکرد، 
دەبێــت شــتێک لە خۆیان نیشــان بدەن 
کە ئەو هەڕەشــانەیان لــە خۆڕا نەبووە 
و حەتمەن کردەوەیەکی بەدوادا دەبێت، 
بەاڵم ئەو کردەوە ئاســتەکەی جیاوازە، 
چوونکــە بابەتەکــە بابەتێکی ئاڵۆزەو 
وەزعییەتــی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، 
ئابــووری و ئەمنیەتییەکــەی ناوچــە، 
دۆخێکــی ئاڵــۆزە و ئــەو واڵتانــە هەر 
کامیان بە نیسبەت بەرژەوەندییەکانی 
جیاوازیــان  هەڵوێســتی  خۆیانــەوە، 
بــۆ  لــە یەکــەم کاردانــەوەدا  دەبێــت. 
وێنــە حکومەتــی بەغــدا باســی لــەوە 
کــرد کــە فڕۆکەخانــەکان دادەخــات 
ســنورییەکانی  دەرگا  هەندێــک  و 
ڕۆژهــەاڵت دەگرێتە ژێر دەســەاڵت و 
ئەگەر بۆی بکرێت، هێز دەباتە ناوچە 
کەرکــوک  وەک  جێناکۆکەکانــی 
واڵتانــی  ئەمانــە.  و  خانەقیــن  و 

دەورووبەریــش بــۆ وێنە تورکیە باســی 
کردووە کــە ئێمە هاتووچۆی هەوایی 
و زەوینــی لەگەڵ کوردســتانی عێراق 
کۆمــاری  دەکەینــەوە،  بەرتەســک 
ئیســامیش تەنیا لە ئاستی هەڕەشەدا 
مایەوە و کارێکی ئەوتۆی نەکردووە، 
تەنیا دانیشــتن لەگەڵ سەرانی عێراق 
و ئەمانــەدا دەکات و زۆرتر کۆماری 
حکومەتــی  ڕێــگای  لــە  ئیســامی 
بەغــداوە دەیــکات، ئەوانــە هەندێــک 
سەرەتای کاردانەوەکانن کە چاوەڕوان 
دەکرێت لە حەدی تایبەت تێنەپەڕێت، 
چوونکــە هەر کامێکیــان بەرژەوەندی 
تایبەتــی سیاســی و ئابــووری خۆیــان 
هەیــە؛ بــە تایبــەت کــە حکومەتــی 
لــە  دەکات  زەرەر  زۆرتــر  بەغــدا 
مەســەلەی گشتپرســی کوردســتاندا، 
بــەاڵم لەبــەر الوازی خــۆی و لەبــەر 
وەزعییەتــی ئەمنیەتی خۆی ناتوانێت 
زۆری  و  ئەوتــۆ  کاردانەوەیەکــی 
ئیســامیش  کۆمــاری  و  هەبێــت 
تەنیــا لــە ڕێــگای بەغــداوە دەیهەوێت 
کار بــکات واتــە خــۆی بــە شــێوەی 
بێنێــت  فشــار  نایهــەوێ  ڕاســتەوخۆ 
چوونکــە پێــی ناکرێــت. لــە الیەکی 
دیکەشــەوە نیگەرانــی ئەوەیــان هەیــە 
کــە کۆمــاری ئیســامی و تورکیــە 
لــە یەک دڕدۆنگن و هەر کامێکیان 
نیگەرانیــی ئەوەیــان هەیــە کە ئەگەر 
ئەمیــان بازاڕی ئابووریی کوردســتان 
لە دەست بدات و ئەوەی دیکە جێگەی 
بگرێتەوە، بۆیە زۆر مەترسیدار نابێت، 
بــەاڵم هەندێــک کردەوە نیشــان دەدەن 
تەنیــا بــۆ ئــەوەی کە هەڕەشــەکانمان 

کردەوەشی بە دوادا بووە.
    ئەگــەر هەڕەشــەکان پراکتیکــی 
بکرێن، هەڵوێستی حیزبی دێموکرات 

چ دەبێت؟ 
بــە بــڕوای من، بــە کردەیــی کردنی 
هەڕەشــەکان لــە داخســتنی ســنور و 
تێناپەڕێــت،  زیاتــر  ئابــووری  بــواری 
هێرشــی  و  نیزامــی  بگاتــە  ئەگــەر 
نیزامــی کــە ئیحتمالــی یەکجار زۆر 
کەمــەو یــەک لــە هــەزار و یەک لە 
میلیۆنیــش نییــە، حیزبــی دێموکرات 
وەک هەمیشە کە خۆی بە پشتیوانی 
ئەم بەشــە لە نیشتمان زانیوە، ئامادەیە 
بەڕێــوە  ئێســتاش کــە گشتپرســی  و 
چووە و دەیانهەوێت دەوڵەتی سەربەخۆ 
ڕابگەیەنــن و هەر کات پێویســت بێت 

داوای لێبکرێــت، حیزبــی دێموکــرات 
ئامادەیــە یارمەتیــدەری ئــەم بەشــە لە 
بــە دڵنیایــەوە  بــەاڵم  بێــت،  نیشــتمان 
ناگاتــە ئاســتێکی نیزامیــی ئەوتــۆ. 
بەاڵم مەسەلەیەکی دیکە هەیە کە لە 
گشتپرسییەکەشدا نیشانیدا، کۆماری 
ئیســامی کە هەڕەشــە و گوڕەشــەی 
یەکجــار زۆری دەکــرد کــە پێــش بەم 
گشتپرســیە دەگرێت و ناهێڵێت بەڕێوە 
کوردســتانی  لــە  کاتێــک  بچێــت، 
گێــڕا  شــاییان  خەڵــک  ڕۆژهــەاڵت 
و بــە دەیــان هــەزار کەس هاتنە ســەر 
کۆمــاری  کاتــە  ئــەو  شــەقامەکان، 
ئیسامی هەڵوێستەکانی گۆڕا. بۆیە 
ئەگەر بیهەوێت هەڕەشەی جیددی یان 
هێرشی نیزامی بکات و بزانێت کە لە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ئیقدامەکــە 
و هەڵوێســتەکە جۆرێکــی تــر دەبێت، 
کۆماری ئیسامی پاشگەز دەبێتەوە.
   باســی هەڵوێســت و خرۆشــانی 
شــارت کــرد و خەڵــک هاتنــە ســەر 
شــەقام، ئەوەیکە حیزبی دێموکرات 
لە مانیفێستی ڕاساندا باسی دەکات 
شار بە باشی ئەرکی خۆی ئەنجامدا، 
چونکــە ترســی جارانــی نەمــاوە و 
خۆی نیشــان دەدات، ئێســتا حیزبی 
دێموکــرات و حیزبەکانــی دیکە چۆن 
دەیانهەوێت ڕێبەرایەتی ئەم شۆڕشە 

بکەن کە هاتۆتە ئاراوە؟ 
ئەو شــتە کە ئێوە پێی دەڵێن شــۆڕش، 
هێشــتا نەگەیشــتووەتە ئــەو قۆناغــە. 
بــە  خەڵــک  شــەقامی  ســەر  هاتنــە 
شــادی  و  خۆشــی  و  بۆنەیــەک 
دەڕبڕینــی خەڵکیــش بــە بۆنەیەکــی 
نەتەوەییــەوە، ســەرەتاکانی نیشــاندانی 
ئەوەیــە کــە خەڵــک ئامادەیــە بێتــە 

گۆڕەپانەکە.
    بــەاڵم حیزبــی دێموکرات وێڕای 
بانگەشــە بــۆ ڕیفرانــدۆم، داوای لە 
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتیــش کــرد کــە بە 
شــێوەی جۆراوجــۆر خۆیــان نیشــان 
لــە  بەرچــاو  بەشــێکی  و  بــدەن 
درووشمەکانیش، تایبەت بە حیزبی 

دێموکرات بوون؟ 
بەڵێ ڕاســتە، بەاڵم شۆڕش، پێناسەی 
تایبــەت بــە خــۆی هەیــە و دەبێت ئەو 
خەڵکــە لە مەیداندا حوزووریان هەبێت 
بیانهەوێــت  و  تایبــەت  شــتێکی  بــۆ 
سیستمەکە بگۆڕن یان خەباتی خۆیان 
بەرەو پێشەوە ببەن و بە بەردەوامیدانی 

بڵێــت  پێــی  کــە  قوناغێــک  بگاتــە 
شــۆڕش، بــەاڵم هێشــتا نەگەیشــتۆتە 
ئەو قۆناغە و ئەوەی کە نەگەیشتۆتە 
ئەو قۆناغــە، بە مانای ڕەتکردنەوەی 
شــۆڕش نییــە، بەمانــای ئەوەیــە کــە 
سەرەتایە، ســەرەتایەکە دوای چەندین 
ســاڵ و چەندیــن شــێوازی کارکردنی 
دێموکــرات  حیزبــی  وەکــوو  جیــاواز 
باســی قۆناغی ڕاســان کراوە. بەڕای 
مــن قۆناغــی ڕاســان، خاڵــی ڕەشــی 

ئامانجەکەی پێکاوە.
    خاڵە ڕەشەکەی ئامانجی ڕاسان 

بریتی بوو لە چی؟ 
بریتی نەبووە لەوەیکە پێشــمەرگە دێت 
و شــار داگیــر دەکات، بریتــی نەبــووە 
پێشــمەرگەوە،  هێــزی  بــە  لەوەیکــە 
ڕاســان  دەکات،  ڕزگار  کوردســتان 
دەڵێــت لێکگرێدانــی خەباتــی شــار و 
شــاخ و پێناسەکەشی ئەوە بووە کە بە 
حوزووری پێشــمەرگە لە کوردســتاندا 
خەڵــک  بــۆ  هیوایــە  و  ورە  ئــەو 
دەگەڕێتــەوە کــە خەڵــک بــۆ خۆیــان 
بێنە مەیدان و ویستەکانی خۆیان باس 
بکەن. ئێستا دەبینین کە سەرەتاکەی 
ئــەو  خەڵــک  کــە  دەدرێــت  نیشــان 
ترســەی نەمــاوە، خەڵــک دێتــە ســەر 
شــەقامەکان، لــەو حەرەکەتانــەی کە 
بە بۆنەی گشتپرســییەوە کران دیتمان 
کــە لــە چەندیــن شــاری ڕۆژهــەاڵت 
دا خەڵــک جــەژن و شــاییان کــردووە 
و درووشــمیان داوە، ئەوانەمــان بینــی 
کــە خەڵک خۆیان دێنە سەرشــەقام و 
باسی داواکارییەکانی خۆیان دەکەن، 
ئــەوە نیشــانەی ئەوەیــە کە ڕاســان لە 
ســەرەتاکەی خۆیــدا، ئامانجی خۆی 
پێــکاوە، داویەتــی لە خاڵــی ڕەش کە 
پێشــمەرگە  حــوزووری  لــە  بریتییــە 
مەبەســتی  بــە  کوردســتاندا  لــە 
بــە  لێــرە  وەگەڕخســتنی کۆمەڵــگا. 
دواوە، ئیتــر خەڵــک ئــەوە ئەزمــوون 
دەکات کە دەتوانێت حوزووری هەبێت 
وبــۆ خــۆی خەباتەکــە بەرێتە پێشــەوە 
و پێشــمەرگە و حیزبە سیاســییەکان و 
ڕێبــەرە سیاســییەکان ئەرکــی ئەوەیان 
نابێــت لــە جێــگای هەمــوو خەڵــک 
بڕیار بدەن و لە جیاتی هەموو خەڵک 
بیــر بکەنــەوە و رزگاری بێنــن بۆ ئەم 
خەڵکــە، بەڵکــوو ئەرکیــان ئەوەیە کە 
ئەوان ڕێکخەر دەبن. ئەو شتانەی کە 
پێویســت دەکات، قۆنــاغ بــە قۆناغ بە 

شــێوەی تایبەتی خۆی بەرنە پێشــەوە، 
کــە گرینگتریــن قۆناغــی ئێســتا بــە 
نــەزەری مــن ئەوەیــە کــە خەڵــک بە 
هاتنیــان بــۆ سەرشــەقام، ترســیان لــە 
لــە  و  بڕەوێتــەوە  ڕێژیــم  داپڵۆســینی 
مەرحەلەیەکــی دیکــە دەبێــت ترســی 
خەڵــک لــە زینــدان بشــکێت، دەبێــت 
کۆمــاری  کــە  زیندانانــەی  ئــەو 
ئیسامی وەک هەڕەشەیەک لە سەر 
خەڵک ڕادەگرێت، ترســی خەڵک لە 
زینــدان بشــکێت و خەڵــک بڕۆنە بەر 
ئــازاد کردنــی  زیندانــەکان و داوای 

گیراوەکانیان بکەن.
     دەگەڕێمــەوە نێــو جوغرافیــای 
و  ڕووخــاو  واڵتێکــی  وەک  عێــراق 
ئاڵــۆز، لە بەرانبەریشــدا ئاوەدانی 
و  دێموکراســی  و  پێشــکەوتن  و 
پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردســتانی 
باشــووردا، پێــت وایــە ئــەو تــرس 
لــە  دوژمنــان  دڵەڕاوکێیــەی  و 
سەربەخۆیی کوردستان لەبەر چییە؟ 
و  دوژمنــان  ترســی  گەورەتریــن 
داگیرگــەران ئەوەیــە کــە کورد وەک 
ترســی  ئــەوان  ناکاتــەوە،  بیــر  ئــەوان 
گەورەیــان لەوەیــە کــە ڕێژیمەکانــی 
داپڵۆســێنەر،  هەمــوو  دەوروبــەر 
لــە  بــاس  و  ســەرەڕۆن  و  دیکتاتــۆر 
شوڤێنیزم دەکەن، باس لە نەتەوەیەکی 
خەیاڵی سەردەســت دەکەن کە هەموو 
خەڵکــی دیکــە لە ناو ئــەو نەتەوەیەدا 
بتوێننەوە، بەاڵم کورد باس لە ئازادی، 
دێموکراســی و پێکــەوە ژیــان دەکات، 
کــورد باس لــە ژیانی ئازادیی هەموو 
کــورد  دەکات.  پێکــەوە  نەتــەوەکان 
باســی گەشــە کردنــی کۆمەاڵیەتــی 
بــەاڵم  دەکات.   ... و  ئابــووری  و 
ئــەوان باســی هەزینەکردنــی هەمــوو 
لــە  واڵت  ســەرمایەی  و  ئابــووری 
بەرتەســکدا  ئیدیۆلۆژییەکــی  پێنــاو 
دەکــەن. ئــەوە لە عێراقــدا دەبینین کە 
مەزهەبــی  تایەفــی-  حکومەتێکــی 
تورکیــەدا  لــە  ســەرکار،  هاتۆتــە 
فاشیســتی  درووشــمە  کــە  دەبینیــن 
دووبــارە  شوڤێنیســتییەکان  و 
زینــدوو دەبنــەوە، ئــەوە لــە کۆمــاری 
لــە  بــاس  دەبینــن  کــە  ئیســامیدا 
ئیدیۆلۆژییەکــی توندڕەوانە دەکرێت، 
کــە  ئەســەدیش  بەشــار  حکومەتــی 
دڕندەیەکــە.  چ  ئاشــکرایە  و  ڕوون 
بــە گشــتی لــە چــوار دەوری کورددا 
بــاس لــە کوشــتن، تێــرۆر، تواندنەوە و 
ســڕینەوەی هەمــوو نەتەوەکانی دیکە 
نێــوەدا  لــەو  کــورد  بــەاڵم  دەکرێــت، 
بــاس لە پێکــەوە ژیان، گەشــەکردنی 
کۆمەاڵیەتــی و خەرجکردنــی داهات 
و دەرکەوت و ســامانی واڵت لە پێناو 
گەشــەکردنی خەڵکــدا دەکات، ئەمە 
ئەو ئیدیۆلۆژییەیە کە کورد هەیەتی 
بەرانبــەر بــەو هەمــوو ئیدیۆلۆژییــەی 
واڵتانی ناوچەکە؛ بۆیە ئەوان ترس و 
نیگەرانیــان لێی هەیە کە مۆدێلێکی 
دیکــە لــە ژیــان، مۆدێلێکــی دیکــە 
دیکــە  مۆدێلێکــی  کۆمەڵــگا،  لــە 
لــە حکومــەت و لــە سیاســەت دێتــە 
ئیعجــازی  و  ســێحر  کــە  ئــاراوە 
شۆڤێنیســتەکانی دەورووبــەر پووچەڵ 
دەکاتــەوە و ئەفســانەی ئــەوان دەباتــە 
ژێر پرســیارەوە. کۆماری ئیسامی و 
شۆڤێنیســتی حاکــم لە تاراندا ترســی 
لــەوە هەیــە کــە ئــەو درۆیانــەی کــە 
چەندیــن ســاڵە کردوویەتــی، هەمــوو 
درۆ و ئەفســانە ســازییەکانی باتــڵ 

دەبێتەوە.
     عیبــادی ڕایگەیانــد لــە ســەر 
پرســی رێفرانــدۆم و ئەنجامەکانــی 
هیــچ قســەیەک لەگەڵ بەرپرســانی 
و  بێــت  ئەگــەر  ناکەیــن،  هەرێــم 
عیبــادی لــە ســەر ئــەم هەڵوێســتە 

بەردەوام بێت، چارە چییە؟
عیبادی وەکوو هەموو دەسەاڵتدارانی 
وەکــوو  بەتایبــەت  ناوچــە  دیکــەی 
پێشزەمینەکانی خۆی وەکوو رێژیمی 
ســەدام و مالیکی و هەمــوو ئەوانەی 
دیکــە دەیهەوێت دەســەاڵتی موتڵەق و 
ســەرەڕۆی خۆی بە ســەر ناوچەکەدا 
بســەپێنێت، ئەگــەر ئێســتاش نەتوانــن 

کە وەزعییان الوازە، بەاڵم ســبەی کە 
وەزعیــان ئارام بێتــەوە، ئەوانە هەر ئەو 
کارە دەکەن، چوونکە ئەگەر لەبیرمان 
بێــت بەر لە هێرشــی داعش، مالیکی 
و  ڕاگەیانــد  دیجلــەی  ئۆپڕاســیۆنی 
هێــزی نیزامیــان هێنــا کــە دەســت بە 
سەر کوردستاندا بگرن، ئەو ژنڕاڵەیان 
هێنــا، بــەاڵم ئەو شــەوەی داعش هات 
بەپەلە هەاڵت، یانی ئەوانە لە واقیعدا 
دۆخەکــە  کات  هــەر  دەیانهەوێــت 
ئــارام بوویەوە، بچنەوە ســەر پاشــخانە 
شۆڤێنیســتەکەی خۆیــان، ئینجــا چ 
عیبــادی بێــت یــان هــەر کەســێکی 
دیکەیــان، لــە بەغــدا حاکــم بێــت یان 
لــە تــاران، شــام و ئانــکاڕا، هەمــان 
بیرکردنەوەیــان دەبێــت کــە دەیانهەوێت 
هێــزی  بــە  و  بســڕنەوە  خەڵکــە  ئــەم 
نیزامیــش دەیســڕنەوە نــەک ئەوەیکــە 
پێکــەوە بژیــن، ئەوانــە ئــەو شــتانەیان 
هەیــە بــەاڵم وەزعــی خۆیــان نالەبارە، 
عیبــادی ئێســتا دەســەاڵتی بــە ســەر 

ناوچەکانی خۆیدا نییە.
     ئەگەر ســەرنجت بە قســەکانی 
ماوەیــەدا  لــەم  دابێــت  ئەردۆغــان 
شەخســی  ســەر  لــە  تــەواوی  بــە 
بارزانــی قســەی دەکــرد و ئێرانیش 
بــە هەمان شــێوە فوکۆســی لە ســەر 
لــە حاڵێکــدا  بارزانیــە،  شەخســی 
ئــەم گشتپرســیە لــە جوغڕافیایەکی 
موشــەخەس و بــە ئیتفاقــی هەمــوو 
ئەحــزاب هاتووەتــە ئــاراوە، ئــەوە 

نیشاندەری چییە؟
دووژمنانمــان نایانهەوێت قبووڵ بکەن 
کــە نەتــەوەی کــورد خــاوەن مافــی 
خۆیەتی. ئێستا چ بەڕێز بارزانی بێت 
کــە ســەرۆکی هەرێمــی کوردســتانە 
و بــە پێــی دەســەاڵتەکەی دەتوانێت و 
پێداگرە لە سەر گشتپرسیی و دەوڵەتی 
کوردســتان، یان هەر کەســێکی دیکە 
بێت، مەســەلەی کورد، مەسەلەیەکی 
نەتەوەییە و کەسانێکی زۆر شۆڕشگێر 
هاتــوون و لەو ڕێیەدا کاریان کردووە. 
دەســەاڵتەکانی دەورووبــەر نایانهەوێت 
نەتەوەیــی  مەســەلەیەکی  وەکــوو 
لــە  شــتەکان  دەیانهەوێــت  بیبینــن، 
بڵێــن  و  بکەنــەوە  کــورت  کەســێکدا 
ئــەو تاکەیــە کــە خەریکــی ئاژاوەیــە 
و دەســتی دوژمنانــی تێــدا هەیە. دەنا 
ئەگــەر مەســەلەکە ئەوە بێــت، ئایا لە 
تورکیــەدا جگــە لــە ئەردۆغــان هیچ 
ستەمێکی دیکە لە سەر کورد نەبووە، 
ئەی ســەد ســاڵی ڕابردوو ئەو هەموو 
تاوانــە بــە نیســبەت کورد کــراوە؟ لە 
تارانــدا تەنیــا خامنەییــە کــە دژ بــە 
نەتەوەی کورد ســتەم دەکات؟ نا ئەوە 
سیستەمێکی فیکری فاشیستییە کە 
فاشــیزم لــە ناوچەکەدا پــەرە پێدەدات 
و لــە نێــو کوردیشــدا بیرکردنەوەکــە 
داخوازییەکــی نەتەوەیی هەیە، ئێســتا 
بەڕێــز بارزانــی نەبێت هەر کەســێکی 
دیکــە بێت ئەوان دەیانهەوێت شــتەکان 
تەنیا سووک کەن و لە ئاستێکی زۆر 
کورتدا نیشــانی بدەن کە بە الچوونی 
لــە  دەبێــت.  چارەســەر  نەفەرێــک، 
حاڵێکدا بە هەزاران کەســیان کوشت، 
بە هەزاران کەسیان قەتڵ و عام کرد، 
بــە هــەزاران کەســیان کیمیابــاران و 
تیــرۆر کــرد، دەوڵەتەکانــی دەورووبەر 
شــتێکیان  هەمــوو  داگیرکــەرەکان  و 
کــرد، بــەاڵم کــورد هێشــتا لــە ســەر 

خەباتەکەی خۆی پێداگرە.

دوا قسەتان؟
کوردســتانی  لــە  هیــوادارم 
ڕۆژهەاڵتیشــدا کــە ڕاســان دەســتی 
چوونکــە  بێــت  بــەردەوام  پێکــردووە، 
گەشــە کــردن و گرینگــی پێــدان بــە 
ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی  خەباتــی 
یارمەتیدەرێکــە بۆ خەبات لە باشــوور 
و بەشــەکانی دیکەشــدا، پێکــەوە ئەو 
خەباتانە لە هەر دوو بەشەکاندا بڕواتە 
پێشــەوە، ئەوانە بۆعد و ســتراتێژیکی 
یەکترن، هیوادارم زیاتر گەشە بکات.

وتووێژ: سابیر فەتاحی
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و  ئازادیخــوازی  ١.وەســفی 
بەرەنگاربوونه وە لەگەڵ زۆرداری

بۆ وێنه له شێعری "ئه ی بادی سەبا" 
زوڵــم و زورداری خەلیفــه ی ئیندرقاش 
بــه عوبه یــد ئیبنــی زیــاد و شــمری 
به مجــوره  و  دەشــوپهێنێ  زولجوشــەن 
ســکااڵی خۆی دەباته الی ســوڵتانی 
نیزامــی و دەڵــێ ئێوە کــه له پاک و 
ڕاســتیدا وەک ئالــی عەبــا وان چیتر 

پشتیوانی لێمه که ن.
شــێعری تەنزی مەال مــارف ئاوێنه ی 
حه قیقەتــه، شــاعیری موکریــان ئــه م 
و  خەبــات  چەکــی  دەکاتــه  زمانــه 
لــه هەمبــەر ملهوڕانــی دەســەاڵت و 

ئەربابانی زوڵم ڕادەوەستێ.
پەنــد"دا  و  "نســحەت  شــێعری  لــه 
شــاعیر وەســفی ئــازادی و ڕزگاری 
بــه  ئامــاژه  و  دەکات  خــوازی 
هێندێــک به ســەرهات یــان ئامــاژه به 
چیرۆکەکانی فۆلکلۆر و ئەفسانه یی 
وەک "غوولــی بیابــان و "به یتــی بله" 

دەکات له کۆتاییشدا دەڵێ:
ئــه و لەززەتــی ئــازادی و حوڕڕییه تی 

نه فسی
ســەد مه رتەبە شــیرینتره لەم شەککەر 

و قەنده
ســەردەمی  بــه  ئاماژەیه کــه  کــه 
ڕووداوی  و  ژ.ک"  "کۆمەڵــه ی 
شــارەبانی کــه خەڵــک هه وڵیــان دەدا 
و  قەنــد  ســجیلی مردووەکانیــش  بــه 
شــەکر وەرگــرن و مــەال مــارف وەبیــر 
خەڵــک دێنێتــه وە که ئــازادی و ته بع 
بڵندی، لەم قەند و شەکرەی خۆی بۆ 

دەکوتن، شیرینتره.

هەروەهــا لــه شــێعری "ئــه ی میلله تی 
کــه  دەدا  هــان  خەڵــک  مه زلــووم" 
قۆناغی جەهالەت ته واو بووه و یه ک 
بگــرن. هێندێــک لــه و دەســته واژه و 
وێنانه ی شاعیر له م شێعرەدا به کاریان 

دێنێ جێگای تێڕامانن.
مەقامــی  "قایــم  به یتــی  تــه ک  لــه 
یاســای  لــه  بــاس  کــه  مێزەر"یشــدا 
جلوبــەرگ گۆڕینی ســەردەمی ڕەزا 
شــای پەهلەوی دەکا، به چەشــنێک 
ناڕاســتەوخۆ و به زمانی ته نز تەشــەر 

به ڕەزا خان دادەدا:
ئــه م کاڵوی پەهلــه وی قایــم مقامــی 

مێزەره
 بــۆ هەمــوو کــەس باشــه ئه ممــا بــۆ 

کەچەڵ باسی سەره
و  کــردەوە  کردنــی  سەزەنشــت   .  ٤

ڕەفتاری نادروستی کۆمەڵگا
له کۆمەڵگایه کدا که بۆ ســەرکه وتن 
و گه یشــتن بــه پلــه و پایــە ی بااڵتــر 
ته نانه ت زانایان و به رەی خوێندەواریش 
دەســت بــه داوێنــی درۆ و بچــووک 
ئــه م  دەگــرن  یه کتــر  کردنــه وەی 
کۆمەڵگایــه  نه خۆشــه، مــەال مــارف 
ســەردەمی  بارودۆخــەی  لــه م  بــاش 
خــۆی گه یشــتووه و  لــه هێندێک له 
شێعرەکانیدا سەرزەنشتی ئه م ڕەفتارانه 
دەکات. بۆ وێنه ئه وە له شێعرێکدا که 
بۆ مەال حوسەینی نووسیوه بەرچاوە:

خواهیــش دەکه م بڵێن به جەنابی مەال 
حوسەین

ئه مــن  و  بــکات  مــن  زەممــی  ئــه و 
مەدحی ئه و بکه م

 زۆر عەیــب و حەیفــه لــه بۆمــه کــه 

بەعزێ قسان بکەین
تێکیش بگه ین که هەر دوو تە ڕەفمان 

درۆ دەکه ین
شــێعری  لــه  بەشــێک  لــه  هەروەهــا 
"قەومی شــەوکه ت"دا به مجۆره ڕەخنه 

له شاعیران دەگرێ:
عادەتی ئه شخاســی شاعیر مه سلەک 

و شەخسی ئه دیب
له بــەر  دنیایــه  هێنانــی  دەس  بــه  یــا 

لۆمەی ڕەقیب
یــا درۆیــه یــا ڕیایــه یــا نه مەکــره یا 

فەریب
بــه  شــەرماوەر  شــێعری  هەڵدەبه ســتن 

ئه لفازی غەریب
ســەیدی  "جەنابــی  شــێعری  لــه  یــان 
و  ڕەفتــار  هــۆکاری  نوورانــی"دا 
کردەوەی دزێوی خەلیفه ی ئیندرقاش 
دەگه ڕێنێتــه وە بــۆ به بــێ هەڵوێســتی 

سەیدی نوورانی:
گوناهــی ئه م هەمــوو مه خلووقه باری 

گەردنی تۆیه
 ئه تــۆ گورگــت بــه مەڕ بــه م عالەمه 

سەلماندووه غەوسی
* 

ئه گــه ر بۆخۆت ئه زانــی ئه م خەلیفەت 
ناقیسه هێشتا

 عەبای بۆ پێدەدەی بۆ ماڵی خەڵکی 
دادەدەی دەرسی

٥.  هەژاری و نەداری
کۆمەڵیــک ڕووداوی ناخــۆش و تاڵ 
شــەڕی  جیهانییــه کان،  شــەڕە  وەک 
ناوخــۆی ئێــران، ســیاڵوی مەهابــاد، 
کوشــتاری خەڵکــی ئه م شــاره و قات 
و قڕی له ماوەی ژیانی مەال مارفدا 

نــەداری  و  هــەژاری  ســەر  لــه  کــه 
خەڵک شــوێندانەر بوو له شــێعرکانی 
هه یــه،  جیددیــان  ڕەنگدانــه وەی 
شــاعیری نوکتــه بــاز لــه ســەردەمی 
دیکتاتۆرییه تــدا زۆر جــار بــه زمانــی 

ته نز لۆمه له م بارودۆخه دەگرێ.
لــه بەشــێک لــه شــێعری "عەبایێکــم 
هەبــوو" به مشــێوەیه گاڵته بــه وەزعی 

نالەبار و کۆنی عەباکه ی دەکات:
بــه چــاوی پــڕ له ئه ســرین و ئه ســەف 

ئه وڕۆم تەماشا کرد
به نووکی نه شته ری پیری وەکوو من 

جەرگی کون کون بوو
لــه هەوری ماتەمی ئه ربابی فوقدانی 

کەرەم دیتم
 وەکوو نه سجولعه ناکیب یانی ئیسمی 

بێ موسەمما بوو
قەڵشــتی ئاشــیانه ی عەقرەب و مار و 

ڕوته یا بوو
بــه به فــری غــەم هەمــوو گیانــی بــه 

وێنه ی یه ددی به یزا بوو
یــان له شــێعری "به هره و قیســمه تم"دا  

دەڵێ:
لەشکری فەقر و پەرێشانی هوجوومی 

کردووە
دەردی بێ دەرمان و سەرباری هەموو 

دەردی گران
ڕایه ڵ و پۆی تێکچووه ماشــێنه که ی 

چەرخی فەلەک
 دەوریــان داوم بــه نێــزه و خەنجــەر و 

شیر و قەمه
بێوەفایی دۆستان و ئینقابی عالەمه

هــەر وەکــوو ئه وزاعــی مــن ئاڵــۆز و 
دەرهه م به رهه مه

ئه وەی له تەنزدا به رچاوە "ناسازگاری" 
بــه  جۆراوجــۆره.  عەناســوری  نێــوان 
وتــه ی شــۆپێنهاوێر: "هــەر بەیانێــک 
بــێ.  ناســازگاری  خاوەنــی  کــه 

پێکه نیناویه".
زمانێکــی  خــاوەن  مــارف  مــەال 
هونه رمه ندانه یه له ئافراندنی ئه ندێشه، 
پەنــدی  دەســتەواژه،  هێنانــه وەی 
پێشــینیان و بــۆ کەلــک وەرگرتــن له 
ئایه تەکانــی قورئان دەســتێکی بااڵی 
هه یــه و ڕوانگه ی خۆی ناڕاســتەوخۆ 
بــەاڵم گیــرا و شــوێندارانه دەگه یه نێت 
هــەر بۆیه بەردەنگ تووشــی تێفکرین 
دەبه خشــێت.  زانیــاری  و  دەکات 
شــێعرەکانیدا  زۆربــەی  لــه  ئــه و 
ئامــاژه بــه ڕەوایه تێکــی مێژوویــی و 
به ســەرهاتێکی گرینــگ یان شــێعر و 
دەســتەواژ یه کی مه شــهوور دەکات و 
به م جۆرە ناڕاســته وخۆ ئاماژە به مانا 
و  دەکات  تایبــه ت  مه فهوومێکــی  و 

ڕەخنه دەگرێ.
مەشهووره دەڵێن "سوورە سمێاڵن ببزێوە"
دەکــه ن  کــه  کەســانێ  لــه  دەردت   

بادەپەرستی
**

"ان بعــض الظن اثم" گه ر که ســێ بێت 
و بڵێ

 "کاکــی کۆکــی" تالبی ته حســیلی 
پووڵ و  غازییه

له زمانی ته نزی مەال مارفدا قسەی 
ســووک و جنێــو جێگــه و پێگه یه کی 
نییــه بە چەشــنێک کــه ته نزی مەال 
عیفەتــی  پاراســتنی  وێــڕای  مــارف 
مەقولــەکان  جددیتریــن  لــه  کــەالم 
تێپــەڕ دەبێ و وەک نه شــتەرگه رێک 
بــه ئامــرازی تیغــی ته نــز حــەول بــۆ 

چاکسازی دەدات.
مەقامــی تــۆ نییه وەعز و نه ســیحه ت 

شاعیری سووتاو
شــیعار و مەســلەکی ئه شــعاری تــۆ 

ته نقید و ته مجیده
 وەکــوو پەروانــه بــۆ دنیــا بــڕۆ لــەم 

خەڵکه خۆت الده
بــه کارت نایــه ئــه م مه یدانــه ئه ســپی 

خۆت له وێ الده
**

ئه گه رچــی ئه م قەســیده توونــد و تاڵه 
زەهری قەتتاله

نییــه هیــچ  تێیــدا  واقیعــه  بەیانــی   
ئارەزووی نه فسی

پێداویســتیەکانی  مــارف  مــەال   
کۆمەڵــگای ســەردەمی خــۆی بــاش 
ناســیوە دەرئه نجامەکەشــی زمانێکــی 
کاتــدا  هەمــان  لــە  ســاکار  و  ســادە 

دەکارکردنی مەفاهیمی نوێیه.
یان له شــێعری "پاکه تێــک چایی"دا 
تاکــه  داواکارییه کــی  ئه گه رچــی 
کەســی هه یه بەاڵم بە زمانێکی تەنز 
ڕەخنــه لــه خەالفی وەعــدە و جێبه جێ 

نەبوونی بڕیارێک دەدات:
لــه الم وابــوو عەزیــزم قــەدر و وەزنــی 

پاکەتێک چایی
چ الزم بــوو بــه تەفــره و وەعــده جانا، 

بۆچی نه تفەرموو
 لــه میــزان و تــه رازووی هیممه تی تۆ 

بۆته خۆڕایی
فاڵن که س دوو دەنک چایی به کەس 

نادەم به خۆڕایی
هەروەها ئه مه له شێعری "وەعدەێیک 
دا" بەرچاوتــره و شــاعیر بــه کەنایه و 
تەشــەر گاڵتــه بــه قــەول و بەڵێنی بێ 

عەمه ل دەکات:
وەعدەیێکت دا به گۆشەی چاو و دوو 

ئه برۆته وە
من له الم وابوو که ئاغای شافیعی، 

میرزا غەنی
ئه هلــی ئه نعامــه دەگه ڵ هــەر کەس، 

خسووس نیسبه ت به من
 تۆ پەشــیمان بوویــه وە یا خۆ له بیرت 

چۆته وە
بــۆ کــەرەم جێــگا و موقامــی بابــی 

خۆی گرتۆته وە
مه زرەعــه ی لوتفی به سێســەد فەعله 

نادروێته وە
ئامانجــی شــێعری ته نزی مەال مارف 
بزووتنی هه ســتی خەڵک و گه ڕانه وە 
بۆیــه  هــەر  نه ته وەییــه  شوناســی  بــۆ 
شــێعرەکانی خــاوەن پلــه و پایه یه کــی 

بەزرن له ئه دەبیاتی کوردییدا، شــاعیر 
بــه ردەوام داکۆکــی دەکات لــه ســەر 
مافی ڕەوای خەڵک و ئازادییه کانی 
و  کۆمەاڵیه تــی  و  کەســی  تاکــە 
فیریودانــی  و  خوڕافــات  وەالنانــی 
خەڵــک، هەر بۆیــه بوێرانــه به رامبه ر 
کــردەوەی  و  دەوەســتێ  زۆرداران  بــه 
ناڕێک و هەڵس و که وتی به دوور له 

ئه ندێشەیان له قاو دەدات.
دەرئه نجام

شــێعرە  لێکۆڵینه وەیــه دا  لــه م 
لــه  مــارف  مــەال  کوردییه کانــی 
ڕوانگــه ی ته نــزەوە لــه چەنــد به شــی 
)لۆمــه ی شــێخ و خەلیفــه، ڕەخنــه له 
کۆنەپەرســتی، وەســفی ئازادیخوازی 
و بەرنگاربوونــه وە لەگــەڵ زۆرداری، 
سەزەنشــت کردنی کردەوە و ڕەفتاری 
و  هــەژاری  کۆمەڵــگا،  نادروســتی 

نەداری( تاوتوێ کراون.
ته نزی مەال مارف له خۆگری ڕەخنه ی 
کۆمه اڵیه تی و ئه خاقیانه یه. شــاعیر 
بــۆ ئــه م دژەوەســتانه وشــەی ناحــەز و 
ســووک بــه کار ناهێنــێ لــە هەمــان 
کاتــدا بــه زمانێکی بڕنــده گاڵته به م 
خــۆی  ســەدەمی  چەقبه ســتووییه ی 
هــۆی  بۆتــه  ئــه وەش  هــەر  دەکات، 
جیاوازی زمان و شــێعری مەال مارف 

به نیسبه ت شاعیرانی پێش خۆی.
شــاعیر لــه باســی گیروگرفتەکانــی 
کردنــه وەی  زەق  بــه  خەڵکــدا 
و  نه خوێنــدەواری  دواکه وتوویــی، 
ته نــز  زمانــی  بــه  کردنــه وە  الســایی 
ته پڵی بێــداری دەکوتێ و به رەنگاری 

ناحەزییه کان دەبێته وە.
مــارف  مــه ال  بــێ  ڕاســتی  ئــه وەی 
ڕەخنــه له گشــت کــه م و کوڕییه کان 
دەگــرێ و بێایه نانــه بــه چەکی ته نز 
کۆشکی ستەمکاران دەلەرزێنێ. له م 
شــێعرانه دا مه به ســتی گاڵتــه و گه پ 
و پێکه نیــن نییــه، بەڵکوو دەرخســتنی 
دیوی نەرێنییەکانی ناو کۆمەڵگایه، 
شــاعیر بــه م شــێوەیه بــاس لــه خــەم و 
ئێــش و ئازارەکانــی دەکات لــه ڕووی 
دەمامکــی پێکەنیناوی شــانۆیه ک. 
قۆناغــی  ئه وپــەڕی  تــا  به مجــۆره  
جیددیــه ت هەنــگاو دەنێــت و زانیــاری 
تووشــی  کۆمەڵــگا  و  دەبه خشــێت 

تێفکرین دەکات.
مــارف  مــەال  ته نزەکانــی  شــێعرە 
ئه گه رچی زەردەخه دێننه سەر لێومان، 
بــەاڵم لــه ناخمانــدا خەمێــك دروســت 
بــە  دەدات  بایــەخ  شــاعیر  دەکات. 
خوێندەواری، ئــازادی، یه کگرتوویی، 
نیشــتمانپەروەری، کەواتە تەنزی مەال 
مــارف "دەروەســت"ه، هــەر ئــه و زمانــه 
ڕەخنه گرانه یه جێگه  و پێگه ی شاعیر 
دیــاری دەکات و وەک پێشــەنگێک 
بــۆ چاکســازی کۆمەڵــگا و باشــتر 
بوونی ژیانی ڕامیاریـ  کۆمەاڵیه تی 

تاکی کورد هەوڵ دەدات.

ڕەساڵەتی تەنز 
له شێعری "مەال مارف کۆکەیی"دا

مەهاباد.ه
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٣. قوڕەیشی، سەید یاسین، )١٣٩٦(؛ ته نز له ئه دەبی کوردیدا، گۆڤاری 
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ئاماری کوژراو و برینداریی کۆڵبەران
 لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە ماوەی ٦ مانگی 

یەکەمی ئەمساڵدا

کوردپــا،  هەواڵدەریــی  ئاژانســی 
ژمــارەی  ئامارێکــدا  دووتوێــی  لــە 
کۆڵبــەران  بریندارەکانــی  و  کــوژراو 
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، کــە لە 
الیــەن هیزە نیزامییەکانی حکوومەتی 
ئێــران دەســتڕێژیان لێکــراوە و وێنــای 
٦ مانگــی یەکەمــی ســاڵی ١٣٩٦ی 

هەتاوییە باڵو کردەوە.
بەپێــی ئامــاری ئاژانســی هەواڵدەریی 
کوردپا، بە هۆی تەقەی ڕاستەوخۆی 
هێزە نیزامییەکانــی حکوومەتی ئیران 

لــە کۆڵبــەران لــە کاتــی کۆڵبەریــدا 
چەندیــن کۆڵبــەر کوژراون یــا بریندار 

کراون.
لەو ماوەیەدا ١٢١ کۆڵبەر کوژراون یا 

بریندار کراون.
٢٦ کاسبکار و هاوواڵتیی مەدەنی لە 
ڕێگاوبانەکانی کوردستان بە گومانی 
هەڵگرتنــی کەلوپەلی قاچاغ دروانەتە 

بەر دەستڕێژی ڕاستەوخۆی گوللە.
ئــەو ئامــارە تەنیــا حاڵەتەکانــی وەک 
کوژراو و برینداربوونی کۆڵبەران باس 

دەکات، کــە بــە هــۆی ئەوەیکە هیچ 
ناوەندێکــی بەرپرســیار لە بــوارەدا کار 
نــاکات و بە ڕوانگــەی ئەمنییەتییەوە 
بابەتــە  ئــەو  ســەیری  کوردســتان  لــە 
دروســت  و  ڕاســت  ئامــاری  دەکــەن، 

دەکرێ لەوە زیاتر بێت.
ئاژانســی  ئامــارەی  ئــەو  بەپێــی 
کۆڵبــەر   ٣٥ کوردپــا،  هەواڵدەریــی 
کوژراون و ٨٦ کۆڵبەر بریندار کراون.
و  کــوژراون  کۆڵبــەر   ١٢١ ســەرجەم 

بریندار کراون.

لــە نێو ئەو کوژراوانەدا دوو کۆڵبەری 
تەمەن ١٧ و ١٨ ساڵە، بە هۆی تەقەی 
نیزامییەکانــی  هێــزە  ڕاســتەوخۆی 
حکوومەتــی ئێران کــوژراون و بریندار 

کراون.
هــەر بەپێــی ئــەو ئامــارە ٧٧ کۆڵبــەر 
بــە هــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە 
نیزامییەکانــی حکوومەتــی ئێــران، ٥ 
کــەس بــە تەقینــەوەی میــن، ٥ کەس 
بــە هــۆی مانەوەی لە ژێر هەرەســەوە، 
١ کــەس بــە هــۆی جەڵتــەی دڵ، ٧ 

کــەس بــە هــۆی کەوتنــە خــوارەوە لە 
بەرزاییــەکان و ڕاوەدوونــان لــە الیــەن 
هێــزە نیزامییــەکان، ٢٦ کەس کوژران 
ڕوودوای  هــۆی  بــە  برینداربــوون  و 
هاتووچــۆ و ڕاودوونــان بــە ماشــینەوە، 

کە سەرجەم ١٢١ کەس دەکات.
کــردن  و کاســبی  کاری کۆڵبــەری 
تاکــە ســەرچاوەی داهاتــی خەڵکــی 
ناوچە سنوورییەکانە، بەاڵم ڕۆژانە لە 
الیەن هێــزە نیزامییەکانی حکوومەتی 
ســووکایەتیان  ئێرانــەوە،  ئیســامیی 

پێدەکــرێ و زۆر جاریــش بــەرەوڕووی 
مەرگ دەبنەوە.

توێژەکانــی  و  چیــن  بــە  کۆڵبــەر 
زەحمەتکێشی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
دەگوترێ کە لە ناوچە ســنوورییەکان 

بە کاری کۆڵبەرییەوە خەریکن.
ئەو چین و توێژە زەحمەتکێشە بە هۆی 
هــەژاری و دەســتکورتی بــە ناچــاری 
ژیانــی  بژێــوی  کردنــی  دابیــن  بــۆ 
خۆیــان ڕوو لە پیشــەی مەترســیداری 
کۆڵبــەری لــە ناوچە ســنوورییەکانی 

کوردستان دەکەن.

زیندانییانی سیاسیی رەجایی شاری کەرەج: 
محەممەد نەزەری دەبێت ئازاد بکرێت

چــوار زیندانیی سیاســی لــە زیندانی 
بەناوەکانــی  کــەرەج  ڕەجایی شــاری 
ئیبراهیــم فیــروزى، ســەعید شــێرزاد، 
ســەعید ماســوورى، جەعفەر ئێقدامى 
٣ی  ڕێکەوتــی  بــە  نامەیەکــدا  لــە 
بــە  ســەبارەت   ١٣٩٦ ڕەزبــەری 
بارودۆخی خراپی محەممەد نەزەری، 

یەکێــک لــە دێرینەتریــن زیندانییانی 
سیاســی کوردســتان هۆشــداریان دایە 
ڕێكخــراوی  گشــتیی  ســکرتێری 
"عاســمە  و  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە 
جەهانگیر" رێپۆرتێری تایبەتی نەتەوە 
یەکگرتــووەکان بــۆ کارۆباری مافی 

مرۆڤ لە ئێران.

دەقی نامەکەیان بەم چەشنەیە:
گوتێــرز،  ئانتۆنیــۆ  بەڕێــز 
ڕێکخــراوی  گشــتیی  ســکرتێری 

نەتەوەیەکگرتووەکان
خاتوو عاســمە جەهانگیــر، رێپۆرتێری 
بــۆ  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  تایبەتــی 

کارۆباری مافی مرۆڤ لە ئێران

زیاتــر لــە ٦٠ ڕۆژ بــە ســەر مانگرتــن 
لــە خواردنــی محەممــەد نــەزەری کە 
زیاتر لە ٢٥ ســاڵە بە تاوانی هەبوونی 
پەیوەنــدی لەگــەڵ یەکێــک لە حیزبە 
کوردییــەکان بەبــێ بوونی یەک ڕۆژ 
مورەخەســی لە زیندان بە ســەر دەبات، 
کــە تەنیــا هــۆکاری دەســت دان بــە 
مانگرتنی لــە خواردن داوای جێبەجێ 
کردنی مادەی ١٠ ئایینی دادڕەسییە، 
کە بەپێی ئەو نامەیە ناوبراو پێویســتە 
١٨٦ی  مــاددەی  و  بکرێــت  ئــازاد 
ئــەو  پێشــووی  موجازاتــی  قانوونــی 
کــە بــە تاوانــی شــەڕ لەگــەڵ خــودا 
پاشــان  و  کــرا  مەحکــوم  ئێعــدام  بــە 
هەتاهەتایــی  زیندانــی  بــۆ  گــۆڕدرا 
مــاددەی  بەپێــی  هەڵبوەشــێندرێتەوە. 
قانوونــی  ٧٢٨ی   ،  ١٠،١٢٠،٩٩
موجازاتــی تازە پەســەندکراوی ســاڵی 
١٣٩٢ کە تێیاندا یاسای تازە دانراوە و 
یاســا کۆنەکان البراون یان چاکسازی 

کراون، دەبێت ئازاد بکرێت.
بەپێی ئەم یاسا تازانە کە تەواوی ئەو 

زیندانیانــەی بەپێــی مــاددەی ١٨٧ی 
کــۆن حوکم دراون دەبێت ئازاد بکرێن، 
کارشــکێنییەکانی  هــۆی  بــە  بــەاڵم 
ـ  قەزایــی  بەرپرســانی  و  دادســتان 
ئەمنیەتیــی ڕێگری لــە بەڕێوەچوونی 
ئــەم مــاددە یاســاییانە دەکــەن، ناوبراو 
"محەممــەد نەزری" لە ڕێکەوتی ٨ی 
گەالوێژی ١٣٩٦ دەســتی بە مانگرتن 
لە خواردن کردووە و لە ئێستادا توانای 
لــە  لــە دەســت داوە و  قســە کردنــی 

بەرەبەری مەرگ دایە.
هاوبەندییەکانــی  ئێمــە  بەڕێــزان، 
محەممــەد نــەزری کە لــە ماوی ئەم 
و  برســییەتی  شــاهیدی  ڕۆژە   ٦٠
چرکەچرکــە لەناوچوونی ئەو بووین، 
شــاهیدی دەدەین لــەم چەند ڕۆژانەی 
دواییــدا بارودۆخی ناوبراو زۆر خراپ 
بووە، بە شێوەیەک لە کاتی خواردنی 
دەهێنێتــەوە،  هەڵــی  ئاوقەندیشــدا 
تەنانــەت توانــای ڕێــگا ڕۆیشــتن یــا 
قســەکردنی نەمــاوە. کاتێک بردرایە 
نەخۆشــخانە کارمەندانی نەخۆشخانە 

پێیان ڕاگەیاندبوو کە دەرمان کردنی 
مانگرتووان قەدەغە کراوە.

ئــەم  چاوگرتنــی  لەبــەر  بــە  بۆیــە 
لــە  ئاگاداریــی  مرۆییــە،  کارەســاتە 
ناوبــراو  خراپــی  بارودۆخــی  بــارەی 
دەدەینــە تــەواوی ویژدانە ئــاگاکان و 
داوا لــە پارێزەرانی ســەربەخۆ دەکەین 
داوای  کردنــی  جێبەجــێ  بــۆ  کــە 
محەممەد نەزری و ئازاد کردنی ئەو 
کــە تــەواو یاســاییە هەوڵ بــدەن و لە 
کۆتاییدا سپاســی هەموو هەوڵەکانی 

ئێوە دەکەین.


