
نزیك بە 500 ساڵ بەسەر شەڕی چاڵدراندا تێپەڕیوە 
نەتەوایەتیی  خەباتی  مێژووی  ساڵەدا   500 لەو  و 
سەركەوتنی  و  نسكۆ  و  نشێو  و  هەوراز  كورد  گەلی 
سەرەتادا  لە  كە  خەباتێك  بینیوە.  بەخۆیەوە  زۆری 
بوون.  دەرەبەگەكان  و  ئایینی  توێژی  ئااڵهەڵگرەكانی 
ئەو  شانازییانەی  لەو  تەژییە  نەتەوەكەمان  مێژووی 
لەپ  خانی  وەك  كردووین  تۆمار  بۆیان  جوامێرانە 
عوبەیدوڵاڵی  شێخ  پیران،  سەعیدی  شێخ  زێڕین، 
نەهری، شێخ مەحموودی نەمر، سمایل ئاغای شكاك،  
مەحموود خانی كانی-سانان، مەال خەلیلی مەنگوڕ و 
كورد.  نیشتمانپەروەری  دیكەی  كەسایەتی  دەیان   بە 
سەر  بخەینە  تیشك  ناتوانین  كورتەدا  وتارە  لەم  دیارە 
دووهەمی  و  یەكەم  شەڕی  پاش  رەهەندانەی  ئەو 
جیهانی بوونە هۆكاری ئاڵوگۆڕی قووڵ لە ناوچەی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا و تەنیا دەپەڕژێینە سەر ئەوەی 
كە پاش شەڕی دووهەمی جیهانیی و لە دەرئەنجامی 
ئەو شەڕەی لە نێوان زلهێزگەلێك وەك ئامریكا، بریتانیا 
ژاپۆن  و  ئیتالیا  ئاڵمان،  و  سۆڤییەت  یەكیەتیی  و 
كەوتەوە و هەستیار بوونی جوگرافیای واڵتی ئێران لەو 
ملمالنێ  چارەنووسسازەدا، دۆخێك بۆ نەتەوە بندەستەكان 
جارێكی  ئەوەی  بۆ  رەخسا  كورد  نەتەوەی  لەوانە  و 
دیكەش هەوڵی دیاریكردنی چارەنووسی خۆیان بدەن. 

بە ئامانجی رزگاریی نەتەوەیی، لە 25ی گەالوێژی 
1321 ی هەتاویدا، كۆمەڵەی ژ ـ ك  بە 11 ئەندامەوە 
لە  و  نەبوون  خۆیان  پێش  خەباتكارانی  توێژی  لە  كە 
توێژی نێونجی و ئاسایی كۆمەڵگا بوون دامەزرا. ئەم 
رێكخراوە هەرچەند لەباری وشیاریی نەتەوەیی و كاری 
رێكخراوەیی چاالكیی زۆری نواند، بەاڵم لەبەر نەبوونی 
گوێرەی  بە  نەیدەتوانی  سەردەمیانە  بەرنامەیەكی 
دۆخە  ئەو  بەپێی  هەربۆیەش  بێ ،  كاریگەر  پێویست 
هەستیارە كە لە ناوچە، ئێران و كوردستان و بە تایبەتی 
دامەزرانی  پێویستی  ئاراوە،  هاتبووە  مەهاباد  شاری 
بەرنامەی  بە  و  ئاشكرایی  بە  حیزبێك  یان  رێكخراو 
مۆدێرن و پێشكەوتوو هەستی پێدەكرا. تا ئەوە كە لە 
25ی گەالوێژی 1324دا، لەسەر بناغەی تەشكیالتیی 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  .ك،  ژ  كۆمەڵەی 
رێكخراوی  گرینگترین  حیزب  كە  پێیە  بەو  دامەزرا. 
سەردەمیانەكانە،  دێموكراسییە  رەوتی  لە  سیاسی 
دامەزرانی یەكەم حیزبی كوردی بەو برنامە پێشكەوتوو 
و مۆدێڕنانەوە كە پێشكەشی كرد، خاڵێكی وەرچەرخان 
بوو لە مێژووی خەباتی میللی دێموكراتیكی نەتەوەی 
كورددا. ئێستاش پاش 68 ساڵ لە دامەزرانی، حیزبی 
ئێران بە خەبات و خۆڕاگریی  دێموكراتی كوردستانی 
خۆی وەك پێشەنگێك لە گۆڕەپانی بزووتنەوەی میللی 
لەو  جێ پەنجەی  و  ماوەتەوە  كورددا  دێموكراتیكی 

رەوتەدا نكوڵیی لێ ناكرێت.
ئەو  هەموو  خەباتی  لە  رێز  پیرۆزەدا،  بۆنە  لەم 
خەباتكارانە دەگرین كە رەوڕەوەی خەباتی ئەو حیزبەیان 
ئازادیی  رێگای  شەهیدانی  یادی  و  ئێرە  گەیاندۆتە 

كورد و كوردستان بەرز رادەگرین.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

www.kurdistanmedia.comژمارە 611، پێنج شەممە، 31ی گەالوێژی 1392، 22ی ئاگۆستی 2013، 150تمەن
ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

48 51011

پەیامی بەڕێز 
محەممەد 
نەزیف...

وتووێژ 
لەگەڵ 

بەڕێز... 

دەقی 
وتووێژی 
بەڕێز...

بونیاتنانی 
ناسنامەیەكی 
نەتەوەیی...

قاسملوو، 
بیرمەند و 
رێبەری...

25ی گەالوێژ بریسكانەوەی ئارمانجەكانی كورد

كونفرانسی ژنێڤ، رووسیە و ئامریكا دەباتە الهەرێبەری ئیخوانولموسلمین لە میسر دەستبەسەر كرا

ویالیەتە  پلەبەرزەكانی رووسیە و  دیپلۆماتە 
داهاتوو"  "حەوتووی  ئامریكا  یەكگرتووەكانی 
"دانووستانە  لــەمــەڕ  ــد،  ــەن ــول ه الهــــەی  لــە 
سووریە"  بـــۆ  ــاشــتــی  ئ ــی  ــیــەكــان ــەوەی ــەت ــون ــێ ن

چاوپێكەوتن و وتووێژ دەكەن.
دەرەوەی  وزارەتـــی  وتەبێژی  پساكی،  جێن 
گەالوێژ  28ی  دووشەممە  رۆژی  ئامریكا، 
رایگەیاند:" رووسیە و ئامریكا ماوەیەكی دوور 
و درێژە لەسەر ئەم بڕوایەن كە كونفرانسی ژنێڤ 
باشترین ئامرازە بۆ گەیشتن بە رێگەچارەیەكی 

سیاسی لە سووریەدا".
گنادی  زاری  لە  ئینترفاكس  هەواڵنێریی 
دەرەوەی  وزارەتــــی  جێگرانی  لــە  گاتیلۆف، 
دەكرێ  ئــەوە  ئومێدی  نووسیویەتی،  رووسیە 

كە دوو الیەن لەسەر ئەوەیكە چ كەسانێك لەم 
كونفرانسەدا بەشداری بكەن، رێك بكەون.

هەواڵنێریی رۆیترز دەڵێ، بەشداریی ئێران لە 
"ژنێڤی2" بابەتێكە كە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئامریكا بە وردبینییەوە سەیری دەكا، چوونكە 
لە رۆڵی تاران لە قەیرانی سووریە و پاڵپشتیی 

لە حكوومەتی بەشار ئەسەد ناڕازییە.
لە ماوەی چەند مانگی رابردوودا ئامریكا 
بەڕێوەچوونی  لەسەر  جار  چەندین  رووسیە  و 
بیروڕایان  ئاڵوگۆڕی   2 ژنێڤی  كونفرانسی 
جیاوازیی  رایانگەیاندووە"سەرەڕای  و  كــردووە 
بەڕێوەبردنی  لــەســەر  بــیــروبــۆچــوونــەكــان"یــان، 

دانووستانەكانی ئاشتی هاوڕان.

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی 25ی گەالوێژ لە 
بنكەی دەفتەری سیاسی

حیزبی  ـــی  ـــگـــران ـــەن الی و  ــــدامــــان  ئــــەن
ئێران بە بەڕێوەبردنی  دێموكراتی كوردستانی 
رێوڕەسمگەلێك، شەست و هەشتەمین ساڵیادی 

دامەزرانی حیزبیان بەرز راگرت.
25ی  هەینی  رۆژی  بۆنەیەوە  بــەم  هــەر 
دەفتەری  بنكەی  لە  رێوڕەسمێك  گەالوێژ، 

سیاسیی حیزب لە شاری كۆیە بەڕێوەچوو.
ئەندامانی  ئامادەبوونی  بە  رێوڕەسمە  ئەم 
رێبەری، ئەندامان و ژمارەیەك لە نوێنەرانی 
حیزب و الیەنە سیاسیەكان و میوانانی حیزبی 

دێموكرات بەڕێوە چوو.
رێوڕەسمەكە بە سروودی نەتەوایەتی "ئەی 
رەقیب" و خولەكێك بێدەنگی بۆ گیانی پاكی 
پاشان  پێكرد.  دەستی  كوردستان  شەهیدانی 
68 كەس لە پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات 
بە نیشانە ی 68 ساڵ خەبات و ئەمەگداری بە 
رێبازی دێموكرات، بە بەدەستەوەگرتنی ئااڵی 
كوردستان و لۆگۆی حیزب بانگهێشتی سەر 

شانۆ كران.
پاشان موحەممەد نەزیف قادری، ئەندامی 
بۆنەیەوە  بـــەم  حــیــزب  سیاسیی  دەفـــتـــەری 

وتارێكی پێشكەش كرد.
كورت  باسێكی  ـــڕای  وێ قــــادری،  بــەڕێــز 
25ی  رۆژی  لە  وتــی:"  حیزب  مێژووی  لە 

پــاش سێ ســاڵ خەباتی  گــەالوێــژی 1324 
سیاسی و رێكخراوەیی كۆمەڵەی ژ.ك، رۆڵە 
پێشەوا  رێبەریی  بە  كــورد  خەباتگێڕەكانی 
بارودۆخی  لێكدانەوەی  بە  موحەمەد،  قازی 
لە  تایبەتی  بە  كوردستان  و  ئێران  سیاسیی 
جیهانیی  شــەڕی  پــاش  كــە  هەلومەرجێكدا 
گرتبوو،  لەخۆ  كوردستانی  و  ئێران  دووهــەم، 
بزووتنەوەی  دێموكرات  حیزبی  پێكهێنانی  بە 

رێبەریی  ــی  ــوێ ن ــبــازێــكــی  رێ لــە  ـــان  كـــوردی
بەكۆمەڵ دانا."

ــە درێـــــژەدا بــاســی لەوە  ــز قــــادری ل ــەڕێ ب
بە  بــوو  لێكدانەوە دروستە  ئــەم  هــەر  كــرد كە 
گەیشتن  بۆ  لەبار  كەشێكی  ئەوەیكە  هۆی 
بە ئامانجە لەمێژینەكانی حیزب بێتە دی و 
یەكەمین كۆماری فەرمیی كوردستان  دواتر 
لە رێكەوتی 2ی رێبەندانی ساڵی 1324، لە 

الیەن حیزبی دێموكرات و بە دەستی پێشەوا 
راگەیەندرا.

لە درێژەدا پەیام و برووسكەی پیرۆزبایی 
ژمارەیەك لە حیزب و الیەنە سیاسییەكان بەم 

بۆنەیەوە خوێندرایەوە.
موحەمەد  بەڕێز  وتەكانی  تــەواوی  دەقــی 
قــادری لە الپەڕەكانی 4 و 9ی ئەم  نەزیف 

ژمارەدا هاتووە.

68 ساڵ خەبات و 
خۆڕاگری

سەرلەشكر  ئەلعەرەبیە،  راپــۆرتــی  پێی  بــە 
فەرماندە  لــە  یەكێك  عوسمان  عەبدولفەتتاح 
شوێنی  ـــە  ل ئـــامـــادەبـــوو  ســـەربـــازیـــیـــەكـــانـــی 
رایگەیاند:"  بەدیع  موحەمەد  قۆڵبەستكردنی 
رێبەری ئیخوانولموسلمین لەگەڵ تۆمەتگەلێكی 
هەڕەشە  و  دژبــەران  ئەشكەنجەی  كوشتن،  وەك 
واڵت  سەقامگیریی  و  نەتەوەیی  تەناهیی  لە 

بەرەوڕوو دەبێتەوە."
ــــی  ـــە رەوت ـــە ل ــــەو تــونــدوتــیــژیــیــانــەی ك ل
ئەمنیەتییەكان  هێزە  نێوان  لە  تێكهەڵچوونەكان 
موحەممەد  و  ئیخوانولموسلمین  الیەنگرانی  و 
مۆرسی لە چەند رۆژی رابردوودا رووی داوە، 
میسردا  سەرانسەری  لە  كــەس   800 لە  زیاتر 
كوژراون. هەروەها كاناڵی تەلەفزیۆنیی سی ئێن 

لە زاری دەیڤید كارۆل، وتەبێژی سێناتۆر  ئێن 
پاتریك لێهی رایگەیاند كە ئیدارەی باراك ئۆباما 
بەشێك لە یارمەتییە سەربازییەكانی بە میسر تا 
كاتی " بەرنامەڕێژیی دووبارە" لەمەڕ بەخشینی 
یارمەتییە سەربازییەكان بەم واڵتە بە شێوەیەكی 

كاتی راگرتووە.
هوشداری  ــوودی  ــع س عــەرەبــســتــانــی  ـــەاڵم  ب
ــی رۆژئـــاوایـــی داوە كــە خــۆیــان لە  ــان بــە واڵت
سوپای  و  حــكــوومــەت  ســەر  بــۆ  گوشارهێنان 
میسر بە مەبەستی راگرتنی ئۆپەراسیۆن دژی 
بەڵێنی  واڵتــە  ئــەم  ببوێرن.  ئیخوانولموسلمین 
ئەوەشی داوە كە بە دانی یارمەتییە داراییەكان، 
میسر  بــۆ  رۆژئــــاوا  یارمەتییەكانی  بۆشایی 

قەرەبوو دەكاتەوە.

پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز مستەفا هیجری
 بە بۆنەی جێژنی رەمەزانەوە

بە بۆنەی جێژنی رەمەزانەوە گەرمترین پیرۆزبایی خۆم پێشكەش بە موسڵمانان 
بەتایبەت خوشك  و براكانم لە كوردستانی ئێران دەكەم.

هیوادارم ژیانتان پڕ بێ  لە جێژن  و خۆشی  و عیبادەتی مانگی رەمەزانیشتان 
قبووڵ بێ .

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

بەڕێز مستەفا هیجری، سەردانی 
پڕۆفیسۆر عیزەدین مستەفا رەسووڵی كرد

سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات 
لە پرسەی مامۆستا شێركۆ بێكەسدا 

بەشداریی كرد

لە ناوەندی 3ی كوردستان 
رێوڕەسمی 25 ی گەالوێژ بەڕێوە چوو

رێوڕەسمی 25ی گەالوێژ لە 
ناوەندی 1ی كوردستان بەڕێوەچوو

حیزبی دێموكرات لە 6٧ەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی پارتی 
دێموكراتی كوردستاندا بەشداری كرد

هەیئەتێكی حیزبی شیوعی كوردستان  سەردانی دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە دانانی لەوح و مۆنۆمێنت لەسەر گڵكۆی 
شەهیدان، لە بازیان بەشداری كرد

سەردانی شاندێكی "PYD" لە دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی 
دێموكرات لە شاری هەولێر

رۆژی شەممە رێكەوتی 26ی گەالوێژ لە ناوەندی 3ی 
سەرەتا  چــوو.  بەڕێوە  گەالوێژ  25 ی  رێوڕەسمی  كوردستان 
یەك  دواتر  و  رەقیب خوێندرایەوە  ئەی  نەتەوایەتیی  سروودی 
خولەك بێدەنگی راگەیەندرا. پاشان سدیق دەروێشی ئەندامی 
ناوەندی  بەرپرسی  و  دێموكرات  حیزبی  ناوەندیی  كۆمیتەی 
سێ  چەند وتەیەكی بەو بۆنەوە پێشكەش بە ئامادە بوان كرد. 
دێموكراتی  حیزبی  هونەريی  كۆڕی  لەالیەن  سروودێك  دواتر 
دیكەی  بڕگەیەكی  لە  و  كرا  پێشكەش  ئێرانەوە  كوردستانی 
مەراسمەكەدا پەخشانێك لەالیەن قادر كەریمیيەوە خوێندرایەوە و 
كۆڕی سروودی ناوەندی 3ی كوردستان سروودێكیان پێشكەش 
بە ئامادە بوان كرد. لە بەشێكی دیكەی مەراسمەكەدا چەند 
پەیامی  ــر  دوات و  كــرا  پێشكەش  فۆلكلۆر  گۆرانیی  كۆپلە 
هاوبەشی رێكخراوەكانی ژنان و الوانی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لەالیەن خوشكە "هاجەر قادری"یەوە خوێندرایەوە. پاشان 
بە  رێوڕەسمەكە  و  كرا  نمایش  هەڵپەڕكێ   تابلۆیەكی  چەند 
پێوەندییەدا  لــەو  هــەر  پێهات.  كۆتایی  شایی  و  هەڵپەڕكێ  
چەپكە  كوردستان  نیشتمانیی  یەكیەتیی  3ی  مەڵبەندی 
گوڵێكیان بە نیشانەی پیرۆزبایی پێشكەش بە بەڕێوەبەرانی 

رێوڕەسمەكە كرد.

رۆژی یەكشەممە، رێكەوتی 2٧ی مانگی گەالوێژی 
1392ی هەتاوی، رێوڕەسمێك بە بۆنەی 25ی گەالوێژ 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  دامەزراندنی  ساڵڕۆژی 
و  كادر  بەشداریی  بە  كوردستان،  1ی  لەناوەندی  ئێران 
پێشمەرگە و بنەماڵە و كۆمەڵێكی بەرچاو لە ئەندامانی 
حیزب بەڕێوەچوو. رێوڕەسمەكە بە خوێندنەوەی سروودی 
"ئەی رەقیب" و خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لەگیانی 
پاشان  پێكرد.  پاكی شەهیدانی حیزب و گەل، دەستی 
"تاهیر  كاك  الیەن  لە  كوردستان  ناوەندی 1ی  پەیامی 
بەرپرسی  و  نــاوەنــدی  كۆمیتەی  ئەندامی  كەسیلی"، 
بڕگەیەكی  خوێندرایەوە.  كوردستانەوە  1ی  نــاوەنــدی 
دیكەی رێوڕەسمەكە بریتی بوو لەپەیامی كۆمیتەكانی 
الوان و ژنان كە لە الیەن "چنار بەهرامی"ەوە خوێندرایەوە. 
بۆنەی  بە  كــاوە  كەمپی  لە  حیزب  كۆمیتەی  پەیامی 
ئەلیاسی"یەوە  "بــرومــەنــد  لــەالیــەن  گـــەالوێـــژەوە  25ی 
پێشكەش كرا. لە میانەی رێوڕەسمەكەدا كۆمەڵێك شیعر 
و پەخشان و گۆرانی لەالیەن بەڕێزان عوسمان كەریمی، 
ئیمان  حەیدەری،  سوارە  شێخی،  ئاوییەر  پیرانی،  بەیان 

ئەلیاسی و نێعمان مەلەكییەوە پێشكەش كرا.
پەروەردەی  كۆمیسیۆنی  مووزیكی  كۆری  هەروەها 

حیزب بە دوو سروود رێوڕەسمەكەی پتر رازاندەوە.

22 ی  رێــكــەوتــی  سێ  شەممە  رۆژی  دوانـــیـــوەڕۆی 
گــەالوێــژی 1392 ی هــەتــاوی، بــەڕێــز  كــاك مستەفا 
هیجری  لەگەڵ شاندی حیزب، لە نزیكەوە لە رەوشی 
رەسووڵ''ی  مستەفا  ''عیزەدین  رێــزدار  تەندروستیی 
رەسووڵ  مستەفا  عیزەدین  پڕۆفیسۆر  بەڕێز  پرسی. 
دۆستێكی دێرینی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانە 
و هەمیشە لەگەڵ تێكۆشەرانی ئەو حیزبەدا، لە خۆشی 
هەڵوێستی  خاوەنی  و  بــووە  بەشدار  ناخۆشییەكاندا  و 

بەرزی نەتەوەیی یە.

رۆژی سێ شەممە رێكەوتی 22 ی گەالوێژ، شاندی 
حیزب لە پرسەی شێركۆ بێكەسدا بەشدار بوو و سكرتێری 
خۆی  هاوخەمیی  و  پرسە  دێموكرات  حیزبی  گشتیی 
بنەماڵەی  بە  ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  و 
مامۆستا شێركۆ بێكەس و هاوڕێیانی راگەیاند. بنەماڵەی 
شێركۆ بێكەس، بە پێزانینەوە، سپاسی هەڵوێستی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و چوونیان بۆ ئەو پرسەیە 

كرد.

پەیامی هاوخەمی
 یەكیەتیی پێشەیی مامۆستایانی 
كوردستانی ئێران بە بونەی كۆچی 
مامۆستا كاك ئەحمەد حەسەنخاڵی

مامۆستایان و قوتابییانی خوشەویست
بەداخەوە رادەگەیەنین كە مامۆستا ئەحمەد حەسەنخاڵی 
شاری  ــاوداری  ن كەسایەتیی  و  قوتابخانە  مامۆستای 
مەهاباد بە هۆی نەخۆشییەوە كۆچی دوایی كرد و لە 
تەختەڕەشە و قوتابییان و قوتابخانە ماڵئاوایی كرد. كاك 
ئەحمەد هەر چەند لە بنەماڵەیەكی ناوبەدەرەوە مەهاباد 
بوو بەاڵم ئەوەی قورسایی دەدا بە كاك ئەحمەد نیشتمان 
پەروەری و خەڵك خوشەویستی و گەل دوستی بوو. ئیمە 
ئێران  كوردستانی  پێشەیی ماموستایانی  یەكیەتی  وەك 
و  ئەحمەد  كاك  بنەماڵەی  لەگەڵ  خۆمان  هاوخەمیی 
بەتایبەت گەورەی بنەمالەیان دایە زێنەب شەرەفكەندی 
و منداڵەكانی دەردەبڕین و خومان بە هاوخەمیان دەزانین 
شاری  قوتابییانی  و  مامۆستایان  لە  سەرەخۆشی  و 

مەهاباد دەكەین.
یەكیەتیی پێشەیی مامۆستایانی كوردستانی ئێران

29ی گەالوێژی 2٧13 كوردی

25 ی  رێــكــەوتــی  هەینی  ئــێــوارەی 
پارتی  بانگهێشتی  لــەســەر  ــژ  گــەالوێ
دێموكرات، شاندێكی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بە سەرپەرستی رێزدار 
سكرتێری  هــیــجــری   مــســتــەفــا  كـــاك 
گشتیی لە یادی دامەزرانی ئەو پارتەدا 
ئەندامانی  لەالیەن  و  كرد  بەشدارییان 
سەركردایەتیی  سیاسی  و  مەكتەبی 

پارتی دێموكراتەوە پێشوازییان لێكرا.
بەڕێز مستەفا هیجری بە نوێنەرایەتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پیرۆزبایی دامەزراندنی 
پارتی دێموكراتی كوردستانی لە بەڕێز مەسعوود بارزانی سەرۆكی پارتی دێموكرات  و سەركردایەتی 

ئەو پارتە كرد.
لەو یادەدا نوێنەرانی هێزە سیاسییەكانی چوار پارچەی كوردستان، نوێنەرانی دەزگا حكوومییەكان 
هەولێر،  لە  بیانی  واڵتانی  كونسولگەرییەكانی  نوێنەرانی  مەدەنی  و  كۆمەڵگای  سەندیكاكانی   و 
بەشدارییان لە ئێوارە خوانێكی تایبەتدا كرد. شاندی حیزبی دێموكرات لەو ئاهەنگەدا لەگەڵ بەشێكی 

بەرچاو لە الیەنە سیاسییەكان  و كەسایەتییەكان دیداری نوێ  كردەوە.

رۆژی هەینی رێكەوتی 25ی گەالوێژ شاندێكی حیزبی شیوعی كوردستان بە سەرپەرستی دكتۆر محیەدین 
حەسەن ئەندامی سەركردایەتی حیزبی شیوعی سەردانی دەفتەری سیاسییان كرد و لەالیەن شاندێكی حیزبی 
دێموكراتەوە بە سەرپەرستی بەرێز حەسەن شەرەفی جێگری سكرتێری گشتی پێشوازییان لێكرا. لە دیدارەكەدا 
هەیئەتی حیزبی شیوعی پیرۆزبایی خۆیان بە بۆنەی 25ی گەالوێژ پێشكەش بە حیزبی دێموكرات كرد و ئەو 
حیزبەیان بە هێزێكی كاریگەر لەخەباتی نەتەوەیی ـ دێموكراتیكی گەلەكەمان زانی و رایانگەیاند كە شانازی 
بە پێوەندی لەگەڵ حیزبی دێموكراتەوە دەكەن. لەو پێوەندییەدا هەیئەتی حیزبی دێموكرات سپاس و پێزانینی 
خۆی پێشكەش بەو هاوڕێیانە كرد و لەو باوەڕەدابوون كە حیزبی شیوعی كوردستان لەو حیزبە تێكۆشەرانەی 
نەتەوەكەمانە كە پێوەندیەكی دۆستانە و نیزیكی لەگەڵ حیزبی دێموكرات هەبووە و بەرژەوەندی گشتیی نەتەوەیی 

لەسەرەوەی هەموو بەرژەوەندییەكی حیزبی داناوە. 

مەبەستی  بە  بازیان  شارۆچكەی  رۆشنبیریی  ناوەندی  گەالوێژ  26 ی  رێكەوتی  شەممە  رۆژی 
رێزلێنان لە پۆلێك شەهیدی حیزبی دێموكرات لەوحی لەسەر گڵكۆكەیان دانا و بۆ ئەو مەبەستەش 
بە فەرمی حیزبی دێموكراتیان بانگهێشت كردبوو. لەو كۆڕە رێزلێنانەدا تاهیر مەحموودی بەرپرسی 
كۆمیسیۆنی كۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموكرات، وێڕای ئاماژە بە 25ی گەالوێژ ساڵڕۆژی دامەزرانی 
حیزب، قۆناغەكانی خەباتی سەخت و پڕ لە شانازیی ئەو حیزبەی باس كرد و سوپاس و پێزانینی لە 

مودیری ناحیە و ناوەندی رۆشنبیریی بازیان و سەرجەم دام و دەزگاكانی بازیان كرد.

دەفتەری  سەردانی  دێموكراتیك  یەكیەتیی  پارتی  شاندی  گەالوێژ  21ی  رێكەوتی  دووشەممە  رۆژی 
بەڕێز حەسەن  بە سەرپەرستی  دێموكراتەوە  لەالیەن شاندێكی حیزبی  و  كرد  لە هەولێرى  پێوەندییەكانی حیزب 
شەرەفی جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پێشوازیان لێكرا. تەوەری باسەكانی 
دوو الیەن بریتی بوون لە لێكدانەوەی رەوشی جوواڵنەوەی كورد لەهەركام لە بەشەكانی كوردستان  و بەتایبەت 
كوردستانی رۆژئاوا. لەبەشێكی دیكەی دانیشتنەكەدا چۆنیەتی سیاسەت  و هەڵسوكەوتی هەركام لە واڵتانی 
زاڵ بەسەر كوردستاندا  و پێداگرتن لەسەر تەبایی  و یەكڕیزی هێزە سیاسییەكانی جوواڵنەوەی كورد  و هاوكاری 
كردنیان لەگەڵ یەكتر لە پێناو دابینكردنی مافە رەواكانی گەلی كورد لەو قۆناخە هەستیارەی كە ناوچەكەی 

تێدایە تاوتوێ كرا.

شاندێكی حیزبی دێموكرات 
لە شاری سلێمانی

 تاجە گوڵینەیان لەسەر 
گڵكۆی شێركۆ بێكەس دانا

رۆژی دووشەممە رێكەوتی 21 ی گەالوێژ شاندی حیزیی دێموكرات، پێكهاتوو لە بەرێزان ناهید حوسێنی و محەممەد ساحێبی ئەندامانی كۆمیتەی ناوەندی وێڕای بەشداری 
لە رێوڕەسمی بە خاك سپاردنی شێركۆ بێكەس، تاجە گوڵینەیان لەسەر گلكۆی ئەو شاعیرە كۆچكردووە دانا. شاندی حیزبی دێموكرات هاوكات هاودەردی و هاوخەمی خۆیان و 

حیزبیان بە بنەماڵەی خواڵێخۆشبوو شێركۆ بێكەس راگەیاند.
بۆ  كورد  نیشتمانپەروەری  بێكەس'' شاعیری  ''شێركۆ  تەرمی  لەكاتی گەیشتنەوەی  هەتاوی،  رێكەوتی 20 گەالوێژی 1392ی  یەكشەممە  ئێوارەی رۆژی  باسە  شایانی 
كوردستان، شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی بەڕێز ''محەممەد ساڵح قادری'' ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی پێوەندییەكانی حیزب لە شاری 

هەولێر، تاجەگوڵینەیان لەسەر تەرمی ئیمپراتۆری شیعری كوردی دانا.

بەڕێوەچوونی جێژنی 25ی گەالوێژ  
لە واڵتانی ئوروپایی و ئامریكا

جەژنی 25ی گەالوێژ ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی 
ئێران بە بە شداریی  ئەندامانی  دێموكراتی كوردستانی 
سینفییەكانی  و  سیاسی  رێكخراوە  و  پــارت  و  حیزب  
حكوومەتی   نوێنەرانی  و  كوردستان  چوارپارچەی  هەر 
ئامریكا،  و  ئوروپایی  واڵتانی  لە  كوردستان  هەرێمی 
بەڕێوەچوو. شایانی باسە ئەم جێژنە و یادی ساڵڕۆژی 
 ، بێلژیك  واڵتــانــی   لە  دێموكرات  حیزبی  دامــەزرانــی 
دانمارك، نۆروێژ، رۆژهەاڵتی كانادا و هەروەها ئامریكا 
ئامادەبوونی  نێو  لە  تایبەتییەوە  رێزێكی  و  شكۆ  بە 
بەشداربوو،  جەماوەری  و  میوانان  حیزبی،  ئەندامانی 

بەرز راگیرا.
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رێوڕەسمی كۆڕیادی شێركۆ بێكەس، لە
 تاالری "وەحدەت"ی تاران بەرێوە چوو

رۆژی  سەرلەئێوارەی  كــوردپــا،  هــەواڵــدەریــی  ئاژانسی  راپــۆرتــی  بەپێی 
ئەدەبیاتی  و  فەرهەنگ  ئۆگرانی  گەالوێژ  24ی  رێكەوتی  پێنجشەممە 
كوردی و هەروەها رێژەیەكی بەرچاو لە ئەدیب، نووسەر و رۆشنبیرانی كوردی 

دانیشتووی تاران رێوڕەسمێكیان لەژێر ناوی "شەوی شێركۆ" بەڕێوە برد.
سەرەتای رێوڕەسمەكە "قوتبەدین سادقی" كارگێڕی ئەدەبی هونەری چەند 
بێكەس و  رایگەیاند: "من چاوپێكەوتنی "شێركۆ  پێشكەش كرد و  وتەیەكی 
ئەحمەد شاملوو"م لە نزیكەوە بینیەوە كە لەو دیدارەدا دوو شاعیری بێ وێنە و 

نوێخوازی رۆژهەاڵتی جیهان كەوتنە بەر چاوم".
كوردستان  هەرێمی  نوێنەرایەتیی  پەیامی  رێوڕەسمەدا،  ئەو  درێــژەی  لە 
خوێندرایەوە كە لە بەشێك لەو پەیامەدا هاتبوو، "مردنی شێركۆ بێكەس وەها 
جیهانی تووشی داچڵەكان كرد كە هەتا ئێستاش زۆرێك لە شاعیران بڕوایان 

بە مردنی شێركۆ بێكەس نەهێناوە".
كوردستان  فەرهەنگیی  ئەنستیتۆی  ــد،  ــاوەن ن نێشتەجێی  كــوردەكــانــی 
خۆیان  هــاودەردیــی  پەیام  ناردنی  بە  "راژە"  كوردیی  زمانی  ئەنستیتۆی  و 

راگەیاند.
لە كۆتایی رێوڕەسمەكەدا "شەهرام نازری" مامۆستای مۆسیقای كالسیك، 
رایگەیاند،  و  كرد  پێشكەش  مۆسیقای  پارچە   2 بێكەس  شێركۆ  یادی  بۆ 
ئێمە بۆ كەسانێك رێوڕەسم دەگرین كە سەرجەم بەرهەمەكانیان لە قەیرانەكاندا 

خوڵقاندبێت.
كە  كردبوو  بەشدارییان  رێوڕەسمەدا  لەو  كەس   1500 لە  زیاتر  دەگوترێت 
بەهۆی كەمیی جێگەوە زۆربەی ئۆگران نەیانتوانی لە نێو هۆڵەكەدا بەشداری 

رێوڕەسمەكە بن.

لە ئەنجامی هێرشێكی چەكداریدا لە هەورامان سێ  
كەس لە هێزەكانی رێژیم كوژران و بریندار كران

شەوی شەممە رێكەوتی 19 ی گەالوێژ لە نێوان سنووری ئێران و هەرێمی 
كوردستان، پاسگای "ئاوێسەر" ی سەر بە بەخشی نەسوود لە نزیك ئاوایی زاوەر 
هێرشی كراوەتە سەر. لەئەنجامی ئەو هێرشەدا دەرەجەدارێك )استوار( بە ناوی 
"شەهرام سوهەیلی" خەڵكی شاری كرماشان دەست بەجێ گیانی لەدەست دا وە 
بریندار بوون كە ناوی سەربازە كوژراوە ''هادی  و دوو سەربازیش كوژراو و 
غوالمی بەتار''ـە و خەڵكی شاری هەمەدانە. بە وتەی سەرچاوەیەكی ئاگادار 
ئەو پاسگایە لە ئازاردانی هاوواڵتیانی ناوچەی نەوسووددا دەستێكی بااڵی 

هەبووە.

كەسایەتێكی كورد لە مەریوان كۆچی دوایی كرد

محەممەد شەریف حەلیمی دانیشتوی شاری مەریوان بە هۆی نەخۆشی 
لە تەمەنی 93 ساڵیدا ماڵئاوایی لەژیان كرد. كاك محەممەد لە سەرەتای 
شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە پێوەندیی بە حیزبی دێموكراتەوە كردووە و هەتا ساڵی 
13٧٧ی هەتاوی پێشمەرگە بووە و دواتر لەسەر ئیجازەی حیزبی دێموكرات 
نودشەیە،  چۆتەوە زێدی خۆی. محەممەد شەریف حەلیمی خەڵكی شاری 
بەاڵم ماوەیەك بوو لە شاری مەریوان نیشتەجێ  بوو. ئەو هاوواڵتییە كوردە 
لەناو خەڵكی ناوچەكەدا بە كەسێكی خۆشناو ناسرابوو و جێی متمانەی خەڵك 
ساڵ   3 كە  بوو  هەورامی  ئەفراسیاب  دوكتور  باوكی  محەممەد  كاك  بوو، 

لەمەوبەر كۆچی دوایی كرد.
محەممەد  لەبنەماڵەی  سەرەخۆشی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

شەریف حەلیمی دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

كۆچی دوایی ئەندامێكی حیزب لە دەرەوەی  واڵت
بە پێی هەواڵی گەیشتوو، رۆژی 1392/5/22، هاوڕێ  جەالل قادرزادە 
هۆی  بــە  ساڵیدا   60 تەمەنی  لــە  مــەریــوان  خەڵكی  و  محەممەد  ــوڕی  ك
ناوبراو مــاوەی 5 ساڵ لە هێزی  ــردووە.  ك دڵــەوە كۆچی دوایــی  راوەستانی 
زرێباری مەریواندا پێشمەرگەی حیزب بووە و دواتر چۆتە هەندەران و لە واڵتی 
نۆروێژ گیرساوەتەوە و تا دوا ساتی تەمەنی وەك ئەندامی حیزب ماوەتەوە و 
كاری كردووە. كاك جەالل برای شەهید عومەر قادرزادە و ئامۆزای شەهید 

كەماڵی قادرزادەیە.

سنە:
رێكەوتی 18ی گەالوێژی ساڵی 1392ی هەتاوی، شەریف محەممەدی 
باوكی شەهید محەممەد نەجیم محەممەدی لە تەمەنی 85 ساڵیدا بە هۆی 
نەخۆشی كۆچی دوایی كرد. محەممەد نەجیم محەممەدی ساڵی 1342ی 
دێموكراتی  ریزەكانی حیزبی  بە  بوون  پەیوەست   پاش  و  بووە  لەدایك  هەتاوی 
كوردستانی ئێران و گەییشتن بە پلەی كادری، لە رێكەوتی 15ی خەرمانانی 
ساڵی 136٧ لە تەمەنی 25 ساڵیدا لەالیەن رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە لە 

شاری سنە ئیعدام كرا.
سەردەشت:

عەبدوڵاڵزادە''  ''رەحمان  هەتاوی،  1392ی  گەالوێژی  16ی  رێكەوتی 
كۆچی  ساڵیدا   6٧ تەمەنی  لە  عەبدوڵاڵزادە''  ''ئیسماعیل  شەهید  باوكی 
دوایی كرد. بنەماڵەی كاك رەحمان بنەماڵەیەكی شۆڕشگێڕ و خەباتكارن و لە 
شۆڕشی چەكدارانەی ساڵەكانی 46 ـــ 4٧، پشتیوانی بەئەمەگی ئەو شۆڕشە 

بوون و راستەوخۆ بەشدار بوونى.
و  پاشایەتی  رێژیمەكانی  لەالیەن  جار  چەندین  عەبدوڵاڵزادە  رەحمان  كاك 
ئیسالمیی ئێرانەوە دەسبەسەر و ئەشكەنجە و ئازار دراوە. ناوبراو هەتا دوایین 
وەفادار  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  رێبازی  بە  ژیانی  ساتەكانی 
مایەوە. شەهید ئیسماعیل عەبدوڵاڵزادە لە خەرمانانی 1368 لەكاتی بەرگری 

لە نیشتمان و هێرشی چەكدارانەی رێژیم بۆ سەر كوردستان شەهید بوو.
هەورامان:

حیزبی  كادری  مەكاری  محەممەدخان  باوكی  مەكاری"  "مستەفا  خاڵۆ 
لە  نۆدشە  لەشاری  رێكەوتی 18ی گەالوێژ،  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
تەمەنی 83 ساڵیدا بەهۆی نەخۆشی ماڵئاوایی لە ژیان كرد. خاڵۆ مستەفا 
كەسێكی نیشتمانپەروەر  و جێگای رێز  و حۆرمەتی خەڵكی شاری نۆدشە بوو 
كوڕەكەی،  بۆ  بوو  بەهێز  هاندەرێكی  بەئەمەگ  و  پشتیوانێكی  هەمیشە   و 
دەستبەسەر  رێژیمەوە  لــەالیــەن  محەممەدخان  كە  كاتانەی  ئــەو  بەتایبەتی 

كرابوو.
بۆكان: 

فەیزی''  عەزیز  ''حاجی  گەالوێژ،  22 ی  رێكەوتی  سێ  شەممە  رۆژی 
نەخۆشخانەیەكی  لە  بۆكان،  شاری  بە  سەر  ''بی بی كەندی''  ئاوایی  خەڵكی 
شاری ئیسفەهان بە هۆی نەخۆشی، ماڵئاوایی لە ژیان كرد. حاجی عەزیز 
ناوچەی  لە  و  بوو  دێموكرات  حیزبی  پێشمەرگەی  فەیزی  مەهتاب  باوكی 

بۆكاندا بە كەسێكی خۆشناو ناسراو بوو.
كاك  بنەماڵەكانی  لە  سەرەخۆشی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
شەریف، رەحمان عبدولاڵ زادە  و حاجی عەزیز، كاك حەمەخان دەكات و خۆی 

بە شەریك و بەشداری خەمیان دەزانێت.

هەواڵ و راپۆرت

چاالكیی بەرینی تەبلیغیی ئەندامان و الیەنگرانی 
حيزبی دێموكرات بە بۆنەی 25ی گەالوێژەوە

چاالكیی تەبلیغیی  ئەندامان و الیەنگران و دۆستانی حیزبی دێموكرات بە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  دامەزرانی  ساڵڕۆژی  گەالوێژ،  25 ی  بۆنەی 
باڵوكردنەوەی  بە  كوردستان  جۆراوجۆراەكانی  ناوچە  و  گوند  و  شار  لە  ئێران 
تراكت، پوستری تایبەت بە 25ی گەالوێژ، ئااڵی كوردستان، ئارمی حیزب، 
وێنەی رێبەرانی شەهید، نووسینی دروشمی شۆڕشگێڕانە، هەوادانی فوودانەی 
شین، بە شێوەیەكی بەرباڵو بەڕێوەچووە. بە هۆی زۆر بوونی هەواڵەكان لیرەدا 
تەنیا ئاماژە بە ناوی شار و ناوچەكان دەكەین. ئیالم، پاوە، سنە، بۆكان، شنۆ، 
بانە، مهاباد، مەریوان، شاروێرانی مەهاباد، تیكاب، سەرپێڵی زەهاو، كرماشان، 
قەسرشیرین، دااڵهۆ، ناوچەی جوانڕۆ، هەورامان، نەغەدە، سەواڵوا،  پیرانشار، 

مەرگەوەڕ، كامياران.
بۆ دێتنی  و خوێندنەوەی هەواڵی چاالكی ئەندامانی حیزبی دێموكرات  لە 

شار و گوندەكانی كوردستان سەردانی سایتی"كوردستان میدیا" بەكەن. 

لە زەریاچەی زرێبار رێوڕەسمێك بۆ مندااڵنی 
كوردی سووریە بەڕێوە چوو

رێوڕەسمی هاوخەمی لەگەڵ مندااڵنی كوردی سووریە شەوی یەكشەممە 
شارە  ئەو  رێكخراوەكانی  لە  ژمارەیەك  بەشداریی  بە  رێكەوتی 20 ی گەالوێژ 
و هاوواڵتیان بەڕێوە چوو. سەرەتای رێوڕەسمەكە بە خولەكێك بێدەنگی دەستی 
سیاسیی  و  مەدەنی  لە چاالكانی  ژمــارەیــەك  راگــەیــەنــدراوی  دواتــر  و  پێكرد 
وتەیەكی  چەند  مەریوان  ژنانی  نوێنەری  دواتر  خوێندرایەوە.  مەریوان  شاری 
و  شێعر  چەندین  رێوڕەسمەكەشدا  ناوئاخنی  لە  و  كرد  پێشكەش  بۆنەیەوە  بەو 
پەخشان خوێندرانەوە. بەشدارانی رێوڕەسمەكە بە دانی دروشم پشتیوانیی خۆیان 

لە مندااڵنی كوردستانی رۆژئاوا دەربڕی و تیرۆریزمیان مەحكووم كرد.

ئەنیستیتۆی كلتوری و هونەريی خانی لە شاری 
ورمێ  لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەكانەوە داخرا

الپەڕەی فەیس بووكی ئەنیستیۆی خانی باڵوی كردۆتەوە، رێكەوتی 20 ی 
گەالوێژ لەسەر بڕیاری ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشاد و بە هاوكاریی هێزەكانی 
سەر بە ئەماكن، ئەنیستیۆی خانی داخرا. ئەو بنكە ئەدەبی ـ هونەرییە ماوەی 
چاالكی  سەرقاڵی  ئیرشاد  و  فەرهەنگ  فەرمیی  مۆڵەتی  بە  ساڵە  چەندین 
نواندنە. ئەو ئەنیستیتۆیە لە ساڵی 1381ەوە بە شێوەی فەرمیی دامەزراوە و 
لە بوارەكانی فێركاریی زمانی كوردی، بەشی شانۆ و بەشی موزیك چاالكیی 
هەبووە. ئەو ئەنیستیتۆیە چەندین كۆمیتەی وەكوو، كۆمیتەی ئەدەبی، كۆمیتەی 
ژن و ژیان، كۆمیتەی خوێندكاریی لەخۆ گرتووە و لە رێگای ئەوانەوە كۆڕ و 

سیمینار و كۆنفرانس بەڕێوە دەبات.

تەقەی هێزەكانی رێژیمی ئێران لە كۆڵبەران، 
قوربانیی لێكەوتەوە

هێزە  ــاوی،  ــەت ه 1392ی  ــژی  گــەالوێ 22ی  رێــكــەوتــی  سێ شەممە  رۆژی 
چەكدارەكانی رێژیمی ئێران لە سنووری سەردەشت هێرشيان كردە سەر ژمارەیەك 
كۆڵبەر و لە ئەنجامی تەقەی راستەوخۆی ئەو هێزانەدا، كۆڵبەرێكی كورد بە ناوی 
''عوسمان نەبی پوور'' تەمەن 28 ساڵ و خەڵكی گوندی ''نێوچوان''ی سەربە شاری 
سەردەشت، بە توندی بریندار كرا. عوسمان نەبی پوور بە برینداری كەوتووەتە دەستی 
ئاكامى  لە  و  درێژ  و  دوور  ماوەیەكی  بۆ  دەسبەسەركران  پاش  و  رێژیم  هێزەكانی 

خرابیی تەندروستیی ناوبراو، بۆ نەخۆشخانەیەكی شاری ورمێ  راگوێزراوە.

كەسایەتییەكی ناسراوی ناوچەی مەریوان 
كۆچی دوایی كرد

ناسراو  و  ئایینی  كەسایەتییەكی  محەممەد  مەال  گەالوێژ  25 ی  رێكەوتی 
و جێی بڕوای خەڵكی مەریوان ماڵئاوایی لەژیان كرد و تەرمەكەی لە ئاوایی 
"وڵەژێر" بەخاك ئەسپێردرا. مەال محەممەد مامۆستایەكی ئایینی و جێی دڵنیایی 
خەڵك بوو و لەباری باوەڕی سیاسییەوە دژبەری رەوتی ئیسالمی سیاسی و رەوتە 

توندڕەوە ئایینیەكان بوو.
خواڵێخۆشبوو  لەبنەماڵی  سەرەخۆشی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

دەكات و خۆی بەشەریكی خەمیان دەزانێت.

كچی بنەماڵەیەكی حیزبی لە واڵتی سوید 
كۆچی دوایی كرد

سەحەر حیسامی كچی ماهڕۆخسار عەنایەتی و نەجمەدین حیسامی لە واڵتی 
لە  بنكەكانی حیزبی دێموكرات  لە  یەكێك  لە  ناوبراوو  سوید كۆچی دوایی كرد. 
گەورەدێ  لەدایك ببوو. كۆچكردوو ماوەیەكیش وەك ئەندامێكی چاالكی یەكیەتیی 
الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران كاری كردووە. حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵەی سەحەر حیسامی دەكات و خۆی بەشەریكی خەمیان 

دەزانێت.

كۆچی دوایی باوكی چەند شەهیدی 
رێگای رزگاریی كوردستان و باوكی دوو 

پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات 
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“

هاونیشتمانانی خۆشەویست!
خوشك وبرایانی بەڕێز!

بەشداربووانی هێژا،
زۆر بەخێربێن!

ئەمڕۆ لێرە كۆبووینەتەوە، جارێكی دیكە لە 
25ی گەالوێژ، 68ەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی 
حیزبی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كوردستان،  خەڵكی  كۆمەاڵنی  خۆشەویستی 
پرشنگداری جوواڵنەوەی میللی  ئەستێرەی  و 
دێموكراتیكی گەلی كورد، رێز بگرین و ئاوڕێك 
تێكۆشەرە  ئەم حیزبە  تێكۆشانی  و  لە خەبات 
بدەینەوە. لەم رۆژە مێژوویی و بۆنە نەتەوەییەدا، 
لە الیەن دەفتەری سیاسيی حیزبی دێموكراتی 
پیرۆزبایی  گەرمترین  ئێرانەوە،  كوردستانی 
بنەماڵەی  كورد،   گەلی  بە  پێشكەش 
و  سیاسی  زیندانیانی  شەهیدان،  سەربەرزی 
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبە تێكۆشەرەكەمان 
و خۆشەویستی  ئەمەگناسی  بكەین، ساڵوی 
و  محەممەد  قازی  پێشەوا  پاكی  گیانی  بۆ 
هەموو ئەو تێكۆشەرانە بنێرین كە بۆ درێژەی 

ئەم رێبازە گیانی خۆیان فیدا كردووە.
خوشك و برایانی بەڕێز!

لە رۆژی 25ی گەالوێژی ساڵی 1324ی 
ئاگۆستی  16ی  بە  بەرانبەر  هەتاوی 
خەباتی  ساڵ   3 پاش  زایینی،   1945ی 
ك،  ـ  ژ  كۆمەڵەی  رێكخراوەیی  و  سیاسی 
رۆڵە تێكۆشەرەكانی كورد بە رێبەريی پێشەوا 
لێكدانەوەیەكی سیاسی،  بە  قازی محەممەد، 
كورد،  و  ئێران  سیاسيی  رەوشی  سەر  لە 
لە  سیاسییە  بارودۆخە  ئەو  دوای  بەتایبەت 
ئێران  جیهانیدا،  دووهەمی  شەڕی  سەردەمی 
خوێندنەوەیەكی  بە  گرتبۆوە  كوردستانی  و 
مۆدێرن و جیهانبینییەكی نوێوە بە پێكهێنانی 
بزووتنەوەی كوردی خستە  حیزبی دێموكرات، 
سەر رێبازێكی نوێ  و رێبەریەكی بە كۆمەڵ 
خاڵدا   8 لە  حیزبیان  سیاسيی  بەرنامەی  و 
پێشكەش بە خەڵكی كوردستان كرد، دامەزرانی 
حیزبی دێموكرات بوو بە هۆی پێشوازيی رۆڵە 
سەرتاسەری  لە  كورد  نیشتمانپەروەرەكانی 
ئیالم.  تا  بگرە  ماكۆوە  لە  ئێران  كوردستانی 
جگە لەوە، پەیامی حیزبی دێموكرات، هەموو 
و  گرتەوە  كوردستانی  دیكەی   پارچەكانی 
لە  كورد  نیشتمانپەروەرەكانی  رۆڵە  پۆل  پۆل 
پێوەندییان  كوردستان  دیكەی  پارچەكانی 
و  گرت  كوردستانەوە  دێموكراتی  حیزبی  بە 
حیزبە  ئەم  دامەزرانی  لە  خۆیان  پشتیوانيی 

نەتەوەیی و پێشكەوتووە دەربڕی.
خوشك و برایانی بەڕێز!

لە  قازی محەممەد،  پێشەوا  شوێندانەريی 
گەشە  و  كوردستان  نیشتمانيی  بزووتنەوەی 
كردنی خەباتی سیاسی و رێكخراوەیی حیزبی 
گەیشتنی  بۆ  لەباری  كەشێكی  دێموكرات، 
لەمێژینەكانی  ئامانجە  بە  كورد  گەلی 
رەخساند. ئەوە بوو كە پێشەوا قازی محەممەد 
بەپێی  و  قۆزتەوە  لەبارەی  دەرفەتە  ئەم 
رێبەندانی  2ی  لە  سیاسی  بەرنامەیەكی 
كوردستانی  كۆماری  هەتاوی،  1324ی 
نەتەوەیی  و  سیاسی  دەسكەوتی  یەكەم  وەك 
راگەیاند.  دێموكرات  حیزبی  و  كورد  گەلی 
لە  بەشێك  لە  كوردی  گەلی  چەشنە،  بەم 
پیرۆزەكانی  ئامانجە  بە  كوردستان  خاكی 
حیزبی  دیكەی  دەسكەوتێكی  گەیاند. 
پێشكەوتووییەتی  نموونەی  كە  دێموكرات 
بوو  دامەزرانی رێكخراوی مەدەنی و سینفی 
كە یەكیەتییەكانی ژنان و الوان بەرهەمی ئەو 

روانگە كۆمەاڵیەتییەن.
پاش نسكۆی كۆماری كوردستانیش، حیزبی 
درێژەدان  بۆ  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
ئامانجەكانی  وەدیهێنانەوەی  و  خەبات  بە 

كۆماری كوردستان، رێكخستنەكانی خۆی بۆ 
لەنوێ   سەر  پاشایەتی  رێژیمی  دژی  خەبات 
رێكخستەوە و لە چەندین قۆناغی مێژووییدا 
توانيی رۆڵی شۆڕشگێڕانەی خۆی بگێڕێ .

1٧یەمی  خولی  هەڵبژاردنی  لە  بەشداری 
مەجلیسی شورای میللی ئێران و سەركەوتنی 
لە ساڵی  لە شاری مهاباد،  كاندیدای حیزب 
رێبەری  و  پشتیوانی  و  هەتاوی  1331ی 
مەڵبەندی  جوتیارانی  راپەڕینی  كردنی 
دەستپێكردنی  و  فێۆدالەكان  دژی  موكریان 
خەباتی چەكداری ساڵەكانی 46 و 4٧ و لە 
هەموو گرینگتر لێكدانەوەی ژیرانەی رێبەریی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، بەتایبەت 
رێبەری  الیەن  لە  رووداوانە  ئەو  شرۆڤەكردنی 
مەزن د. عبدولڕەحمان قاسملوو، لە دەسپێكی 
خۆپێشاندان و راپەڕینەكانی كۆمەاڵنی خەڵكی 
دانانی  و  پاشایەتی  رێژیمی  دژی  ئێران 
حیزب  تێكۆشەرانی  لە  زاگرۆس  كومیتەی 
بە ئامانجی رێبەری كردنی خۆپێشاندانەكانی 
شێلگیربوونی  نموونەی  كوردستان  خەڵكی 
حیزبی دێموكرات لە بزووتنەوەی رزگاریخوازيی 

گەلی كورد لە كوردستانی ئێرانە.
بەشداربووانی هێژا!

پڕشكۆی  شۆڕشی  سەركەوتنی  پاش 
خەبات  هەمووە  ئەو  دوای  و  ئێران،  گەالنی 
گەلی  و  دێموكرات  حیزبی  بەرخۆدانەی  و 
دەسەاڵت  بە  تازە  ئایینيی  رێبەرانی  كورد، 
گەیشتووی ئێران بە كەڵكوەرگرتن لە هەستی 
مەزنە،  شۆڕشە  ئەو  رێبازی  خەڵك،  ئایینی 
خەباتی  و  خوێن  و  راپەڕین  بەرهەمی  كە 
ئازادیخوازەكانی  رۆڵە  لە  كەس  هەزار  دەیان 
جارێكی  برد،  الڕێدا  بە  بوو  واڵتەكەمان 
دیكە كۆمەاڵنی راپەڕیوی تینووی ئازادییان 
تووشی رێژیمێكی دیكتاتۆر و داپلۆسێنەرتر لە 

رێژیمی پێشوو كرد.
حیزبی  سیاسەتەدا،  ئەو  دەستپێكی  لە 
لەو  یەكێك  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
الیەنە سیاسیانە بوو كە هەستی بەو مەترسيیە 
سیاسییە  الیەنە  و  حیزب  لەگەڵ  و  كرد 
دیالۆگ  كەوتە  ئێران  پێشكەوتنخوازەكانی 

پالتفۆرمێكی  بە  ئەوەی  بۆ  راگۆڕینەوە  و 
بێننە  دێموكراتیك  رێژیمێكی  بتوانن  سیاسی 
ناهەماهەنگی  هۆی  بە  داخەوە  بە  سەركار. 
سیاسی و لێكدانەوەی هەڵەی بەشێكی دیكە 
ئەو  ئایینی  رێبەرانی  سیاسیانە،  الیەنە  لەو 
بۆشاییانەیان قۆزتەوە و لە بەناو ریفراندۆمێكدا 
رێژیمی كۆماری ئیسالميیان بەسەر گەالنی 
ئێراندا سەپاند، لەگەڵ ئەوە حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران، هەڵوێستی مێژوویی خۆی 
بەشداریی  ریفراندۆمەدا  ناو  بە  لەم  گرت، 

لەقاو  رێژیمەی  ئەم  بێ بنەمابوونی  و  نەكرد 
ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  رێبەرانی  دا، 
حیزبی  جەماوەريی  پێگەی  و  جێگە  لە  كە 
شوێندانەریی  و  كوردستان  لە  دێموكرات 
سیاسی لەسەر بزووتنەوەی مافخوازی گەالنی 
ئێران و بانگەشەی دێموكراسیخوازيی حیزبیان 
لەسەر  مەترسی  بە  سەرتاسەریدا  ئاستی  لە 
زوو  دەزانی،  نادێموكراتیكەكانیان  سیاسەتە 
دێموكرات  حیزبی  دژی  پیالنگێڕان  كەوتنە 
چەندین  ئەوەبوو  كوردستان،  خەڵكی  و 
وەڕێخست  كوردستان  لە  خوێناویيان  شەڕی 
خوێناوی  پێكهێنانی شەڕی  بە  سەرئەنجام  و 
سەرتاسەری  هێرشی  بڕیاری  خومەینی  پاوە، 
و فتوای جیهادی بۆ سەر خەڵكی كوردستان 
ئێرانی   كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  و  دا 
هەوڵەكانی  تەواوی  و  راگەیاند  هەڵوەشاوە 

ئاشتییانەی  بۆ چارەسەری  كوردی  رێبەرانی 
پرسی كوردی لە ئێران لەبار برد.

خوشك و برایانی بەڕێز!
مرۆییەدا،  دژە  سیاسەتە  ئەم  لەبەرانبەر 
ئێران، بڕیاری  حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
گەلی  مافەكانی  لە  داكۆكی  و  بەربەرەكانێ  
خەباتێكی  ئێستا  تا  كاتەوە  لەو  دا،  كوردی 
پڕ لە قوربانیدان و بەرخۆدان لە ئارادایە و بە 
ئەندام،  كوردستان  خەڵكی  لە  كەس  هەزاران 
و  كوردستان  قارەمانەكانی  پێشمەرگە  و  كادر 

رێبەرانی هەڵكەوتووی حیزبە تێكۆشەرەكەمان 
پیرۆزەكانی گەلی  ئامانجە  پێناو  لە  گیانیان 
خۆیان  خوێنی  بە  و  كردووە  پێشكەش  كورد 

ڕەوایی ئەم خەباتەیان سەلماندووە.
 بەڕێزان!

حیزبە  دامەزرانی  ئاهەنگی  68ەمین  ئێمە 
كە  دەگرین  بارودۆخێكدا  لە  تێكۆشەرەكەمان 
جوواڵنەوەی مافخوازی گەلی كورد لە هەموو 
و  كردندایە  گەشە  لە  كوردستان  پارچەكانی 
بەرەو ئاقارێك هەنگاو دەنێت كە گەلی كورد 
نەتەوەیی،  ببێتە خاوەنی شوناس و سەروەريی 
كوردستان، حكوومەتی هەرێمی  باشووری  لە 
و  سیاسی  بواری  لە  توانیویەتی  كوردستان 
نێودەوڵەتییەكاندا  پەیوەندییە  و  دیپلۆماسی 
پرسی كورد لە عێراق بكاتە یەكێك لە فاكتەرە 

ئەساسییەكانی ناوچە. 
بزووتنەوەی  كوردستان،  باكوری  لە 
گەشە  لە  روو  كورد  مەدەنيی  و  جەماوەریی 
بۆ  قۆناغێكی هەستیار،  ناوەتە  پێی  و  كردنە 
دەوڵەتی  نێوان  لە  كورد  پرسی  چارەسەری 
توركیە و سەرۆكی پارتی كرێكارانی كوردستان 
PKK وتووێژ دەستی پێ كردوە. هیوادارین ئەم 
رەوتە، ئامانجە نەتەوەییەكانی گەلی كورد لەو 
بەشەی كوردستان دابین بكا. پرسی كورد لە 
سوریەش، ئێستا یەكێك لە پرسە سیاسییەكانی 
كوردستان  خاكی  لە  بەشە  ئەو  ناوچەیە، 

هەلومەرجێكی زۆر هەستیار تێدەپەڕێنێ .
لەو  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كراوەكان  ئازاد  ناوچە  پاراستنی  باوەڕەدایە، 
رۆژئاوای  لە  كورد  دەستكەوتەكانی گەلی  و 
یەكڕیزيی  و  یەكیەتی  بە  تەنیا  كوردستان  
كورد  سیاسییەكانی  الیەنە  و  حیزب  هەموو 
و  دەكرێ   دەستەبەر  كوردستان  بەشەی  لەو 
ئامانجەكانی كورد دابین دەكا، ئەو مەترسییە 
كە  ئیسالمی  و  عەرەبی  توندڕەوەكانی  الیەنە 
لەسەر دەستكەوتەكانی كورد  بوونەتە هەڕەشە 
و ژیان و گوزەرانی خەڵكی مەدەنی پووچەڵ 
خەباتی  لە  پشتیوانی  وێڕای  ئێمە  دەكاتەوە. 
گەلی كورد لە رۆژئاوای كوردستان، كردەوەى 
دژی مرۆییانەی ئەو الیەنە جیهادی و دژی 
دانیشتووانی  سەر  دەكەنە  هێرش  كە  كوردانە 
ئەم بەشە مەحكووم دەكەین و داوا لە حیزب و 
الیەنە مرۆڤ دۆستەكان دەكەین بە هانایانەوە 

بڕۆن.
سەرەڕای  ئێرانیش،  كوردستانی  لە 

گەلی  بەچۆكداهێنانی  بۆ  رێژیم  هەوڵەكانی 
كورد و حیزبە شۆڕشگێڕەكانی، خەبات هەروا 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  و  بەردەوامە، 
ئێران بە گرتنەبەری هەڵوێستی سیاسيی شیاو 
خەبات  شێوەكانی  هەموو  لە  كەڵكوەرگرتن  و 
لەگەڵ  گونجاو  تاكتیكی  هەڵبژاردنی  و 
كوردستان  و  واڵتەكەمان  سیاسيی  بارودۆخی 

هەنگاو هەڵ دەگرێ .
بەڕێزان!

لەو روانگەیەوە، كە لە ئێستادا پرسی كورد، 
رۆژهەالتی  گرینگەكانی  پرسە  لە  یەكێك 
ناوەڕاستە و فاكتەرێكی بەرچاوە لە پڕۆسەی 
بۆ  نوێیە،  باردوخە  ئەم  ناوچەكەدا،  سیاسيی 
گشتی  بە  كورد  سیاسيی  سەركردایەتيی 
پێكهێنانی  بۆ  و  مێژووییە  دەرفەتێكی 
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد، حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بە درێژایی تەمەنی سیاسی، 
دامەزراوەیەكی  و  كورد  یەكگرتوويی  هەوڵی 
مەزنمان  رێبەری  بەتایبەت  داوە،  نەتەوەیی 
بەو  گەیشتن  بۆ  قاسملوو،  عبدولڕەحمان  د. 
لەمێژ  و  دا  چڕوپڕی  هەوڵێكی  ئامانجە، 
بوو ئەو پێویستییەی هەست پێ  كردبوو. لەو 
باوەڕەشدا بوو ئەو دامەزراوەیە پێكهاتەیەك بێ  
لە كەسانی شارەزا بە پرسی كورد لە ئاستی 
كوردستان و دۆستانی كورد لە دەرەوەی واڵت 
هەر لەسەر ئەم بیرۆكەیەش بوو كە پێشنیاری 
پێكهێنانی كۆنفرانسی پاریسی كرد و لە یەكەم 
ئینترناسیۆنال  كۆبوونەوەی  لە  بەشداریشی 
بە  كورد  لەسەر  قەتعنامەیەكی  سۆسیالیست، 
پەسەند گەیاند، بە خۆشیەوە ئێستا بۆ گەیشتن 
كۆنگرەیە  ئەم  پێكهێنانی  و  ئامانجە  بەم 
دەرفەتێكی لەبار هاتۆتە ئاراوە و لە الیەن بەڕێز 
مسعوود بارزانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان، 
حیزب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستانی بۆ 
بە ئەنجام گەیاندنی ئەم پڕۆسەیە بانگهێشت 

كراون.
دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەدا،  لەم 
كوردستانی ئێران، بە هەست بە بەرپرسیارەتی 
پرسە  لەم  پێشوازيی  نەتەوەیی   و  سیاسيی 
كۆنگرە  ئەو  سەركەوتنی  بۆ  و  كرد  گرینگە 

كە قەرارە لە داهاتوویەكی نیزیكدا لە شاری 
هەولێر پێتەختی هەرێمی كوردستان 

هەوڵی  هەموو  بگیرێ  
خۆی ئەدا.

پەیامی بەڕێز محەممەدنەزیف قادری ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بە بۆنەی 25ی گەالوێژ رۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموكرات 

◢◢
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ئێمە 68ەمین ئاهەنگی دامەزرانی 
حیزبە تێكۆشەرەكەمان لە 

بارودۆخێكدا دەگرین كە جوواڵنەوەی 
مافخوازی گەلی كورد لە هەموو پارچەكانی 

كوردستان لە گەشە كردندایە و بەرەو ئاقارێك 
هەنگاو دەنێت كە گەلی كورد ببێتە خاوەنی 

شوناس و سەروەريی نەتەوەیی
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رۆژەڤ

سكرتێری   هیجری "  "مستەفای   ئاوێنە: 
لەم  ئــێــران،  كوردستانی   دێموكراتی   حیزبی  
گفتوگۆیەی  ئاوێنەدا دەڵێت "ئێستا هەلومەرجی  
پارچەكانی   هـــەمـــوو  لـــە  بــەگــشــتــی   كــــورد 

كوردستاندا، جگە لە ئێران، جوواڵوە".
   ئا: شاهۆ ئەحمەد

كۆنگرەی   ــاســی   ب بـــاس  ئێستا  ــنــە:  ــاوێ ئ
دێموكراتی   حــیــزبــی   وەك  ئــێــوە  ــیــە،  ــەتــەوەی ن
لەسەر  تێبینیتان  و  سەرنج   ئێران،  كوردستانی  

ئەم كۆنگرەیە چییە؟
كۆنگرەكە  پێمانوایە  هیجری :  مستەفا 
لەكاتێكی  باشدا خەریكن ئامادەكاری  بۆ دەكەن 
بەگشتی   كــورد  هەلومەرجی   ئێستا  چونكە 
لەهەمو پارچەكانی  كوردستاندا، جگە لە ئێران 
جوواڵوە. چاوەڕوانی  هەندێك ئاڵوگۆڕ دەكرێت 
بەسەر ئەو ناوچانەی  كوردی تێدا دابەشكراوە، 
بــارودۆخــی  رۆژهــەاڵتــی  نــاوەڕاســت بڕێك لە 
نائارامیدایە، جووڵە هەیە بەرەو گۆڕانی  زیاتر 
لەوەی  هەیە، بەلەبەرچاوگرتنی  هەمو ئەوانە، 
كۆنگرەی   كە  باشە  كاتێكی   ئێستا  پێموایە 
بتوانێت  كورد  بكرێت،  لەسەر  باسی   نەتەوەیی  
ــی  ناوەڕاست  لــە رۆژهــەاڵت لــەو وەزعــیــەتــەی  
هاتووەتە پێشەوە بە پەیامێكی  یەكگرتوو ویست 

 و داخوازییەكانی  خۆی  بگەیەنێت.
ئاوێنە: چاوەڕوان دەكەن كۆنگرەی  نەتەوەیی  
ئۆپۆزیسیۆنی   وەك  ئــێــوە  بــە  خزمەتێك  چ 

رۆژهەاڵتی  كوردستان بكات؟ 
مستەفا هیجری : هەر حەرەكەتێك لە جیهەتی  
لە  بێت  و  كــورددا  كاروباری   بەرەوپێشچوونی  
بەشێكیدا  هەر  لە  بێت  كورددا  داخوازییەكانی  
بەشەكانی تریش  لەسەر  كاریگەری   بێگومان 
دەبێت، بەتایبەتی  لە كۆنگرەی  نەتەوەییدا باس 
ناكرێت،  جیاوازەكان  بەشە  مەسەلەی   لەسەر 
باس لەسەر مەسەلەی  كورد بەگشتی  دەكرێت، 
بچێتە  بەباشی   ئەگەر  پەیوەندیەدا  لەو  رەنگە 
پێشەوە، ئێمەش وەكو كوردی  رۆژهەاڵت قازانج و 
بەرژەوەندیمان دەستبكەوێت لەبەر ئەوەی  كە ئەو 
ناو  بێتە  و  بكرێت   لێوە   باسی  ئەكتیڤ  بەشە 

باس  و كۆبوونەوەكان.
ئاوێنە: ئایا پشتیوانی  لەوە دەكەن مەسعود 
وەك  یــان  بێت  كۆنگرەكە  ســەرۆكــی   بــارزانــی  
سەرۆكایەتیی   پــێــویــســتــە  دەڵــێــت  ــەكــەكــە  پ

كۆبوونەوەكان بەشێوەی  خول بێت؟
لەوە  بیرمان  زۆر  ئێمە  هیجری :  مستەفا 
نەكردووەتەوە كە سەرۆكی  كۆنگرەكە كێ  بێت 
لێدەكەینەوە  بیری   ئەوەی  زۆرتر  بێت،   و چۆن 
ناوەڕۆكی   ئــەوەیــە  دەكــەیــن  لــەســەر  كــاری   و 
ــت، هـــەژمـــون و  ــێ ــگــرەكــە دەوڵـــەمـــەنـــد ب كــۆن
دەسەاڵتخوازیی  هیچ الیەنێكی  لەسەر نەبێت  و 
بەشێوەیەكی  دێموكراتێك مافی  هەموو بەشەكان 
لەبەرچاوبگیرێت، ئەوە زۆرتر مەبەستی  ئێمەیە 
كۆنگرە  سەرۆكی   نییە  زۆر گرینگ  ئەگینا 

دیاری  بكرێت.

ئاوێنە: كەواتە هیچ كێشەیەك نییە ئەگەر 
كۆنگرەكە  سەرۆكایەتیی   بــارزانــی   مەسعود 

بكات  و بەخول نەبێت؟
كێشەیەك  هیچ  نەخێر  هیجری :  مستەفا 

نییە.
ــاس دەكــرێــت بــەڕێــزتــان لە  ئــاوێــنــە: وەك ب
میوانە  لە  تەنانەت  نزیكن  و  زۆر  پارتییەوە 
تایبەتەكانی  بارزانیشیت، ئەم پێوەندییە لەسەر 

چ بنەمایەكە؟
نزیكایەتييەكی   ئێمە  هیجری :  مستەفا 
تایبەتی  و ئەوتۆمان نییە، ئێمە لە كوردستانی  
الیەنە  زۆری   هەرە  بەشێكی   لەگەڵ   عێراقدا 
هەیە،  دۆستانەمان  پەیوەندیی  سیاسییەكان 
دوو  كە  یەكێتی   پارتی  و  لەگەڵ   بەتایبەتی  
هێزی  سەرەكین، پێوەندیەكانمان دەگەڕێتەوە بۆ 
پەیوەندیە  ئەو  ئێستاش  كۆن و  زۆر  مێژویەكی  

هەر ماوە.
ئاوێنە: دەوترێت پارتی  و بارزانی  ئەوكاتە لە 
ئێوە نزیكتر بوونەوە كە ئەو باڵەی  نێو حیزبی  
دێموكرات لە یەكێتییەوە نزیكبوون  و مامۆستا 

رابەرایەتیی  دەكردن، كرانە دەرەوە لە حیزب؟ 
خۆماندا  حیزبی   لە  من  هیجری :  مستەفا 
جیاوازییەكی  ئەوتۆ نابینم لە نزیكایەتیمان لە 
بەینی  یەكیەتی  و پارتی  لەو كاتەی  مامۆستا 
ئێستا،  یــان  بــووە  حیزب  سكرتێری   عەبدوڵاڵ 
ئەو  هەر  سیاسەتەكە  نابینم،  جیاوازیەك  من 
سیاسەتەیە و هەر بەو شێوەش چۆتە پێشەوە، 
ـــەردوالی   ه بــۆ  ئیحترام  بەلەبەرچاوگرتنی  
یەكیەتی   و پارتی  بووە كە ئەوانیش ئیحترام بۆ 
پێوەندیەكانمان  ئێمە  شێوەیە  بەو  دادەنێن،  ئێمە 
درێژە پێداوە و ئێستا هەم لە یەكیەتی  نزیكین 

 و هەم لە پارتیش.
ئاوێنە: رات چییە بەرامبەر بە درێژكردنەوەی  
راستە  ئایا  بــارزانــی ،  سەرۆكایەتیی  مــاوەی  
داواتان  كە  لەوانەی   بــوون  یەكێك  ئێوە  دەڵێن 

كردوە درێژكردنەوەی  ماوەكە قبوڵ  بكات؟
راست  ئەوە  نییە،  وا  نا  هیجری :  مستەفا 
نییە ئێمە داوامان كردبێت، بەاڵم ئێمە پێمانوایە 
ــەو بەشەی   ل ــی  كـــورد  ــدی ــەرژەوەن ب ــج  و  ــازان ق
كوردستانی  عێراقدا بە هەر جۆرێك بگونجێت 
لە بەرژەوەندیی  هەر گروپ  و تاقمێك  و حزبێك 
بڕیاری   عێراق  كوردستانی   ئەوە  دەبێ   بێت  و 

لەسەر بدات نەك ئێمە.
ــنــە: ئــێــوە ئـــەو درێـــژكـــردنـــەوە بەباش  ــاوێ ئ

دەزانن؟
هەواڵەكان  لــە  ئـــەوەی   هیجری :  مستەفا 
نێوان  ــە  ل كــــراوە  زۆر  ســازانــێــكــی   بیستمان 
ژمارەیەكی  زۆری  الیەن  و حیزبی  سیاسی  و بە 
تەوافقی  هەموویان ئەو ماوەیە درێژكراوەتەوە، 
مادام رای  زۆربەی  حیزبەكانی  لەگەڵە، ئێمەش 

رێزی  بۆ دادەنێین  و پێمان باشە.
ئاوێنە: بە بڕوای  تۆ تا چەند غیابی  مام 
حیزبی   و  پێوەندییە  لەسەر  كاریگەریی  جەالل 

یەكیەتی   و  ئــێــوە  شەخسییەكانی  
نیشتمانی  كوردستان دەبێت؟

مستەفا هیجری : بێگومان كاتێك 
ــام جـــەالل حـــزوری  هــەبــوو باشتر  م
ئێستا  تا  ئێمە  ئــەوەی   لەگەڵ   بوو، 
هەست ناكەین پەیوەندیی  ئێمە لەگەل 
بووبێت  الواز  نیشتیمانی   یەكیەتیی  
یان كێشەی  تێكەوتبێت، بەاڵم بوونی  
كەسایەتییەكی   وەكـــوو  جــەالل  مــام 
كاریگەریی   یەكیەتیدا  لەناو  بەهێز 
ـــەگـــەڵ   خـــــۆی  هـــــەبـــــووە، هـــــەم ل
لەگەڵ   هـــەم  ــرات  ــوك ــم دێ حــیــزبــی  
عێراق،  كوردستانی   الیەنەكانی تری  
سیاسییەكانی   الیەنە  لەگەڵ   هــەم 
پێوەندیمان  ئێمە  ئێستاش  و  عێراقدا 

باشە لەگەڵ  یەكیەتی .
لەگەڵ   ــان  ــت ــدی ــوەن ــێ پ ئــاوێــنــە: 
حیزبە  گـــــــۆڕان  و  بــــزووتــــنــــەوەی  

ئیسالمییەكان لە چ ئاستێكدایە؟ 
ناو حیزبە  لە  پێوەندیمان  مستەفا هیجری : 
ئیسالمییەكاندا لەگەڵ  یەكگرتووی  ئیسالمی  
لەگەل  دۆستانەیە،  پێوەندیەكی   كــوردســتــان 

گۆڕانیش پێوەندیمان هەیە.
ئاوێنە: شەممەی  رابردوو، نێچیرڤان بارزانی  
جۆرە  ئەم  ئایا  ــاران،  ت گەیشتە  سەردانێك  بە 
دەسەاڵتدارانی   نزیكانەی   پێوەندییە  سەردان  و 
كورد  ئۆپۆزیسیۆنی   ئێوە  بە  زیانی   هــەرێــم، 

نەگەیاندوە؟ 
مــســتــەفــا هــیــجــری : بــەگــشــتــی  بــۆ ئێمە 
شتێكی  زۆر سروشتییە كە حكومەتی  هەرێمی  
لەگەل  خــۆی   سیاسیی  پێوەندیی   كوردستان 
پەرە  دونیا  هەمو  لەگەڵ  و  دراوسێ   واڵتانی  
بارزانی   نێچیرڤان  بەڕێز  سەفەری   پێبدات، 
سوێندخواردنی   رێوڕەسمی   لە  بــەشــداری   بۆ 
سەرۆك كۆماری  تازەیە كە ئەو بەشداریی  تێدا 
ئێران  لەگەڵ  ئەوان  پێوەندیانەی   ئەو  دەكــات، 
بە  بین  ئاگادار  لێی  ئێمەی   ئەوەندەی   هەیانە 
زیانی  ئێمە نەبوە  و ئێمە لە كوردستانی  عێراقدا 

ئازادین.
ئاوێنە: پێتوایە ئەم گەشتانەی  نێچیرڤان لە 
ماوەی  هەفتەیەكدا بۆ ئەنقەرە و تاران پێوەندیی  

بە بەستنی  كۆنگرەی  نەتەوەییەوەیە؟ 
خۆیان  وەكــو  بەشێكی   هیجری :  مستەفا 
باسی  دەكەن ئەو گەشتەی  بۆ توركیا كردی  
هەبوو،  نــەتــەوەیــیــەوە  كۆنگرەی   بــە  پێوەندی  
ئەوەی  تازەیی  كە چۆتە تاران بانگهێشت كراوە 
بۆ بەشداریكردن لە رێوڕەسمی  سوێندخواردنی  
ســـەرۆك كــۆمــاری  تـــازەی  ئــێــران  و بێگومان 
لەوێدا چاوپێكەوتنی تری  دەبێت  و رەنگە یەكێك 
لەو باسانەی  دێتە پێشەوە باسكردنی  كۆنگرەی  

نەتەوەیی  بێت.
مەسەلەی   لــەمــەوبــەر  مــاوەیــەك  ئــاوێــنــە: 
یەكگرتنەوەی  هەردوو دێموكراتەكە قسەوباسی  
بەكوێ   ـــە  هـــەواڵن ـــەو  ئ لـــێـــوەكـــرا،  گـــەرمـــی  

گەیشتن؟
مستەفا هیجری : هەوڵەكان هەر بەردەوامن. 
ـــاوەی  كــە ئــێــوە ئــیــشــارەی  پــێ  دەكەن  لــەو م
پێوەندیەكانمان  تێكۆشاوین  هەردووالمان  ئێمە 
بە  دانیشتن  و  بە  بێتەوە  ئاسایی   یەكەوە  بە 
مەسەلە  ــەو  ئ باسكردنی   و  مــەشــوەرەتــكــردن  
سیاسییانەی  كە پێوەندیی  بە ئێران  و كوردستان 
خۆمانەوە  نێوانی   بــە  پێوەندیی   ئــەوانــەی     و 
و  هــەیــە  ـــژەی   درێ نزیكایەتییە  ــەو  ئ و  هــەیــە 
هیوادارم لە داهاتوودا ئەوە بگات بە نەتیجەی  

یەكگرتنەوە.
هاتوەتە  ســێــهــەم  الیــەنــی   ــا  ــای ئ ــە:  ــن ــاوێ ئ

بەینتانەوە؟
ئەو  ــاوە  ــەســەرەت ل ــەر  ه هیجری :  مستەفا 
هاوڕێیانەمان كە لە حیزبی  دێموكرات جیابوونەوە 
لەو كاتەوە تا ئێستاش هەوڵ  و تێكۆشانی  هێز 

و  كورد  نیشتیمانیيەكانی    سیاسییە   الیەنە  و 
كەسایەتییەكانی  كورد بەردەوام بووە كە داوایان 
لێك  و  بكەینەوە  ئاسایی   پێوەندیەكانمان  كردوە 
لەهەمو  ئــەوە  یەكبگرینەوە،  و  ببینەوە  نزیك 
ئێستاش هەر  تــا  و  بــووە  ــــەردەوام  ب ــەكــەوە  الی
ئاسایكردنەوەی   كە  ئــەوەی   بەاڵم  بــەردەوامــە، 
پێوەندیەكان  و دەستپێكردنەوەی  ئەو دانیشتن  و 
لەگەڵ   هەمانە  یەكەوە  بە  كە  قسەوباسانەی  
بووە  خۆمان  دەستپێشخەری   بە  هەر  یەكتری  

نەك الیەنی  سێیەم.
هەردوو  یەكگرتنەوەی   بۆ  هەوڵدان  ئاوێنە: 
دێموكرات الی  ئێوە ستراتیجییە یان تاكتیك؟ 

چونكە  ستراتیجییە،  هیجری :  مستەفا 
 15 كۆنگرەی   كــە  كۆنگرە ماندا  دوايــيــن  لــە 
بـــوو نــزیــكــەی  هــەشــت مــانــگ پــێــش ئێستا 
پێكهات، بڕیارێكی  وەها پەسەند كراوە كە ئێمە 
ئاسایی   هاوڕێیانە  ئەو  لەگەڵ   پێوەندیەكانمان 
دەستبكەین  دووەم  هــەنــگــاوی   و  بــكــەیــنــەوە 
بــە دانــوســتــان لــە پــێــوەنــدی  لــەگــەڵ  مەسەلە 
سیاسییەكان كە پێوەندیدارن بە مەسەلەی  ئێران 
 و نێوانی  هەردووكمان  و لە قۆناغی  كۆتاییدا 
بۆ  بۆیە  یەكگرتنەوە،  بە  بێت  كۆتایی   دەبێت 
و  كۆنگرەكەمانە  بڕیاری   و  ستراتیجییە  ئێمە 

كاری  لەسەر دەكەین.
مامۆستا  لـــەگـــەڵ   ــت  ــدی ــوەن ــێ پ ئــاوێــنــە: 

عەبدوڵاڵی  حەسەنزادە چۆنە؟
مستەفا هیجری : دوای  ئەوەی  ئێمە لەگەڵ 
خۆشم  بــۆوە،  ئاسایی   پێوەندیەكانمان  ئــەوان 
چاوپێكەوتن و  عــەبــدوڵــاڵ  مامۆستا  لــەگــەڵ  
دانیشتنمان هەیە، واتا ئێستا پێوەندیم لەگەڵ  

مامۆستا ئاساییە.
ئاوێنە: دەوترێت دوو كەس بە هۆی  ناكۆكیی  
شەخسیانەوە حیزبی  دێموكراتیان پەرتكرد، هەر 
ئەو دو كەسەش دەتوانن كۆتایی  بە ناكۆكی   و 
پەرتبونی حیزبەكە بهێنن كە ئەویش بەڕێزتان  و 

مامۆستا عەبدوڵاڵیە، ئەمە وا نییە؟
مستەفا هیجری : النیكەم بە بۆچوونی  من 
نییە، شەخسی  خۆم چ ئەوكاتەی  لەگەڵ   وا 
ئەوەی   دوای   چ  و  بوین   هــاوكــار  مامۆستا 
هیچ  جیابونەوە،  دێموكرات  حیزبی   لە  ئــەوان 
شتێكی  شەخسی  پەیوەندیدار لەگەڵ  مامۆستا 
هیچ  حیزبییە  مەسەلەكە  نابینم،  عەبدوڵاڵ 
بۆیە  نییە،  بەینماندا  لــە  شەخسی   شتێكی  
نێوانی   بە  نابەستمەوە  پێوەندیەكە  زۆر  من 
بەستراوەتەوە  زۆرتــر  بەڵكوو  مامۆستا،  من  و 
من  و  و  الیەنەوە  دوو  ئەو  نێوان  پێوەندیی   بە 

مامۆستاش هەریەك لە الیەكین.
ئاوێنە: قسەوباسێك هەیە كە ئێستا خەریكی  
خەباتی   دەستپێكردنەوەی   بــۆ  ئــامــادەكــاریــن 
ئایا  كوردستان،  رۆژهــەاڵتــی   لە  چەكداریی  

هێشتا باوەڕتان بە خەباتی  چەكداری  ماوە؟
ئەوەڵەوە  لە  هــەر  ئێمە  هیجری :  مستەفا 
ــاتــی  چـــەكـــداری  كــــردوە،  ــان بــە خــەب ــم ــت دەس
چەكداری   خەباتی   بــە  ســەبــارەت  بۆچونمان 
چەكداری   خەباتی   پێمانوابووە  ــەگــۆڕاوە و  ن
بەشێكە لە خەباتی  سیاسیی  حیزبی  دێموكرات، 
وەكوو بەشەكانی تر هەر كامێكیان دەبێ  لەكاتی  
هەر  لێوەربگرین،  كەڵكی   خۆیدا  گونجاوی  
وەكوو لە رابردودا كاتێك كە حیزبی  دێموكرات 
درێژە  چەكداریی   خەباتی   بووە  گونجاو  پێی  
دیكە  مــاوەیــەك خەباتی   دوای   بــەاڵم  پــێــداوە، 
زیاتر بەرجەستە بووە لەوان كەڵك وەردەگرین، لە 
داهاتووشدا ئەگەر گونجاو بێت  و بە قازانجی  
حیزبی   بێت،  بەشەدا  لەو  كــورد  جــوواڵنــەوەی  
پێدەدات و  درێژە  خەباتی  چەكداری   دێموكرات 
هەر  نــەنــاوە،  وەال  چەكداریمان  خەباتی   ئێمە 
پێشمەرگەمان  هەیە،  فێرگەمان  ئێستا  بۆیە 
ئێستا  ــەاڵم  ب وەردەگــریــن،  پێشمەرگە  هــەیــە، 
چەكداری   خەباتی   نازانین  قازانجی   بە  ئێمە 

دەستپێبكەینەوە.

ژێر  لە  وتارێكی  تایمز،  نیۆیۆرك  رۆژنامەی 
ناوی "دێموكراسی لە میسر دەتوانێ  چاوەڕێ  بێت" 
لە نووسینی چارڵز كوپچان باڵو كردووەتەوە. نووسەر 
لە سەرەتادا دەنووسێ : "پێكدادانی خوێناوی سوپای 
ئیخوانولموسلمیندا،  الیەنگرانی  لەگەڵ  میسر 
رابوونی  تاریكەكەی  دیوە  نیشانەیەكی  ئێستایش 
عەرەبییە. لە سەرانسەری رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا، 
بە  خەریكە  دێموكراسی  پچڕپچڕی  بڵێسەی 
دادەمڕكێ .  توندوتیژییەوە  و  سەرلێشێواوی  هۆی 
راستییەكان پێویستیان بە تێفكرین لە راستكردنەوەی 
سیاسەتی ئەمریكایە. واشینگتۆن زیاتر لەوەی بیر 
سەرەڕۆكان  پاوانكراوە  سیستمە  كۆتاییهێنانی  لە 
دێموكراسی  باڵوبوونەوەی  بۆ  ساتی  گونجاو  لە 
لە ناوچەكەدا بكاتەوە، دەبێ  ئامانجەكانی كەمتر 
گواستنەوەییەكان،  حكوومەتە  لەگەڵ  و  بكاتەوە 
لە  نەبن،  دێموكراتیكیش  حكوومەتی  تەنانەت  با 
بەرپرسیاربوون  بناغەكانی  سەقامگیركردنی  پێناو 

كار بكات".
نووسەر دەنووسێ : "لەو كاتەوە كە سوپای میسر 
حكوومەتدا  بەسەر  دەستی  رابردوودا  مانگی  لە 
گرت، حكوومەتی ئەمریكا كە پشتیوانی زۆربەی 
لەگەڵە،  واڵتی  دەرەوەی  سیاسەتی  بژاردەكانی 
خوازیاری دامەزراندنەوەی حكوومەتی دێموكراتیك 
بووە" و دواتر ئاماژە بە چەند نموونە لە قسەكانی 
بارەوە  لەم  سێناتۆرێك  چەند  و  ئۆباما  باراك 

دەكات. 
لە بەشێكی دیكەدا نووسراوە: "واشینگتۆن دەبێ  
زیاتر لەوەی بكەوێتە وتووێژی دۆستانەوە لەگەڵ 
هەڕەشەی  و  ببات  بەڕێوە  هەڵبژاردن  تا  قاهیرە 
بڕینی یارمەتییەكانی لێ بكات گەر ئەو كارەی 
نەكرد، دەبێ  بە رێبەرانی هەنووكە بڵێ  كە رێوشوێنە 
بچەسپێنن،  بەرپرسیار  حكوومەتی  روونەكانی 
سەركوتی  و  توندوتیژی  بە  كۆتاییهێنان  لەوانە 
بنچینەییەكانی  بنەما  دامەزراندنەوەی  سیاسی، 
ئابووری،  بووژانەوەی  بۆ  ئاسانكاری  حكوومەت، 
و  میلیشیاكان  توندڕەوە  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوە 
بەردەوامبوونی ئاشتی لەگەڵ ئیسرائیل. لەم ساتە 
هەستیارەی رابوونی سیاسی میسردا، چۆنیەتیی 
زۆر  ماكەیەكی  حكوومەتەكەی  بەڕێوەچوونی 
تا  بەردەوامییە  و  رەوایی  دیاریكەری  گرینگتری 

ئەوەی كە داخوا هەڵبژێردراوە یان نا." 
لە بەشێكی دیكەدا ئاماژە بە درێژخایەنبوونی 
دەكات  ناوچەكە  لە  دێموكراتیزاسیۆن  پرۆسەی 
رۆژئاوایی  نەریتی  نەبوونی  "لەبەر  دەنووسێ :  و 
جیاكردنەوەی مەزهەبییەكان لە سێكۆالرەكان ـ كە 
ریفۆرمگەرایی  خوێناوییەكانی  شەڕە  پاش  تەنیا 
لەسەر  جەماوەری  شەڕی  ـ  هاتەئاراوە  پرۆتستان 
سەرئێشەی  دەبێتە  سیاسەتدا  لە  ئیسالم  رۆڵی 
بۆ  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  دێموكراسییەكانی 

نەوەكانی داهاتوو".
نووسەر لە بەشێكی دیكەدا ئاماژە بە پێكهاتەی 
و  لوبنان  ئێراق،  وەك  واڵتی  هەندێ   هەستیاری 
بەشبوونیان  بەش  ئەگەری  كە  دەكات  سووریە 

هەیە. 
نووسەر پاش ئاماژەكردن بە چەندین تایبەتمەندیی 
لەو  پشتیوانی  و  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  واڵتانی 
گرینگترین  نابێ   دێموكراسی  كە  بۆچوونەی 
ناوچەدا، بۆچوونێك كە  هەوڵی ئەمریكا بێت لەم 
تەبلیغاتی  ناوچەكەیش  دیكتاتۆرییەكانی  زۆرجار 
پێوە دەكەن و بە قازانجیان تەواو دەبێ ، دەنووسێ : 
پێناو  لە  دەتوانێ   كە  كارێك  هەر  دەبێ   "ئەمریكا 
و  میسر  لە  لیبراڵ  دێموكراسیی  هێنانەئارای 
بكات.  ناڤین  رۆژهەاڵتی  دیكەی  بەشەكانی 
بێت  كاوەخۆ  بە  كە  ئەوەیە  رێگە  باشترین  بەاڵم 
بكات  ناوچەكە  حكوومەتەكانی  یارمەتیی  و 
دامەزرێنن.  بەرپرسیار  و  سەقامگیر  حكوومەتی 

دێموكراسی دەتوانێ  چاوەڕێ  بكات" 

سەرچاوە:
Newyorktimes.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد دەقی وتووێژی بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری گشتی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لەگەڵ رۆژنامەی ئاوێنە
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سەنگەری شیعر
شێركۆ بێكەس، شیعر و شۆڕش*

دەسووڕێتەوە :
لە عومری شاخەوە

مشاری زامانێ نەماوە سەر نەكا بە خوێنی مێژووتا
لە عومری شاخەوە

پەیكانی سوڵتانێ نەماوە
بە نووكی خۆیەوە، ئەم سەرە یاخییەت با نەدا .

)دەربەندی پەپوولە.ل   (

وا میژژو جۆالنەی شەهیدە
هەموو شەو بە هێشوو، "مانگ"ی سەوز

لە بەفری ناو سەرتا هەڵدێن و
لەپریش لەو دیوی گواڵڵەی خەونەوە

ون ئەبن.
)دەربەندی پەپوولە.ل.42(

تێكەڵ بوونی ڕاستەوخۆی شێركۆ  بە خەباتی شاخ لە گۆترە و لەسەر هەستێكی خاوی جەوانانە و لە ژێر 
كاریگەریی هەڵچوونێكی كاتیی دا نییە، ئەو بە بەرنامەیەكی دیاری كراوەوە تێكەڵ بە زەمزەمەی جووبارەكانی 

چیای شۆڕش بووە:
هاتووم "با"فێرم كات
چۆن ڕووبار ڕاژەنم.
هاتووم بەر فێرم كات

لەسەر ئەو چۆن بڕوێم.
هاتووم ڕەگ فێرم كات

لكوێوە بگەمە دڵی خاك.
هاتووم گوڵ فێرم كات

شیحر چۆن جوان ئەبێ.
هاتووم مەل فێرم كات
تەماشام چۆن بفڕێ

)دەربەندی پەپوولە.ل43(

ئەم جۆرە ڕوانییە ئیستاتیك و جوانیناسانە، بە جۆرێكی زۆر ئاشكرا دەربڕی ئەو ڕوانگەیە كە هەموو جوانیناسیی 
شیعری شێركۆ، لە شاخەوە و لە جەرگەی نیشتمانەوە دەست پێدەكات و هەموو بەستێنی شیعری دەتەنێتەوە. بە 
نووسینی ئەم وەسفانە، جۆرێك لە تەقەدووس و پیرۆز كردن دەدات بە خەباتی شاخ كە دەڵێی ئەگەر لەوێ نەبوایە، 

تەنانەت پریشكی ئاگری ئەوینی نیشتمانی بەرنەدەكەوت :
 من هاتووم بۆ ئەوەی ئەم ئاگرە گەورەیەی 

ئەوینی نیشتمان تێم بەربێ.
من لێرە، لە ناو ئەم ئەوینە چڕەدا

دڵنیام وەك ڕاستیی.
من لێرە، لە ناو ئەم دەربەندی دووكەڵ و ترسەدا

ئاسوودەم وەك سەمای ئازادی.
)دەربەندی پەپوولە.ل44(

و  سیاسی  ڕاستەقینەی  هەڵسوڕاوانی  لە  دەرەتانەكانی  هەموو  بەعس،  رژێمی  كە  دژوارەدا  بارودۆخە  لەو 
فەرهەنگی بەستبوو، روو كردنە شاخ و نووسینی شیعری شۆڕشگێڕانە، بەو تایبەتمەندییانەوە كە پێشتر باسم كرد، 
بۆ پاراستنی ناسنامە و هویەتی مرۆڤی كورد، دەكەوتە بەر رەخنەی ئەوانەی نەیاندەویست، شیعر و ئەدەبیات، بە 
شێوەی ڕاستەوخۆ باسی شۆڕش و كێشە سیاسییەكان بكات و دەبێ الیەنی هونەری خۆی و ئەركی جوانییناسانەی 
خۆی بۆ بردنەسەرەوەی ئاستی دەربڕینی هونەریانە فەرامووش نەكات، بەاڵم شێركۆ پێداگریی لەو  شێوازەی كە بۆ 

ئەو قۆناغەی ژیانی ئەدەبیی خۆی هەڵیبژاردوە دەكات :

پێویست بوو ئەو كاتەی شڵپەی خوێن لە ڕۆخی لەشەوە، ئەگەیشتە گوێ مێژوو، 
لەو زەریا سوورەدا، ئەبوایە چارۆگەی بەلەمی دەنگی خۆت هەڵبكەی. 

چی ئەكەی ؟ئەو كاتەی كە مردن سەربازی دەوڵەت بێ و تۆش لە كێو، درەختی قەڵەم بێ؟
چی ئەكەی ئەو وەختەی كە شانۆت پەنگر بێ و گوێ گرت تفەنگ بێ؟

-هەر ئەبوو، وابكەی، هۆنراوە
بە نووكی بڵێسە بنووی و

دۆزەخیش بۆ ترس و بێ دەنگیت دابخەی!
)دەربەندی پەپوولە.ل 39/38(

شێركۆ ئەوەندە لە كارەكەی خۆی دڵنیایە و دەزانێ كە بە تێكەڵ بوونی خۆی و شۆڕش، تێكەڵ بوونی خۆی و 
ئازاری میلەتەكەی، لە چ ئاستێكدا دەژیت:

لە نێوان وشەی تۆ و كانیدا جودایی نەماوە
لە نێوان قەڵەمت و السكدا جودایی نەماوە
لە نێوان دەروونت و ئاگرا جوادایی نەماوە 
لە نێوان نەفەست و هەوادا جودایی نەماوە

تۆ ئێستە كەنیسمەی سەرتاشە بەردێكی مێژوویت و
بە خوێندن بەژنی "با" سوور ئەكەیت.

تۆ بە باڵ ئەبینی و بە چاوت كیشوەری ئەم سۆزە تەی ئەكەیت
كە گەاڵ بكوژرێ ناتوانی دەنووكت كلیك دەی

تۆ ملت ژێی خاكە و دەستی ئاو دەتژەنێ
كە ئاوێك كوێر بكرێ ناتوانی پەنجەرەی شەتاوت دابخەی.

تۆ یاڵی ئەم ئەسپی كەژانەی
كە جوانووی شەماڵێ سەبڕن ناتوانی قەت حیلەی سنجرت خەفەكەی.

دەیەی 1960ی زایینی ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەتایبەت واڵتانی میسر و فەلەستین، ئێراق و لوبنان و سورییە، 
بارودۆخێكی تازە و دەگمەندا دەژیان. مقاوەمەت و بەرخۆدان،  بە هۆی درووست بوونی دەوڵەتی ئیسرائیلەوە لە 
ئەم  كلتووری  و  سیاسەت  مەیدانی  پانتایی  نێۆ  هونەرییەكانی  و  سیاسی  فیكری،  مژارە  گرینگترین  لە  یەكێ 
واڵتانا بوو. شكستی هاوپەیمانانی عارەب بەرانبەر بە ئیسرائیل، كارییگەریەكی هێندە گەورەی لەسەر هەست و 
ئەندێشەی رۆشنبیرانی ئەو سەردەمە دانابوو  كە زۆربەی بەرهەمەكانیان، بەتایبەت لە بواری شیعر و ئەدبیاتدا، 
وەسفی ترادژیای مرۆڤە كە لە نێوان گێژەنی توانەوە و پاراستنی ناسنامەی خۆیدا نغرۆ كراوە. خاك و نیشتمانی 
داگیر كراو، ئاوارە بوون و پیالنی نێو دەوڵەتی بۆ دابڕاندنی ئینسانی عارەب و دەرپەڕاندنی لە زێد و نیشتمانەكەی، 
زمانی  لە  شێوە چریكی،  بە  خەباتی چەكداری  و  ئینسان  كەرامەتی  پاراستنی  بۆ  و سەرەوەریی چەك  ڕەوایــی 
شاعیرانی ناسراوی وەكوو  ئەدۆنیس و مەحموود دەروێش و موعین بسیسۆ، ئەلبەیاتی و كەسانی دیكەوە لە رێگای 
گۆڤارەكانی عارەبییەوە دەگەیشتنە عێراقی ئەو سەردەمە و حكومەتی ئەو كاتیش كە خۆی یەكێك لە كاریگەرترین و 
دەوڵەمەندترین پشتیوانانی بەرەی دژ بە ئیسرائیل و پاڵەپشتی گەورەی بیرۆكەی ناسیۆنالیزمی عارەب بوو، لە باڵو 
بوونەوەی ئەو بەرهەمانە بەرگری نەدەكرد. وتاری ناسیۆنالیزمی عارەبی و یەكسان خوازی و بایەخدان بە پێگەی 
مرۆڤ لە بیروباوەڕی سوسیالیزمی باودا و ریزبەستن لە ئوردوگایەكی هاوبەشدا بەرانبەر بە ئیمپریالیزمی جیهانی، 

وتار و شێوازی خەباتی زاڵی ئەو سەردەمە بوو. 
هەر باروودۆخێكی مێژوویی، سیاسی، كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی، زمانی دەربڕێن، شێواز و دەربڕین، سەمبۆل 
و ئیماژگەلی تایبەت بە خۆی دەخولقێنێ. ئەو شێوازی دەربڕین و ئیماژ و سەمبۆل و ڕوانینانەی لە شیعری ئەو 
دەمەی عارەبیدا سەری هەڵدابوو، نیشانە و رەمزی : بەرخۆدان، ئاوارە بوون و بێ نیشتمانیی و تەنیایی و ڕەوایی 
خەبات بۆ بەرخۆدان دژی داگیركەران، بە ئاسانی لە زمانی عارەبییەوە دەهاتنە نێو زمانی نووسەران و شاعیرانی 
كوردییەوە،  مێتۆلۆژیی  و  جوغرافیا  و  كلتوور  تایبەتمەندیی  بە  و  گۆڕانكاری  هەندێ  بە  و  باشوورەوە  كوردی 
خەسڵەتی كوردانەیان وەردەگرت و جۆرێكی دیكە لە ئەدبیات و شیعریان پێشكەش دەكرد كە پێشتر هیچ ئاسەوارێكی 
لەو چەشنە، لە زمان و ئەدەبی كوردا بەرچاو نەكەوتبوو. دارخورمای عارەب، دەبێتە دار بەڕووی كورد، شاخ و 
پێشمەرگە و چەك و شۆڕش دەبنە پاڵەپشت و ڕزگاركەری مرۆڤ، نیشتمان داگیركراوە و ژێر پێ خراو، دیجلە و 
فورات دەبنە رەمزی ئاوارەیی، ئەفسانە و چیرۆكە تراژیكەكانی خەج و سیامەند و الس و خەزاڵ و برایمۆك و.. دەبنە 
كەرەسەی وێنا كردنی ئاشقانی نیشتمان و نەگەیشتن بە ئاوات و دەیان تێرمی لەم چەشنە، ئامرازی تازەی شاعیرانی 
ئەو سەردەمەن  } مۆتیڤ و وێنە و كۆڵەكەكانی بونیادی وێنەسازیی شیعری شێركۆ بێكەس بەتایبەتی، نیشانەیەكی 
فرە گەورەیە لە كاریگەریی تیۆری مائۆیی كە پێیان وابوو شۆڕش لە گوند و دێهاتەكانەوە دەست پێدەكات، شێركۆ 
و هەوااڵنی كە الیەنگری كۆمەڵەی ڕەنجدەران بوون و دواتر لە یەكیەتی نیشتمانیدا توانەوە، ئەم تێرمەیان بەجوانی 
و ناڕاستەوخۆ لە زمانی دەربڕین و ئیماژەكەیاندا بەرجەستە و دیار كردووە {.  ئەو دەمە، سەردەمی شۆڕشگێڕ بوون 
و ئازاد كردنی خەڵكە لە ئەمپریالیزمی جیهانیی و لووتكەی پێشوازی لە تیۆرەكانی مائۆسێتونگ و ماركس و 
ئێنگلز ولنین. ئەحزابی چەپ لەو واڵتانەدا قسەی یەكەم دەكەن و كوردیش بۆ وەدەست هێنانی مافی ڕەوای خۆی 
خەباتێكی شێلگیرانە دەكات لەالیەكی دیكەوە، ئازادیی خوێندن و نووسین، چاپ و باڵو كردنەوە بە زمانی كوردی لە 
ئێراقدا و لەبەردەست بوونی بەرهەمی شاعیران كالسیك و دەیان كتێبی نووسراو لەسەر میژووی سیاسی، كۆمەاڵیەتی 
و ئەدەبیی كورد، زەمینەیەكی لەبار بوو بۆ گەنجێكی بەهرەمەندی وەكوو شێركۆ بێكەس تا بتوانێ لە خەزێنەی 

ئێجگار دەوڵەمەندی كوردی و عارەبی، پاشخانێكی زمانیی و فیكری بۆ خۆی فەراهەم بێنێ.
هەڵوەشانەوەی بڕیارە پەسەندكراوەكانی حكومەتی ئەو كاتی عێراق لە سەر بەندەكانی بەیاننامەی ئاداری 19٧0 و 
سەركووتی ئازادییە مەدەنییەكان بوو بە هۆكاری سەرهەڵدانی  شۆڕشێكی تازە لە باشووری كوردستان. ئەم شۆڕشە 
كە بە سەرۆكایەتی مەالمستەفا بارزانی هەموو كوردستانی عێراق و بڕێكیش لە بەشەكانی دیكەی كوردستانی 
پڕ كردبوو لە هیوایەكی گەش بۆ دیسانەوە دەستەبەر كردنی داخوازە رەواكانی كورد، سەرنجی زۆربەی ڕۆشنبیران 
و نووسەران و هونەرمەندانی بۆ بەشداری كردن لە شۆڕشدا ڕاكیشا و شێركۆش یەكێ بوو لەوانە. دەبوایە واڵمی 

داخواییەكی مێژوویی بداتەوە:
پێویست بوو  شاخ بێتە دەشتایی گیانتەوە

پێویست بوو كاڵوی هەوری ئەو لەسەركەیت.
ئەبوایە تان و پۆی پەنجەی تۆ و السكی گژوگیاو

فەقیانەی دایكت و تەنافی سێدارە تێك ئاڵێن.
پیویست بوو بە قەڵەم، سەنگەریش لە شیعرا هەڵكەنی.

)دەربەندی پەپوولە. ل38/3٧(

لەم تێگەیشتنەوە، دەفتەرێكی دیكە لە ئەزموون و پەنجەرەیەكی دیكە بۆ ڕوانینی ئەم شاعیرە دەكرێتەوە، یان بە 
واتایەكی دیكە، دەستی ئەوە ئەم پەنجەرانە بەرەو شیعر و زمانی خۆی دەكاتەوە :

ئەی "شاخ"م!
ئەی پەندی بەردینی پێشینیان!

ئەی ملی پڵنگی بە خوێنم خەت خەت و
بە عیشقم داگیرساو!

داستانی سروشتی هەموو كات
بەرانبەر ژوورەكەم خرۆشاو.

لێرەم و ئەمەوێ وەك ڕكت، تێكەڵی بناری میژووت و ناو هەستی جۆشخواردووی بەندەن و بەردت بم.
...

قوتابی ئاسۆتم
هەمیشە خوێندنەوەی فەرهەنگی گژ وگیان سینەی تۆم

كردوە بە رێگا بۆ چاوم.
ئەشكەوتت بە ژووری خوێندنەوەی كێویم و

لوتكەشت بە وانە و مامۆستام .
ئەمجارە من لە بەر نەینووكی ئاگرت و دیواری دووكەڵتا

زێ ی زریان ئەنووسم نەك شیعر.
)دەربەندی پەپوولە. ل 51(

بەرپرسایەتییەكی  بە  نەتەوەكەی،  ئازاری  بە  راستەوخۆ  گرێدراوی  هەڵوێستی  خاوەن  شاعیرێكی  كە  لێرەدایە 
مێژووییەوە دێتە پانتایی شیعری كوردییەوە. بۆ شێركۆ مێژوو، هەم شاهیدێكی خوێنینە، هەم ئاسۆیەكی رووناك. 
دەبێ ئەم مێژووە سەرلەنوێ دابڕێژرێتەوە، میژوویەك پڕ لە نەهامەتی و هەر دووبارە كراو، دەڵێی بەدەوری بازنەیەكدا 

ون ئەرشەی
فەریدو
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لە ملەی پشتەوە
باگژەی ڕقاوی، بە هەڵپەی تەپ و تۆز هەڵیكرد

تەندووری گەردەلوول گەیشتە بەردەمت و
تیا ون بووی !

) دەربەندی پەپوولە. ل 59/58/5٧(

و  بەرەكی  چەند  سیاسەتی  گێژاوی  لە  و  بووبێت  كرمێون  خۆیدا  نێخۆی  لە  شۆڕشەی  ئەو  ئاكامی  ئەمەیە 
بااڵنوێنی  ئاوێنەی  بەڕاستی  بەرهەمیدا  هەندێ  لە  بێكەس  شێركۆ  بخوات.  سووڕ  كوژیدا  یەكتر  و  خۆكوژی 
ڕووداوەكانی سەردەمی خۆیەتی، بەتایبەت ئەو بەرهەمانەی توانیبێتی ئاستی هونەری شیعریش ڕابگرێ و تەنیا 

بە درووشم ڕازی نەبێت:
نیازم وایە ئیتر ئەستێرەی یادگار، 

لە كلۆری هیچ دارێكی زڕی خەڵكا نەشارمەوە
) دەربەندی پەپوولە.ل 86(

ئەندێشەی  و  هەست  بەسەر  نائومێدانە  زۆر  زۆر  فەزایەكی  تێكچوونی شۆڕش،  و  نسكۆی 19٧5  پاش  لە   
رۆشنبیران و خەڵكی كورددا زاڵ دەبێ. شێركۆ هۆكاری ئەو شكستە زۆرتر لە كەمتوانایی سەركردایەتی شۆڕشدا 
دەبینێ و دواتر لە سەرەتای  سەرهەڵدانی شۆڕشی نوێدا، بەداخەوە دەبێتە دەنگی الیەنێك لە نێوان دووبەرەی شەڕی 
براكوژیدا. سەڕای ئەمانەش دواتر تێدەگات كە هۆكاری شكستی شۆڕشە یەك لە دوای یەكەكانی كورد، ناوەستایی 

سوارەكان نییە :
هەر لەبەر نەزانیی سوار نییە

ئەم شاخە هەموو جار ئەگلێ.
دارخورمای خواستراوی "سوریا"
لە " بەردەقارەمان" سوارتر بوو؟

ئەم كێوە بە تەنها و بە سكی برسی هەر
ئەوەندە غار ئەكا!

)دەربەندی پەپوولە.ل 83(

و  دەرد  هــاواری  و  كــوردە  نووساوی  دەنگی  بـــەردەوام  شێركۆ  هەڵەبجە،  كارەساتی  كاتی  تا  زۆر  ماوەیەكی   
خەمەكانی. بەاڵم كارەساتی هەڵەبجە بەیەكجاریی دەراوی دەنگی شیعری شێركۆ دەتەقێنێتەوە و لەوە بەدوا دەبێتە 
شینگێڕی میلەتێك بەهەموو ترادژیای بوون و نەبوونییەوە. قۆناغی پاش كارەساتی هەڵەبجە، لە شیعری شێركۆ 

بێكەسدا قۆناغێكی گرینگە و پێویستی بە لێكدانەوەییەكی دیكە هەیە:
وەرچەرخا تاریكیم

ئەم شەوە شەوێكی جیاترە
وەرچەرخا ڕووناكیم

ئەم خۆرە خۆرێكی جیاترە
لەم دێڕە بەوالوە

ئاوەڕۆی وشەكان لە دەنگما ئەگۆڕم
لەم ڕەنگە بەوالوەر

بافڵی ڕەنگەكان لە چاوما ئەگۆڕم.
فەرهەنگم تەنگە تەونگ، هەوڵتەقی

لە بەری ئەشكەنجە و ژواردا
چوارچێوەی ئەم لەشە پابەندەم
بۆ ڕۆحی ڕافزیم دەست نادا!

)دەربەندی پەپوولە.ل 113/111(
و  هاوتایە  بێ  كوردیدا،  هاوچەرخی  شاعیرانی  شیعری  نێو  لە  شێركۆ،  شیعری  گومانێك،  و  شك  هیچ  بێ 
سەرچاوەیەكی فرە گرینگە بۆ لێكدانەوە ژیان و خەیاڵی میلەتی كورد، بەتایبەت لە كوردستانی عێراقدا و لە هەمان 
كاتدا، ناسینی رەوتی شیعری هاوچەرخمان. شیعری شێركۆ لێوان لێوە لە وێنەی سەیر و سەمەرە، لێكچواندن و 
لێكئااڵندنی وشەكان، سەرشارە لە داهێنانی دەربڕینی ناوازە و تازە.. پڕاوپڕە لە وەسفی دەگمەنی دیمەنی كوردەواری 
و لێوڕێژە لە وشەی رەسەنی كوردی .لە هەمان كاتدا، شێركۆ وتەبێژی ڕاستگۆی ژیان و كارەساتەكانی سەردەمی 

ئێمەیە:
درێژە دووكەڵی ئەم بێشە غەمناكە

وەك بەژنی نەخشەكەم
درێژە فرمێسكی ئەم شاخ و داخانە، لە دیجلە و فوراتیش درێژتر

درێژە هاواری كۆاڵن و شەقامی ئەم لەشە، تا الی خوا
درێژە ئازاری ئەلف و بێم، لێرەوە هەتاكوو الی "خانیی"

درێژە، درێژە، درێژە غەریبیم، لە هێڵی ئاسنی ئوروپاش درێژتر
نازانم ئەز چیتان بۆ باسكەم ؟

*لەم نووسینە كورتەدا، تەنیا دیوانی )دەربەندی پەپوولە(م لەبەر دەست بووە.

)دەربەندی پەپوولە.ل ٧1/٧2(
ئەمانە هەمووی لە سایەی ئەو هەڵوێستەوە هاتووە كە شاعیر بۆ تێكەڵ بوون بە ئازار و ئاواتی میلەتەكەی گرتویە. 
رەنگە هیچ شاعیرێكی هاوچەرخ لە زمانی كوردیدا بە قەدەر شێركۆ بێكەس چۆنیەتی كار و پێگەی شیعری خۆی 

ستایش نەكردبێ، ئەم ستایش كردنە لە هەندێ شوێندا راستە و بێ هیچ گومانێك لە الیەن خوێنەرەوە وەردەگیرێ.
خاڵێكی زۆر گرینگ لە كارنامەی شیعری ئەم شاعیرەدا ئەوەیە  كە سەرەڕای ئەوەی نووسەری شكۆمەندیی و 
خەم و ئازارەكانی میلەتەكەی خۆیەتی و شكۆ و سەربڵندی ئەو میلەتە بە سەربڵندی پێشمەرگەوە گرێ دەدات و 
لێكیانی جودا ناكاتەوە، الوازییەكانی شۆڕشیش دەخاتە بەر تیشكی ڕەخنە و باسیان دەكات. هەموومان دەزانین كە 
گوند و الدێیەكانی كوردستان لە هەموو دەورانێكی سەرهەڵدانی شۆڕشدا ،النكەی پێشمەرگە و پشتیوان و حەشارگەی 

هێزە سیاسییەكان بووە و ماڵ و حاڵ و نانی سفرەی خۆی لەتەكیانا بەش كردوە و بڕبڕەی پشتی شۆڕش بووە :
دەمێك بوو ئەو گوندە

تا پشت مل قوڕاوی و كوڵەنجە شڕانە
ئەو خەمە دەست و پل زبرزنەی واڵتم
بازوڵەی ئازادی و بۆ هەزار هەزاران

سروودی ڕاكردووی شەقامی شارانم النكە بوون
...

دەوران دەور، دەمێك بوو ئەوانە هەر هەڵمی
گواڵوی ڕەنج بوون و ژەم بە ژەم

لە گونكی هەژاریی خۆیانیان بۆ كردین بە نان و
لە شەوی كونكونی خۆیانیان پیاداین و

بەڕیزە درەختی بااڵیان سێبەریان بۆ كردین
ئەو گوندە دەم و چاو خۆاڵویی و پێ پەتی و ڕووتانە

باوەشیان كادان بوو
قسەیان باسووق و
منداڵیان ڕێواس و

گەورەیان پەل وپۆی دار شاتووی ناو دێ بوون
دەوران دەور

ئەوانە هەر پڕمەی ئێستری سەر پلەی
ژێر باری تفەنگی ئێمە بوون.

) دەربەندی پەپوولە. ل 54/53(
بەاڵم كاتێ شۆڕش الواز دەبێ و ناتوانێ بە ئاكامەكانی خۆی بگات و سیاسەت و حزبایەتی و چەند بەرەكی و 

براكوژی  شۆڕش و پێداویستییەكانی دەیكاتە سەرباری نیشتمان، شێركۆ بێكەس ئاوای دەبینێ:
دەریاچەی ڕۆژگاری سەردەمێ

وەك سەرمان لیخن بوو. 
سیاسەت، گایەكی بەلەسەی چاو سووری تووڕەبوو

هەموومان –مێژوو-مان بە كەللە و قۆچیەوە بەستبوو.
زریكەی كەروێشكی شیعرمان لە بێشەی تفەنگدا
وەك خوێنمان لە چڕیی تاوان و تۆڵەدا ون ئەبوو

ڕێگەكان هەر خۆیان
پردی سەر خۆیان و

قۆناغی بەردەمیان سەربڕی
...

گوڵ گوڵی ئەكوشت و
شاخ شاخی ئەكوشت و

هەموویشمان لەوێ بووین !

ئەم بارودۆخە دەگمەنەی شۆڕش كە پێچەوانەی ناوەرۆك و داخوازییەكانییەتی دەبێتە هۆی ناڕەزایەتی خەڵك و 
دەربڕینی لە الیەن شاعیرەوە:

لەبیرتە؟ ئەو ساڵە نەزۆكە
بە بزنە رێیەكی بێ ئاوی نیوەڕۆی هاویندا ئەرۆیشتی

تفەنگی سەرشانت سێبەری تینوێتی و
تابووتی مەرگێكی گەڕۆك بوو .

بۆ ئێوە، بۆ ئەوان، هەمووشت تارمایی 
ترسێكی هەمیشە ئامادەی درێژ و بەرین بوو .

داروبەرد، ئاژەڵ و باڵدار و هەتاكوو
بریسكەی چاوانی پشیلەیش لە شەودا، 

بۆ هەموو، نیشانەی بانگدانی مردن و نێو فاقەی كەمین بوو .
بە شاخی ماندوودا داگەڕای
چویتە ناو برینی گوندەوە .

ئەو، كە هات دارهەرمێ ی سەرتاپا ڕەشپۆش بوو.
ئەو، بۆنی مەرگێكی زۆر تازەی لێ دەهات.

ژنێ بوو لە مێژووی زامداری شاخ ئەچوو
ئەو سەری مێردەكەی لە سینگیا نیشاندای

ئەو، شیری گریاوی ساواكەی بۆ هێنای
پێی وتی:

بۆ هاتووی؟
چی ماوە تا بۆی بێن؟ بێژەنگی الشەمان؟

یان نانی خوێناویی؟
چی ماوە بۆی هاتووی؟

تفەنگتان بۆ خۆتان!
شۆڕشتان بۆ خۆتان!
كوردستان بۆ خۆتان!

چی ماوە بۆی هاتووی؟!
شەاڵڵی شەرمێكی گەرم بووی. ئەو وەختەی وەرچەرخای مردبووی!

بە هەمان بزنە رێی تینوودا
بەهەمان سەر شاخی ماندوودا سەركەوتی

پیویست بوو 

بە قەڵەم، 

سەنگەریش 

لە شیعرا 

هەڵكەنی



ژمارە 611 ـ 31ی گەالوێژی 81392

رێكخراوی  زایــیــنــی  1985ی  ســاڵــی   
لە  رێزی  جار  یەكەمین  بۆ  نەتەوەیەكگرتووەكان 
رۆژی جیهانیی الوان گرت. وەزیرەكانی كۆنفرانسی 
تاكوو   8 رۆژەكــانــی  نێوان  لە  الوان  بۆ  جیهانی 

ئووتی  1 12ی  9 9 8

پێتەختی  "لیسبۆن"ی  لە شاری  كۆبوونەوەیەكیان 
پێشنیاری  لەودا  كە  بەڕێوەبرد  پورتەقاڵ  واڵتی 

پێویست بە مەبەستی بە فەرمی ناسینی رۆژی 
كۆڕی  بۆیە  هــەر  داڕشـــت.  ــیــان  الوان جیهانیی 

لە  نــەتــەوەیــەكــگــرتــووەكــان  رێــكــخــراوی  گشتیی 
رۆژی 1٧ی دێسامبری 1999 بە پەسەندكردنی 
بڕیارنامەی 120/54، رۆژی 12ی ئووتی وەك 
رۆژی جیهانیی الوان بە فەرمی ناسی. كۆڕی 
واتە  نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی  گشتیی 
نێونەتەوەیيەكان  هاوكاریيە  بۆ  بونیاد  گرینگترین 
ئاوڕدانەوە لە پرسی الوانی  نێوان واڵتەكاندا،  لە 
خۆی  بەندییەكانی   15 پێشبارە  لە  یەكێك  وەك 
پەسەند كرد. بە سەرەنجدان بەم پێشەكییە و گرتن 
و كۆتایيهاتنی  كۆنگرەی ٧ی الوانی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لە رێكەوتی 4-8ی گەاڵوێژی 
1392ی هەتاوی، "كۆنگرەی دەرخستنی تواناكان" 
و  لە ژێر درووشمی "خۆسازدان بەرەو دواڕۆژێكی 
خاكی  فوئاد  بەڕێز  لەگەڵ  وتووێژێكمان  روون" 
بەیگی سكرتێری الوانی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران پێكهێناوە كە سەرەنجی خۆێنەرانی بەڕێزی 

"كوردستان"ی بۆ رادەكێشین.
پ: پێناسەیەكی كورتی الوانمان بۆ بكە؟ 

و: لە پرەنسیپە نێونەتەوەییەكاندا الو بە مرۆڤێك 
دەگوترێ  كە تەمەنی لە نێوان  15 بۆ 30 ساڵدا 
یەكیەتيی  نێوخۆی  پێڕەوی  پێوەندییەدا  لەو  بێ . 
وێڕای  كە  كــردووە  رەچــاو  ئەسڵەی  ئەم  الوانیش 
باقی مەرجەكانی بە ئەندام بوون لەو رێكخراوەدا، 
لەم دەورانە لە تەمەنی مرۆڤ ئەندام وەردەگرێ  
دەورانی الویەتییە و مرۆڤ هەوڵی  دەورانە  ئەم 
دۆزینەوەی وەاڵمی دەیان و بگرە سەدان پرسیاری 

ژیان دەدات.
٧ی  كۆنگرەی  راسپاردەكانی  و  ئاكام  پ: 
ــران چۆن  ــێ الوانــــی دێــمــوكــراتــی كــوردســتــانــی ئ

هەڵدەسەنگێنن؟
و: كۆنگرەی ٧ی یەكیەتیی الوان، كۆنگرەی 
ــار و  ــڕی "دەرخــســتــنــی تـــوانـــاكـــان"، كــۆمــەڵــێــك ب

راسپاردەی بە دەنگی زۆرینەی هاوڕێیانی ئەندام 
لە كۆنگرە پەسند كرد كە لە واقێعدا لەم قۆناغە 
لە خەباتدا دەیهەوێ  وێڕای درێژەدان بە كاروباری 
رێكخستن و پێوەندییەكان و راگەیاندن لە دنیای 
دەرەوە، بۆ قواڵیی ستراتیژی كار و خەباتی خۆی 
كە نێوخۆی واڵتەدا پتر هەوڵبدات و میكانیزمی 

گونجاوتری بۆ بەڕێوەبەرایەتی نوێ  داناوە.
جیهانیی الواندا،  رۆژی  لە سەروبەندی  پ: 
ئێران چۆن  ئێوە هەلومەرجی الوانی كوردستانی 

دەبینن؟
وەك  ئاگۆست  12ی  ساڵە  چەندین  ئێمە  و: 
یاد  رۆژی جیهانیی الوان بە شێوەی جۆراوجۆر 
دەكەینەوە و رێزی لێدەگرین، ئەگەر بمانەوێ  لەم 
ساتەوەختەدا بە شێوەی گشتی ئاوڕ لە بارودۆخی 
الوانی كوردستان بدەینەوە، بە بێ  ئەوەی تووشی 
داهاتووی  بە  بەستن  هیوا  بە  بین،  نائومیدی 
كە  دەبینین  ــەداخــەوە  ب تێكۆشانمان،  و  خــەبــات 
بەتایبەتی  كوردستان  و  بەگشتی  ئێران  لە  الوان 
دزێوە  دیــاردە  دەژیــن،  دژواردا  هەلومەرجێكی  لە 
سیاسەتەكانی  باندۆری  لەژێر  كۆمەاڵیەتیەكان 
پێكهێناوە  الوان  بۆ   فەزایەكی  رێژیمدا  خــودی 
بەرەو  ــی  كــرانــەوەی الوان كە دەرەتــانــی گەشە و 
دنیای مودێرنی لێ زەوت كردوون، بێكاری، ئیدز 
بەرزبوونەوەی  مێشكەكان،  راكردنی  ئێعتیاد،  و 
ئابوووری  نالەباری  بارودۆخی  هەژاری،  ئاستی 
الوانە،  شانی  لەسەر  گوشاری  زۆرتــریــن   و... 
لەبەر ئەوەی واڵتی ئێران بە واڵتێكی الو ناسراوە، 
لەو رووەوە كە زۆرترین حەشیمەتی الوان ئەو واڵتە 

پێكی دێنن .

و  الوان  لـــەگـــەڵ  ــوە  ــێ ئ ــی  ــدی ــوەن ــێ پ پ: 
سەرانسەری  لە  الوان  بە  تایبەت  رێكخراوەكانی 

جیهان چۆنە؟
كوردستانی  دێموكراتی  الوانی  یەكیەتیی  و: 
وێنەیە،  بــێ   نەڵێم  ئــەگــەر  خــۆشــیــەوە  بــە  ئــێــران 
لە  الوان  بــە  تایبەت  رێــكــخــراوی  كەموێنەترین 
ئاستی كوردستاندایە كە پێوەندییەكی بەرفراوانی 
لەگەڵ زۆربەی نیزیك بە تەواوی رێكخراوەكانی 
لە  هــەیــە.  كوردستاندا  چــوارپــارچــەی  لــە  الوان 
لە  زۆر  بەشێكی  لــە  نــێــونــەتــەوەیــیــشــدا  ئاستی 
سوسیال  الوانــی  وەك  جیهانییەكانی  رێكخراوە 
دێموكرات، LNUی نۆروێژی و هتد... ئەندامە 
و لە داهاتوویەكی نیزیكیشدا مزگێنی بە ئەندام 
بە  جیهانی  دیكەی  رێكخراوی  چەند  لە  بــوون 

ئۆگرانی یەكیەتیی الوان رادەگەیەنین.
 پ: پێت وایە ئەركی رێكخراوەكەی ئێوە لە 
كورددا  نەتەوەی  خەباتی  ئێستای  هەلومەرجی 

دەبێ چی بێ؟ 
و: وەك ئەسڵێك و پرەنسیپێك  ئێمە هەموو كات 
رامانگەیاندووە كە دروستە ئێمە وەك رێكخراوێك 
لە  كــورد  الوانــی  خەونەكانی  هێنانەدیی  هەوڵی 
پتر  ئێمە  رێكخراوەی  ئــەم  ــەاڵم  ب دەدەیـــن،  ئێران 
ـ  نەتەوەیی  بزاڤی  شانی  بە  شــان  ساڵە   6٧ لە 
دێموكراتیكی خەڵكی كوردستانی ئێران لە قۆناغە 
بەشداری  تێكۆشاندا  و  خەبات  جۆراوجۆرەكانی 
رێگایەدا  لەو  فیداكار  كۆمەڵێك الوی  و  كردووە 
ئازادی  بــارەگــای  بە  پێشكەش  خۆیان  گیانی 
قۆناغە  لەم  رامانگەیاندووە  ئاشكرا  بە  كــردووە، 
لە خەباتدا ئەركی ئێمە بەشداری لە بزووتنەوەی 
نەتەوەییدایە چونكوو هەتاكوو مافە نەتەوییەكانی 
نەكرێت   دابین  ئێران  كوردستان  لە  كــورد  الوی 

دابین بوون مافی سینفی ئەوان ئەستەمە.

ئاوڕێك لە فتوای جیهادی خومەینی 
دژی نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێران 

ناسر ساڵحی ئەسڵ

وتووێژ لەگەڵ بەڕێز فوئاد خاكی بەیگی سكرتێری یەكیەتی الوانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران

ئا: هیوا میرزایی

خومەینی  جیهادی  فــتــوای  بەشێكی  لــە 
دژی نەتەوەی كورددا هاتووە: "هۆشدار دەدەمە 
ئەرتەش، ژاندارمەری، پاسدار، ئەگەر بە تۆپ 
و تانكەكان و هێزی ئامادە تا 24 كاتژمێری 
دیكە بەرەو كوردستان وەڕێ نەكەون هەموویان 

بە بەرپرس دەزانم". 
لە  ئــێــران  گــەالنــی  شــۆڕشــی  سەركەوتنی 
دەرفەتێكی  و  هەل  هەتاویدا،  ساڵی 135٧ی 
باشی بۆ نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێراندا 
و  سیستماتیك  شێوەیەكی  بە  تاكوو  رەخساند، 
دەستەبەركردنی  و  ئــازادی  پێناو  لە  رێكخراو 
مافەكانیدا بە ئاشكرا خەبات و تێكۆشان درێژە 

پێی بدات.
بەاڵم بە دامەزراندنی "كوماری ئیسالمیی 
ئێران" خەباتی نەتەوایەتیی خەڵكی كورد پێی 
نایە قۆناغێكی دیكەی خەباتەوە، چوونكە هەر 
لە سەرەتاوە خومەینی و هاوبیرانی باوەڕیان بە 
ئێرانێكی فرە نەتەوە نەبوو و هیچ هەنگاوێكیان 
نەتەوایەتییەكانی،  كێشە  چارەسەركردنی  بۆ 
ئەوان  بەڵكوو  هەڵنەگرت.  ئێران  نەتەوەكانی 
ئێرانیان  نەتەوەكانی  كێشەی  لە  كــردن  بــاس 
رووخانی  بۆ  ــاوا،  رۆژئ و  ئەمریكا  پیالنی  بە 

دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی دەزانی.

هەر بۆیە خومەینی و هاوبیرانی، بەرانبەر 
ــە هــەلــومــەرجــی نــوێــی كــوردســتــانــی ئێران  ب
ترسێكی زۆریــان لی نیشت و بە هەڕەشە بۆ 
دەسەاڵتی سەرەڕۆی خۆیان دەزانی، چوونكە 
كورد  خەڵكی  نەتەوەی  خودئاگایی  لە الیەك 
دوای رووخانی رێژیمی پاشایی بە شێوەیەكی 
خێرا لە پەرەسەندندا بوو و لە الیەكی دیكەوە 
كوردستان بە هۆی بوونی فەزایەكی سیاسیی 
هێزە  ئــەو  تێكۆشانی  مەكۆی  ببووە  كـــراوە،  
مەجالی  كە  ئێران  و  كوردستان  سیاسییانەی 

تێكۆشانیان لە ئێراندا نەبوو.
رێگر  دەســەاڵت گەیشتوو  بە  تازە  رێژیمی 
ئێراندا  خاكی  لە  بەشێك  لە  كە  لــەوەی  بــوو 
ئەو  و  هەبێ   دێموكراتیك  و  ئــازاد  فەزایەكی 
ئازادیخوازانی  قیبلەگای  ببێتە  هــەرێــمــە 
گەالنی ئێران، هەر بۆیە بە زووترین كات هێزە 
ئەرتەشی  و  پاسدار  و  كومیتە  چەكدارەكانی 
رەوانەی كوردستان كرد تا هەم ئەم فەزا ئازاد 
ئاستی  هــەم  و  ببەن  نــاو  لە  دێموكراتیكە  و 
خودئاگایی نەتەوەیی خەڵكی كورد بە گرتن، 
زیندان و ئیعدام كەم بكەنەوە. پیالنەكانی شەڕی 
نەورۆزی خوێناویی شاری سنە، شەڕی تورك 
دەستوری مەال  بە  نەغەدە  لە شاری  كورد  و 

پارێزگای  لە  خومەینی  نوێنەری  حەسەنی 
ورمێ، كوشتن و ئیعدامی بەكۆمەڵی خەڵكی 
مەدەنیی كورد، هاندانی دەرەبەگ و ئاغاكان 
كۆڕەوی  و  زەحمەتكێش  خەڵكی  دژی  بــە 
و  هێرش  دەسپێكی  مــەریــوان  شــاری  خەڵكی 
كوردستانى  خەڵكی  ســەر  بۆ  جیهاد  فتوای 

ئێران بوون.
1358ی  ســاڵــی  گــەالوێــژی  مانگی  لــە 
هەتاویدا بە پیالن و ئاژاوەگێڕیی الیەنگرانی 
پاوە  شاری  لە  خوێناوی  شەڕێكی  خومەینی 
ساز كرا. چەكدارانی سەر بە رێژیمی كۆماری 
شاری  سڤیلى  خەڵكی  ژمــارەیــەك  ئیسالمی 
پاوە، كوشت هەر بۆیە خەڵكی شار تێكڕا بە 
دژی چەكدارانی سەر بە رێژیمی تازە راپەڕین 
قەاڵ"ی  "قۆری  لە  دەربڕین  ناڕەزایەتی  بۆ  و 

نزیك پاوە مانیان گرت.
رۆژی 28ی گەالوێژی 1358ی هەتاوی، 
خومەینی بەناوى رێبەری شۆڕشی ئیسالمی 
بە شێوەیەكی  و فەرماندەی هێزە چەكدارەكان 
و  لە هەموو عورف  بەدوور  و  چاوەڕواننەكراو 
جیهادی  فەرمانی  نێونەتەوەیی،  پرەنسیپێكی 
و  دا  ئێران  لە كوردستانی  دژی گەلی كورد 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانى هەڵوەشاوە 

ــوری دا بــە هێزە  ــت ــا دەس ــەروەه ــد. ه ــان راگــەی
چەكدارەكانی ئەرتەش و پاسدار، هێرش بكرێتە 
سەر كوردستان و بەناو دژە شۆڕش لە ناوبەرن. 
بەم جۆرە خومەینی بۆ جێبەجێكردنی فتوای 
كــورد چەند  نــەتــەوەی  دژی  خــۆی  جیهادی 
چەمران  مستەفا  وەكــوو،  جینایتكار  مــۆرەی 
سەیادی  رێژیم،  ئەوكاتی  بەرگریی  ــری  وەزی
حەسەنی  مەال  ئەرتەش،  فەرماندەی  شیرازی 
و  ورمــێ  پاریزگای  لە  خومەینی  نوێنەریی 
ئیعدامی  دەستوری  كە  جینایتكار  خاڵخاڵیی 
دەیان رۆڵەی كوردی لە بێدادگاكانی رێژیمدا 
فەرمانی  بەڕێوەبردنی  بەرپرسی  وەك  دەركرد، 
كوردستانی  لە  كــورد  گەلی  دژی  بە  جیهاد 

ئێران دیاری كرد.
داسەپاندنی شەڕ بەسەر خەڵكی كوردستانی 
ساڵی 1358ی  گــەالوێــژی  لــە 28ی  ئــێــران 
هەتاوی لە الیەن خومەینی و هاوبیرانیەوە، چەند 
چەواشەكارانەی  و  پاوانخوازانە  ئامانجێكی 
لەسەر ئاستی كوردستان و ئێران بەدواوە بوو، 
یەكەم، پێڕەوانی خومەینی كە هەر لە بنەڕەتدا 
كێشەی  چارەسەركردنی  بە  بڕوایەكیان  هیچ 
نەبوو،  ئێراندا  لە  كــورد  گەلی  نەتەوایەتیی 
بەڵكوو چارەسەركردنی مافی نەتەوایەتییان بە 

هەڕەشە بۆ سەر دەسەاڵتی خۆیان دەزانی.
ئێسالمی  كـــۆمـــاری  رێــژیــمــی  ـــــەم،  دووه
سەركوتی  دوای  پـــەالمـــارە،  بــەم  دەیــویــســت 
خەڵكی  و  سیاسییەكان  رێــكــخــراوە  و  حیزب 
مافویستی كوردستان، دەنگی ئازادیخوازی و 
مافویستیی گەالنی ئێران لە كوردستاندا كپ 
بكات و رای گشتیی گەالنی ئێران و حیزب 
بكات  چەواشە  بەوە  ئێرانی  رێكخراوەكانی  و 
كە ئیمپریالیزم و رۆژئاوا لە كوردستانی ئێران، 
پیالن بۆ شۆڕشی ئیسالمیی ئێران رێكدەخن.

كوردستان  لە  نەتەوەیی  خەباتی  مێژووی 
گەلی  دوژمنانەی  ئەگەر  كە  داوە  نیشانی 
خەڵكی  كوشتاری  باسی  شانازییەوە  بە  كورد 
ئەوان   قــەاڵچــۆكــردنــی  و  ــورد  ك دیفاعی  بــێ  
ــە گــرتــنــەبــەر و  ـــە ب دەكــــەن و یـــان پــێــیــان وای
پێڕەوكردنی سیاسەتی گرتن، زیندان و ئیعدام 
و قەاڵچۆكردنی بەكۆمەڵی خەڵكی سڤیل بە 
كە  بزانن  باش  دەبــێ  دەگــەن،  ئامانجەكانیان 
تۆزقاڵێك لە ورە و باوەڕی خەڵكی كوردستان 
ئازادی  و  نەتەوایەتی  مافی  بە  گەیشتن  بۆ 
بە  زیاتر  بەڵكوو  ناكاتەوە،  كەم  دێموكراسی  و 

گوڕوتینی دەكات.
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ــ لە یەكەم وێستگەی شەمەندەفەری 
جووت حەوتدا پاش كۆتایی دەسەاڵتی 
مەحموود، نیگەران بووین لەوەی كە 
چۆن دەبێ بۆشاییەكەی پڕ بكەینەوە 
لە  جێگرەوەكانی  خۆشییەوە  بە  كە 
شاخی  تا  تاران  پاستۆری  شەقامی 
پیتزافرۆشییەكانی  لــە  و  قــەنــدیــل 
جەمسەرفرۆشییەكانی  تــا  ئــاڵــمــان 
هەولێر، یەك لە دوای یەك قەتارەیان 
بەست و ئێمەش، كوێر لە خوا چیی 
دەوێ؟ دوو چاوی ساغ و تەلیسێك 

دۆالر.
ـــ پــیــتــزافــرۆشــێــكــی ئــیــرلــەنــدی لە  ـ
ـــی ساڵ،  ـــژای ــمــانــە كـــە بـــە درێ ــاڵ ئ
مشتەری  دوو  بۆ  دادێــت  كوێرایی 
كە ئەویش یەكیان مێشی هەاڵتووی 
برادەرە  ئــەم  قەسابە،  ســاتــووری  بــەر 
عومەر  و  كوڕێك  بە  بووە  لەپڕیكدا 
سوودان  ســەركــۆمــاری  ئەلبەشیر، 
سەوزەكانی  حیزبی  سەرۆكی  وەكــوو 
عەرەبستان دەستنیشانی كردووە. بەچ 
ئەوەی  مەبەستی  بــە  مەبەستێك؟ 
تامیلەكاندا  ــی  ــردن رزگــارك لــە  كــە 
سریالنكا  بە  دژ  شەڕ  رێبەرایەتیی 
ـــەوەی كــە زیـــان بە  بــكــات، بــەبــێ ئ
بگەیەنێت.  ــركــەر  داگــی ئــەرتــەشــی 
پیتزافرۆشی چیرۆكی ئێمە ئێستا لە 
سەر شاشەی تەلەفیزیۆنەكان هەڕەشە 
بۆچی  كە  ــات  دەك ئۆباما  بــارك  لە 
واڵتەكەی یارمەتیی خەباتەكەی ئەو 
مەبەستی  بیستوومانە  بەاڵم  نادات، 
زیاتر  هــەڕەشــانــە  ــەو  ل پیتزا  حاجی 
ئەوەیە كە پێی وایە ئەمریكا تاوانبارە 
كە  جیهانیدا  ئابووریی  قەیرانی  لە 
بۆتە هۆی دابەزینی توانای كڕینی 
ــە ئــاڵــمــان كــە دواتــــر بۆتە  خــەڵــك ل
خوازیارانی  كــەمــبــوونــەوەی  ــۆی  ه
كۆتاییدا  لە  و  بەڕێزیان  پیتزاكەی 
سەری  ـــاڕاســـتـــەوخـــۆی  ن لــێــدانــی 
مارەكەی شۆڕشی گەالن كە هەمان 
ئێوە  ئەرێ  وییە.  پیتزافرۆشییەكەی 
كورد  تێگەیشتن؟  ئاڵۆزە  كاڵفە  لەم 
"كەر  بڵێین  هــەر  مــەگــەر  گوتەنی 
لە كوێ   كــەوتــووە و كونە  كــوێ   لە 

دڕاوە".
ـــادارن كە  ـــاگ ـــزان! ئ ـــەڕی ــێ  ب ــەڵ ــــ ب
سەركۆماری ئێرانیش گۆڕا و حەسەن 
موهاتماگاندیی  یـــان  ـــی،  رووحـــان
ــــەی جــــــــۆزەردان،  ــــاڵوەك ـــاڵ پ ـــەی خ
بەڵێنییەكانی  هــەمــوو  دەســبــەجــێ  
ژنان  بە  بەرانبەر  تایبەتی  بە  خۆی 
كردووە.  جێبەجی  و...  نەتەوەكان  و 
نیوێك لە كابینەكەی كردووە بە ژن، 
نیوەكەی دیكەی بە كورد، نیوێك بە 
بەهایی، نیوێك بە چەپی ماركیستی 
ماتریالیستی  بە  نیوێك  پەشیمان، 
نیوێك  ئیسناعەشەری،  ئاتەئیستی 
بە  نیوێك  ــــاڕازی،  ن بــەلــووچــی  بــە 
ــزوڵــاڵهــی و  ئــیــســالح تــەڵــەبــی ســەب
موچەكریست )ئەوانەی كە دروشمی 
سەیر  دەدەن(،  موچەكریم  رۆحــانــی 
ئەوەیە كە لە دوای ئەو هەموانەش، 
وەزیران  كابینەی  پــشــكــی100%ی 
ـــوڕی جــەنــنــەتــی و  ــۆ ك مـــاوەتـــەوە ب
مستەفا پوورمحەممەدی و برادەرانی 
قاچاخچیی سپا و ئیتالعات. دەڵێن 
بابم  وانابێ ؟  دەبــێ ؟ چۆن  وا  چۆن 
خۆ فشە نیە. حاجی ئاغا بۆ خۆی 
ــە نـــەك ســەرهــنــگ. لە  حــوقــووقــدان
اللۆحەمەی  ئافەرین  ئەی  كۆتاییدا 
بازاڕ،  نەچیتە  تــۆ  ئــەگــەر  هـــەژار! 
كەرەشەلی  ــێ   ــوان دەت چــۆن  ئاخوند 

خۆی بە نرخی ئەسپ بفرۆشی؟

جووت حەوت

هەوراز

مەسەلەیەكی 
دیكە بە پێویستی دەزانم 
ئاماژەی پێ  بكەم و ئێستا یەكێك 
لە باسەكانی رۆژە، دەست بەكاربوونی حەسەن 
كە  ئێرانە،  نوێی  كۆماری  سەرۆك  رووحانی 
ئەم  روانگەی خۆیەوە  لە  و الیەنێك  هەركەس 
لەبەرچاوگرتنی،  بە  ئەداتەوە.  لێك  مەسەلە 
پێكهاتەی سیاسی و یاسای بنەڕەتیی ئێران، 
كردنەوەی  یەكالیی  بڕیاری  و  دانان  سیاسەت 
و  رێبەردایە  دەسەاڵتی  لە  گرینگەكان  پرسە 
ئەم  پەیڕەوكەری  بەڕێوەبەر و  سەرۆك كۆمار، 
دەسەاڵتە بااڵیەیە. بۆ سەلماندنی ئەم راستیە 
دەكەم  خامنەیی  عەلی  قسەیەكی  بە  ئاماژە 
لەكاتی لێدوانەكانی كاندیداتۆرەكانی رێژیمدا، 
لە  نەدەن  بەڵێنێك  دەكەم  لێ   "داوایان  وتی 

توانایاندا نەبێ "!
حەسەن رووحانی لەكاتی هەڵبژاردن، باسی 
لەگەڵ  پێوەندییەكانیان  كردنەوەی  ئاسایی  لە 
باسی  كرد،  دیالۆگەوە  رێگەی  لە  رۆژئاوا، 
كەمكردنەوە یا هەڵگرتنی تەحریمەكان كرد و 
كردنی  دابین  باسی  نێوخۆییشدا،  ئاستی  لە 
لە  باسی  كرد،  كۆمەڵی  و  تاك  بۆ  ئازادی 
بەشداريی ژنان لە پڕۆسەی سیاسی و ئیداری 
سیاسيی  زیندانیانی  ئازاديی  باسی  كرد، 
ژیان  دا  خەڵك  كۆمەاڵنی  بە  بەڵێنی  كرد، 

و  كەم  تەواوی  و  بكا  باشتر  گوزەرانیان  و 
كووڕییەكانی دەخستە سەرشانی ئەوانەی پێش 

خۆی.
گوفتمانی  هەڵبژێرانی،  دوای  بەاڵم 
هات  بەسەردا  ئاڵوگۆڕی  رووحانی  حەسەن 
درێژەدانی  لەسەر  بەردەوامبوون  لە  قسەى 
پرۆژەی ئەتۆمی بە  دیپلۆماسييەكی نەرمترو 
پشتیوانی لە رێژیمی دیكتاتۆری بەشار ئەسەد 
و جەختی لەسەر سیاسەتی پێشووی كۆماری 

ئیسالمی كردەوە.
و  كابینەكەی  لە  چاو  وردی  بە  ئەگەر 
و   پێشنیاری  وەزیرانی  هەیئەتی  پێكهاتەی 
خواردنیدا  سوێند  رێوڕەسمی  لە  قسەكانی 
بۆ  كە  پرسیارانە  لەو  زۆر  وەاڵمی  بكەین، 
مەترەح  سیاسی  چاوەدێرانی  و  ئێران  خەڵكی 
ئەو  هەر  وەزیرەكانی  زۆربەی  دراوەتەوە،  بوو 
خەڵكی  كە  رێژیمن  بااڵیانەی  كاربەدەستە 
نەهامەتیيە  هەموو  ئەو  تووشی  ئێرانیان 
لەكاتێكدا  ئازاديی تاك دەكا  لە  كردووە. باس 
لە  نیيە،  تێدا  ژنێكی  تاكە  كابینەكەیدا  لە 
داوە،  پێیان  ژنان  دەنگەكانی  نیوەی  كاتێكدا 
لێرەدایە عەداڵەت و ئیعتدالی حەسەن رووحانی 

دەردەكەوێ .
هەموو  )مشاركتی(  بەشداريی  لە  باسى 
پێوەندیەشدا  ئەو  لە  كرد  واڵتی  پێكهاتەكانی 
هیچ بەشداریەك نابینرێ  و ئاماژەی بە یەك 
و  بوون  میللەت  یەك  و  ئێران  بوونی  هەرێم 
یەك زمان بوونی كردەوە و بە ئاشكرا نكۆڵيی 
مافەكانیان  و  ئێران  نەتەوەكانی  شوناسی  لە 

كردەوە.

خوشك و برایانی بەڕێز!
بۆ  ئێران  ئیسالميی  كۆماری  رێژیمی 
قوتاربوون لەو قەیرانە كە لە ئاستی نێوخۆیی 
و نێودەوڵەتیدا لەگەڵی رووبەڕوو بووە، لەو بە 
ناو هەڵبژاردنەدا سیاسەتێكی چەواشەكارانەی 
لە شوورای  هەڵبژاردنەی  ئەو  كردووە.  رەچاو 
كە  كرد  موهەندیسی  جۆرێك  بە  نیگابان 
تیكرار   88 ساڵی  هەڵبژاردنی  ئەزموونی 
نەبێتەوە و لەو جێگۆڕكەدا لە بەینی مۆرەكانیدا 

جارێكی دیكە رای گشتیی چەواشە كرد.
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئەو  لەسەر  خوێندنەوەی خۆی  پێشتر  هەروەك 
هەڵبژاردنە باس كردووە لەو باوەڕەدایە، رێبەرانی 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی  باوەڕیان بە هیچ 
بەرژەوەنديی  لە  كە  سیاسی  كرانەوەیەكی 
كۆمەاڵنی خەڵكدا بێ  نيیە و لەسەر سیاسەتی 
سەركوت و زەبروزەنگ بەردەوام دەبێ . ئەگەر 
رۆژێكیش ئەو قەیرانە تەنگیان پێ  هەڵچنی 
لە  رێژیمە  ئەم  سەرانی  سروشتیانە،  هەروەك 
ئاستی سیاسەتی نێودەوڵەتیدا بە جیدی هەست 
بە مەترسی بكەن و هەڕەشەی نەمانیان لەسەر 
مانەوەی  بۆ  پڕۆژەكانیان  هەموو  لە  واز  بێ ، 
خۆیان و رێژیمەكەیان دەهێنن و گوشاریان لەسەر 

كۆمەاڵنی خەڵك لە نێوخۆ زیاتر دەكەن.
بەم لێكدانەوەیە، تەنیا رێگەیەك كە لە بەردەم 
گەالنی ئێران و بزووتنەوەی دێموكراسیخوازيی 
واڵتەكەمان ماوەتەوە، یەكیەتیی و یەكگرتوویی 
هێزە سیاسییەكانی ئێرانییە، لەم بوارەدا حیزبی 
ئاستی  لە  هەم  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
و هاوكاری  دیالۆگ  لە  و هەم  سەرتاسەریدا 

لە  كوردستان  سیاسییەكانی  هێزە  لەگەڵ 
زۆر  لە  رەوتە  ئەم  خۆشیيەوە  بە  و  هەوڵدایە 

بواردا شوێندانەريی ئەرێنيی بەدواوە بووە. 
خوشك و برایانی بەڕێز!

دیكە  جارێكی  مێژووییەدا،  رێوڕەسمە  لەم 
تەشكیالتییەكانی  و  فكری  بنەما  لەسەر 
مافە  دابینكردنی  بۆ  خەبات  حیزبەكەمان، 
دابینكردنی  و  كورد  گەلی  نەتەوایەتییەكانی 
ئازادی و دێموكراسی و دادپەروەری، پاراستنی 
بەها دێموكراتیكەكان، پشتیوانيی سیاسیمان لە 
دیكەی  پارچەكانی  نیشتمانی  بزووتنەوەی 
پێكەوە  بە سیاسەتی  كوردستان و گرینگیدان 
ژیان بە ئاشتی لەسەر بنەمای دان پێداهێنان 
نەتەوەییەكانی گەلی كورد، لەگەڵ  بە مافە 
و  جیهان  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  گەالنی 
دەكەینەوە.  جەخت  تیرۆریزم  دژی  خەبات 
لەگەڵ رێبەرانی شەهیدمان، قازی و قاسملوو 
رێبازی  شەهیدی  هەزاران  و  شەرەفكەندی  و 
تا  دەكەینەوە  نوێ   پەیمان  و  بەڵێن  دێموكرات 
بەردەوام  خەبات  لە  ئاواتەكانیان  وەدیهاتنی 
بین و دڵنیایان دەكەینەوە هیچ هێزێك ناتوانێ  
ئیرادەی تێكۆشەرانی دێموكرات كز و الواز بكا 
و لە رێی خەباتیان تا گەیشتن بە ئامانجەكانی 

گەلی كورد هەنگاویان پێ  شل بكا.
ساڵو لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران
بڕووخێ  رێژیمی كۆماری ئیسالميی ئێران

سەركەوێ  جوواڵنەوەی میللی 
دێموكراتیكی گەلی كورد

دەسپێكردنی  لە  نێو  و  ساڵ  دوو  بە  نزیك 
تێدەپەڕێت،  عەرەبی  بەهاری  شۆڕشەكانی 
ئەو شۆڕشانەی كە دنیایان هەژاند و سەرەتا 
نێو  ــە  ل زۆریــــان  هــیــوایــەكــی  و  خۆشبینی 
ئۆگرانی دێموكراسی و كرانەوەی سیاسی لە 
جیهاندا پێك هێنا، بەاڵم دواتر و بە دەركەوتنی 
سیمای ناكۆكی و تەنگەژە پەنگخواردووەكانی 
چەندین دەیەی كۆمەڵگای ئەو واڵتانە، ئەو 
لە كزی  رووی  بەرەبەرە  هیوایە  و  خوشبینی 
شۆڕشانە  بەو  بێ هیوابوون  و  رەشبینی  و  نا 

جێگای پێ  لێژ كرد.
لەو  دیكتاتوری  دەیە  چەندین  ئەزموونی 
بینیمان،  ئێران  لە  پێشتریش  وەك  واڵتــانــەدا، 
تەنگی بە گەشەكردن و پەرەسەندنی كۆمەڵگای 
مەدەنی و دامەزراوە دێموكراتیكەكان و حیزب 
و رێكخراوە جۆراوجۆرەكان وەكوو كۆڵەكەكانی 

گەشە و بەردەوامیی دێموكراسی هەڵچنی.
حیزب  پێكهینانی  ئەگەرچی  نێوانەدا  لەم 
و رێكخراوە بناژۆخوازە ئایینییەكانیش لەگەڵ 
تەنگ و چەڵەمەی تایبەت بە خۆی بەرەوڕوو 
و  ئایین  پرسی  بوونی  هەستیار  بــەاڵم  بــوو، 
بیروباوەڕەكانی زۆرینەی خەڵك لەم واڵتانەدا 
وایكردبوو كە رێژیمە دیكتاتۆرەكان سەرەڕای 
بــە حیزب و  هــەمــوو زەبــروزەنــگــەكــانــیــان دژ 
جیاوازە عورفییەكان،  بیروباوەڕە  و  دامــەزراوە 
ئایینییەكان  گرووپە  بە  ئــازادی  لە  ــەك  رادەی

بدەن.
بۆ نموونە لە توركیای كەمالیست و ئێرانی 
پەهلەوی و عێراقی سەدام حوسەین و میسری 
موبارەكدا سەرەڕای هەموو گوشارەكان بۆ سەر 
رۆژنامەكان و رێكخراوەكان لە چەپی چەپەوە 
هــەبــوو كە  بیاڤێك  راســـت،  راســتــی  تــا  بگرە 
هێزی پەنگخواردووی كۆمەڵگای لە خۆیدا 
كۆ دەكردەوە و بە بێ ئەوەی دەسەاڵت هەست 
هیزە  ئــەو  هەموو  بكات،  ئــەو  مەترسیی  بە 

پەرتەوازانەی لە ژێر باڵی خۆیدا رێك دەخست 
و لە نەبوونی ئازادی بۆ رێكخستنە عورفی 
كەڵكی  خــۆی  قازانجی  بە  سێكوالرەكان  و 
وەردەگرت، ئەوەش بیاڤی ئایین و دینكارانی 
و  تەكیە  مزگەوتەكان،  لە  كە  بوون  سیاسی 
حوسەینییەكان، ئیمامزادەكان، كارنەڤاڵ و بۆنە 
ئایینییەكان كەڵكیان وەردەگرت و كارتێكەری 
هەموو  بۆ  دەگواستەوە  خۆیان  هەیمەنەی  و 
بیاڤەكانی ژیانی تاكەكەسی و كۆمەاڵیەتیی 
هاواڵتیان. واتە دەسەاڵتە دیكتاتۆرەكانی ئەم 
واڵتانە بە شێوەیەكی خوازراو یان نەخوازراو بە 
كپكردنی هەموو دەنگە عورفییە جیاوازەكان، 
دەبوونە رێخۆشكەری بە دەسەاڵت گەیشتنی 
بناژۆخوازانی  كە  گرووپەكان  مەترسیدارترین 
دەرفەتی  كردەوەیە،  بەم  ئەوان  بوون،  ئایینی 
سیاسی  ئیسالمی  ئااڵهەڵگرانی  بۆ  ئەوەیان 
پرێستیژی  و  ــی  رەوای هەموو  كە  دەخولقاند 
هەموو  و  گــۆڕانــخــوازی  و  شــۆڕشــگــێــڕی 
دەسەاڵتی  ــە  ل ـــی  ـــاڕەزای ن پوتانسێلەكانی 
و  بقۆزنەوە  خۆیان  قازانجی  بە  سەركوتكەر 
ئەسپی خۆیان  ركابەردا  بێ  لە گۆڕەپانێكی 
دروست  ئوممەتێك  چەشنە  ــەم  ب بـــدەن.  ــاو  ت
بـــڕیـــاری سیاسیی  ــی  ــەل ــڕای گــۆێ كـــە  ـــوو  ب
درێژخایەندا  لە  و  بوو  ئایینی  گوتاربێژانی 
بوو بە پردەباز و پەیژەی ئیسالمیستەكان بۆ 
گەیشتن بە دەسەاڵت، ئەوەش لە رێگایەكەوە 
واتە  نــەبــوو،  پێی  ــاوەڕیــان  ب بنەڕەتدا  لە  كە 
دێموكراسی و سندووقەكانی دەنگدان و پرۆسە 

مەدەنییەكان.
ئێران،  رێبەندانی 5٧ی  هەربۆیە شۆڕشی 
خاڵێكی  عەرەبی  بەهاری  شۆڕشەكانی  یان 
هاوبەش پێكەوە گرێیان دەدات. ئەویش ئەوەیە 
كە بە هۆی نەبوونی كەشوهەوایەكی كراوە بۆ 
دامەزراوە عورفییەكان و پیواری كۆمەڵگای 
بناژۆخوازەكان  شــۆڕشــدا،  پێش  لە  مــەدەنــی 

و سەركەوتنیان  بااڵدەستی  پاش شۆڕشدا  لە 
شۆڕشدا  ســەر  بە  دەستیان  و  هێنا  بــەدەســت 
دامەزراوە  بوونی  بە  ــەوان  ئ چوونكە  گــرت، 
حیزبی  بە  پێویستیان  خۆیان،  تایبەتییەكانی 
و  خەڵك  رێكخستنی  بۆ  یاسایی  سیاسیی 

مۆبیلیزە كردنیان نەبوو.
ئەو بۆشاییە وای كــردووە كە لە میسری 
حیزبی  و  ئیخوان  موبارەكدا،  رووخانی  پاش 
بە  دووەم  و  یەكەم  دەنگی  ــوور"  "ن سەلەفیی 
دەست بێنن و بە هۆی ئەم دەسەاڵتە زۆرەوە، 
لە نووسینی یاسای بنەڕەتیی نوێی میسردا 
دیاری  سیاسی  سیستمی  داهـــاتـــووی  كــە 
بە  ئایینییەكان  حــوكــمــە  و  رێــســا  ــــات،  دەك
مەبەستێكی سیاسی بەكار بێنن و یاسایەكی 
بەسەر  ناسێكۆالر  و  ئیسالمی  بنەڕەتیی 
لیبی"بنغازی"  لــە  بسەپێنن،  كــۆمــەڵــگــادا 
مۆلگەی  ببێتە  ـــۆڕش،  ش النــكــەی  ـــوو  وەك
لە  هاوشێوەی،  رێكخراوەكانی  و  ئەلقاعیدە 
تاقی  بە  ئیسالمی"  حیزبی"نەهزەتی  توونس 
تەنیا بەسەر هاوپەیمانیی رەوتە سێكۆالرەكاندا 
لە  و  دەست  بگرێتە  دەسەاڵت  و  سەربكەوێت 
یەمەن ئەلقاعیدە و گرووپە ئایینییەكانی وەك 
شیعەكانی"ئەلحووسی" ببنە هەڕەشە بۆ سەر 
ئەگەرچی  سووریەش  لە  سیاسی.  سیستمی 
ئەسەد  بنەماڵەی  دیكتاتۆریی  دەســەاڵتــی 
هیشتا لە سەر تەختی دەسەاڵتە، بەاڵم الوازیی 
دێموكراتیك،  و  ســێــكــۆالر  ئۆپۆزیسیۆنی 
ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی دژبەرانی ئەسەدی 
گەشەكردنی  بۆ  لەبار  ژینگەیەكی  كردۆتە 
ئەوپەڕگیریی  و  بناژۆخوازی  و  سەلەفییەت 
وەكوو  داهاتوویەكی  كە  بەجۆرێك  ئایینی، 
سووریە  چــاوەڕوانــی  ئەفغانستان  ـــردووی  راب

دەكات.
بوونی ئەم گرووپانە بۆتە هۆی لەرزۆكیی 
ئەمریكا  بەتایبەتی  و  رۆژئاوا  هەنگاوەكانی 

لە پشتیوانیكردنی نەیارانی بەشار ئەسەد 
كە خودی ئەو هەڵوێستەش الوازیی هەرچی 
زیاتری رەوتە سێكۆالرەكان و بەهێزبوونی هێزە 
سەلەفی و جیهادییەكانی لێ كەوتۆتەوە كە 
هێزی مرۆیی و مادی و سەربازیی خۆیان لە 
رێگای دیكەوە دابین دەكەن و رۆژ لە دوای 
رۆژ ناوچەیەكی بەرباڵوتر دەخەنە ژێر ركێفی 
خۆیان. بەم دواییانەش شەپۆلی سەلەفییەكان، 
بەتایبەتی رێكخراوی "بەرەی نوسرە"ی سەربە 
ئەلقاعیدە و "ئیمارەتی ئیسالمیی شام و عێراق" 
حەاڵڵكردنی  و  جیهاد  فتوای  دەركردنی  بە 
گیان و ماڵ و نامووسی كوردان بۆ غازیانی 
بەرەكانی شەڕ، الفاوی خوێنڕشتن و رەوەی 
بەرەو  و كۆنەپەرستانەی خۆیان  تەسك  بیری 
ناوچەكانی "سەری كانی"، "گردەسپی" و شار 
كوردستان خستۆتە  رۆژئــاوای  ناوچەكانی  و 
فتوای  وەبیرهێنەری  كە  رۆژانــەدا  لەم  ڕێ. 
خەڵكی  بە  دژ  بیرتەسك  جیهادی خومینیی 
مافخوازی كوردستانی ئێرانە، تێگەیشتن لەو 
فتوایە و ئەو شااڵوی كوشتوبڕەی رۆژئاوای 
نيیە.  ئێمەی كورد زۆر دژوار  بۆ  كوردستان 
ــێــوان دەســەاڵتــی بــنــەمــاڵــەی ئــەســەد و  ــە ن ل
مرۆڤكوژەكانی  و  تاران  كوردكوژی  رێژیمی 
بەرەی نوسرە و ئەلقاعیدەدا جیاوازییەكان زۆر 
پێكەوە  كە  هاوبەشانەی  خاڵە  لــەو  كەمترن 
بە  ئــەگــەر  تەنانەت  ئـــەوان  دەدات.  گرێیان 
رواڵەتیش پێكناكۆك بن، لە بنەڕەتدا سەروبنی  
و  دێموكراسی  هاڕینی  بۆ  كە  بەرداشێكن 
و  خۆنووسین  و مافی چارەی  مرۆڤساالری 
كەوتۆتە  چەشنە  لەو  مرۆییەكانی  چەمكە 
گەڕ، هەربۆیە لە هەموو شوینێكیش، چ لە 
ئێران  لە  چ  كوردستان،  لە  چ  بێت،  میسر 
بێت، چ لە سووریە، بوونیان و گەشە كردنیان 

هەڕەشەیەكی جیددی بۆ سەر مرۆڤایەتییە.

كۆمەڵگای مەدەنی لە بەرداشی نێوان 
سەلەفییەت و دیكتاتۆریدا

سەالم ئیسماعیل پوور
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       بونیاتنانی ناسنامەیەكی نەتەوەیی مۆدێرن
پەرویز رەحیم قادر

 هەر نەتەوەیەك لە بیرەوەرییە گشتییەكانیدا 
كۆمەڵێك رووداوی مێژووییان هەیە كە هەڵگری 
سەرچاوەیەكی  كە  واتــان  یان  مانا  كۆمەڵێك 
گرینگی ناسنامەسازی یان شوناس پێدانن بۆ 
تاكەكانی ئەو نەتەوەیە. كۆماری كوردستانیش 
یەكێكە لەو رووداو و وەرچەرخانانەی مێژووی 
نەتەوەی كورد، كە ئەم مانا یان واتایانەی لە 
هەناوی خۆیدا هەڵگرتووە و بووەتە یەكێك لە 
مۆدێرنی  ناسنامەی  گرینگەكانی  سەرچاوە 
ئایدیاكانی  بونیاتنانی  بۆ  بنەمایەك  و  كورد 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  كورد  مرۆڤی  مۆدێرنی 
رەهەندەكانیەوە  هەموو  بە  مۆدێرن  جیهانی 
ناسینی  بابەتی  و  جیهانبینی  بەتایبەت  و 
مرۆڤی كورد بۆ خودی )خۆی( و هەروەها بۆ 
"ئەویتر" و "جیهان" بەگشتی، لە بەستێنێكدا 
كە پێشتر پێی بێگانە و نائاشنا بووە و خاڵی 

بكەرێك   وەكــوو  خۆی  كە  ئەوەیە  بنچینەیی 
كاریگەری  ــی  رۆڵ  )agent/subject(
بونیاتنان و خوڵقاندنی ئەو رەوت   هەبووە لەم 
نوێە  پێكهاتە  و  بابەت  و  ئامراز  و  پرۆسە  و 
هەروەها  و   )structure/subject(
بە  كە  دۆخــە  بەو  گەیشتن  میكانیزمەكانی 
پرۆسەی  رێگەی  لە  دەناسرێت،  "مۆدێرنیتە" 
سیاسی،  بوارەكانی  لە  "مۆدێرنیزاسیون"ەوە 

كلتوری، كۆمەاڵیەتی و ئابووری و...
و  زایینی  )1941(ی  ســاڵــی  ــاش  پ لــە   
ئێران   لە  رەزاشــا  دەسەاڵتی  هاتنی  كۆتایی 
و دروســتــبــوونــی بــۆشــایــیــەكــی ســیــاســی لە 
باكوری  داگیركردنی  و  ناوەندیدا  حكومەتی 
باشوور  و  سۆڤیەت  یەكێتيی  الیەن  لە  ئێران 
زیندانییە  ئازادیی  و  بریتانیەكانەوە  لەالیەن 
سیاسییەكان و هەروەها دروستبوونی كەشێكی 
ئازاد لە پاش زوڵم و زۆری رەزاخان و خەسار و 
گوشارەكانی پرۆژەی "دەولەت ـ نەتەوە"سازی 
و مۆدێرنیزاسیۆنی فەرمانپێكەرانە لە سەرەوە 
یان  ــدی  ــەن رەه ــاك  ت مۆدێرنیزاسیۆنی  ــان  ی
دروستتر بڵێین )شبە نوسازی( بۆ پەراوێزخستن 
و هەوڵدان بۆ سڕینەوەی نەتەوەكانی دیكەی 
ئامرازەكانەوە  و  رەهەند  هەموو  بە  "نافارس" 
و  زەنـــگ  و  ـــر  زەب بەكارهێنانی  بــەتــایــبــەت 
ــان و كوشتن و بڕین و لە  قڕكردن و راوەدوون
شكاندنی  و  مەترسیدارتر  ئەمانەش  هەموو 

لە  بـــوون"  "بــەنــەتــەوە  بنەماكانی  و  بنچینە 
هەمبەر نەتەوەكانی دیكە و "نەتەوەی كورد" 
پێكهاتەیی  دواكەوتوویی  هەروەها  بەتایبەت، 
لە رووی ئابووری و كۆمەاڵیەتی و سیاسی و 
هتدی ئێران بەگشتی و كوردستان بەتایبەت، 
هەوڵی  كوردیش  بــارودۆخــەدا  و  بەستێن  لەم 
پاراستنی خۆی دا، بە هەوڵدان بۆ بونیاتنانی 
وسڕینەوەی  مۆدێرن  نەتەوەیی  ناسنامەیەكی 
مەترسیەكانی، بەاڵم بە تێگەیشتنێكی نوێ لە 
خوێ و دەوروبەری )ئەوەی دیكە و جیهان(، 
سیاسی،  رووی  لە  عەقاڵنییەتێك  بە  ئەویش 
بە دروستكردنی كۆمەڵەی "ژ.كاف" لە ساڵی 
دامەزرانی  دواتریش  و  زایینی  )1942(ی 
لەسەر  كــوردســتــان"  ــمــوكــراتــی  دێ "حــیــزبــی 
بناغەی تەشكیالتیی ئەو كۆمەڵەیە لە ساڵی 
سیاسیی  وشیاریی  دەربــڕی  كە  )1945(دا، 

تێگەیشتن  و  لــێــكــدانــەوە  و  كـــورد  نوخبەی 
پێكهاتەی  و  نێونەتەوەیی  هەلومەرجی  لە 
بەجۆرێك  كە  نێونەتەوەیی،  نوێی  سیستەمی 
عەقاڵنییەت  بوونی  بەرجەستە  سەرەتاكانی 
لە "خود" و هەوڵدان  و دروستبوونی ئاگایی 
بۆ دوبارە خۆپێناسە كردنەوە و دروستكردن و 
یان بەرهەمهێنانی ناسنامەیەكی "نەتەوەیی و 
دامەزراوەی" بوو لەسەر بنەمای "مۆدێرن" بۆ 
تاك و نەتەوەی كورد، و دركیان بەوە كردبوو 
كە ئەوەش پێویستی بە خوێندنەوە و تێگەیشتن 
و پراكتیك و هەنگاونان هەیە بۆ دەرباز بوون 
ناسیۆنالیزمی  وجوودیەكانی  مەترسییە  لە 
هێرشبەرانەی ئێرانی )فارس( بۆ سەر نەتەوە 
و  بەهێزبوون  بە  پێویستان  كە  كــورد  تاكی  و 
بنەمای  لەسەر  ناسنامەیەك  دروستبوونی 
بە  هەیە  مۆدێرنەكەی  واتــا  بە  ناسیۆنالیزم 
و  دوواكــەوتــوویــی  ئاسەوارەكانی  سڕینەوەی 
گشتگیرەكەی  و  فــراوان  مانا  بە  "سوننەت" 
مۆدێرن  پــێــش  جیهانی  ــە  ل چەقبەستن  و 
عەقڵیەت  و  هــزر  لــە  تێپەڕین  و  "ســونــنــەت" 
بنەماڵە،  و  عەشیرەت  و  خێل  "شوناسی"  و 
بەگشتی  و  مــۆدێــرن  عەقڵیەتی  و  هــزر  بۆ 
بۆ  "نەتەوە".  و  ئۆتۆنۆمیی"تاك"  و  ناسنامە 
ئەم مەبەستەش و بۆ وەدیهاتنی ئەم ئایدیایە 
بوو كە پێویستی دروستبوونی گۆرانكاری لە 
رێگەی پرۆسەی "مۆدێرنیزاسیۆن" لە هەموو 

بوار و رەهەندەكانەوە بەرەو دۆخێك كە بەگشتی 
ـــاراوە،  ــاســرێــت، هــاتــە ئ بــە "مــۆدێــرنــیــتــە" دەن
ژانویەی  22ی  لە  دواتــر  ئایدیایەش  كەئەم 
دامەزراندنی  لە  زایینی،  )1946(ی  ساڵی 
كــوردســتــان"دا، خــۆی مانیفێست  "كــۆمــاری 
دەكات و ئەم "ناسنامە مۆدێرنە" لە رێگەی 
بەردەوامی  مۆدێرنیزاسیۆنە  یان  پرۆسە  ئەم 
بەخۆی دەدات، تا دووبارە بەرهەم هێنانەوە و 
مانیفێست كردنەوەی خۆی، لە دامەزراندنی 
"حكومەتی هەرێمی كوردستان" و "فێدرالیزم" 

و "پەرلەمان" و...
بـــەكـــورتـــی "مـــۆدێـــرنـــیـــتـــە" پــــــرۆژە یان 
شارستانییە  و  كلتوری  پارادایمێكی)الگو( 
تاك  ژیانی  رەهەندەكانی  و  بــوار  هەموو  كە 
مانایە  بــەم  دەگــرێــت،  لەخۆ  كۆمەاڵیەتی  و 
كە "مۆدێرنیتە" وەكوو دۆخ یان هەلومەرجێك 

جیهانی  نــاســیــنــی  ــكــی  ــۆژی ل وەكـــــوو  یـــان 
ــاش ســەدەكــانــی نــاوەڕاســت و  ــــۆڕدراوی پ گ
سەردەمی  و  ئایینی  رێفۆرمی  و  رێنێسانس 
گوڕانكارییەكانی  بەگشتی  و  رۆشنگەری 
لەگەڵ  پەیوەندی  لە  پیشەسازی  سەردەمی 
جیاوازەكانی  و  گـــەورە  ـــت(  )روای گــێــڕانــەوە 
پێناسە كردنەوەی  جیهان و بەگشتی دووبارە 
پێوەندییەكانی نێوان مرۆڤ و جیهان دەناسرێت. 
بەاڵم "مۆدێرنیزاسیون" بە پرۆسەیەك دەگوترێت 
كە گۆڕانكاری لە هەموو بوار و رەهەندەكانی 
ژیانی كۆمەاڵیەتی لە رێگەی بەكارهێنانی 
و  زانستی  شێوازەكانی  و  ئامراز  و  روانگە 
تێكنۆلۆژیكی و لەژێر كاریگەريی مەعریفە 
بۆ  رۆژئـــاوایـــی  شارستانیەتی  و  كلتور  و 
بە "مۆدێرنیتە"  بوون  یان هاوتەریب  گەیشتن 
دەكاتە ئامانجی خۆی، بۆ نموونە بەرجەستە 
ـ  زانستی  روانگە و عەقاڵنییەتە  ئەم  بوونی 
تێكنۆلۆژیكە لە مۆدێرنیزاسیونی سیاسی و 
كۆمەاڵیەتیدا، خۆی لە بونیاتنانی دامەزراوە 
كۆمەاڵیەتیدا  و  سیاسی  رێكخراووەكانی  و 
واتا  دەبینێتەوە،  مــۆدێــرنــەكــەی(  مانا  ــە  )ب
بــە عــەقــاڵنــی كــردنــی ژیــانــی ســیــاســی و 
كۆمەاڵیەتی. كەوابوو یەكێك لە گرینگترین 
بنەما یان رەگەزەكانی "مۆدێرنیتە" بریتیە لە 
هەردوو  بە   )Rationality( عەقاڵنیەت 
كە  بوونناسییەوە،  و  مەعریفەناسی  رەهەندی 

بەعەقاڵنی  لە  خۆی  "مۆدێرنیزاسیون"دا  لە 
دەبینێتەوە،  )Rationalization(دا  كردن 
مافێكە  گەرانەوی  عەقاڵنییەت  جەوهەری 
كە  كرابوو  زەوت  لێی  پێشتر  كە  مــرۆڤ  بۆ 
بە  چارەنووسە"  دیاریكردنی  "مافی  ئەویش 
هۆی بوونی مرۆڤ بە بوونێكی "سەربەخۆ" 
خۆی   چــارەنــووســی  و  ــان  ژی لەسەر  حاكم  و 
دەبێتە  مرۆڤ  لێرەوە  "عەقڵەوە"،  رێگەی  لە 
ئۆبژە  دەبێتە  جیهان  و   )subject( ســوژە 
)object(. هەروەها ئەم عەقاڵنییەتە لەسەر 
لەگەڵ  راستەوخۆدایە  پێوەندیی  لە  و  بنەما 
 )secularism( سیكۆالریزم  چەمكی 
لە  كــە  ـــەوەر"  ت "مـــرۆڤ  ئایدیایەكی  وەكـــوو 
بە  یان  "بەسیكۆالربوون"  بە  مۆدێرنیزاسیۆندا 
  )secularization( سیكۆالریزاسیۆن 
دەناسرێت. هەروەها ئەم پێوەندیەش لە رێگەی 
ناسنامەی  بوونی  سەربەخۆ  و  جیاكردنەوە 
مرۆڤ وەكوو "تاك" یان وەكوو 
بوونەوەرێكی سەربەخۆ و خاوەن 
ئیرادە و خودموختار لە ناوكی 
و  خوێن  و  بنەماڵە  و  كۆمەڵ 
عەشیرەت و سوننەت دەبێت كە 
"تاك  یان  تاك"  "سەروەریی  بە 
 )individuality( گەرایی" 
 ،)Individualism( یان  و 
چەركەساتی  ـــــــوو  وەك كــــە 
بـــوونـــنـــاســـانـــەی "مــــــرۆڤ"، 
بەرجەستەكەری  یان  و  دەرخەر 
ئەم  دواتــر  كە  "مۆدێرنیتە"یە، 
"تاكە" لە كۆمەلگادا هەر وەكوو 
پێدەدات  ئــامــاژەی  "هــیــگــل" 
دەبێتە "مرۆڤێكی كۆمەاڵیەتی" 
مۆدێرنیزاسیۆندا  ـــە  ل ـــە  ك
لــــــە ریــــــگــــــەی پـــــرۆســـــەی 
)Individualization (
ـــت و  وەردەگـــرێ نــاســنــامــە  وە، 
"خاوەن  كیانێكی  وەكــوو  خۆی 
ـــرادە" و "ســـەربـــەخـــۆ"  لە   ـــی ئ
بەرهەم  خۆیدا  تایبەتی  ژیانی 
ترەوە  ــەكــی  ــەالی ل ــەوە.  ــت ــێ ــن دێ
"مۆدێرنیتە"  رەهەندی سیاسی 
"دێموكراسی"دا  لـــە  خـــۆی 
مانیفێست دەكات، بەم مانایە كە 
عەقاڵنییەتی  بەرجەستەبوونی 
سیاسیدا  ــواری  ب لە  رەخنەیی 
ــراســی" بە  ــوك ــم ــە "دێ خـــۆی ل
كە  دەكــات،  بەرجەستە  بەرفراوانەكەیدا  مانا 
ئەمەش لە رێگەی دروستكرنی دامەزراوە و 
حیزب و رێخكراو و یان "بەدامەزراوەیی" كردن 
)institutionalization(ەوە دەبێت، كە 
بە  سیاسیدا  "مۆدێرنیزاسیۆن"ی  پرۆسەی  لە 
 )Democratization( دێموكراتیزاسیۆن 
و  رەگەز  ئەم  بەگشتی كۆی  كە  دەناسرێت. 

رەهەند و فاكتەرانە پێكەوە كارلێك دەكەن.
دەتوانین بڵێين كە بەگشتی "مۆدێرنیتە" لە 
چوار رەهەندی سیاسی و ئابووری و كلتوری 
وكۆمەاڵیەتی لە رێگەی "مۆدێرنیزاسیۆن"ەوە 
وەدیهاتنی  هەوڵی  رەهــەنــدانــەوە  و  ــوار  ب لــەم 
دامەزراندی"كۆماری  بــە  ــێــرەوە  ل دەدرێــــت، 

كوردستان" هەول دەدرێت كە:
لە  بكرێت  "عــەقــاڵنــی"  بــە  "ســیــاســەت"   
و  یاسایی  رەوایــەتــی  دامــەزرانــدنــی  رێگەی 
رەوایــەتــی عەقاڵنی،  ــان  ی و  ـــی  دامـــەزراوەی
و  كاریزماتیك  و  كالسیك  رەوایــەتــی  لەبریی 
لە  حیزبی  كــاری  بنەمای  لەسەر  هــەروەهــا 
لە  بەگشتی  كە  سیستەمێكدا  چوارچێوەی 
دیاردەیەكی  كــورددا  رزگاریخوازیی  بزاڤی 

مۆدێرنە،
 باڵوكردنەوە و پەرەپێدان بە روانگەی نوێ 
لە حكومەت و حوكمڕانی وەكوو دیاردەیەكی 
سیكۆالر، بە بەهێزكردنی روانگە یان جەخت 
كردنەوە لەسەر "مافی دیاریكردنی چارەنووس" 

و  ئاگایانە  هەڵبژاردنی  بنەمای  لەسەر 
وشیارانەی تاكەكان، 

هەوڵدان بۆ چڕكردنەوە و بەناوەندی كردنی 
حكومەتی  لە  بەرجەستەكردنی  و  دەســەاڵت 
كوردستان و كۆكردنەوەی دەسەاڵتەكانی باڵوی 
بنەماڵەیی، بەاڵم دوبارە دابەش  عەشیرەت و 
لە  دەســەاڵت  و  هێز  دێموكراتیكی  كردنەوەی 

كۆمەڵگەی ئەوكاتەی كوردستان، 
هەوڵدان بۆ چەسپاندنی سەروەریی یاسا و 

بەرجەستەكردنی و جێبەجێكردنی یاسا، 
پەرەپێدانی بیرۆكەی دادپەروەری لە نێوان 
هاوواڵتیان لە كۆمەلگای كوردی و پیناسە 

كردنەوەی بە مانا مۆدێرنەكەی،
ــــی كردنی  ــە دامــــەزراوەی ــۆ ب ـــدان ب هـــەوڵ
بەشداریی هەموو چین و توێژەكانی كۆمەڵگا 
بەتایبەت ژنان و اڵوان لە كاروباری گشتی 

و سیاسی، 
و  گشتییەكان  ئازادییە  كردنی  بەرجەستە 
پێكهێنانی  و  رادەربــڕیــن  ئــازادیــی  بەتایبەت 

رێكخراو و كۆڕ و كۆمەڵە جیاجیاكان، 
ناسیونالیستی  رۆحیيەی  بــاڵوكــردنــەوەی 
بــــــەاڵم لــــەســــەر بـــنـــەمـــای رەگــــەزەكــــانــــی 
پابەند  و  وەفاداری  بەهێزكردنی  دێموكراتیك، 
بوونی سیاسيی تاكەكان و هێز و گروپەكان بۆ 
دەسەاڵتی كوردی لەبریی وەفاداری  بۆ تاك 

یان بنەماڵە و عەشیرەت،
كولتورێكی  دروســتــكــردنــی  بــۆ  ــدان  ــەوڵ ه
لەسەر  یەكسان  و  هــاوبــەش  و  سەردەمییانە 
بنەمای ناسنامەی كوردستانی بوون، هەوڵدان 
بۆ پێناسە كردنەوەی تاكی كوردستانی و تاكی 
بوون  هاوواڵتی  مافی  بنەمای  لەسەر  كورد 
نەك ئایین یان عەشیرت و خێزان، لە رێگەی 
لەبری  مۆدێرن  ـــەروەردەی  پ لەسەر  كــاركــردن 
لە  )حوجرە(  كالسیك  پـــەروەردەی  و  خوێندن 
كوردستان لە هەموو ئاستەكانەوە و چاپكردنی 
كتێب وگۆڤاری جۆرارجۆر بە زمانی كوردی 

و هەوڵدان بۆ بنەبڕ كردنی نەخوێندەواری، 
ــدان بــۆ پــەرەپــێــدانــی پــیــشــەســازی و  ــەوڵ ه
پەرەپێدانی  و  كشتوكاڵ  كەرتی  بووژانەوەی 
تەنانەت  و  كوردستان  ناوخۆی  لە  بازرگانی 

لەگەڵ دەرەوەی كوردستان،
دروستكردنی هێزێكی رێكخراوی نەتەوەیی 

بە ناوی  "پێشمەرگە"، 
دەستنیشانكردنی  و  ــااڵ  ئ دروســتــكــردنــی 
هێماكانی  بوونیاتنانی  و  نەتەوەیی  ســرودی 

مۆدێرنی نەتەوەیی، 
قوناغی  لــە  ــەوە  ــن گــواســت بــۆ  ـــدان  هـــەوڵ
"بەكۆمەڵگا  قوناغی  بۆ  ــوون"  ب "بەكۆمەڵ 
پەرەپێدانی  جــامــعــە(  ــە  ب )جــمــاعــت  بــــوون" 
شارنشینی یان بە سەنتەر كردنی شار، كە لە 

پرۆسەی مۆدێرنیزاسیۆندا زۆر گرینگە،
بنەما  بە  نەتەوەخوازی  و  نەتەوە  گرێدانی 

دێموكراتیكەكان و ئازادی ومافەكانەوە، 
بە  بە گەشەپێدانی مرۆیی  دان  گرینگی 
هەناردە كردنی "خوێندكار" بۆ خوێندنی بااڵ 
و  والت   بونیاتنانەوەی  بۆ  ســەردەمــەدا  لەو 

هتد.
دەبێتە  كردستان"  "كــۆمــاری  كە  لێرەوەیە 
بەرهەمهێنانەوەی  سەرەكیی  سەرچاوەیەكی 
واتایە  ــەم  ب "كــــورد"،  مــۆدێــرنــی  ناسنامەی 
"ماف  و  "سیكۆالریزم"  و  "عەقاڵنییەت"  كە 
و  "ســەربــەخــۆبــوون  بەگشتی  و  ــــازادی"  ئ و 
و  ــوون"  "ب هەروەها  و  چــارەنــووس"  دیاریكردن 
"ناسنامەی مۆدێرنی" كورد، چ وەك مرۆڤ 
)تاك( و چ وەك "نەتەوە"، خۆی لە "كۆماری 
كۆتاییدا  لە  دەكات.  مانیفێست  كوردستان"دا 
ئەگەر بمانەوێت بە كورتترین رەستە پێناسەی 
بڵێین  دەتوانین  بكەین  كوردستان"  "كۆماری 

كە:
 "كۆماری كوردستان هەنگاونانی مرۆڤ 

و نەتەوەی كوردە بەرەو مۆدێرنیە". 
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

مێژووی حیزبی دێموكرات دەكرێ لە زۆر 
باس  جیاواز  مەبەستی  زۆر  بە  و  رۆانــگــەوە 
بكرێ. هەرچەند دوكتور قاسملوو لە كتێبی 
ــەر هەڵبژاردنی  ب لــە  ــات"دا  ــەب "چــل ســاڵ خ
مێتودی مێژووناسی دەوری تاك لە مێژووی 
حیزبدا كــەم رەنــگ دەكــاتــەوە، بــەاڵم ئەگەر 
لە  بێ  تاك  دەوری  هەڵسەنگاندنی  مەبەست 
مێژووی ئەو رێكخراوەیەدا، دەكرێ چوار قۆناغ 
دەستنیشان بكەین. قۆناغی یەكەم پێكهاتنی 
حیزبی دێموكرات و دەوری قازی محەمەدە وەك 
یەكەم رێبەری ئەم حیزبە و دواتر سەركۆماری 
كوردستان كە ئێستاشی لەگەڵ بێ  باندۆری 
لە  كــوردی  ناسیۆنالیستیی  گوتاری  لەسەر 
دووهەم  قۆناغی  هەیە.  كوردستاندا  هەموو 
لەدەستدانی سەربەخۆیی حیزبی دێموكراتە لە 
تۆفێقدا.  ئەحمەد  كردنی  رێبەری  سەردەمی 
وەدەستهێنانەوەی  تەنیا  نەك  سێهەم  قۆناغی 
دێموكرات،  حیزبی  بۆ  سیاسییە  سەربەخۆیی 
بونیادنانەوە،  لــە  بریتییە  هــەروهــا  بەڵكوو 
بەدامەزراوەیكردن، بەجەماوەریكردن و هەروەها 
دێموكرات  حیزبی  كــە  ئـــەوەی  بــۆ  ــدان  هــەوڵ
و  كــوردســتــان  ســەرەكــیــی  هێزێكی  بــە  ببێ  
تەنانەت بەرچاوی ناوچەی رۆژهەاڵتیش لە 
قاسملوودا.  دوكتور  رێبەریكردنی  سەردەمی 
شەڕێكی  بەڕیوەبردنی  بە  و  رێگایەوەش  لەو 
لەكاتی  ــــەردەوام  ب بــەربــاڵو و  چــەكــدارانــەی 
نێودەوڵەتیكردنی  بە  رادەیـــەك  تا  و  ژیانیدا 
رێبەریكردنی  بەرهەمی  كــورد،  مەسەلەی 
و  سێهەم  قۆناغی  بـــوو.  قاسملوو  دوكــتــور 
قۆناغی  و  تێكەڵن  یەكتر  لــەگــەڵ  چـــوارەم 
حیزبی  رێكخستنی  قــورســەكــانــی  ــە  ــەرك ئ
گەوەرە  رێبەری  ئەستۆی  لە  كە  دێموكراتە 
چوارەم  قۆناغی  بوو.  شەرەفكەندی  دوكتور 
دێموكرات  حیزی  راگرتنی  قۆناغی  هەروها 
بوو وەك هێزێكی شوێندانەر لە ژێئۆپولیتیكی 
رۆژهەاڵتی ناویندا پاش شەهیدكرانی دوكتور 
قاسملوو و كۆتایی هاتنی شەڕی نێوان ئێران 

و عێراق.  
حیزبی  دامەزرانی  ساڵڕۆژی  لە  لەوانەیە 
دێــمــوكــراتــدا ئــاســایــتــریــن شــت بـــاس كردنی 
قۆناغی یەكەم بێ. هەڵبەت قۆناغی سێهەم 
لە  باس  نییە  زێدەڕوویی  كە  گرنگە  ئەوەندە 
بۆیە،  بكرێ.  دێموكرات  حیزبی  رێنێسانی 
دامەزرانی  ساڵڕۆژی  لە  خۆیەتی  جێی  لە 
حیزبی دێموكراتدا، هەردەم گرنگیی قۆناغی 

لەگەڵ  بكرێ.  باس  پێكەوە  سێهەم  و  یەكەم 
هەیە  گرنگییەكی  سێهەم  قۆناغی  ئەوەشدا 
كە كەم سرنجی دراوەتێ: ئەویش بریتییە لە 
داڕشتنی ستراتیژی بۆ حیزبی دێموكرات لە 

الیەن دوكتور قاسملووەوە.
دەبرێ،  بەكار  زۆر  "ستراتیژی"  وشــەی 
بە  پێویستمان  دەكرێ.  پێناسە  بەاڵم كەمجار 
پێناسەیەكی پوختە بۆ درك كردنی ئەوەی كە 
دوكتور قاسملوو نەك تەنیا رێبەر بوو، بەڵكوو 
بێگومان  بــوو.  ستراتیژیكیش  بیرمەندێكی 
دەگمەن  بە  رێبەرانە  جۆرە  ئەو  مێژوودا،  لە 

هەڵدەكەون.
بۆیە،  ماك.  سێ  لە  بریتییە  ستراتیژی   
داڕشتنی  لە  ستراتیژیك  بیرمەندێكی  هەر 
ستراتژیدا، سێ ئەركی لەسەرشانە. یەكەمیان 
پەرژەوەندیی  پــێــنــاســەكــردنــی  ــە  ل بریتییە 
لەو  هەر  و  حیزبێك  یان  واڵتێك  نەتەوەیەك، 
ئامانجانەی  ئــەو  دیاریكردنی  پەیوەندییەدا 
دووهەمیان  بكرێ.  بۆ  خەباتیان  ــێ  دەب كە 
ئەو  ســەر  لــە  مەترسییە  دەستنیشانكردنی 
بەرژەوەندییانە )جا چ مەترسیی ئێستایی بێ 
یان ئی چاوەڕوان نەكراو(. سێهەمیان بڕیاردانە 
بەكاربردنی  شــێــوەی  گــونــجــاوتــریــن  ــەســەر  ل
بۆ  نیزامی  و  ئابووری  سیاسی،  ئیمكاناتی 
گەیشتن  و  پەرژەوەندییانە  لەو  داكۆكیكردن 
كراون.  دیـــاری  پێشدا  لــە  ئامانجانەی  بــەو 
داڕشتنی ستراتیژی بەكورتی تێكهەڵپێچێكە 
لە ئیمكان و ئامانج. زۆرجار كەسێك، حیزبێك 
یان گرووپێك دێ و كۆمەڵێك ئامانجی گەورە 
دیاری دەكا و لەوانەیە بە بێ ئەوەی بزانێ، 
بەاڵم  داتاشێ .  خۆی  بۆ  دوژمــن  كۆمەڵێك 
چوونكە گرنگی بە ئەركی سێهەم نادەن، لە 
راستیدا سەر ناكەون لە داڕشتنی ستراتیژی، 
ئاواتەكان  دەربڕینی  خەریكی  زۆرتر  بەڵكوو 
بـــڕیـــاردەرە لە  ـــن. بــۆیــە، ئــەركــی سێهەم  دەب
ئەو  چوونكە  ستراتیژیدا  داڕشتنی  پرۆسەی 
ئیماكانانەی كە لەبەردەستی هەر ئەكتەرێكی 
سیاسیدا بن، سنوورداری دەكەن لە دیاریكردنی 

ئامانج و ئارمانەكانی.
ستراتیژیك  بیرمەندێكی  قاسملوو  دوكتور 
بوو چوونكە ئەو سێ ئەركەی بە سەركەوتووانە 
بەجێ گەیاند. دەكرێ بڵێین دوكتور قاسملوو 
یەكەم رێبەری كوردە كە بە شێوەیەكی  تۆكمە 
قاسملوو  دوكــتــور  ــــژێ.  دادەڕێ ستراتیژیەك 
ــوردی لە  بــەرژەوەنــدیــی گشتیی نــەتــەوەی ك

كرد.  پێناسە  چارەنووسدا  دیاریكردنی  مافی 
بـــەاڵم بــە هــۆی دابــەشــبــوونــی كــوردســتــان و 
دوكتور  كوردستان،  ژئۆپولیتیكی  بارودۆخی 
سنوورداركرد  ستراتیژیی  داڕشتنی  قاسملوو 
ئێران.  كوردستانی  و  دێموكرات  حیزبی  بۆ 
بۆیە، مافی دیاریكردنی چارەنووسی لە بەر 
تیشكی بارودۆخی كوردستان ئێرانی ئەوكات 
و  كــوردســتــان  بــۆ  شــێــوەی خودموختاری  لــە 
دێموكراسی بۆ ئێران دیاری كرد، كە دواجار لە 

ئامانجی حیزبی دێموكراتدا رەنگیان دایەوە.
سیستمی  ـــان  ی ئــیــســیــالمــی  كـــۆمـــاری   
مەترسیی  ــوو  وەك ناوەندگەرایی  حكومەتی 
سەرەكی لەسەر بەرژوەندیی كوردی و خەبات 
كرد.  دەستنیشان  ئێراندا  لە  دێموكراسی  بۆ 
لەسەر  نەتەوایەتی  ستەمی  ــەوەی  ئ لەگەڵ 
كوردستاندا  پــارچــەكــانــی  هــەمــوو  لــە  كـــورد 
لەالیەن ژمارەیەكی بەرچاوی نەتەوەی فارس، 
بەاڵم  ـــرێ،  دەك پشتیوانی  تــورك  و  عـــەرەب 
دوكتور قاسملوو رای وابوو كە كورد نابێ ئەو 
نەتەوانە وەك دوژمن دەستنیشان بكا. بەڵكوو 
ناوەنديی  حكومەتی  واڵتــدا،  چــوار  هــەر  لە 
لەسەر  مەترسی  وەك  دژەكـــورد  و  ستەمكار 
كرد.  دەستنیشان  كورد  نەتەوەیی  بەرژوەندیی 
دیكە  نەتەوانەی  ئەو  و  كــورد  دەبــێ  ــار  دواج
ژیانی ئاشتیانە لەگەڵ یەكتر لە رۆژهەاڵتی 
ناویندا بەرنەسەر، بۆیە نابێ وەك نەتەوە ببن بە 
دوژمنی یەكتر. دوژمنایەتیی نێوان نەتەوەكان 
لە زۆر شوێنی جیهاندا سڕینەوەی ئیتنیكی و 
جێنوسایدی لێ كەوتووەتەوە، دوكتور قاسملوو 
حكومەتی  دوژمنایەتیكردنی  بە  دەیویست 
لەسەر  مەترسی  ــوو  وەك ستەمكار  ناوەنديی 
جۆرە  لەو  كورد  نەتەوەی  كورد،  بەرژەوەندیی 

دوژمنایەتییە بپارێزێ.
وابوو  پێی  دروستی  بە  قاسملوو  دوكتور 
ـــەو ئــیــمــكــانــانــەی لـــەبـــەردەســـت كـــــورددان  ئ
سنووردارن و رێگا نادەن ئامانجی بەرزتر لە 
چارەنووس  دیاریكردنی  مافی  وەدەستهێنانی 
كوردستانیان  واڵتانەی  ئەو  چۆارچێوەی  لە 
ـــاری بــكــرێ. بۆ  ــراوە، دی ــك ــەش ــەردا داب ــەس ب
كوردستانی  ژێوپولیتیكی  بارودۆخی  نموونە 
دەیوت  و  دەكــرد  ــەروارد  ب بەنگالدێش  لەگەڵ 
جیا  واڵت  یــەك  لــە  دەیــەویــســت  بەنگالدێش 
دەریا  بە  بە هۆی دەستڕاگەیشتنی  و  بێتەوە 
خاوەنی قوواڵیی ستراتیژیك بوو و پشتیوانیی 
واڵتێكی گرنگی وەك هیندستانی هەبوو، لە 

كاتێكدا كورد لەگەڵ چوار دەوڵەت بەرەوڕووە 
و نە دۆستی هەیە و نە دەستی بە دەریا دەگا. 
كەوابوو، دوكتور قاسملوو هاوكات بیرمەندێكی 
ستراتیژیكی راستیبن بوو و ستراتیژيی حیزبی 
هێزدا  پارسەنگی  بنەمای  لەسەر  دێموكراتی 
رێكخراوی  كە  ئاماژەیە  )جێگای  داڕشــت. 
كوردی هەن كە ئامانجیان سەربەخوییە بەاڵم 
یان  بن  خەباتدا  مەیدانی  لە  نەیانتوانیوە  یان 
ئەوەی ناچاربوون وازی لێ بێنن و بە واتایەك 
بدەن.  كوردستان  سەربەخۆیی  بیری  لە  زەرە 

ستراتیژی  خــاوەن  كە  دەدا  نیشان  ئەمەش 
پێیوابوو  قاسملوو  دوكتور  بەاڵم  نەبوون.( 
كورد دەتوانێ لە فەزای كراوەی سیاسیدا، 
كەڵك لە هێزی جەماوەر بگرێ و خەڵك بە 
مافی  وەدەستهێنانی  ئامانجی  پشتیوانی 
دێموكراسی  و  چــارەنــووس  كردنی  ــاری  دی

سیاسیی  كەشی  نەبوونی  لــە  بكا.  تــەیــار 
كراوە، قاسملوو بڕوای بە خەباتی چەكداری 
بۆ  "ئێمە شــەڕ دەكەین  دەیــوت  بــوو و وەك 
ــگــای خەباتی  ــە رێ ل ـــرە"، واتــــە،  مـــوزاك
حكومەتی  دەتوانێ  كورد  چەكدارییەوە، 
ناوەندی ناچار بكا بە گفتوگۆكردن و 
چارەسەری  بۆ  دانووستاندن  دوجاریش 
ئاشتیانە و عاداڵنەی پرسی كوردستان. 
دوكتور قاسملوو هەروەها پێی وابوو كورد 
وەرگرێ  دیپلۆماسی  لە  كەڵك  دەتوانێ 
لە  بۆیە  ئامانجەكانی.  بە  گەیشتن  بۆ 
هەوڵێكی  قاسملوودا  دوكتور  سەردەمی 
نێودەوڵەتیكردنی  ــۆ  ب درا  بــەربــاڵو 
ــــا بە  ــــەروه ـــەی كـــــــورد. ه ـــەل ـــەس م

دامەزراندنی رادیۆی دەنگی كوردستان، 
شێوەیەكی دیكەی لە دیپلۆماسی وەرگرت 
و  ناسراوە  گشتی"  "دیپلۆماسیی  بە  كە 
لەسەر رای  دانانە  ئامانجی كاریگەری 
و  كوردستان  دەنگی  رادیــۆی  گشتی. 
باڵكراوەكانی دیكەی حیزی دێموكرات 
مەبستی  ـــە  ب فـــارســـی  ـــی  زمـــان ـــە  ب
فارس  رای گشتيی  ئاگاداركردنەوەی 
لە  نــەتــەوایــەتــی  لــەســەر ستەمی  ــوو  ب
دروستكردنی  هەوڵدانی  و  كوردستان 
دۆست و هاوپەیمان بۆ پرسی كوردستان 
و دێموكراسی لە ئێراندا لە نێو نەتەوەی 
ئێراندا.  دیكەی  نەتەوەكانی  و  فــارس 
كورد  كە  دیكەیە  ئامرازێكی  تێرۆریزم 
بەاڵم  وەرگـــرێ،  لــێ  دەتــوانــێ كەڵكی 

دوكتور قاسملوو، كە خۆی بوو بە قوربانی 
رەد  پرنسیپ  وەك  مێتودەی  ئــەو  تێرۆریزم، 

دەكردەوە و بە زیانبەخشی دەزانی.
بە هۆی ئەوەوە كە قاسملوو هەم رێبەر و 
هەم بیرمەندێكی گەورەی ستراتیژیكیش بوو، 
لەسەر  باندۆری  ژیانیدا  لەكاتی  چۆن  هەر 
كوردستان، ئێران و بگرە ناوچەی رۆژهەاڵتی 
لە  وەك  شەهیدبوونیشی  پاش  هەبوو،  ناوین 
ئەندامانی  دروشــمــەكــانــی  لــە  یەكێك 
هاتووە:  دروســتــی   بە  حیزبدا 
رێبازدا  ــە  ل "قــاســمــلــوو 

زیندووە."

دامەزراندنی حیزب و رێكخراو بە ئامانجی 
بەدەستهێنانی مافە نەتەوەیی و سیاسیيەكان 
و  كــردن  قبوڵ  یەكتر  و  كاركردن  پێكەوە  و 
بنەمای  لەسەر  هاوبەش  بەرەی  پێكهێنانی 
دەتوانێ  بێگومان  نەتەوەیی،  بەرژەوەنديی 
خەڵك هیوادار بكات و كۆمەڵگایەكی ئازاد 

و دێموكراتیان بۆ دەستەبەر بكات.
هەر لەم راستایەدا كوردەكانی سووریەش 
ــر زەخـــت و گــوشــار و  كــە بـــــەردەوام لــە ژێ
سەركووتی بێ بەزەییانەی دەسەاڵتە یەك لە 
كەمترین  و  بوون  یەكانەی سووریەدا  دوای 
خەبات  لە  قەت  نەبینراوە،  رەوا  بۆ  مافیان 
و تێكۆشان رانەوەستاون و بە هەر شێوەیەك 
كە بۆیان لوابێ ، بەپێی هەلومەرجی واڵتی 
سیاسیيان  ــكــخــراوی  رێ و  حــیــزب  ــان  خــۆی

مافە  وەدستهێنانی  بــۆ  و  ـــدووە  ـــەزران دام
نەتەوەیی و سیاسییەكانیان خەباتی كردووە.

گوشار،  و  زەخــت  ســاڵ  چەندین  دوای 
ئێستاكە شەپۆڵەكانی بەهاری عەرەبی روویان 
ئێستاش  تا  بەداخەوە  و  كــردووە  سووریە  لە 
عەرەبی  بەهاری  بەهێزانەی  شەپۆلە  ئــەو 
نەیانتوانیوە  جـــۆراوجـــۆرەوە،  هــۆكــاری  بــە 
بێنن  ئەسەد  بەشار  دەسەاڵتی  بە  كۆتایی 
عەرەبی  زســتــانــی  وەك  زۆركــــەس  ئیتر  و 
و  یەكیەتی  دەكــەن،  لێوە  باسی  سووریە  لە 
كەڵكوەرگرتن  و  كــوردان  هەڵوێستیی  یەك 
سیاسییەكانی  حیزبە  لەالیەن  دەرفەتە  لەو 
كوردەوە ئەركی ئەوەندە قورس و مێژووییان 
ــە ســەرشــان، ئــەگــەر بــە بــاشــی ئەو  دەخــات
ئەركانەیان بەجێ  نەگەیێنن، گەلی كورد و 

مێژووی كورد لێیان خۆش نابێ  و باجی ئەو 
كەمترخەمیەیان دەدەن.

كە  پێش  هاتووەتە  وا  دەرفەتێكی  ئێستا 
دەستی  لە  ــاوا  رۆژئ كوردستانی  لە  بەشێك 
كورددایە و حیزب و رێكخراوە سیاسییەكانی 
كوردستان دەبێ  لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی 
خۆ  چەشنە  هــەر  لە  دوور  بە  و  نەتەوەیی 
بەرژەوەنديی  رەچاوكردنی  بە  و  بەزلزانین 
حیزبی و رێكخراوەیی، كار بۆ یەكدەنگی، 
بەرە  یــەك  پێكهێنانی  و  هەڵوێستی  یــەك 
هەمەچەشنەكانی  پــیــالنــە  ــەر  ــەرامــب ب ــە  ل
شێوەیە  ــەم  ب و  بكەن  ـــورددا  ك دووژمــنــانــی 
كوردستانی رۆژئاوا بپارێزن، بەتایبەتی لەو 
خوێنی  رژانــدنــی  كە  هەستیارەدا  قۆناغە 
رۆڵەكانی كورد لەالیەن جەبهەی ئەلنوسرەوە  

دژی  جیهاد  بڕیاری  و  زانـــراوە  حــەاڵل  بە 
گەلی كورد دەركراوە، تەنیا و تەنیا یەكگرتن 
و پێكهێنانی یەك بەرە لە هەموو حیزب و 
الیەنە سیاسییەكانی ئەو بەشەی كوردستان 
یەك  دوای  لە  یــەك  پیالنەكانیان  دەتــوانــێ  
بكاتە بڵقی سەر ئاو و كۆمەڵگایەكی ئازاد 

و دێموكراتیان بۆ وەدی بێنێ .
ئێستا چاوی كوردان لە هەموو شوێنێكی 
ئەم جیهانە لە كوردستانی رۆژئاوایە و هەر 
گووللەیەك كە لە جەستەی رۆڵەیەكی كورد 
لەو بەشەدا دەكەوێ ، بێگومان دڵی ئەوانیشی 
هەر  دەدات.  ئازاریان  زیاتر  و  ژان  دەخاتە 
بۆیەش یەكیەتی و یەكدەنگییەكان دەتوانێ  
گەلی كورد لە هەموو شوێنێكی ئەم جیهانە 
هیوادار بكات و یارمەتیی ئەوانیش بۆالی 

خۆیان راكێشێ . لەو راستایەدا ئەو حیزب و 
بۆ  خۆشەویستی  زۆرترین  دەتوانن  الیەنانە 
خۆیان لە نێو گەلی كورددا بەدەست بێنن، 
كە ئامادە بن زۆرترین بەها بە بەرژەوەندییە 
كردن  هەست  بۆیەش  هەر  بــدەن.  نەتەوەیی 
بە بەرپرسایەتی و بەجێ  گەیاندنی ئەركی 
ئێستادا  قۆناغی  لــە  نــەتــەوەیــی  پــیــرۆزی 
رۆلەكانی  بۆ  دەستكەوت  زۆرترین  دەتوانێ  
كورد لەو بەشەی كوردستاندا وەدی بێنن و 
گەلی كوردیش لە داهاتوودا دەتوانێ  ببێتە 
دێموكراتیك  و  ئازاد  كۆمەڵگایەكی  خاوەن 
پلۆرالیزمی  و  بێ   ســەروەر  یاسا  تێیدا  كە 
پێناسەی  سەرەكییەكانی  پێوەرە  لە  سیاسی 

ئەو كۆمەڵگا دێموكراتە بێ .

     قاسملوو، بیرمەند و رێبەری حیزبی دێموكرات
ئیدریس ئەحمەدی

 یەكهەڵوێستی پێویستیيەكی مێژوویی و ئەركێكی نەتەوەیی
شەهاب خالیدی 
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رووحانی و بەڵێنییە 
نێوبەتاڵەكانی

رووحانی  حەسەن  سەركاری  هاتنە  لە  پێش 
خولی  هــەڵــبــژاردنــەكــانــی  ملمالنێی  لــە  و 
ناوبراو كۆمەڵێك  یازدەهەمی سەركۆماریدا، 
وادە و بەڵێنی بە خەڵكی ئێران دا و رەنگە 
شێوەیەكی  بە  و  بەڵێنییانە  و  وادە  ئەم  هەر 
سیستماتیك ئەندازیاریكردنی هەڵبژاردنەكان، 
خەڵك  لــە  بەشێك  ئەوەیكە  هــۆی  بــە  ــوون  ب
دەنگ بە كەسێك بدەن كە وادەی دادوەری و 

ئیعتداڵی دەدا.
هەر وەك مێژووی كۆماری ئیسالمیی ئێران 
سەلماندوویەتی كاربەدەستانی ئەم رێژیمە تا 
پێش گەیشتن بە دەسەاڵت زۆر فیگۆڕێكی 
دادپەروەرانە بە خۆیانەوە دەگرن. بەاڵم دوای 
هاتنە سەركاریان هەموو ئەو فیگۆڕانە تەشك 
دەگۆڕن و دەمامكی فریو و چەواشەكاری 
لە رواڵەتیان ال دەچێت و سیمای نگریس و 
راستەقینەیان زیاتر لە جاران بۆ كۆمەاڵنی 

خەڵك ئاشكرا دەبێت.
بۆ  بكەین  هێما  دەتوانین  پێوەندییەدا  لــەم 
پاریس  لە  خومەینی  بەڵێنییەكانی  و  وادە 
وردە  تەنانەت  و  ئێران  بۆ  گەڕانەوەی  پێش 
و  خاتەمی  وەك  دیكەش  كاربەدەستانێكی 
ئێستای  ســەركــۆمــاری  و  ــژاد  ن ئەحمەدی 
رێژیم واتە حەسەن رووحانی كە پێش هاتنە 
نێوبەتاڵ  بەڵێنی  و  وادە  دانــی  بە  سەركار 
بیروڕای گشتی خەڵكیان بەالڕێدا برد بەاڵم 
دواتر نە تەنیا وادەكانیان نەبردە سەر، بەڵكوو 
هەنگاویان  بەڵێنییەكانیان  پێچەوانەی  بە 

هەڵگرت.
لە  بەشێك  ــوو  داب وادەی  رووحــانــی  حەسەن 
بێت.  پێك  ژنــان  لە  كابینەكەی  ئەندامانی 
زمانەكانی كوردی و ئازەری لە قوتابخانەكان 
و  نــەتــەوەیــی  كەمایەتییە  لــە  و  بخوێنرێن 
بەڕێوەبەریی  بااڵی  ئاستی  لە  ئایینییەكان 
لــە هەمووی  ــگــرێــت و  واڵتـــدا ســـوود وەرب
زاڵ  كەشی  چیدیكە  دا  وادەی  گرینگتر 
بەسەر واڵتدا ئەمنییەتی نەبێت چون ئەو بە 
وتەی خۆی یاساناس بوو نەك سەرهەنگ. 
ئەمانە بوون بە هۆی دروستبوونی كۆمێنتێ 

وەك، سپاست دەكەین رووحانی.
دەڵێت  رســتــەیــەك  ــە  ب تــەنــیــا  ئێستا  ـــەاڵم  ب
هەلومەرج و بارودۆخی واڵت بۆ ئەوە نابێ 
عەلی  هەڵبژاردنی  بــە  ـــر.  وەزی ببنە  ــان  ژن
جەننەتی وەك وەزیری فەرهەنگ و ئیرشاد 
فارس  ــی  واڵت تەنیا  ئــێــران  كــە  سەلماندی 
زمانەكانە و بە وتەی وەزیرەكەی كارێك دەكا 
بۆ  بگەڕێنەوە  زمانەكان  پارسی  هەموو  كە 
پارسی  نیشتمانی  ئێران  خۆیان چون  زێدی 
نــەتــەوەكــانــی دیكەی  بــاقــی  زمــانــەكــانــە و 
بۆ  حسێبیان  میوانیش  وەك  تەنانەت  ئێران 
نەكرا. بە دەسنیشانكردنی وەزیرەكانیشی نە 
جێگری  یان  وەزیــر  بە  نەبوو  كوردێك  تەنیا 
بە  نەبوو  ئایینێكیش  سوننە  بەڵكوو  وەزیــر، 
لە  بااڵی واڵتــدا.  پۆستێكی  لە  كارە  هیچ 
كۆتاییشدا حەسەن رووحانی بە گونجاندنی 
كابینەكەیدا  لە  ئەمنییەتی  كەسی  چەندین 
سەلماندی كە راستی وتووە سەرهەنگ نییە 
وەك  و  بەرزتر  لە سەرهەنگ  پلەی  بەڵكوو 
خەڵكی  لەگەڵ  سەرلەشكەر  و  سەرتیپ 

ئێراندا دەجووڵێتەوە.
و  گــۆڕدراون  كۆمێنتەكان  ئێستا  بۆیە  هەر 
بە راشكاوی باس لە فریوخواردنیان دەكەن و 
دەڵێن، بەداخەوە چاوەڕوانی ئەوەمان نەدەكرد 

رووحانی!

ماسی 

دڵ 

بەهێز 

دەكات

بوونی هەشت منداڵ لە بنەماڵەیەكدا لە 
چین كێشەی دروست كردوە

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی فڕۆكەیەكی بێفڕۆكەوان كە بە وزەی خۆر 
كار دەكات

لە داهێنانێكی نوێدا  فڕۆكەیەكی بێفڕۆكەوان بەرهەمهاتووە كە ناوی تیتانە 
و بە وزەی خۆر كار دەكات.

كۆمپانیای دروستكەری فڕۆكەكە، نموونەی بچووكی ئەو فڕۆكەیەی بە 
سەركەوتووییەوە تاقیكردەوە.

بڕیار وایە نموونەی راستەقینەی فڕۆكەكە بە قەبارەی راستەقینەی خۆی  
بە درێژایی باڵەكانی كە درێژییان 162 سانتیمێترە لە ماوەی ئەمساڵدا بەرهەم 

بهێنرێ.
ئەو فڕۆكەیە بە تێچوویەكی زیاترەوە، توانای هەیە هەمان ئەو خزمەتانە 

پێشكەش بكات كە مانگە دەستكردەكان پێشكەشی دەكەن.

لێكۆڵینەوەیەكی نوێ ئاشكرای كردووە مەترسییەكانی تووشبوون بە نەخۆشییەكانی دڵ 
لەالی ئەو ئافرەتانەی لە سەروبەندی منداڵبووندان و ئەوانەی بە رێكوپێكی ماسی دەخۆن 

زۆر كەمترە لە چاو ئەو كەسانەدا كە ماسی هەر ناخۆن یان زۆر كەم دەیخۆن. 
ئەم لێكۆڵینەوە كە لە واڵتی دانمارك ئەنجام دراوە و گۆڤاری ئەمریكەن هارت ئۆسیشن 
باڵوی كردووەتەوە یەكەمین توێژینەوەیە كە جەخت لەسەر ئەو ئافرەتانە دەكاتەوە كە تەمەنیان 

لە نێوان 15 تا 49 ساڵیدایە و بایەخی داوە بە كاریگەرییە پۆزەتیپڤەكانی گۆشتی 
ماسی لەسەر تەندروستی دڵ. 

لێكۆلەران روونی دەكەنەوە رێژەی كێشەكانی دڵ لە دەماردا الی ئەو ئافرەتانەی 
ماسی زۆر دەخۆن یان نییە یان زۆر كەمە بە بەراورد لە چاو ئەوانەدا كە ماسی 

ناخۆن و جیاوازییەكە بە رێژەی 50 لەسەدە لە ماوەی 8 ساڵدا.
مەترسی نەخۆشییەكانی دڵ و الوازبوونی الی ئەو ئافرەتانەی ماسی 

زۆر كەم دەخۆن یان هەر نایخۆن بە رێژەی 90 لەسەد زیاترە لە چاو 
ئەو ئافرەتانە كە ماسییان كردووەتە ژەمێكی بەردەوامی هەفتانە.

توێژینەوەكە 49 هەزار ئافرەتی گرتەوە كە ناوەندی تەمەنیان 30 ساڵە.
زۆرینەی ئەو ئافرتانەی ماسی دەخۆن گوتیان لە جۆرەكانی سپی و سەلەمۆن 

دەخۆن كە رۆنی پڕ لە ئۆمێگا 3ی تێدایە كە پێدەچێ هۆكاری سەرەكی بێت بۆ 
هێشتنەوەی دڵ بە بەهێزی.

ژن و مێردێكی چینی لە دەوڵەمەندەكانی ئەو واڵتە تووشی 
كێشەیەكی زۆر بوونەوە لەبەر ئەوەی 8 منداڵیان بووە 

پێشێلكارییەكی توندی  بە  و ئەوەش لە چیندا 
یاساكان دادەنرێ، چونكە ئەو واڵتە رێگە 

منداڵ  یــەك  لە  خێزانێك  هیچ  ــادا  ن
رێوشوێنی  و  ــێ  ــەب ه ـــری  ـــات زی

هاوسەرە  دوو  ئـــەو  ســـزادانـــی 
ناچاركردنیان  لە  بوو  بریتی 
لەو  دەرەوە  ـــە  چـــوون ـــۆ  ب

ڤیالیەی تێیدا دەژیان.   
ئەو  ئـــــەوەی  وێـــــڕای 
ناوچەی  لە  دوو هاوسەرە 
باشووری  گــوانــگــجــۆی 
چین دەژین و 8 منداڵیان 

ـــــردوودا بوو،  لــە ســاڵــی راب
بەاڵم چیرۆكەكە تا ئەو كاتە 

وێنەی  كە  مــابــووەوە  نهێنی  بە 
دەزگاكانی  گەیشتە  خێزانە  ئــەو 

راگەیاندن.
ئەوە  بۆ  هێمایان  راگەیاندن  دەزگاكانی 

كرد كە ئەو دوو هاوسەرە ناچاربوون پەنا بەرنە بەر 
ئەوەی چەند ساڵێك منداڵیان  پیتاندنی دەستكرد دوای 

هەزار   15٧ نزیكەی  دەستكردیان  پیتاندنی  یەكەمین  و  نەبووە 
دۆالری ئامریكایی تێچووە. 

ئەو راپۆرتانە روونیان كردەوە كە دایكەكە خۆی 
تریشی  منداڵەكەی   5 و  بووە  منداڵی   3
ئەو  و  ــووە  ب تـــرەوە  دایكانی  بــەهــۆی 
خێزانە ناچاربوون نزیكەی 11 كەس 
بەكرێ بگرن بۆ چاودێریكردنی 

8 منداڵەكەیان.
هــەروەهــا روونــیــان كردەوە 
حكوومەتی ئەو ویالیەتەی 
دەژی،  لێ  هاوسەرەكانی 
ئاشكرابوونی  دوای 
لێكۆڵینەوەیان  دەستبەجێ 
لیاو  و  ــكــردووە  ــێ پ دەســـت 
وەزیری  بریكاری  زینبۆی 
ئەمە  ــی:  گــوت تــەنــدروســتــی 
ئەوان  ــە  ك نییە  ـــەوە  ئ ــای  ــان م
دەوڵەمەندبوون ئیدی مافی ئەوەیان 
هەبێت.  منداڵەیان  هەموو  ئــەو  هەیە 
بوونی ئەم ژمارە زۆرەی منداڵ پێشێلكاری 
یاساییە و مانای ئەوەیە ئەوان رێزیان لە بەهاكانی 

ژیان و منداڵەكانیان نەگرتووە.


