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فیدراڵ دا دێموکراتیکی  ئێرانێکی  چوارچێوه ی  له   کوردستان  کۆماری  دامه زرانی 

ژماره:٧٠٨ 
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داوا و ڕەخنە، یا هەڵوێست؟

کەماڵ کەریمی
 یەکێک لە پێش مەرجەکانی بەشداریکردن 
لە هەر هەڵبژاردنێکدا، هەوڵدانە بۆ گەیشتن 
داخوازییەکانی  و  ویست  لە  کۆمەڵێک  بە 
بە  کە  کەسانەی  ئەو  واڵت.  دانیشتووانی 
پێی پێگەی خۆیان و هەڵسەنگاندنیان لەو 
بەرنامانەی بۆ هەڵبژاردن باڵو دەکرێنەوە 
لە  بکەن.  چــۆن  و  بکەن  چ  دەدەن  بڕیار 
ئێرانیش سەرەڕای هەموو ئەو کۆسپ و 
هەڵبژاردن  ڕێی  سەر  لە  بەندوبەستانەی 
لەو  بەشێک  دیسانیش  دەکــرێ،  دروســت 
دەچنە  هەیە  دەنگدانیان  مافی  کەسانەی 
سەر سندووقەکانی دەنگدان و دەنگەکانیان 
بە و کەسەی ئومێدی پێدەبەستن دەدەن. 
سەرۆککۆماریشدا  هــەڵــبــژاردنــی  دوا  لــە 
بەو  خەڵک  لە  بــەرچــاو  بەشێکی  دیسان 
ئومێدەی ئەگەر لە چوار ساڵی ڕابردوودا 
بەجێ  بەڵێنەکانی  نەیتوانیبوو  ڕووحانی 
لە  وەک  ئەمجارەیان  بەڵکوو  و،  بگەیەنێ 
هەڵبژاردندا  بانگەشەی  کاتی  لە  قسەکانی 
بێتە  بەرنامەتر  بــە  و  ئــازاتــر  ــکــردن   دەی
پێشەوە و واڵمدەری پشتگیری و پشتیوانی 
الینگران و دەنگدەرانی بێ، دەنگی خۆیان 
بۆ سەرکەوتنی ناوبراو خستە سندووقەوە
ــی لە  ــان  ســێ مــانــگ تــێــپــەڕی و ڕووح
نوێی  دەوڵەتی  و  دانیشتەوە  خۆی  جێی 
بە  دەوڵــەتــی  سیاسەتەکانی  و  نــاســانــد 
گوێی هەمواندا دایەوە. هەر زۆر زوو بۆ 
خۆیان  کە  ئەوانەی  تایبەت  بە  هەمووان 
و  ــی  دەزان ئــەو  سەرکەوتنی  هۆکاری  بە 
چاویان لەوەبوو لە دەوڵەتی نوێدا جێگەی 
دابندرێ دەرکــەوت کە، هیچ  بۆ  تایبەتیان 
گوتەنی  فــارس  و  نیە  ــارادا  ئ لە  گۆڕانێک 
» آش همان آش و کاسە همان کاسە«. 
 هەتا ئێرەی النیکەم بۆ ئەوانەی دژبەری 
نیزامن شتێکی زۆر ئاساییە. بۆ ئەوانەش 
بەستبوو  ڕووحــانــی  بــە  ئومێدێکیان  کــە 
قارەمانەکەیان  دیسان  بۆ  کە  ئازارێکە، 
ئیستا زۆرجار  ئــەوان  بێ وەفا دەرچــوو. 
و  دەگرن  ڕووحانی  لە  ڕەخنە  ئاشکرا  بە 
بەچاودا  خۆیانیان  پشتیوانیی  و  یارمەتی 
دەدەنــەوە، بەاڵم ئەم ڕخنانە زۆرتر وەک 
گلەییەک دەچن هەتا ئەوەی وا نیشان بدەن 
کە دەیانەوێ بیکەنە بنەمایەک بۆ دەربڕینی 
بەشە  ئەم  کۆمەڵگەدا.  نێو  لە  ناڕەزایەتی 
چاویان  کە  دەگــرێ  لەخۆ  ئەوانە  زۆرتــر 
بەاڵم  دەسەاڵتە.  نێو  گۆڕانکارییەکانی  لە 
داخۆ ئەوان توانای هێنانە ئارای داواکاری 
نیە  پێدراوەکانیان  وادە  جێبەجێکردنی 
وەجــووڵــە  ئــێــران  کۆمەڵگەی  نــاتــوانــن  و 
لــە کاتی  کــە  ئێرانی  ژنــانــی  ئــایــا  بــخــەن؟ 
هەیکەلی  کــۆڵــەکــەی  ــدا،  ــەکــان ــبــژاردن هــەڵ
تەبلیغاتی ڕووحانی بوون ئیستا کە تەنانەت 
پۆستە وەزارییەکانی پێشوشیان پێ ڕەوا 
نیزام  فەلسەفەی  دەرکــەوت  و  نەدیتنەوە 
دەمێننەوە  بێدەنگ  نەگۆڕە،  ژنان  لەسەر 
یا تەنیا بە گلەییەکانیان قەناعەت دەکەن؟
                                      ل2

کورد  پرسی  نیسبەت  بە  ئیسالمی  کۆماری  سیاسەتی  لە  گۆڕان  نوختەی   ١٣٥٨ گه الوێژی   2٨ی  
باوەڕێکی  هیچ  کە  ئێران  ئیسالمیی   كۆماری   دامەزرێنەری   رێبه ر  و  خومه ینی   ڕۆژەدا  لەو  ئێرانە.  لە 
دا. کوردستان  خەڵکی  دژی  لە  جیهادی  فەرمانی  نەبوو،  کورد  نەتەوایەتییەکانی  داوا  و  ماف  بە 
توانایانەوە  هەموو  بە  کە  دا  دەنگ  ئێرانی  دەریایی!  و  ئاسمانی  وشکانی،  هێزی  سێ  هەر  فەرمانەدا  لەو  ئەو 
بێنن. کورد  سەربزێویی!  بە  کۆتایی  و  بگرن  کوردستان  ڕۆژێکدا  ماوەی  لە  و  کوردستان  سەر  بکەنە  هێرش 
سەنگەری  بە  بوو  کوردستان  هەموو  بەاڵم  سەپا،  کوردستاندا  بەسەر  سەرتاسەری  شەڕێکی  گەالوێژدا  2٨ی  لە 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  مانگدا  سێ  ماوەی  لە  و  داگیرکەر  هێزی  دژی  لە  کورد  بەربەرەکانیی  و  خۆڕاگری 
پرسی  چارەسەری  بۆ  وتووێژ  و  ئاشتی  پەیامی  بوون  ناچار  و  هاتن  چۆکدا  بە  بڕگەیەدا  لەو  ڕێبەرەکەی  و 
کوردستان.  سەر  بۆ  بەرباڵوتر  و  بەرینتر  پەالمارێکی  بۆ  خۆڕێکخستنەوە  و  کڕین  کات  بۆ  پیالنێک  بدەن،  کورد 

با وانەکانی ٢٨ی گەالوێژ
بکەینە هەوێنی یەکخستنی وزەی خەباتگێڕیمان

گەورەتر لە حیزب

)ده قی قسه کانی د. ئاسۆی 
حەسەنزادە له  کۆڕیادی 28ی 

گه الوێژدا(

سووژه ی خوێندکار و 
تایبه تمه ندییه کانی )1(

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دیموکراتی کوردستان بە بۆنەی 

٢5ی گەالوێژ

قاسملوو لە بۆتەی گۆڕانی 
فیکری دا

بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

سەروتار

نارس باباخانی/ ل٤

ئاسۆی حەسەنزادە/ ل ٥

                  ڕەحامن سەلیمی / ل٦ 

عومەر باڵەکی / ل٢و٣

سامیل بازیار / ل ٤

    د. کامران ئەمین ئاوە / ل١٠

یادی 7٢ ساڵەی دامەزرانی حیزب بەرز ڕاگیرا

پێکهێنانی سیمینارێكی سیاسی تەشكیالتی بۆ سكرتێری گشتیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستان له واڵتی دانمارك

و   ١2 یەكشەممه  و  شەممه  ڕۆژانی 
١٣ی ئاگۆست کومیتەی حیزبی دیموکراتی 
کوردستان لە واڵتی دانمارك، لە دوو ڕۆژ 
شارەکانی  لە   جیاواز  شوێنی  دوو  لە  و 
سیمیناری  دوو  »كریوە«  و  »ئاڵبۆرگ« 
مستەفا  کاک  بۆ  تەشكیالتیی  سیاسی 
پێک  حیزب  گشتیی  سكرتێری  مەولوودی، 

هێنا.
سكرتێری  سمینارەدا  ئەو  دوو  هەر  لە 
تەسەلی  و  تێر  باسێكی  حیزب  گشتیی 
به  جیهان  سیاسیی  هەلومەرجی  سەر  له 
ئێران  و  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  گشتی، 
پێوەندیی  کرد.  بەتایبەتی  کوردستان  و 
ڕۆژهەاڵتی  سیاسییەکانی  هێزە  نێوان 
بارودۆخی  لێکدانەوەی  کوردستان، 
لێکەوتەکانی  ئێران،  و  کوردستان  سیاسیی 

هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری ئەم دواییانەی 
چاوەڕوانییەکانی  وەدینەهاتنی  و  ئێران 
خەڵک لە دەوڵەتی نوێی حەسەن ڕووحانی 
مستەفا  کاک  باسەکانی  تەوەرێکی  چەند 
دووهەمی  بەشی  لە  بەڕێزیان  بوون. 
خسته  تیشكی  ڕوونی  به  سمینارەكانیشدا 
حیزب  تەشكیالتیی  بارودۆخی  سەر 
بەرپرسایەتیی  و  ئەرك  و  گشتی  به 
و  بەرەوپێشبردن  بۆ  حیزب  ئەندامانی 
حیزب.   تەشكیالتی  کاراکردنەوەی  زیاتر 
سمینارە  دوو  ئەو  دیکەی  بڕگەیەکی 
خستنەڕووی کۆمەڵێک و پرس و پرسیاری 
لەالیەن  کە  بوو  کۆرەکان  بەشدارانی 
و  سەرنج  حیزبەوە  گشتیی  سکرتێری 

پرسیارەکان واڵم درانەوە.

لە ساڵڕۆژی فەرمانی جیهادی ئایەتوڵاڵ 
لە  کوردستان  خەڵکی  بە  دژ  خومەینی 
2٨ی گەالوێژی ساڵی ١٣٥٨ی هەتاوی، 
حیزبەکانی  بەشداریی  بە  کۆریادێک 
رۆژهەاڵتی کوردستان لە شاری هەولێر 

بەڕێوەچوو.
ناوی  ژێر  لە  کە  کۆڕیادەدا  لەو 
خۆڕاگریی  رۆژی  گەالوێژ  »2٨ی 
حیزبی  هەیئەتێکی  گیرا،  کوردستان« 
بەسەرپەرستیی  کوردستان  دێموکراتی 
جێگر  ئاسۆحەسەن زادە،  دوکتور 
سکرتێری گشتیی بەشدار بوو و وتاری 
لەالیەن  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 

بەڕێزیانەوە پێشکێش کرا.
دەستەی  وتاری  کۆڕیادەدا  لەو 

ڕۆژە  مامەند  لەالیەن  ئامادەکار 
عوسمان،  مەحموود  د،  و  خوێندرایەوە 
ناسراوی  سیاسیی  کەسایەتیی 
لەسەر  وتارێکی  کوردستان  باشووری 
خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ئیسالمی  کۆماری  سیاسەتەکانی  و 

پێشکێش کرد.
دێموکراتی  حیزبی  کۆڕیادەدا  لەو 
شۆڕشگێڕی  کۆمەڵەی  کوردستان، 
ئێران،  کوردستانی  زەحمەتکێشانی 
ئێران،  کوردستانی  خەباتی  سازمانی 
کوردستان  زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی 
کۆمەڵە  و  خوێندەوە  وتاریان  حدکا  و 
سروودێکی شۆڕشگێڕی پێشکێش کران.

حیزبی دێموکراتی کوردستان پاشنێوەڕۆی رۆژی 2٥گەالوێژ 
لە ڕێوڕەسمێکی بەشکۆدا کە بە بەشداریی سەدان کەس لە کادر 
بەڕێوەچوو،  بنەماڵەکانیان  و  حیزب  ئەندامانی  و  پێشمەرگە  و 

یادی دامەزرانی خۆی کردەوە.
لەو ڕێورەسمەدا وتاری دەفتەری سیاسیی حیزب بەو بۆنەیە 
لەالیەن کاک عومەر باڵەکی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبەوە 

پێشکێش کرا.
یەکیەتیی  و  ژنان  یەکیەتیی  هاوبەشی  پەیامی  خوێندنەوەی 
الوانی  دێموکراتی  ڕۆژهەاڵتی کوردستان، خوێندنەوەی شێعر 
شۆڕشگێرانە  سروودێکی  و  گۆرانی  چەند  پێشکێشکرانی  و 

لەالیەن کۆڕی هونەریی حیزب، خوێندنەوەی پەیام و برووسکەی پیرۆزبایی چەند حیزب و ڕێکخراوی سیاسی و 
چەند تابڵۆیەکی هەڵپەرکێی کیژان و کوڕانی الوی دێموکرات کۆمەڵە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمە بوون.

لەو ڕێوڕەسمەدا دەفتەری سیاسیی حیزب لەوحی ڕێزلێنانی پێشکێش بە کۆمەڵێک پێشمەرگەی دێرینی ئەو حیزبە 
کرد کە نیزیک بە چوار دەیە لە تەمەنیان لە ڕیزی حیزبی دێموکراتدا بەختی وەدیهێنانی ئامانجەکانی کورد کردوە.

بەڕێوەچوونی کوڕیادێک بە بۆنەی ٢٨ی گەالوێژ 
لە شاری هەولێر
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پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان
 بە بۆنەی 25ی گەالوێژ

درێژەی

داواکاری و ڕەخنە، یا هەڵوێست؟

ئامادەبووانی بەڕێز!
کادر و پێشمەرگە خۆشەویستەکان! 

ئەندامان و الینگرانی حیزب لە نێوخۆی 
کوردستان و دەرەوی واڵت!

بە بۆنەی 72یەمین ساڵی دامەزرانی حیزبی 
دیموکراتی کوردستان بە نوێنەرایەتی لە الیەن 
پیرۆزباییتان  بە دڵ  پڕ  دەفتەری سیاسییەوە 
بنەماڵەی  لە  پیرۆزبایی  هەروەها  دەکەم.  لێ 
سیاسی  زیندانیانی  و  شەهیدان  سەربەرزی 
کورد  گەلی  توێژەکانی  و  چین  سەرجەم  و 
لە  کە  دەکەم  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
ماوەی 72ساڵی ڕابردوودا یار و پشتیوان و 
خەمخۆری حیزبە خۆشەویستەکەیان، حیزبی 

دیموکراتی کوردستان بوون.
25ی گەالوێژ ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی 
میژووییانەیە  ڕۆژە  لەو  یەکێک  دیموکرات، 
لە  کورد  گەلی  خەباتی  شێوازی  کە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانی گۆڕی. بە دامەزرانی 
و  نەتەوەیی  خەباتی  دیموکرات،  حیزبی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  گەلی  ئازادیخوازانەی 
کوردستان شیوەیەکی سەردەمیانەی وەرگرت 
ڕۆژە  ئەو  نوێوە.  ڕێکخستنی  قاڵبی  چووە  و 
دروستبوونی  سەرەتای  گەالوێژ  25ی  واتا 
حیزبێکی مودێرن و سەردەمیانە بوو کە توانی 
هەلومەرجی ئەوکات لە ناوچەکەدا بقۆزێتەوە. 
یەکەم هەنگاو لەم ڕاستایەدا پێکهێنانی یەکەم 
بوو  بە شێوەی کۆماری  حکوومەتی کوردی 
کە خاوەنی دامودەزگای ئیداری و دادوەری و 
ڕاگەیاندن بوو. بەم شێوەیە حیزبی دیموکرات 
جوواڵنەوەی  بەر  بە  نوێ  بەرگێکی  توانی 
ئازادیخوازیی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا 

بکا .
ڕێبەریی  بە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
پێی  سەردەمێکدا  لە  محەممەد  قازی  پێشەوا 
نایە گۆڕەپانی سیاسی و خەباتی نەتەوایەتی 
نەتەوەکان  لە  بەرچاو  بەشێکی  هێشتا  کە 
هیندیک  و  نەبوون  خۆیان  دەوڵەتی  خاوەنی 
نێودەوڵەتیدا  گۆڕەپانی  لە  ئیستا  کە  دەوڵەت 
دژایەتیی مافەکانی کورد دەکەن ئەو کات تەنیا 
بەدەوڵەتبوونیاندا  تەمەنی  سەر  بە  2٠ساڵ 
نەخشەی  سەر  لە  ناویان  و  دەبوو،  تێپەر 
سیاسی جیهاندا زۆر نوێ بوو. بەاڵم حیزبی 
کورت  ماوەیەکی  بە  کوردستان  دیموکراتی 
دوای ئیعالنی موجوودییەتی خۆی، هەوڵی دا 
بە پێکهێنانی کۆماری کوردستان، پێناسەیەکی 
مافەکانی کورد  بە  نوێ  قانوونی و سیاسیی 
بدا و بە دنیای ئەو سەردەم و دەسەاڵتدارانی 
ناوی  بە  نەتەوەیەکیش  کە  بسەلمێنێ  تاران 
کورد کە خاوەنی خاک و زمان و کلتوور و 
مێژووی خۆیەتی، لەو ناوچەیەدا بوونی هەیە.
دیموکراتی  حیزبی  کە  سەردەمە  ئەو 
کوردستانی تێدا دامەزرا سەردەمی سیستمی 
لە سەدی   ٩5 و  بوو  فیئۆدالی  و  عەشیرەیی 
خەڵک نەخوێندەوار بوون و تەنانەت لە ئاستی 
مافی  جیهانیی  جاڕنامەی  هێشتا  جیهانیشدا 
مرۆڤ باڵو نەببۆوە، بەاڵم حیزبی دیموکرات 
لەو  محەممەد  قازی  پێشەوا  ڕێبەریی  بە 
و  مافی مرۆڤ  پاراستنی  لە  باس  سەردەمدا 
یەکسانیی  و  کەمایەتییەکان  مافی  پاراستنی 
ژن و پیاو و خویندن بە زمانی زگماگی دەکا 
و هەتا ئیستا بە تێپەربوونی 72ساڵ بە سەر 
هەموو  بە  دیموکرات  حیزبی  ڕووداوەدا  ئەو 
دامەزراوە،  لە سەریان  کە  پرەنسیپانەی  ئەو 

پابەند ماوەتەوە.

ساڵەی   ٧٢ جێژنی  بەڕێزی  بەشدارانی 
دامەزرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان!

دیموکراتی  حیزبی  ساڵەی   72 مێژووی 
کوردستان پڕە لە هەوراز و نشێوی سیاسی 
بەاڵم  و شکان.  و، سەرکەوتن  تەشکیالتی  و 
ئەم حیزبە بە پێی نەریتی لە مێژینەی خۆی، 
نەبووە  لەخۆبایی  سەرکەوتنەکان  بە  قەت 
مەیدان  لە  شکانەکان  بە  کاتێکیش  هێچ  و 
مێژووی  بە  چاوێک  ئەگەر  دەرێ.  نەچۆتە 
ئەو 72 ساڵەی حیزبی دیموکراتدا بخشێنین، 
دیموکرات  حیزبی  بە  شانازییە  ئەو  دەبینین 
دابمەزرێنێ  کوردستان  کۆماری  کە  بڕاوە 
فیداکاری  بە  46و47  ساڵەکانی  لە  و 
و  کادر  و  ڕێبەری  خۆبوردوویی  لە  و 
پێشمەرگەکانی، گۆمی مەندی دەسەاڵتدارەتیی 
یەک  سەر  لە  و  بشڵەقێنێ  ئیران  پاشایەتیی 
ڕێژیمی  دژی  بە  بێوچان  خەباتی  ساڵ   33
لە پێشکەشکردنی قوربانی  پڕە  پاشایەتی کە 
و  ئەشکنجە  و  زیندان  تەحەممولکردنی  و 

   ڕووحانی چوار ساڵ لەمەوبەر و ئەمساڵیش 
قسەی  تەبلیغاتییەکانیدا  بەرنامە  لە  توندتر  زۆر 
لەسەر ماف و ئازادیی خەڵک دەکرد. ئەویش وەک 
ئێران چۆن  دەیانزانی خەڵکی  هاوبیرەکانی  هەموو 
دەبێ  چۆن  و  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  دەڕواننە 
قسەو  چوارچێوەی  بخەنە  خەڵک  بیرکردنەوەکانی 
جارێکی  وایکرد  ئەمەش  هەر  خۆیان.  باسەکانی 
بەڵکوو  بەرەی ڕووحانی،  بکەونە  ئەو خەڵکە  دیکە 
پاڵ  لە  بەاڵم ڕووحانی  بێ.  ئارەزووەکانیان وەدی 
دەدایە  سەرنجی  زۆرتر  تاکەکان  ئازادی  لە  باس 
چارەسەری  بۆ  هەوڵەکانی  و  ئابووری  کێشەی 
چارەسەری  مژدەی  ئەو  واڵت.  داڕماوی  ئابووری 
بێ  بە  دا،  خەڵکە  بەو  واڵتی  ئابوورییەکانی  کێشە 
ئەو  دیکەی  داخوازییەکانی  بداتە  سەرنج  ئەوەی 
الیانەوە  بە  ئابوورییەکان  کێشە  لە  کە  خەڵکە، 
چیان  خەڵک  دەزانێ  ڕووحانی  بێگومان  گرینگترە. 
دەوێ، و دەشزانێ پێشکەوتن و گەشەی ئابووری 
بە  پێویستی  شتێک  هەموو  پێش  واڵتێکدا  هەر  لە 
ئەگەر  و  سیاسییە  فەزای  کرانەوەی  و  ئیسالحات 
هاوتەریب ئەم دووە بەیەکەوە نەچنە پێش، ئیمکانی 
سەرکەوتنی نیە. ئەگەر لە چوار ساڵی داهاتووشدا 
وەک چاوەڕوان دەکرێ، دیسانیش تەنیا تەمەرکوزی 
و  دەرەکی  سیاسەتی  لەسەر  ڕووحانی  دەوڵەتی 
هەوڵدان بۆ البردنی تەحریمەکان بێ، ئەوا ناتوانێ 

واڵمدەری داخوازییەکانی خەڵک بێ.
   ئەوەی ئیستا لە ئێراندا بەرچاوە، بەهێزبوونی 
لە  واڵتە  مافخوازی  و  ئازادیخواز  خەڵکی  بەرەی 
بەرامبەر دەسەاڵتی مەزهەبی و دژی گەلی کۆماری 
ئیسالمیدا. هەرچەند ڕووحانی هەوڵ دەدا بە تانە و 
گلەییەکانی لە پاوانخوازەکان دڵی خەڵک خۆش بکا 
و هاوسەنگی ئەم دووبەرەیە بپارێزێ، بەاڵم خەڵک 
سەرنجدان  بە  و  دەوڵەتەکەی  پێکهاتەی  دیتنی  بە 
و  نەیتوانیوە  ئەو  کە  تێدەگەن  باش  قسەکانی،  بە 
و  بۆچوون  بە  دژ  بەرەی  لە  دەست  نایهەوێ 
دەدا  هەوڵ  ئەو  هەڵبگرێ.  خەڵک  داخوازییەکانی 
الوەکییەکانەوە،  کێشە  بە  خەڵک  سەرقاڵکردنی  بە 
بە  بەرامبەر  خەڵک  سیاسییەکانی  بیرکردنەوە 
و  شارۆمەندی  مافی  دەسەاڵتداری،  شێوازی 
باش دەزانێ  بباتەوە. چونکە  بیر  لە  ئازادییەکانیان 
تێدابێ  سیاسی  چاالکی  خەڵکێکی  کۆمەڵگە  ئەگەر 
بە  چاالکییەکانیان  و  رێکخەن  خۆیان  بتوانن  و 
ناهومێد  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ئیتر  بکەن،  ڕێکخراو 
فریودەرانەی  دروشمی  وەدوای  ئەوەی  جیاتی  لە 
ڕێگەی  لە  بیر  بکەون،  ڕووحانی  وەک  کەسانی 
لە چنگ زوڵم و  بۆ ڕزگاربوونیان  دیکە دەکەنەوە 

زۆرداری هەمەالیەنەی کۆماری ئیسالمی.
   بێ گومان خەڵک زیاتر لەوە تێگەیشتوون کە 
ناکرێ لەم هەڵبژاردن بۆ ئەو هەڵبژاردن و چاوەڕوان 
مانەوەی وادەوبەڵێنییەکان زەمان تێپەڕ بکەن. هەر 
NGO و  ڕێکخراو  ئەو  ئەوەیە،  کاتی  ئیستا  بۆیە 

یانەی زۆرجار بە مەبەستی گۆڕانخوازی پشتیوانی 
نێو  میانڕەوەکانی  یا  ئیساڵح تەڵەب  کەسایەتییە  لە 
بۆ  فشارهێنان  هۆکاری  ببنە  دەکەن،  دەسەاڵت 
سەر دەوڵەت بۆ وەبیرهێنانەوە و جێبەجێ کردنی 
بێننەوە  خەڵک  وەبیر  دەبێ  ئەوان  بەڵێنەکانیان. 
چی  هەڵبژاردندا  کاتی  لە  چاوەڕوانییەکانیان  کە 
هەڵوێستی  بە  مەجبوور  دەوڵەت  چۆن  و  بووە 
کە  تێبگەیێندرێن  لەوە  دەبێ  بکەن.  یەکالکەرەوە 
عادتیان  نیزام  ئەوەی  بۆ  بن  خۆشکەر  ڕێگە  نابێ 
دەربڕینی  داڕێژراوەکانی.  بەرنامە  قبووڵی  بە  بدا 
ناڕەزایەتی چاالکانی مەدەنی و هەڵوێستی ڕێکخراوە 
مەدەنییەکان بەرامبەر بە بەرنامە و سیاسەتەکانی 
دەوڵەت ئەگەر کاریگەریشی لەسەر ئەوان نەبێ ئەوە 
دەردەخا کە خەڵکێکی هوشیار و زیندوو چاوەدێری 
کە  ڕادێنێ  کۆمەڵگە  و  دەکا  هەڵسوکەوتەکانیان 
نەبن.  بێدەنگ  داهاتوویان  چارەنووسی  بەرامبەر 
جۆراوجۆرەکانی  بوارە  چاالکانی  و  NGOکان 
بە  خوێندن  و  زمان  پاراستنی  ژینگەپارێزان،  وەک 
ئێعتیاد وچاالکانی  زمانی دایک، پشتیوانانی تەرکی 
کارانە  ئەو  بۆ  خۆبەخشانە  کە  و......  مرۆڤ  مافی 
لە  هەزینەیەکیان  هەموو  و  داوە  هەوڵ  زۆریان 
ئەستۆگرتوە، دەبێ بە بەرزکردنەوەی داواکاری و 
پێکهێنانی ڕێکخستنی ناڕەزایەتی، دەوڵەت ناچار بە 
پاشەکشە بکەن و وا بکەن کە ئەرکەکانی جێبەجێ 
کاتی  هەڵوێستی  کە  دەردەکەوێ  بەمجۆرە  بکا. 
بەڵکوو  نیە  نیزام  لە  پشتیوانی  بۆ  هەڵبژاردنیان 

ڕێگەیەکە بۆ گەیشتن بە ماف و ئازادییەکانیان. 

ئاوارەیی و دوورەواڵتی، لە کارنامەی تیکۆشانی خۆیدا تۆمار بکا. 
ڕووخانی  و  ئێران  گەالنی  هەتا سەرکەوتنی شۆڕشی  ئاکامدا  لە 
رێژیمی پاشایەتی بۆ ساتێکیش لە تێکۆشان بە دژی ئەو ڕێژیمە 
ماوەیەکی  بە  پاشایەتی  رێژیمی  ڕووخانی  دوای  ڕانەوەستاوە.  
ڕێژەیەکی  بە  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی  کورت  زۆر  زەمەنیی 
یەکجار زۆر لە دەوری حیزبی دیموکراتی کوردستان کۆ بوونەوە 
بە  دایەوە  متمانەیان  ئەو  و وەک سەردەمی کۆماری کوردستان 
حیزبی دیموکرات کە  ئەرکی بەڕێوەبەریی کوردستان بە ئەستۆ 
لە  خۆشەویستەکەیانەوە  حیزبە  ڕێگای  لە  ئەوەی   بۆ  بگری 
بە  بەاڵم  بن.  لە چارەنووسی سیاسیی خۆیاندا بەشدار  بریاردان 
ناوی  ژێر  لە  کە  تاران  لە  دەسەاڵتداری  نوێی  سیستمی  داخەوە 
پێوەندی  لە  گرتبوو  دەستەوە  بە  دەسەاڵتی  ئیساڵمیدا  کۆماری 
ڕێچکەی  هەمان  بە  هەر  کوردستان  و  کورد  مەسەلەی  گەڵ  لە 
و  ویست  لە  تێگەیشتن  جێگای  بە  و  ڕۆیشت  پەهلەویدا  ڕێژیمی 
داواکانی خەڵکی کوردستان، شەڕی بە سەردا سەپاندن و دیسان 
بۆ جارێکی دیکە باری گرانی شەڕ و بەربەرەکانی کەوتەوە سەر 

شانی حیزبی دیموکراتی کوردستان.
 لە ماوەی 72 ساڵی رابردوودا حیزبی دیموکرات هەوڵی داوە 
ڕێژیمی  سەردەمی  لە  چ  کوردستان  خەڵکی  مافخوازیی  ئااڵی 
بە  هەر  ئێراندا،  ئیسالمیی  کۆماری  سەردەمی  لە  چ  و  شایەتی 
و  کادر  هەزار   5 لە  زیاتر  رێگایەدا  لەم  ڕابگرێ.   شەکاوەیی 
پێشمەرگە و ئەندامی حیزب و بە دەیان کەس لە ئەندامانی ڕێبەری 
)پێشەوا  یەکەمی حیزب  کەسایەتیی  و  ڕێبەر  نێویاندا سێ  لە  کە 
دەبیندرێن، شەهید  د.شەرفکەندی(  و  د.قاسملوو  محەممەد،  قازی 

بوون.
حیزبی دیموکراتی کوردستان هەموو کات دەسپێشخەر بووە بۆ 
چارەسەری ئاشتییانەی مەسەلەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
نیازپاکیی  لە  گوێیان  قەت  تاران  دەسەاڵتدارانی  داخەوە  بە  بەاڵم 
حیزبی دیموکرات نەگرتووە. هەر بۆیە ئەم حیزبە ناچار بووە لە 
شێوەکانی دیکەی خەبات بە پێی بارودۆخی گونجاو کەلک وەربگرێ 
هەڵومەرجێکدا  هیچ  لە  کوردستانیش  خەلکی  کاتدا  هەمان  لە  و 
نەیانهێشتووە حیزبی دیموکراتی کوردستان لە مەیدانەکەدا بە تەنیا 
بێ. لە گەڵ ئەوەدا فشار و توندوتیژیی زۆریان لەسەربووە بەاڵم 
هەوڵیان داوە پشتیوانی حیزبی خۆیان بن و لە هەموو رێکارەکانی 
دیموکرات  حیزبی  ئامانجەکانی  بەرەوپێشچوونی  بۆ  بەردەستیان 
کەلک  کوردستانە،  خەڵکی  ئازادییەکانی  و  ماف  دابینکردنی   کە 
وەربگرن. بەاڵم کۆماری ئیسالمی لەماوەی 3٩ ساڵی رابردوودا لە 
هیچ کردارێکی نامرۆڤانە دەرحەق بە حیزبی دیموکرات و خەڵکی 
کوردستان دەستی نەپاراستووە و بە شێوازی جۆراجۆر تێکۆشاوە 
کە  بخوڵقێنێ  بارودۆخێک  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  نێوخۆی  لە 
یەکپارچەیی نەتەوەیی تێک بدا و هەروەک لە 3٩ ساڵی رابردوودا 
هێزە سیاسییەکانی کوردستان  و  دیموکرات  داوە حیزبی  هەولی 
خەڵکی  چاوی  پێش  لە  ناڕەوا  وتۆمەتی  بۆختان  هەڵبەستنی  بە 
کوردستان ناشیرین بکا کە بە خۆشیەوە تێدا سەکەوتوو نەبووە.  
هەستیار دا  دۆخێکی  بە  ناوچەکە  کە  هەلومەرجە دا  لەو  ئیستاش 
تێپەڕ دەبێ، دەیهەوێ بە بەهانەی ئەمنیەتی هیزی زیاتری سپای 
پاسداران لە کوردستان بخزێنێ و دەستی بەکرێگیراوەکانی خۆی 
بۆ ئەنجامدانی تاوانی زیاتر دژی خەڵکی کوردستان ئاوەاڵتر بکا. 
بۆ بەربەرەکانیی زیاتر و کاریگەرتر پێویستە خەڵکی کوردستان 
بە گشتی و تێکۆشەران و چاالکانی بوارە جۆراوجۆرەکانی خەباتی 
مەدەنی بەتایبەتی لە رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ ساتێکیش بێ ئەو 
خەبات و قوربانیدانەی حیزبی دیموکرات بێننە بەر چاوی خۆیان 
و ئەو پرسیارە لە خۆیان بکەن بە بەراورد لە گەڵ  ئەو خوێن و 
قوربانیدانەی حیزبی دیموکرات لە پیناوی ئامانجەکانی گەلی کورد 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەختی کردووە، ئایا ئەوانیش ئەوەی لە 
دەستیان هاتوە، کردوویانە؟ هێنانە گۆڕی ئەم پرسیارە بە مانای 
نێوخۆی  تێکۆشەرانی  وتێکۆشانی  هەوڵ  کردنەوەی  کەمرەنگ 
کاتیک سەر دەکەوین  بزانین  ئەو راستییە  دەبێ  بەاڵم  نیە.  واڵت 
کە هەر کامێکمان چ وەک حیزب و ڕێکخراوی سیاسی و چ وەک 
بگەیەنین.  جێ  بە  خۆمان  ئەرکی  توانیبێتمان  کۆمەڵ  تاکەکانی 
ئەگەر تاکی کورد لە نێوخۆی واڵت بە ڕادەی توانای خۆی ئەرک 

هەستی  گەشەپێدانی  و  هێزکردن  بە  ڕاستای  لە 
هەوڵی  و  بکا  دەستنیشان  خۆی  بۆ  نەتەوایەتی 
لە هەلومەرجی ئیستادا بە  بدا، بە دڵنیاییەوە  بۆ 
و  دەبنەوە  کۆ  یەکتر  دەوری  لە  دەنگ  میلیۆنان 
دەبنە دەریایەکی گەورە کە کۆماری ئیسالمی لە 
ناتوانێ  و  نابێ  خۆڕاگریی  توانای  بەرامبەریاندا 
چی دیکە خۆی لە ئاستی کورد و مافەکانی  گێل 
دیکە  واتایەکی  بە  نەگرێ.  بەرچاویان  لە  و  بکا 
ئەگەر تاک تاکی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
نەتەوایەتییەکان  و  سیاسی  پرسە  بەرامبەر  لە 
کۆماری  خاترجەمی  بە  بن،  هەڵویست  خاوەنی 
پاساوی  بە  ناتوانێ  ئاسانی  بە  هەروا  ئیسالمی 
پاراستنی ئەمنیەت لە کوردستان مەسەلەی کورد 
و مافەکانی سەرکوت بکا و لە پەراوێزیان باوێ. 
قورستر  هەنگاوی  بە  دەرەوش  دنیای  ئەوکات 
بەپیر داخوازیەکانمانەوە دێ و لێمان تێدەگەن کە  
لە سەردەمی  داوا و ویستی خەڵکی کوردستان 
پێکەوە  و  دیموکراسی  سەردەمی  کە  ئیستادا 
ژیانە، داوایەکی ئەوەندە زۆر نییە کە دوور بێ لە 

پێوەرە جیهانییەکان .

ئامادەبووانی بەڕێز!
پتر  ئێستادا  لە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
دەڕوانێتە  گەشبینییەوە  بە  کاتێک  هەموو  لە 
ئاسۆی خەباتی گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی 
دەیان  وتێکۆشانی  هەوڵ  بە  چونکە  کوردستان، 
ئەو  کورد  خەباتگیرانی  و  تیکۆشەران  ساڵەی 
کورد  مەسەلەی  کە  ڕەخساوە  دەرفەتە  و  هەل 
لە بازنەی سیاسەتی ئەو دەوڵەتانە بێتەدەرێ کە 
لە هەمان  کراوە.  دابەش  بەسەردا  کوردستانیان 
پێشێ،  بێتە  ناوچەکەدا  لە  ئاڵوگۆڕێک  کاتدا هەر 
ئیستا  کورد  نەکرێ.   کورد  بۆ  حیسێب  ناکرێ 
ئالوگۆرە  لە  هەیە  ڕۆڵی  و  دیارە  فاکتەرێکی 
لە  حاڵەش  بەو  ناوچەیە دا.  ئەم  سیاسییەکانی 
بیرمان  لە  نابێ  ئێستادا  هەلومەرجی هەستیاری 
کورد  بەرژەوەندییەکانی  دەتوانێ  ئەوەی  بچێ 
و  دابین  کوردستان  پارچەکانی  لە  هەرکام  لە 
هاوهەڵوێستیی  و  یەکگرتوویی  بکا،  دەستەبەر 
پرسە  سەر  لە   کوردستان  سیاسیەکانی  هیزە 

نەتەوایەتییەکانە. 
کوردستانی  کە  ناوچە  دەوڵەتانی  کە  وا  هەر 
لە  کردوە،  دابەش  خۆیاندا  سەر  بە  گەورەیان 
ئاڵوگۆڕەکان  بە قازانجی خۆیان کەلک وەردەگرن، 
خەباتی  گۆرەپانی   حیزبە سیاسییەکانی  ئەرکی 
نەتەوایەتی لە هەر چوار پارچەی کوردستانیشە چ 
لە ئاستی ئەو بەشەی کوردستان کە خەباتی تیدا 
دەکەن و چ لە ئاستی نەتەوەیی و کوردستانیدا، 
پێکەوە هاوکار و هەماهەنگ بن و لە سەر پرسە 
ئەوەی   بۆ  بن  یەکهەڵویست  نەتەوایەتییەکان  
هەوێنی  ببێتە  یەکهەڵوێستیە  و  ئەوهەماهەنگی 
پێکهێنانی بەرەیەکی یەکگرتووی کورد کە بتوانی 
جیهان دا  سەرانسەری  لە  ئیستادا  سەردەمی  لە 
بکا. هەر  نوینەرایەتیی پرسی نەتەوایەتیی کورد 
هاوهەڵویستیی  دەکەینەوە  دووپاتی  لێرەدا  بۆیە 
پرسە  لە  کوردستان  هێزەسیاسییەکانی  نیوان 

نەتەوایەتیەکاندا ئەرکیکی نەتەوەیییە.

بەڕێزان !
ئیمە لە هەلومەرجێکدا یادی دامەزرانی حیزبی 

دەکەینەوە  کوردستان  دیموکراتی 
گەورە  کوردستانی  باشووری  کە 

سیاسەت
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پۆلێکی دیکە لە الوانی نیشتمان هاتنە ڕیزەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە

سەردانی هەیئەتێکی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی 
کوردستانی ئێران لە سکرتاریای حیزبی دێموکرات

ڕێزگرتنی سکرتێری گشتیی حدک
 لە قوربانیانی کردەوە تێرۆریستییەکەی فینالند 

بەشداریی ژنان لە بزاڤە سیاسییەکانی کورد
 لە سمینارێکی کۆمیسیۆنی تەشکیالتدا

به ڕێوه چونی چێژنی 25ی گه الوێژ له  واڵتی دانمارک

بەڕێوەچوونی دوویەمین کۆبوونەوەی دادگای
 ڕووداوی یەڵدای خوێناویی دێموکرات

هەواڵی چاالکی و تێکۆشانی حیزبی

لە بەرەبەری 25ی گەالوێژی ئەمساڵدا ، کە هاوکاتە لەگەڵ 72مین ساڵیادی دامەزرانی 
بزاڤە  لە  ژنان  بەشداریی  ژێرناوی  لە  سیمینارێک  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سیاسییەکانی کورد، لە یەکێک لە سالۆنەکانی بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک بەڕێوەچوو.
پێش نیوەڕۆی رۆژی ١٩ی گەالوێژ کۆمیسیۆنی تەشکیالتی ئاشکرای حیزب سیمینارێکی 
بۆ باس لەسەر جێگەوپێگەی ژنان لە بزاڤە سیاسییەکانی کورد بۆ  کاک سمایل بازیار، 

مامۆستای زانکۆ و کادری لێهاتووی حیزب پێک هێنا.
لەو سیمینارەدا کۆڕگێڕ لە ڕوانگەی خەسارناسییەوە باسی لە کەمڕەنگی و زۆرجار 
غایەببوونی ژنان کرد لە بزووتنەوەی سیاسی و مافخوازانەی کورد بە گشتی و بەتایبەتی 

بزاڤەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانی.
سمایل بازیار بە هەڵسەنگاندنی قوناخە جیاجیاکانی بزاڤەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بەتایبەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان هۆکاری چۆنیەتی و چلۆنایەتی بەشداریکردنی 

ژنانی کورد لەو بزووتنەوەکانی بۆ بەشداربووان شی کردەوە.
ناوبراو لە بەشی کۆتایی سیمینارەکەی بە ئاوردانەوەیەکی خێرا لە ڕێژەی بەشداریی 
ژنان لە بزاڤە سیاسییەکانی کورد وێڕای ڕەخنەگرتن لە زۆربەی الیەنە سیاسییەکان کە 
ئەو مەجالە لەبارەیان  نە ڕەخساندوە بۆ بەشداریی زیاتر و چاالکانەتری ژنان لە خەباتی 
لە  ئەرکوەخۆگرتن و هاتنەمەیدان و هیممەتکردنی خۆدی ژنانی  بەاڵم  سیاسیی کورد، 

هەموو ڕەهەندێک بە پێوێست و بە خاڵێکی پۆزتیڤ زانی.

له  كۆمیته ی دانماركی حیزبی دیموکراتی کوردستان ڕۆژی شه ممه ، 28ی گەالوێژ 
 شاری گڕێوه ڕێوڕه سمێكی به شكۆی بۆ به رزڕاگرتنی یادی 72ی ساڵه ی دامه زرانی 

حیزب پێک هێنا.
لەو ڕێوڕسمەدا په یامی كۆمیته ی حیزب له الیه ن کاک خالید ڕه واندووست، به رپرسی 
كوردستان  دێموكڕاتی  پارتی  پیرۆزبایی  په یامی  و  كرا  پێشكه ش  دانمارك  كۆمیته ی 

له الیه ن کاک عبدوواڵ پشده ری خوێندرایەوە.
بەشی دووهەمی ڕێوڕەسمەکە کۆمەڵە چاالکییەکی هونەری و کەلەپووری بوو.

دوویەمین کۆبوونەوەی دادگای رووداوەکەی شەوی یەڵدا بە ئامادەبوونی بنەماڵەی 
پارێزەرانی  لە  کەس  چەند  و،  تیرۆریستییە  کردەوە  ئەو  گومانلێکراوانی  و  قوربانیان 
خۆبەخشی ئەو پەروەندەیە  لە دادگای شاری هەولێر رۆژی 5شەممە ڕێکەوتی 26ی 

گەالوێژ بەڕێوەچوو.
ئەو کۆبوونەوەیە لە کاتێکدا بوو کە مانگی ڕابردوو یەکەم کۆبوونەوەی دادگایی هێرشە 
تێرۆریستییەکەی شەوی یەڵدا دوای گوێگرتن لە قسەی شایەتحاڵەکان و پێشکەشکردنی 

داواکارییەکان، ئەو کۆبۆونەوەیە بۆ مانگێک  دواخرا بوو.
شایەت  قوربانیان  کەسوکاری  ئامادەبوونی  بە  دادگاشدا  کۆبوونەوەی  دوویەمین  لە 
و پارێزەرانی ئەو پەروەندەیە چۆنیەتی ئەو ڕووداوە و، سکااڵی بنەماڵەی شەهیدان و 
زیان  وەبەرکەوتووان خرایە روو، بەاڵم بە هۆکاری ئامادەنوونی یەکێک لە دادوەرەکان، 

بڕیاری کۆتایی دادگا مانگی داهاتوو دواخرا.

پێش نیوەڕۆی رۆژی دووشەممە، رێکەوتی١6ی گه الوێژی ١3٩6ی هەتاوی پۆلێکی 
دیکه  له  الوانی دەروەستی رۆژهه اڵتی کوردستان، دوای تێپەڕاندنی سەرکەوتووانەی 
دەورەی 223ی سه ره تایی پێشمه رگه  له  بناری چیای هه ڵگورد و لەبەرکردنی بەرگی 
پیرۆزی پێشمەرگانە، پەیوەست بە ریزی تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

بوون.
لە ڕێوڕەسمێکدا کە بەو بۆنەیە گیرابوو، سۆفی ئه حمه د سادقپوور، کادری لە 

میژینەی حیزب وتارێکی پێشکێش کرد و له سەر چۆنیه تی په روه رده  له نێو ڕیزەکانی 
حیزب و هه روه ها ئه رکی داهاتووی بەشدارانی دەورەی سەرەتایی پێشمەرگە بۆ 

بەشدارانی جێژنەکە دوا.
لە بڕگەیەکی دیکەی رێورەسمەکەدا خالید حه سه نخاڵی، یەکێک لە مامۆستایانی 
فێرگەی سیاسی _ نیزامیی حیزب، راپۆرتێکی لەپێوەندی لەگەڵ وانه کانی فێرگه  و 

چۆنیەتیی بەڕێوەچوونی دەورەی 223ی سەرەتایی پێشمەرگە پێشکه ش  کرد و پەیامی 
بەشدارانی دەورەکە کامیل عه زیزی، یەکێک لە بەشدارانی دەورەوە خوێندرایەوە. 

ڕۆژی دووشەممە، 3٠ی گەالوێژ هەیئەتێکی ڕێبەریی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی، سکرتێری 

گشتیی ئەم ڕێکخراوەیە سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و 
لەالیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزبەوە بە سەرپەرستیی د. ئاسۆ حەسەن زادە، جێگری 

سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازیی لێکرا.
لەو دیدارەدا پێداگری لە سەر پێویستیی ساغبوونەوە لە سەر پالتفۆڕم و قەوارەیەک 

بۆ تین بەخشینەوە بە خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کرا و دوو الیەن 
وێڕای باس لە کۆمەڵە بابەتێکی سیاسیی ڕۆژ لە ئێران و کوردستان، ئێران لە 

سیاسەتی نێودەوڵەتی، دەوڵەتی نوێی حەسەن ڕووحانی، پرسی کورد لە بەشەکانی 
دیکەی کوردستان بە تایبەت پرسی گرینگی ڕێفراندۆم بۆ سەربەخۆیی لە باشووری 

کوردستان تاوتوێ و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر کرا.

ڕۆژی دووشەممە، 3٠ی گەالوێژ هەیئەتێکی ڕێبەریی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی، سکرتێری 

گشتیی ئەم ڕێکخراوەیە سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و 
لەالیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزبەوە بە سەرپەرستیی د. ئاسۆ حەسەن زادە، جێگری 

سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازیی لێکرا.
لەو دیدارەدا پێداگری لە سەر پێویستیی ساغبوونەوە لە سەر پالتفۆڕم و قەوارەیەک 

بۆ تین بەخشینەوە بە خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کرا و دوو الیەن 
وێڕای باس لە کۆمەڵە بابەتێکی سیاسیی ڕۆژ لە ئێران و کوردستان، ئێران لە 

سیاسەتی نێودەوڵەتی، دەوڵەتی نوێی حەسەن ڕووحانی، پرسی کورد لە بەشەکانی 
دیکەی کوردستان بە تایبەت پرسی گرینگی ڕێفراندۆم بۆ سەربەخۆیی لە باشووری 

کوردستان تاوتوێ و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر کرا.

سیاسەت و هەواڵ

ماوەیەکی  دوای  کوردستان  هەریمی  واتا 
بەرچاو لە خۆ بەڕێوەبردن وهەوڵدان بۆ لێک 
تیگەیشتن لە گەڵ بەغدا و بەربەرەکانییەکی 
سەخت و دژوارلەگەڵ داعش، ئیستا بریاری 
ئەمسال دا  زایینییی  ٩ی  مانگی  لە  داوە 
لە  بریاردان  مافی  سەر  لە  گشتپرسی 
بکا. حیزبی دیموکراتی  چارەنووسی خۆی 
بە  گشپرسی  بەڕێوەچوونی  کوردستان 
لە  کورد  گەلی  ئەوالی  ئەمالو  بێ  مافی 
باشووری کوردستان دەزانێ و هیواخوازە 
کوردستان  باشووری  لە  کورد  گەلی  کە 
چەشنە  لەهەر  دوور  بە  و  یەکگرتووانە 
بەهۆگری  حیزبی،  زیانباری  ملمالنییەکی 
لە  بەرینترەوە  چی  هەر  بەشدارییەکی  و 
کوردستاندا  سەربەخۆیی  بۆ  گشتپرسی 
کوردستان  سەربەخۆیی  بن.  بەشدار 
میژینەی  لە  ئاواتێکی  کە  کاتەدا  لەو  هەر 
کاتدا  هەمان  لە  نەتەوەکەمانە،  ڕۆڵەکانی 
مافێکی سروشتی و سیاسیی گەلی کوردە، 
هەر بۆیە بەشداری کردنی بەرینی خەڵکی 
لە  پێکهاتەکانیەوە  هەموو  بە  کوردستان 
پێش چاوی دۆست و دوژمن ئەو ڕاستییە 
پرسە  ئاستی  لە  کورد  کە  دەسەلمێنێ 
نەتەوایەتییەکانیدا یەکدەنگ و یەکهەڵویستە. 
ئیرادەی  نوێنگەی  دەتوانی  ڕاپرسییە  ئەو 
هەموو گەلی کورد لە باشووری کوردستان 
بێ، کە بێ شک سەرکەوتنی بە ڕێژەیەکی  
ئەو  هەموو  ئاست  لە  ئەمەغناسییە  زۆر، 
لە ئاست  پێناوەدا ڕژاون و  لەو  خوینانەی 
بەخت  ڕێگایەدا  لەو  گیانانەی  ئەو  هەموو 
کراون. لەهەمان کاتدا و لە درێژخایەنیشدا 
بزاڤی  بۆ  گەورەیە  سەرکەوتنێکی 
دیکەی  پارچەکانی  لە  رزگاریخوازی کورد 

کوردستان .
ئێمە لە بارەی بزووتنەوەی کورد لە دوو 
لە  واتە  کوردستانیش  دیکەی  بەشەکەی 
باکوور و خۆراواوە بە هیوا و گەشبینییەوە 
دەڕوانین. مەسەلەی کورد لەم دوو بەشەی 
سیاسی  هەلومەرجی  پێی  بە  کوردستان 
هاتوونەتە  دەرفەتانەی  ئەو  و  ناوچەیی  و 
گەشەی  ڕابردوو  سااڵنی  چاو  لە  پێش، 
بواری  لە  و  دیتوە  خۆیەوە  بە  بەرچاوی 
دەوڵەتانەی  ئەو  سنووری  سیاسییەوە 
دابەش  سەردا  بە  کوردستانیان  کە  بڕیوە 
قەزیەی  دڵنیاین کە  لەوە  بۆیە  کراوە. هەر 
سەرەڕای  کوردستان  باکووری  لە  کورد 
لە  تورکیە  دەوڵەتی  دژایەتییەکانی  هەموو 
١٠-١5ساڵ  دۆخی  بۆ  ناگەڕێتەوە  گەڵی، 
لەوە پێش و درەنگ یا زوو مەسەلەی کورد 
خۆراوای  لە  دەبێ.  چارەسەر  تورکیە  لە 
کوردستانیش دەبینین کە  کورد ڕۆژ بە رۆژ 
لە گۆرەپانی  بەهێز  فاکتەریکی  زیاتر وەک 
ئاڵوگۆرە  نێوەندی  لە  و  داعش  شەری 
سووریەدا،  بە  پێوەندیدار  سیاسییەکانی 
خۆی دەنوێنێ. هەر بۆیە گومانمان نیە کە 
ئایندەی سووریە دا وەک یەکیک  لە  کورد 
بێبەشیی  و  دەبینێ  رۆڵ  کاراکتەرەکان  لە 
کورد و حاشاکردن لەو نەتەوەیە لە واڵتی 

سووریە، کۆتایی پێ دێ.

٢٥ی  جێژنی  بەریزی  بەشدارانی 
گەالوێژ!

ڕووحانی  کە  دەبی  حەوتوویەک  ماوەی 
بۆ  ئێران،  ئیسالمیی  ڕێژیمی  سەرکۆماری 
سوێندی  سەرکۆمار  وەک  دووهەم  جاری 
یاسایی خواردوە و کابینەی نوێی خۆی بە 
مەجلیس ناساندوە. ڕووحانی لە چوار ساڵی 
رابردوودا نەیتوانی زۆربەی ئەو بەڵێنانەی 
لە کاتی پروپاگەندەی هەڵبژاردندا بە خەلکی 
دابوون، جێبەجێیان بکا و تەنانەت لە ئاستی 
پێگەی  و  جێگە  نەیتوانی  نێودەوڵەتیشدا 
کۆماری ئیسالمی بەو شێوەیەی کە خۆی 
دەیەویست جێگیر بکا. لە ئاستی نێوخۆییدا، 
بە  مرۆڤ  مافەکانی  پێشێلکردنی  و  ئێعدام 
زیادبوون  لە  ڕووی  بەرچاو  شێوەیەکی 
کرد. لە بواری ئابوورییەوەڕرێژەی بێکاری 
هەڵکشانی بە خۆیەوە دی و نرخی تمەنی 
وەک  دەرەکی  دراوی  بەرامبەر  لە  ئیرانی 
بازاری  و  نزمە  دا هەروا  ئەمریکا  دۆالری 
ئیران بە کەلوپەلی هاوردەی دەرەجە دوو 
خوارەوەیە  لە  زۆر  کوالێتیان  کە  سێ  و 
ئابووریی  راستیدا  لە  و،  هەڵدەسووڕێ 
ئیران زیاتر بەکارهێن بووە هەتا بەرهمهێن.
ساڵی  چوار  ماوەی  لە  ڕووحانی   
داهاتوودا لە ئاستی نێوخۆیی و نیودەوڵەتیدا 
و  ئەرک  کۆمەڵێک   بەرعۆدەی  دەبێ 
بەرپرسیارەتی بێ. ئەو سەرکۆمارە لەگەڵ 
کەڵەکەبووی  داوای  و  چاوەڕوانی  دەیان 
ژیانێکی  داوای  بەرەوڕوویە.  ئێران  خەڵکی 
ئاسوودە و واڵتێکی ئەمین کە تێیدا کەرامەتی 
ئینسانی پارێزراوبێ، جێبەجێ کردنی مادە 
و برگەکانی برجام )ڕێککەوتننامەی ئەتۆمیی 

ئیران  پابەندبوونی  5+١(و  وواڵتانی  ئیران 
بەو رێککەوتننامەیە، ڕەواندنەوەی دردۆنگی 
لەگەڵ  پێوەندییەکان  کردنەوەی  ئاسایی  و 
ئێران،  دەوروبەری  و  دراوسێ  واڵتانی 
کاروباری  لە  دەستوەرنەدان  و  کشانەوە 
لوبنان  و  و سووریە  عێراق  وەک  واڵتانی 
ئابووریی  وەزعی  لە  چاکسازی  یەمەن،  و 
دراوی  نرخی  بەرزکردنەوەی  و  ئیران 
پیشەسازی  بەشی  بە  پەرەپێدان  و  ئیرانی 
و کەرتی کشتوکاڵ و بەربەرەکانی لە گەل 
کە  خۆڵبارین  و  بێ ئاوی  و  ویشکەساڵی 
ناوچەجۆراوجۆرەکانی  بەرچاوی  بەشێکی 
لە  هوی  بوونەتە  و  گرتۆتەوە  ئیرانیان 
سەرهەڵدانی  و  بەروبووم  نێچوونی 
هەلی  خوڵقاندنی  جۆراوجۆر،  نەخۆشیی 
بیکاری،  ڕێژەی  هێنانەخواری  و  کار 

نەخۆشیە  گەڵ  لە  زانستیانە  بەربەرەکانیی 
دەستی  کورتکردنەوەی  کۆمەاڵیەتییەکان، 
سپای  تایبەتی  بە  چەکدارەکان  هێزە 
پاسداران هەم لە سەرکوتی خەلک و هەم 
بە  خەلکدا،  ماددی  سامانی  تااڵنکردنی  لە 
و  نەتەوەیی  کەمینە  مافی  ناسینی  ڕەسمی 
ئەو  پاراستنی  و  مەزهەبییەکان  و  ئایینی 
الوان  و  ژنان  مافەکانی  پاراستنی  مافانە، 
کار  و  خوێندن  هەلی  دەستەبەرکردنی  و 
بۆ دابینکردنی ژیانێکی باشتر لە ئایەندەدا، 
ئەوانە و دەیان  پرس و چاوەڕوانیی دیکە 
لە سەر ڕێگای ڕووحانین.  ئایا  لە توانا و 
ماهییەتی ناوبراو دایە وادەکانی سەردەمی 
هەڵبژاردن جێبەجێ بکا و واڵمێکی گونجاوی 
بۆ ئەو چاوەڕوانیانە هەبێ؟ ڕووحانی  لە 
بەر دەم دوو ڕێیانێک دایە یا دەبێ بەرەی 
بەوان  پشتبەستن  وبە  هەڵبژێرێ  خەڵک 
البدا،  خۆی  ڕێگای  سەر  لە  کۆسپەکان 
پۆستی  لە  البردنیشی  بە  ئەگەر  تەنانەت 
وەک  هەر  یا  بێ!  تەواو  سەرکۆمارییش 
چوار ساڵی ڕابردوو بە بیانوو هێنانەوە و 
پاساوی جۆراوجۆر کات تێپەر بکا. هیوای 
و  چین  پێداگریی  و  گوشار  ئەوەیە  ئێمە 
توێژە جۆراوجۆرەکانی خەڵک، ڕێگای ئەوە 
بە سەرکۆماری ئێستا و کۆماری ئیسالمی 
وا  هەر  کە  نەدەن،  خۆیدا  تەواوەتیی  لە 
درێژە بە پێشێلکردن و پشتگوێخستنی داوا 

و مافەکانی خەڵک بدەن. 
ڕاستییەک کە خەڵکی ئێران دەبێ هەموو 
ڕووحانی  کە  ئەوەیە  بێ  بیریان  لە  کات 
ئارادابوونی  لە  بێ  دیکە،  کەسێکی  هەر  یا 
سەبارەت  خەڵک،  حوزووری  و  خەبات 
ئیسالمی  کۆماری  بەرژەوەندییەکانی  بە 
بەربەستانەی  و  کۆسپ  ئەو  هۆی  بە  یا 
بۆیان دروست دەکرێ، بە هاسانی داوا و 
دەخەن.  پشتگوێ  خەڵک  چاوەڕوانییەکانی 
لە  بەشدار  چاالکانی  وەبیر  تایبەتی  بە 
ڕۆژهەاڵتی  لە  مەدەنی  بزووتنەوەی 
لە  ئەوە  کە  دێنینەوە  کوردستانی 
سەر  لە  ئەوان  پیداگریی  و  مەیداندامانەوە 
داواکانیان بە پشتیوانیی خەڵکی کوردستانە 
کە دەتوانێ دەسکەوتی لێ بکەوێتەوە نەک 
هیوابەستن بەم یا ئەو سەرکۆمار و کابینە 

و کاربەدەستی کۆماری ئیسالمی. 
هاوپێوەندی  پێویستیی  کە  دایە  لێرە 
و  خەباتگێرەکان  هێزە  هاوکاریی  و 
خۆ  زیاتر  جاران  لە  نێوخۆ  تێکۆشەرانی 

و  کار  کە  هاتوە  ئەوە  کاتی  دەنوێنێ. 
ڕێکخراوە  و  حیزب  خەباتی  و  تیکۆشان 
سیاسییەکان و بەشدارانی خەباتی مەدەنی 
لە نێوخۆی کوردستان لە ڕاستای یەکتردا 
ڕێکخراوە  سەر  دەکەوێتە  ئەوەندەی  بێ. 
کوردستان،  رۆژهەاڵتی  سیاسییەکانی 
پێویستە هەوڵەکانیان بە مەبەستی یەکگرتن 
و هاوکاری لەگەڵ یەکتر  بۆ وەڕێخستنی 
کۆماری  بەرامبەر  جیددیتر  خەباتێکی 
هەموو  پێی  بە  بکەنەوە.  چڕتر  ئیسالمی 
ئاستی  لە  ئیسالمی  کۆماری  لێکدانەوەکان 
بەرەوڕووی  نێودەوڵەتیدا  و  ناوچەیی 
و  جێگە  ئەو  و  دەبێتەوە  زیاتر  گوشاری 
پێگەیەی ئێستا هەیەتی ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو 
الوازتر بوون دەچێ. ئەم گوشارە دەرەکییە 
ئەگەر لەگەڵ گوشاری نێوخۆیی کە بریتییە 

جۆراجۆرەکانی  توێژە  و  چین  خەباتی  لە 
بە  بێ،  هاوکات   مافەکانیان،  بۆ  خەڵک 
دەخاتە  ئیسالمی  کۆماری  دڵنیاییەوە 
و  پاشەکشە  بە  ناچار  و  تایبەت  دۆخێکی 
ملدان بۆ بەشێک لە داواکانی خەڵکی دەکا. 
نیوخۆیی  ئاستی  لە  وایە  پێمان  بۆیە  هەر 
لە  بەشدار  جۆراوجۆەرکانی  بەشە  و 
خەباتی مەدەنییشدا هاوکاری و یەکگرتن و 
هاوپشتیی یەکتر لە الیەک و، لێک تێگەیشتن 
لە  و هاوکاری و هاودەنگی و هەماهەنگی 
کوردستان  سیاسییەکانی  ڕێکخراوە  گەڵ 
بە هەلومەرجی نوێ،  زۆر  بۆ واڵمدانەوە 

پێویستە.
 

هۆگرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان!
حیزبی  دامەزرانی  72ساڵەی  لە  
دیموکراتی کوردستاندا، دڵنیاتان دەکەینەوە 
تا  خەبات  سەر  لە  ئێمە  حیزبی  کە 
وەدیهێنانی ئامانجە ناسراوەکانی، شێلگیر و 
بەردەوام دەمێنێتەوە. لەم خەباتەشدا وەک 
هەمیشە بە پشتیوانی و هاوکاریی بێدریغی 
دا  بۆنەیە  لەم  هیوادارە.  و  دڵگەرم  ئێوە 
جیی خۆیەتی ساڵو بنێرم بۆ  گیانی قازی 
حیزبی  دامەزرێنەری  و  پێشەوا  محەممەد، 
ساڵو  هەروەها  کوردستان،  دیموکراتی 
تێکۆشەران  و  ڕێبەران  هەموو  بۆ  دەنێرم 
و دڵسۆزانێک کە لە ژێر ئااڵی ئەم حیزبەدا 
گیانی خۆیان لە پێناوی ئامانجەکانی  گەلی 
کورددا بەخت کرد. ساڵوی ئەمەگناسییش 
بۆ هەر تێکۆشەر و دڵسۆزێکی کورد لە هەر 
ئااڵی  کە  جیهان،  و  کوردستان  شوێنێکی 
خەباتی حیزبی دیموکراتی کوردستانیان بە 
شەکاوەیی  بە  هەر  و  ڕاگرتوە  شەکاوەیی 

دەیهێڵنەوە.
ئێوە  لە  گەالوێژ  25ی  دیکە  جارێکی 
پیرۆز. بەو هیوایەی بە خەبات و تێکۆشانی 
دڵسۆزانی  و  هۆگران  ئێمە  هەمووی 
حیزبی  تەمەنی  نوێی  ساڵی  دیمۆکرات، 
و  سەرکەوتن  لە  پڕ  ساڵێکی  دیموکرات 

رووداوی خۆش بێ.

دەفتەری سیاسی
 حیزبی دیموکراتی کوردستان
٢٥ی گەاڵوێژی1396هەتاوی

]دەبێ ئەو راستییە بزانین کاتیک سەر دەکەوین کە هەر کامێکمان 
چ وەک حیزب و ڕێکخراوی سیاسی و چ وەک تاکەکانی کۆمەڵ 
توانیبێتمان ئەرکی خۆمان بە جێ بگەیەنین. ئەگەر تاک تاکی 

کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بەرامبەر پرسە سیاسی و 
نەتەوایەتییەکان خاوەنی هەڵویست بن، کۆماری ئیسالمی هەروا 

بە ئاسانی ناتوانێ بە پاساوی پاراستنی ئەمنیەت مەسەلەی کورد 
و مافەکانی سەرکوت بکا و لە پەراوێزیان باوێ. ئەوکات دنیای 

دەرەوش بە هەنگاوی قورستر بەپیر داوا ڕەواکانمانەوە دێ[
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لە ساڵی ١٩7٠ دا دوکتور قاسملوو بە ڕەسمی حیزبی 
حیزبی  ئەندامی  دەبێتە  و  دێڵێ  بەجێ  ئێران  ــوودەی  ت
حیزب  سێی  کۆنفڕانسی  لە  و  کوردستان  دێموکراتی 
ئەو  بە سکرتێری  لە کۆنگرەی سێهەمدا دەبێ  و دواتر 
حیزبێکی  سکرتێری  بە  ببی  ئەتۆ  سرووشتییە  حیزبە. 
تۆ  بۆ  کــورد  مەسەلەی  بــەدواوە  لــەوە  یانی  نەتەوەیی 
مەسەلەی ئەساسییە و چارەسەری پرسی کورد بۆ تۆ 
لە سەرەووی هەموو پرسەکانی دیکەی کۆمەڵگەیە. هەر 
دێموکرات  دروستبوونی حیزبی  پێویستیی  ئەساسدا  لە 
چییە؟ فەلسەفەی وجوودییەکەی چییە؟ هەموو حیزبێک 
لە ئاکامی کەلێنە کۆمەاڵیەتییەکاندا دروست نابن، جا ئەو 

کەلێنانە یا چینایەتییە یا مەزهەبییە یان نەتەوەییە.
حیزبی دێموکراتیش زەروورەتی پێکهاتنەکەی لە سەر 
ئەو ئەساسە درووست بووە کە کەلێنی نەتەوەیی هەبوو 
زەروورەتــی  میللی  مەسەلەی  چارەسەری  و  ئێراندا  لە 
دروستبوونی حیزبی دێموکراتی پێک هێناوە. ئێستا ئەو 
پرسیارەش لە جێی خۆی دایە کە ئایا دوکتور قاسملوو 
دەبێ  دروســت  لــەودا  23ســاڵ  دوای  کە  ئاڵوگۆرە  ئەو 
کتوپڕە؟ نا ئەمە شتێکی مێژووکردە و بە زەمان هاتووە 
کردوە.  دروست  تێدا  گۆڕانکارییەی  ئەو  وردە  وردە  و 
ئاڵۆگۆڕەی  ئەو  ئەوەی بچینە سەر چییەتی  بەاڵم پێش 
بووە  دروســت  قاسملوودا  د.  سیاسیی  ئەندێشەی  لە 
دوکتور  ئایا  کە  بکەین  لەوە  باسێک  با  هۆکارەکانی،  و 
قاسملوو کەسێکی نەتەوەیی بووە یا نەتەوەیی نەبووە؟ 
بەشێک لە وەاڵمی ئەو پرسیارە لەو باسەدا دراوەتەوە، 
بەاڵم زۆر کەس دەڵێن چونکی قاسملوو خودموختاری 
ویستووە کەوابوو نەتەوەیی نەبووە. ئەم باسە هەیە و 
ئێستا هەندێ ئینترناسیونالیستی دۆینێ و ناسیونالیستی 
ئەمڕۆ ئەو قسانە دەکەن، دیارە خۆ ئەوە باشە و ئێمەش 
بووە  دروست  لەواندا  گۆڕانەی  لەو  دەکەین  پێشوازی 
ناسیونالیست،  بوونە  بوون  ئینترناسیونالیستەوە  لە  و 
لە  پێشوازی  و  ئەوەیە  باسەکە  هەر  بنەڕەتدا  لە  دیارە 
گۆڕان دەکەین و دەڵێین کە ئینسان دەبێ بگۆڕدرێ و 
ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێ، بەاڵم ئەوان دەڵێن لەبەر ئەوەی 
یەکەم  لە  و  کوردستاندا  دێموکراتی  حیزبی  بەرنامە  لە 
بەرنامه  دا لە ساڵی ١٩7١ حیزب باسی لە خودموختاری 
چەند  کە  وتووێژەی  لەو  یا  نەبووە،  نەتەوەیی  کردووە 
بۆوە  تەلەڤیزیۆنی بی بی سی باڵو  لە  پێش  لەوە  ساڵ 
»عینایەت  پێش  لــەوە  ساڵ   25 وتووێژە  ئەو  دیــارە   _
فانی« لەگەڵ دوکتور قاسملوو کردبووی و لەوێدا باس 
لە ئێرانی بوون دەکا و لەسەر ئەوە زۆر باس کرا کە 
ئەوەتا خۆی پێ ئێرانییە. ئەمن دەمەوێ وەاڵمی ئەوانە 

بدەمەوە و لەسەر ئەو باسانە تۆزێک ڕاوەستم.
ئاسۆی  لە  قاسملوودا  لە ستراتژیی دوکتور   : یەکەم 
بوونی  سەربەخۆ  کوردستانی  هەمیشە  ئــەودا،  دووری 
هەبووە. بۆ ئەوە بەڵگە زۆرە کە دەیانهێنمەوە. با بچن 
بەرهەمەکانی بخوێننەوە و وتوێژەکانی ببینن تا بزانن کە 
لە ئاسۆی دووری ئەودا  هەمیشە کوردستانی سەربەخۆ 

و کوردستانی یەکپارچە هەیە و هەمیشەش بووە.
بە  با  پێشدا  لە  بکەین.  نموونەیەک  چەند  لە  باس  با 
کەشکوڵی  ئیرەج  پێبکەین،  دەست  کەشکوولی  ئیرەجی 
کە  بــوو  ــوودە  ت حیزبی  ئینقالبی  سازمانی  ئەندامێکی 
کوردستان  بــاشــووری  لە  ١347_١348دا   ساڵەکانی 
کوردستان  باشووری  ڕێگای  لە  دەیانویست  و  بــوون 
چاالکیی  و  بەرنامەکانیان  کوردستانەوە  ڕۆژهەاڵتی  و 
کە  کات  ئەو  دەڵێ:  ئەو  پێبدەن.  پەرە  ئێراندا  لە  خۆیان 
ئێمە  بوونی  لە  ئێمە کەوت  بە  قاسملوو چاوی  دوکتور 
لە کوردستانی عێڕاقدا ڕازی نەبو. ئەو پێی خۆش نەبوو 
لە کوردستان الوانی کورد  ئێرانی  مارکسیستەکانی  کە 
دوکتور  دەڵــێ  کەشکوڵی  ڕاکێشن.  کۆمۆنیزم  الی  بۆ 
کوردستان  لە  سەراسەری  چەپی  بوونی  لە  قاسملوو 
ناڕازییە و نەیدەویست الوی کورد بۆ الی ڕێکخراوێکی 

چەپی سەراسەری بڕوا.
دێمکرات  حیزبی  برنامەی  بێنینەوە،  با  دیکە  بەڵگەی 
لە  دواتر  و  کۆنفڕانسی سێ  لە  کە سەرەتا  کوردستان 
لە  و  یەکەم  فەسڵی  لە  کــرا،  پەسند  دا  سێ  کۆنگرەی 
ئامانجی  دڵێ:  دووهەمدا  خاڵی  لە  گشتییەکاندا،  ئامانجە 
پێکهێنانی  کــوردســتــان  دێموکراتی  حیزبی  دۆاڕۆژی 
ئەو  کوێ  لە  دادپەروەرانەیە.  سۆسیالیستیی  کۆمەڵێکی 
ئەوە  ڕوونــە  نا  ئێرانێ.  لە  ناڵێ  خۆ  پێکدێ،  کۆمەڵگەیە 
دووروی  ئاسۆی  لە  دەڵێین  کە  ئەوەیە  کوردستانە،  بۆ 
ئەو دا، کوردستانی سەربەخۆ هەیە. سەرنج بدەنە ئەوە 
پێکهێنانی  ئەو  دەڵــێ.  وا  برنامەکەدا  خودی  لە  هەر  کە 
بۆ  ــەوەی  ئ نــاوێ  ئێران  بۆ  سۆسیالیستیی  کۆمەڵێکی 
ئابووریی  کوردستان  لە  ناکرێ  خۆ  دەوێ.  کوردستان 
سۆسیالیستی پیادە بکرێ و لە شوێنەکانی دیکەی ئێران 
بەڕێوەبچێ.  )ســەرمــایــەداری(  ئــازاد  ــازاڕی  ب ئابووریی 
ڕاشکاوانەتر  ١362دا  ساڵی  لە  دواتر  قاسملوو  دوکتور 
کۆمەڵگەیە  ئەو  کە  دەکا  لەوە  باس  لە »کورتەباس« دا، 
و ئەو سۆسیالیزمەی بۆ کوێ دەوێ. لەوێ بە ڕوونی 
هەر  دەوێ.  کــوردســتــان  بــۆ  ئامانجەی  ئــەو  کــە  ــێ  دەڵ
بۆخۆیشی  و  دەکا  پرسیارێک  قاسملوو  دوکتور  لەوێ 
ئەو سووسیالیزمەێ دمانەوێ  واڵم دەداتەوە. دەپرسێ 
دایبمەزرێنین چ جۆرە سووسیالیزمێکە و ئایا بە تەواوی 

قاسملوو، ناسیونالیزم و ئەندێشەی چەپ)2(
قاسملوو لە بۆتەی گۆڕانی فیکری دا هەفتا و دوو ساڵ بە سەر تەمەنی 

حــیــزبــی دێــمــوکــراتــدا تــێــدەپــەڕێ، 
هیچ  ــووکــەش  ــەن ه ــا  ت ــە  ک حیزبێک 
لە  دیــکــه  سیاسی  ڕێــکــخــراوەیــەکــی 
و  دەسکەوت  نەیتوانیوە  کوردستان  پارچەی  چوار  هەر 
دیارترینی  گومان  بێ  کە  کاتەوە،  دووپات  شانازییەکانی 
بوو  کوردستان  کۆماری  دامەزراندنی  دەسکەوتانە  ئەم 
لەسەر بنەمای گوتارێکی نەتەوەیی کە کلیل وشەکانی ئەم 
سەر  بە  ئێستاش  تا  ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  گوتارە 

گوتاری پارچەکانی تردا زاڵ و دیارە.
دیکەی حیزبی  بێشک دەکرێ زۆر دەسکەوتی گرینگی 
دێموکراتی کوردستان بەتایبەتی هی سەرەتای دامەزرانی 
ــانــەش،  دەســنــیــشــان بــکــەیــن بـــەاڵم جــگــە لـــەم دەســکــەوت
حیزبی  هێندەی  کـــوردی  حیزبێکی  هیچ  دڵنیاییەوە  بــە 
دێموکرات تووشی کارەسات نەبووە، لە هەرەسی کۆماری 
تا  بگرە،  نەمرڕا  پێشەوای  لە سێدارەدرانی  و  کوردستان 
دابڕان و لەتبوون و شەهید بوونی سەرکردە کاریزماکانی 
و دواجار ئەم دۆخە نالەبارەی ئێستای خەباتی ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان.
بــەدەر  هــاتــووە و  لــەم دەسکەوتانەی وەدســت  ــەدەر  ب
دێموکرات  حیزبی  هاتووە،  بەسەریدا  کارەساتانەی  لەم 
ئەم  کــوردە.  نەتەوەی  مێژووی  حیزبی  »بەرپرسترین« 
حیزبه له زۆر بڕگەی مێژووی تێکۆشانی خۆیدا غەدری 
لە خۆی کردووە، بەاڵم داڵدە و یارمەتیدەری شۆڕش لە 
نــەداوە  الی  نەتەوەیی  ڕێبازی  لە  بــووە،  دی  پارچەکانی 
حکوومەتی  لەگەڵ  هەڵسوکەوت  لە  ساتێک،  بۆ  تەنانەت 
کوردستاندا  تری  پارچەکانی  دراوسێی  واڵتانی  ناوەندی 
هــەرگــیــز بــەرژەوەنــدیــی بــراکــانــی فــیــدای بـــەرژەوەنـــدی 
و  بەرپرسیارییەت  بە  هەست  ئەم  و...  نەکردووە  خۆی 
قاسملوو،  دوکــتــور  شەهید  تەعبیری  بە  مەسئوولییەتە 
کۆمەاڵنی  لــەالی  کۆمەاڵیەتی  ســەرمــایــەی  گــەورەتــریــن 
ئــەگــەر ئەم  ــردووە. خــۆ  ــازکـ بــۆ سـ خەڵکی کــوردســتــان 
ڕۆژهــەاڵت  خەڵکی  ــەالی  ل وێنەیەی  بێ  خۆشەویستییە 
بوو  ساڵ  دەمێک  نەبوایە  گەلە  ئەم  پاڵپشتی  و  نەبوایە 
تێداچووبوو. پەیوەندیی نێوان حیزبی دێموکرات و خەڵکی 
کوردستان هەر لە سەرەتای دامەزانیەوە تا ئێستا جگە لە 
میللی  بزووتنەوەیەکی  ڕزگاریخوازییەکەی وەک  ڕەهەندە 
دێموکراتیک، سۆز و عاتیفەیەکی کەم وێنەی پێوەدیارە کە 
زۆر جاران خۆ لە قەرەی چیرۆک و ئەفسانە دەدا و ئەمە 
بۆتە ڕەمزی هەرمانی حیزبی دێموکرات لە نێو دڵ و گیانی 

خەڵکی کوردستاندا.
ئاوڕێکی خێرا بۆ سەر قۆناغەکانی خەباتی گەلی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەوەمان بۆ دەردەخا کە ئێستاشی 
پڕشنگدارترین  کوردستان  کۆماری  سەردەمی  لەگەڵدابێ 
قۆناغی ئەم حیزبە بووە و لە پاش هەرەسی کۆمار، هەرگیز 
نەگەیوەتە داوێنی ئەم لووتکەیە. دیارە زۆر هۆکار هەیە کە 
ئاماژەی پێبکەین کە بۆچی حیزبی دێموکرات لەم قۆناغەی 
تێنەپەڕاندووە. بەاڵم کە بێینە زەمانی حازر، لە ڕاستیدا ئەم 
ڕێکخراوەییدا  و  سیاسی  ڕەهەندی  دوو  لە  ئێستا  حیزبە 
تووشی قەیران بووە. بەتایبەتی پاش شۆڕشی گەالنی ئێران 
خۆیان  زیاتر  قەیرانانە  ئەم  زایینی،  8٠ی  دەیەی  لە  جگە 
پتانسییەلی  دوو  هیوابەخشە  ئەوەی  بەاڵم  دەرخستووە، 
گەورەی نێوخۆی حیزب و نێوخۆی ڕۆژهەاڵتە کە دەتوانێ 
ببێتە هۆی ڕزگاربوونی لەم قەیرانانە و بووژانەوی خەبات 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
نێوخۆی  پتانسییەلی  و  توانایی  لە  بریتییە  یەکەمیان 
حیزب بۆ بەخۆداچوونەوە و خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانە 
بە تایبەتی لە دوو دەیەی ڕابردوو. وەک شەهید دوکتور 
شۆڕشگێڕی  ئاوەڵناوی  و  )پێشەنگیی  ــێ:  دەڵ قاسملوو 
حیزبێکی سیاسی لەمەوە سەرچاوە دەگرێ کە چۆناوچۆن 
شۆڕشگێڕ  حیزبێکی  ــێ،  دەڕوان ــردووی  ڕاب هەڵەکانی  بۆ 
نابێ ترسی ئەوەی هەبێ کە بە کوتنی هەڵەکانی دوژمن 
کەم  باوەڕپێکراوییەکەی  ڕادەی  لە  یان  دەبــێ  شاد  پێی 
دەبێتەوە، بەپێچەوانە دان بە هەڵەنان و ڕاست کردنەوەیان 
و  ســەر  دەبــاتــە  خەڵکدا  نێو  لــە  حیزب  بــاوەڕپــێــکــراویــی 
»جیددی« بوون و »بەرپرس«بوونی حیزب نیشان دەدا.( 
دووەم ئەم پێگە قورس و قایمە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەی 
هەیەتی  کوردستان  نــاوخــۆی  لە  کە  دێموکرات  حیزبی 
سیاسی  سەرکردایەتی  که  بداتێ  ئومێدەمان  ئەم  دەکرێ 
نوێژەن  بۆ  وەرگــرێ  کەڵک  پتانسییەالنە  لەم  حیزبە  ئەم 
کردنەوەی گوتار و خەبات، بە ڕەچاوکردنی واقێعبینانەی 

بارودۆخی ناوخۆیی، ناوچەیی و تەنانەت نێونەتەوەیی.
لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا شاخ و شار  ئەگەر 
دەیــەی 8٠دا شاخ و  لە  بوون و  یەکتردا  نێو هەناوی  لە 
شار لێک گرێدرابوون، ئەوە لە ساتەوەختی ئێستادا شاخ 
و شار بە تەوای لێکدابڕاون. کەوابوو بە پێی ئەوەی کە 
بــووە،  بەرپرس  و  جیددی  حیزبێکی  دێموکرات  حیزبی 
دەتوانێ بە ئاوڕدانەوەیەکی سەرلەنوێ بۆ دۆخی خۆی و 
وەرگرتنی ڕەخنە و گلەیی و گازەندەکانی ناوخۆ بە هەموو 
کۆمەاڵنی  حیزبەکەی  ببێتەوە  دیسان  جیاوازییەکانەوە، 
حیزبی  تەنیا  دێــمــوکــرات  کــوردســتــان،  خەڵکی  ــەراوی  هـ
کادر  نــاوەنــدی،  کۆمیتەی  سیاسی،  دەفــتــەری  سکرتێر، 
سەرەتای  لە  چۆن  وەک  دێموکرات  نییە...  پێشمەرگە  و 
دامەزرانیدا حیزبی تەواوی گەلی کورستان بوو، ئێستاش 
مکانیزمی  بە  بێ  ئــەوە  سەرەکییەکەی  دوکتورینە  دەبــێ 
گونجاو و کردەیی و پشتئەستوور بە تیۆری لە مەیدانی 

خەباتدا گەورەتر لە حیزبێک خۆی بنوێنێ!

ڕوانگە

سامیل بازیار

نارس باباخانی
عەینی ئەوە دەبێ کە لە واڵتە سۆسیالیستییەکان دامەزراوە؟ دوایە 
لە وەاڵمدا دەڵێ نا، »سۆسیالیزمێک کە لەگەڵ وەزعی واڵتەکەمان 
بێتەوە، چوونکی ڕاستە کۆمەڵی کوردەواری پێی ناوەتە قۆناغی 
پێوندییەکانی  لە  ــەواوی  ت بە  خۆی  هێشتا  بــەاڵم  سەرمایەداری 
دەڵێ  بکەن  دیقەت  نەکردووە.«  ڕزگار  درەبەگایەتی  سەردەمی 
کۆمەڵی کوردەواری، واتە واڵتەکەمان، یانی کۆمەڵی کوردەواری 

نەک ئێران.
ــەوێ هــەر  ــە ســـەر ئـ ــان و ل ــەســەر یــک پــارچــەیــی کــوردســت ل
بگرێتەوە.  یــەک  دەبــێ  داهــاتــوودا  لە  کوردستان  چــوارپــارچــەی 
وەک   »کــوردیــش  ــێ:  دەڵ خۆیدا  کتێبەکەی  لە  قاسملوو  دوکتور 
هەموو نەتەوەیەک مافی دیاریکردنی  چارەنووس و دامەزراندنی 
دەوڵەتێکی سەربەخۆی هەیە. سرووشتێکی تایبەت کە لە مەسەلەی 
کورددا هەیە ئەوەیە کە مەسەلەکە بۆ کورد تەنیا جیابوونەوە نییە، 
بۆ کورد تەنیا ئەوە نییە جیابێتەوە لە ئێران، لە عێڕاق یا لە تورکیە؛ 
پێش جیابوونەوە  یانی  یکگرتنەوەیە،  پێش هەموو شتێک  بەڵکوو 
پارچەیەی  چوار  ئەو  یەکگرتنەوەی  سەرەکی  پرسێکی  کورد  بۆ 

کوردستانە.«
بەپێی  دەبـــێ  و  مارکسیستیشە  کــە  ــات  ک ــەو  ئ قاسملوو  د. 
بە  ببەسرێتەوە  نەتەوەیی  پرسی  مەکتەبە  ئــەو  بیردۆزەکانی 
کوردستان  سەربەخۆیی  ئەو  بەاڵم  کرێکار،  چینی  سەرکەوتنی 
نابەستێتەوە بەو ڕۆژەی کە چینی کرێکار بێتە سەر دەسەاڵت و 
جا ئەو پرسە بێتە گۆڕێ. ئاخر کۆمۆنیستەکان و جەپی ڕادیکاڵ 
دەڵێن هەتا چینی کرێکار نەیەتە سەر دەسەاڵت، نابی ئەتۆ گرینگی 
هیچ  و  کولتوری  پرسی  و  ژنان  پرسی  بە  نەتەوەیی،  پرسی  بە 
کام لەو شتانە بدەی؛ کەچی دەڵێ نا ئەوە پێوەندی بەوەوە نییە 
دەتوانێ  واڵتێک  بێ،  نیزامەکە سەرمایەداریش  ئەگەر  تەنانەت  و 
بەخۆی جیا بێتەوە و نابی ڕابوەستێ لەسەر ئەوەی کە کەی و چ 

کاتێک چینێ کرێکار دێتە سەر دەسەاڵت.
ــە ســێــبــەری ڕێژیمی  ــەک ل ــەوەی ــەت ــەوە کــە ســەربــەخــۆیــی ن ئـ
سەرمایەداریدا جێبەجێ دەبێ یا تەنیا لە ڕێژیمی سووسیالیستیدا، 
ئەوەی  ببێتە هۆی  نابێ  لەوانە  قاسملوو دەڵێ: هیچ کام  دوکتور 
دیاریکردنی  مافی  نەتەوەیەک  هەموو  کە  بکرێ  لــەوە  حاشا  کە 
چارەنووسی خۆی و مافی دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی، 
جودابوونەوە  مافی  لە  تەنانەت  یەکگرتنەوە  مافی  هەیە.  خۆی 
دابەشبوونی  هەیە، چوونکە  مافەمان  ئەو  ئێمە  وابوو  کە  زیاترە، 
ئەمانە  ئاخۆ  دەستکردە.  دابەشبوونێکی  ڕاستیدا  لە  کوردستان 

ناتوانن بەڵگە بن بۆ نەتەویی بوونی ئەو؟
لە »بی بی سی«دا دەڵێ  فانی »  لەگەڵ »عینایەتی  لە وتووێژ 
چی؟ باسی ئەوەی کردوە کە ئێمە ئێرانین. لێرەدا پرسیارێک دێتە 
»نەتەوەی  گوتویەتی  و  کردوە  ئەوەی  باسی  ئەو  ئەرێ  گۆڕێ. 
گوتبێتی  ئەگەر  و  ببینن  وتووێژەکە  هەموو  بــرۆن  با  ئــێــران«؟ 
نەتەوی ئێران قەبوولمانە. کێشەی ئیمە لەگەڵ ناسیونالیستەکانی 
ئێرانی لەسەر »نەتەوەی ئێران«ە، لەبەر ئەوەیە کە ئێمە باوڕمان 
شتێکی  ئــێــران  نــەتــەوەی  پێمانوایە  و  نییە  ئــێــران  نــەتــەوەی  بــە 
باسی  قەت  قاسملووش  دوکتور  نییە.  بوونی  هەر  و  دەستکردە 
نەتەوەی ئێرانی لە هیچ جێیەک و لەو وتووێژەشدا نەکردوە. دوای 
ئەوە ئێران وەک چی؟ ڕوونە ئێران وک یەکەیەکی جوغڕافی هەیە 
و حاشای لێ  ناکرێ، بەاڵم ئەگە لە هەموو وتارکان، نووسراوەکان 
و وتووێژەکانی دوکتور قاسملوودا لە شوێنێک باسی لە نەتەوەی 

ئێران کردبێ، ئێمە قسەمان نامێنێ، کە دەشزانین قەتی نەکردوە.
ئەوەی  خودموختاری،  سەر  لە  بێنینەوە  دیکە  نموونەیەکی  با 
کە دەڵێن چونکی خودموختاریی ویستوە نەتەوەیی نەبووە. باشە 
مەال مستەفای بارزانی مەگەر یەکێک لە سیمبولەکانی کوردایەتی 
نییە؟ کێ شکی لەوەیە کە مەال مستەفای بارزانی نوێنگەی هەرە 
لە تەواوی  نەبووە، بەاڵم ئاخۆ مەال مستەفا  ڕوونی  کوردایەتی 
سەردەمی ژیانی سیاسیی خۆیدا شتێک زیاتر لە خودموختاریی 

ویستوە ،ئەوەی بۆخۆیان پێی دەڵێن حوکمی زاتی؟
با نموونەیەکی دی لە ئێستادا بێنینەوە، خۆ ئیدی ئێستا گومان 
لەوە دا نییە کە ڕێبەرانی باشووری کوردستان نەتەوەیین و ئێستا 
هەموو هەوڵەکان بۆ ئەوەیە دۆڵەتێکی سەربەخۆی کوردی پێکبێنن 
و هیوادارین بەم ئاوات و ئارەزوویەش بگەن؛ بەاڵم دەبینین کە 
بە چل  نیزیک  باشووری کوردستان  ڕابــردوودا،  لە حەفتا ساڵی 
داوای  ساڵیش  بیست  ویستووە،  خودموختاریی  ساڵ  حەوت  و 
فێدڕاڵی کردوە، خۆ ئەگەر وابێ دەبێ بگوترێ ئەوان لە ڕابردوودا 
کە  نەتەوەیی  ساڵە  چوار   _ ئەو سێ  هەر  و  نەبوون  نەتەوەیی 
ئەوان  بەڵگانەی  و  ئیستدالل  ئەم  ــەن؟  دەک سەربەخۆیی  داوای 
زۆر  و،  چووبین«ە  »پایەکەیان  مەولەوی  قەولی  بە  دەیهێننەوە 

زەعیفە.
چۆن  فیکرییە  ئاڵوگۆرە  ئــەم  کە  بکەین  لــەوە  بــاس  با  ئێستا 
بە  بــوو  کـــوردەوە  چەپێکی  لە  واتــە  هــات،  پێک  د.قاسملوودا  لە 
کوردێکی چەپ؟ باکگڕاوەندی ئەم گۆڕانکارییانە چین و لە کوێ وە 

کاریگەرییان کردە سەری و لە کامە بەستێندا دروست بوون؟
ساڵی   لە  کــورد[  و  ]کوردستان  کتێبەکەی  قاسملوو  دوکتور 
دا١٩62 تەواو دەکا. ئەو لە ساڵی ١٩58ەوە دەستی بە نووسینی 
بدەنە  بەاڵم سەرنج  دوکتوڕاکەیەتی،  تێزی  کە  کردوە  کتێبە  ئەو 
مارکسیست_لێنینیستە،  ئــەو  کە  ئــەوکــات  کتێبەکەی.  عینوانی 
ئەوکات کە ئەو ئەندامێکی حیزبی تودەیە، »کوردستان و کورد« 
ئاکادمیک  شێوازی  بە  کوردێک  جار  یەکەم  بۆ  یانی  دەنووسێ. 
کوردستان  پارچەی  چوار  هەر  لەسەر  و  کورد  پرسی  سەر  لە 

دەنووسێ. 
خۆ ئەگەر شوێنپێی ئەنگیزەی ئەو کتێبەی هەڵبگری، بە بڕوای 
دەسپێکی  لە  پێش  ساڵ  شەش_حەوت  ئەو  بۆ  دەگەڕیتەوە  من 
نووسینی ئەو کتێبە، ئەو کاتەی دوای کودیتاکەی 28ی گەالوێژی 
١332 بەنەهێنی و بۆ ماوەیەکی زۆر لە ماڵی پێشوا قازی محەممەد 
ماوەتەوە. وەک بۆ خۆی دەڵێ لەو ماوەیەدا دەڵێ ئیستفادەیەکی 

زۆری لە
بەوەی دەکا  لەوێ هەست  پێشوا کردوە و هەر  کتێبخانەکەی 
کە کەلێنێک هەیە لە کتێبخانەی کوردیدا و دەبێ کتێبێک بەشێوەی 
چوارپارچەی  هەر  واتە  کــورد،  و  کوردستان  سەر  لە  ئاکادمیک 

کوردستان بنووسرێ.
دیکەش  فاکتێرێکی  لە  باس  پێوەندییەدا  لەو  هەر  نییە  خــراپ 
دیکە  ئــەوانــەی  هــەمــوو  لــە  دەکـــرێ  گۆڕانکارییەی  ئــەو  بکەین. 
شوێنکاری زیاتری لەسەر دوکتور قاسملوو دانابێ و وایکردووە 

لە باری فیکرییە ئەو ئاڵوگۆڕە قووڵەی بەسەردا بێ. ئەویش ئەو 
ماوەیە و ئەو کاتانەی کە ئەو له نێو حیزبی توودەدا بەجیدی 
لەگەڵ شوینیزمی فارس بەرەڕوو دەبێ. ئەو کاتەی د. قاسملوو 
لە ئورووپایە و لە دەیەی 6٠ دا بە هەموو وجوودەوە هەست 
بە شوینیزمی فارس لە نێو حیزبێکی کۆمۆنیست)تودە(دا دەکا 
ئەویش لە رێکخڕاوێکی چەپ دا کە ئوسوولەن نابێ رێکخڕاوێکی 
باشی  بە  زۆر  ئەو  بــەاڵم  هەبێ.  شوینیستیی  تێڕوانینی  چەپ 
هەستی پێدەکا و به بڕوای ئەمن ئەمە فاکتێریکی سەرەکییە بۆ 
لەوەی کە  قاسملوودا،  لە دوکتور  ئەو گۆڕانکارییە  بیچمگرتنی 
لە چەپێکی کورد ڕا بۆ کوردێکی چەپ بگۆڕدرێ. بۆ ئەوەش 

بەڵگەمان زۆرن کە ئاماژە بە هیندێکیان دەکەین.
سەرەتا با بزانین دوکتور سارمەدیین سادق وەزیری لەسەر 
دوکتور قاسملوو دەڵێ چی؟ ئەوکات کە دوکتور قاسملوو کادری 
پراوێزەوە  نەخستۆتە  کــوردی  پرسی  بــەاڵم  توودەیە  حیزبی 
بە  قاسملوو  دەڵێ  ئەو  بــووە.  ئەو  دەغدەغەی  کاتێ  هەموو  و 
هەمیشە  بــوو،  تــوودە  حیزبی  ئەندامی  سااڵنەی  ئەو  درێژایی 
بابەتە  ئەو  لەسەر  خوێندنەوە  و  کورد  بۆ  زۆری  هۆگرییەکی 
هەبوو. یانی کاتێک کە ئەو کومۆنیستێکە و بۆ کۆمۆنیستەکان 
پرسی نەتەواییەتی پلە دوو و پلە سێیە، بەاڵم ئەو قەت پرسی 
کوردی نەخستە پەراوێزەوە. با نموونە لەو ملمالنێیانە بێنینەوە 
شوینیستە  لەگەڵ  شەرقی  ئورووپای  لە  قاسملوو  دوکتور  کە 

فارسەکانی نێو حیزبی توودە بوویەتی. 
دوکتور قاسملوو ئەو کات کە بە خۆی کادری حیزبی تودەیە 
ئەو  و  نوسیویەتی  کەریمی حیسامی  کاک  بۆ  کە  نامەیەکدا  لە 
نامانە ئێستا هەن؛ دەڵێ: »بە نەزەری من بۆ ئەوانە _ یانی بۆ 
ڕۆژنامەی  هەروەها  و  کورد  پرسی  توودە-  حیزبی  ڕێبەڕانی 
کوردستان وەک شتێکی دەرەجە چوار و دەرەجە پێنجە و لە 
بە  دەزانن؛  مونحەریفمان  و  ناسیۆنالیست  بە  الیه کیش  هەموو 

تایبەتی ئەمن.
دەکا  گلەیی  نامەیەدا  لەو  قاسملوو  دوکتور  دەبینین  وەک 
بە  »ئەوانە  دەڵێ«  و  نووسیوە  حیسامیی  کەریمی  کاک  بۆ  و 
ڕۆژنامەی  و  کورد  و  دەزانــن  مونحەریفمان  و  ناسیۆنالیست 
ڕوژنــامــەی  ئاخریش  و  نییە  بایەخی  ئــەوانــە  بــۆ  کــوردســتــان 
ــن دەوری  ــی لــە دەســتــیــان دەرهــێــنــا. وەک دەزان کــوردســتــانــی 
دووهەمی ڕۆژنامەی کوردستان لە سااڵنی ١٩64 تا ١٩66 لە 
ئورووپای شەرقی دەرچوو و بیست و پێنج ژمارەی لێ چاپ 
و باڵو بۆوە. کێشەکە لێرەدا دابوو کە ڕێبەڕانی حیزبی توودە 
دەیانگووت دەبێ ناوی ڕۆژنامەکە بنێن »نامەی مردم« و دەبێ 
ئۆرگانی حیزبی توودەش بێ و گرینگ نییە ئەگەر به کوردی 
ئەوەیان  کێشەی  قاسملووش  دوکتور  بنووسن.  تێدا  وتــاری 
حیزبی  ئۆڕگانی  و  کوردستان  ــاوی  ن ــێ  دەب کە  دەکــا  لەگەڵ 
دێموکراتی کوردستانیش بێ. کوردستان، هەر ئەو کوردستانەی 
میراتی سەردەمی کۆمار و هەمان ناو و دوایەش لە بن دەستی 

دەرهێنان.
دوکتور  دەڵــێ:  ــە«دا  راهـ »کــژ  کتێبی  لە  تــەبــەری  ئێحسان 
قاسملوو بە »لطایف الحیل« ڕۆژنامەی کوردستانی لە دەست 
ئێمە دەرهێنا. بەڵێ لە دەستی دەرهێنان و بە ناوی کوردستان 
باڵوی کردەوە. لە نامەیه کی دیکەدا دوکتور قاسملوو دەنووسێ 
کە چۆن کێشە و ملمالنێی هەیە لەگەڵ شوینیستە فارسەکانی نێو 
حیزبی توودە. ئەو دەڵێ: »چاوم بە ڕام کەوت ]ڕەزا ڕادمەنێش، 
ئێوە  گوتم  پێی  و  ئێران[  تــوودەی  حیزبی  ئەوکاتی  سکرتێری 
هەمووتان ناسیۆنالیستن و دەبێ خۆتان یەکال بکەنەوە و دەست 

لە حیزبی دێموکراتی کوردستان هەڵگرن.
 هەر لە ڕاستیدا هەموو هەوڵی حیزبی توودە ئەوە بوو. حیزبی 
توودە لە ساڵی ١324بەوالوە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بە  دێموکراتیش  کە حیزبی  بوو  ئەوە  هەوڵی  هەموو  دامــەزرا، 
ببێتە  ئازەربایجان  دێموکراتی  فیڕقەی  وەکوو  یانی  بکا؛  فیڕقە 
لقێکی ئەیالەتیی ئەو حیزبە. واتە حیزبی دێموکراتی کوردستان 
هەبێ، بەاڵم لقی ئەیالەتی و لقی کوردستانیی حیزبی توودە بێ. 
بەاڵم لە ڕاستیدا دوکتور قاسملوو نەیهێشت. با بۆ مێژوو بیڵێم 
کە دوو کەس نەیانهێشت حیزبی دێموکراتی کوردستان ببێ بە 
لقی ئەیالەتیی حیزبی توودەی ئێران. یەکەمیان ئەحمەد تەوفیق 
مێتۆدی  بە  کامەیان  هەر  هەڵبەت  قاسملوو،  دوکتور  پاشان  و 

خۆیان.
ناسیۆنالیسم،  لە سەر  توند  پێداگرییەکی  بە  تەوفیق  ئەحمەد 
بەاڵم دوکتور قاسملوو به خوێندنەوەیەکی دیکە له سۆسیالیسم، 
بۆ  تــوودە  حیزبی  خوێندنەوەی  لە  جیا  خۆیندنەوەیەکی  بە 
خۆیان  مێتۆدی  بە  کام  هەر  ئــەوان  چــەپ.  بۆ  و  سۆسیالیسم 
نەیانهێشت حیزبی توودە حیزبی دێموکراتی کوردستان قووت 

بدا.
گەڵ  لە  قاسملوو  دوکتور  کۆنتاکتەی  ئەو  و  دەرگیری  ئەو 
ڕێبەڕانی حیزبی توودە لە سااڵنی دەیەی 6٠ دا هەیەتی، دەگاتە 
با  ناکەن،  قاسملوو  دوکتور  بە  ئیعتماد  چیدی  کە  جێیەی  ئەو 

بزانین لەو پێوەندییەدا کاک کەریمی حیسامی دەڵێ چی؟
دوکــتــور  ڕەخــنــەگــرانــی  لــە  یەکێک  خــۆی  حیسامی  کــەریــم 
قاسملوویە، بەاڵم ئەوە باشە کە بەڵگەکان لەوی بێنینەوە. کەریم 
حیسامی دەلێ: کاتێک ڕێبەرانی حیزبی توودە ئیجازەیان پێداین 
سەردانی عێڕاق بکەین، ئەو کاتەی ڕاپەڕینی چەکدارانەی 46-

کایەکە  ئەوەی  بۆ  ئێران  توودەی  حیزبی  دەبێ؛  درووست   47
بە سازمانی ئینقالبیی حیزبی توودە نەدۆڕێنێ کە ڕەقیبی بوو، 
و  حیسامی  کەریمی  کاک  پێداگریی  و  هاندان  لەسەر  دواجــار 
دوکتور قاسملوو سەردانێکیان دەکەین. ئەوان ]کەریم حیسامی 
و ڕادمەنش[ دێن لە بەغدا چاویان بە کاک سولەیمانی مۆعینی و 
کاک حەمەدەمینی سیڕاجی دەکەوێ. بۆ ئەو سەفەرە ڕادمەنیش 
بە کەریمی حیسامی گوتوە کە نابێ قاسملوو بزانێ کە ئێمە ئەو 
سەفەرەی دەکەین بو بەغدا. کەریم حیسامی دەڵێ لەبەرچی؟ بۆ 
نابێ دوکتور قاسملوو بزانێ؟  ئەویش دەڵێ : لە سەر قاسملوو 
ئێمە  و  بــوو  ــووده  ت حیزبی  ئەندامی  ئــەو  هەیە،  ئەزموونمان 
ناردمانەوە کوردستان، کەچی بوو بە هۆی بنەڕەتیی لێکپچڕانی 
و  ڕادمەنیش  کوردستان.  دێموکراتی  حیزبی  و  توودە  حیزبی 

حیزبی تودە ئیدی چیدی  متمانەیان بە د. قاسملوو نامێنێ.

گەورەتر لە حیزب
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به ساڵو و ڕێز بۆ هه موو الیه ک!
ــه ن حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــه وه   ــه الی ل
ئه م  به ڕێوبه رانی  و  ڕێکخه ران  به   ده سخۆشی 
کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  خۆڕاگریی  شکۆمه ندیه ی 
دێموکراتی  حیزبی  وه ک  ئێمه   ته بیعه ته ن  ده ڵێم. 
ــشــوازی لــه  هــه ر  ــێ کــوردســتــان پــشــتــیــوانــی و پ
ئه وه ی   هۆی  ببێته   که  ده که ین  ده سپێشخه رییه ک 
پێکه وه   کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   میلله ته که مان 

کارێک ئه نجام بدا. 
ساڵو له  نزیک به  چوار ده هه  خه بات و خۆڕاگریی 
له   ساڵو  کوردستان؛  رۆژهه اڵتی  له   کــورد  گه لی 
نــاودار  سه ربازه   له   خۆڕاگرییه،   ئه م  شه هیدانی 
سه نگه ره کانی  له   خۆڕاگرییه   ئه م  بێناوه کانی  و 
پێشمه رگه دا،  له  زیندانه کان، له  زانکۆکان، له  کۆاڵن 
و مه یدانه کانی شار، له  کێڵگه  و مه زراکانی گوند، 
ڕۆژهــه اڵتــی  ده ره وه ی  لــه   و  واڵت  نێوخۆی  لــه  

کوردستان و له هه نده ران.
گه لی  ــی  خــۆڕاگــری ده ســپــێــکــی  گــه الوێــژ  28ی 
ئه م  چونکه   نییه،   کوردستان  ڕۆژهه التی  له   ئێمه  
و  ساڵه   ده یـــان  خه باتێکی  ــژه ی  درێـ خۆڕاگرییه  
ده زانین که   ئینقالبیش  پاش  بگره  سه دان ساڵه یه.  
ڕووداوه کان به  چه شنێک بوون که  ئه م خۆراگرییه  
راسته  به اڵم  پێکردبوو.  ده ستی  رێکه وته  له م  به ر 
که 28ی گه الوێژ خاڵێكی وه رچه رخان له  مێژووی 
نه یاری  چڕبوونه وه ی  نوخته ی  خۆڕاگرییه دا ،  ئه م 
ــه گــه ڵ گه لی  ــازه  ل و دوژمــنــکــاریــی ده ســه اڵتــی تـ
له   جۆر  دوو  ناته بایی  ده رکه وتنی  خاڵی  و  ئێمه  
و  دێموکرات  و  فــراوان  جیهانبینیی  جه هانبینییه: 
ڕۆژهــه اڵتــی  لــه   ئێمه   گه لی  پێشکه وتنخوازانه ی 
دژه   و   تاریکپه ره ستانه   جیهانبینیی  و،   کوردستان 
ئــه وده م  ڕێژیمی  گه لییانه ی  دژی  و  دێموکراتیک 

تازه  به  ده سه اڵت گه یشتووی کۆماری ئیسالمی .
ــن ئــه و کاته  ســه ربــاری هه موو  ــه روه ک ده زان ه

پڕۆپاگه نده یه کی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی له مه ڕ 
به قه ولی خۆیان توندوتیژیخوازی و جوداییخوازیی 
گه لی ئێمه و سه ر به  بێگانه بوونی تێکۆشه رانی ئه و 
باقیی  وه كوو  کوردستانیش  ڕۆژهه اڵتی  له   گه له، 
ئارادا  له   ئینقالبی  به شه کانی ئێران هه لومه رجێکی 
بوو. به اڵم ده قیقه ن له به ر ئه و ناته بایی و نالێکییه  
تــازه دا  ده ســه اڵتــی  و  کــورد  نێوان  جیهانبینیی   له  
خومه ینی  شه خسی  و   ڕێژیم  که  ــه وه  ئ له به ر  و 
که  ده شیانزانی  و  ده وێ  چــی  ــورد  ک ده یــانــزانــی 
جێبه جێکردنی ئه و شته که کورد  ده یهه وێ  له گه ڵ 
کۆی ئه و سیستمه که ئه وان ده یانویست له ئێراندا 
دایبمه زرێنن ناکۆکه،  سه رباری هه موو هه وڵه کانی 
ڕۆژهــه اڵتــی  سیاسییه کانی  پــارتــه   و   ئێمه   گه لی 
کوردستان بۆ گه یشتن به  چاره سه رێکی ئاشتییانه 
سیاسیی  ڕێگاحه لی  بــه   به خشین  شانس  بــۆ  و  
سنه ،  ڕووداوه کــانــی  ئــێــران،  له   کــورد   مه سه له ی 
دواتریش  و  دا  روویان  پاوه   و  مه ریوان  نه غه ده ،  
واته پاش شکستی به ناو وتوووێژه کان سیاسه تی 
له  سووتاویان  عــه رزی  سیاسه تی  و   داگیرکاری 
کوردستان به سه رتاسه ری کرد. ئه وه ش نیشانی 
دا که  سیستمی تازه  به  ته ما نییه   گوێ له  داواکانی 
گه لی ئێمه  بگرێ و پارته  سیاسییه کانی ڕۆژهه اڵتی 
کوردستان جگه له گرتنه به ری رێگای خۆڕاگری 

و سه ربه رزی بژارێکی دیکه یان له پێش نه مابوو.
ــه ی 28ی گــه الوێــژدا،  ــه  ســی و هــه شــت ســاڵ ل
ده بینین که گه شه سه ندنی گه وره  له پێوه ندی له گه ڵ 
مافی گه الن له دنیادا و ته نانه ت له پێوه ندی له گه ڵ 
کوردستاندا  دیکه ی  پارچه كانی  له  کــورد  پرسی 
و  خــوشــک  ئــه مــڕۆ  بــه خــۆشــیــیــه وه   داوه.   رووی 
بــرا کــورده کــانــمــان لــه  بــاشــووری کــوردســتــان له  
لێبڕاون  و  گــه وره دان  هه نگاوێکی  قه ده میی  چه ند 
ڕێفراندۆم بۆ سه ربه خۆیی به ڕێوه ببه ن. ته بیعه ته ن 

د. ئاسۆ حه سه ن زاده : 

2٨ی گه الوێژ خاڵی چڕبوونه وه ی نه یاریی کۆماری ئیسالمی له گه ڵ گه لی کورد و 
ساتی ده رکه وتنی ناته بایی جه هانبینیی گه لی ئێمه و ئه و رێژیمه یه

ئێمه  وه کوو حیزبی دێموکرات پشتیوانیی لێ ده که ین 
به شه ی  لــه و  براکانمان  و  خوشک  که   هیوادارین  و  
چالێنجه   ــه م  ئ به پیل  یــه کــڕیــزیــیــه وه  بــه   کــوردســتــان 

گه وره یه  بچن که  ڕێفراندۆمی سه ربه خۆییه . 
ــان،  ــاره ت بــه رۆژهـــه اڵتـــی کــوردســت ــه بـ ــه اڵم سـ ــ ب
که   ئێمه   گه لی  خۆڕاگرییه کی  و  خه بات  ســه ربــاری 
هه روا به رده وامه،  ده بێ دانی پێدا بنێین که به  داخه وه  
و  ئێران  له   سیستم  به   پێوه ندیدار  هۆکاری  زۆر  به  
دۆخی تایبه ت به  ڕۆژهه اڵتی کوردستان و  بارودۆخی 
له ڕۆژهه اڵتی کوردستان  نێونه ته وه یی، پرسی کورد 
که متر سه ر نجی پێ ده درێ. ئه و که متر سه رنج پێدان 
و له  په راوێز که وتنه  که  ئێمه  ده بێ به دژی ڕاوه ستین و 
قه ره بووی بکه ینه وه ، به شێکیشی بۆ ئه وه ده گه ڕێته وه  
که ئێمه بۆخۆشمان به و جۆره ی پێویسته  یه کگرتوو 
نین. له نێو هیچ میلله تێکدا به قه د میلله تی کورد باسی 
میلله تێکیش  هیچ  به داخه وه   که چی  ناکرێ،  یه کگرتن 

ئه وه نده ی میلله تی ئێمه  نایه کگرتوو نییه. 
ئێمه  پێمان وایه   بۆ هه ستاندنه وه ی هه رچی زیاتری 
به   بۆ  و  کوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی  له  کــورد  خه باتی 
پێویسته   ئێران،  له   کــورد  پرسی  کردنه وه ی  فاکتۆر 
الیه نه کانی ڕۆژهه اڵتی  هه موو  و   به ستێنه کان  هه موو 
هیچ  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  له   جگه   کوردستان 
به   تێبکۆشین  پێویسته  نــه گــرن.  ئامانج  به   الیه نێک 
ئێمه   کۆمه ڵگا ی  تـــه واوی  کــه   هه مه الگیر  وتــارێــکــی 
ڕه هه نده کانی  هه موو  و  به ستێنه کان  هه موو  و  ببینێ 
ــی و به   ــدان ــه  مــه ی ــات ب ــکــا، خــه ب ــات ئــه کــتــیــڤ ب خــه ب
جیاوازییه   و  ناکۆکی  پێویسته    بکه ینه وه.  جه ماوه ری 
نیوخۆییه کانمان وه البنێین و هه وڵ بده ین ڕاستگۆیانه  
ــێ، شــه هــامــه تــمــان هــه بــێ و به   تـــه وازووعـــمـــان هــه ب
هه ر  بکه ین.  میلله ته که مان  یه کریزیی  بۆ  کار  کرده وه  
ئێمه  گه لی  پێویسته   خه باتدا  بووژاندنه وه ی  له پێناو 
ده سه اڵتی  به رامبه ر  له   چ  کوردستان،  ڕۆژهه اڵتی  له 
حاکم و نوخبه ی سه راسه ری که  به  داخه وه  ئه مڕۆ له  
له   نیسبه ت خواسته کانی کورد  به   زیاتر  ڕابــردووش 
ڕۆژهه اڵتی کوردستان گوێیان که ڕه  و  چ ته نانه ت له  
به رامبه ر دنیای ده ره وه شــدا، به  دوور له  هه ر چشنه  
دروست  هاوبه ش  ده نگێكی  بدا  هه وڵ  پاشکۆیه تییه ک 

بکا. 
سه باره ت به خودی 28ی گه الوێژیش، یادکردنه وه ی 
خۆیه تی  جێگای  و  پێویسته،  پیرۆزه،  گه الوێژ  28ی 
ئه و شکۆمه ندییه  که  به و خۆڕاگرییه  ده به خشرێته وه،  
هه موومان  بێگوومان  هــاوبــه ش.  نه ریتێکی  بکرێته  
دیسان  به اڵم  کردۆته وه ،  یادمان  هه موو ساڵێ  به جیا 
ئه و  ئیبتکاری  که   ــه ی  وان به   ده ڵێمه وه   ده سخۆشی 
بووین  له  پشتیان  ئێمه ش  کاره یان گرته  ده ست  -و 
یاده  ئه و  پێکه وه  هه موومان  ئه مساڵ  که  ئه وه  بۆ   -
بکه ینه وه. به اڵم ته نیا یادکردنه وه ش کافی نییه  و ئێمه  
پێویسته  له  28ی گه الوێژ به کرده وه هێندێک ده رسیش 

وه ربگرین که زۆر خێرا عه رزتان ده که م: یه که مین ده رس 
بگرین،  وه ری   58 گــه الوێــژی  28ی  له   ده بــێ  ئێمه   که  
وه بیرخستنه وه ی ئه و راستییه یه که له و شوێنانه ی  گه لی 
خۆڕاگرییان  به سه ریه که وه   پارته کانمان  و  پێکه وه   ئێمه  
کۆماری  داگیرکاریی  و  قه اڵچۆ  و  هێرش  به رامبه ر  له  
باشتر  ئیسالمی  کۆماری  هێزه کانی  ــرد،  ده ک ئیسالمی 
شکستیان ده خوارد. ئێستا پێویسته  بیر بکه ینه وه  که  چ  
له م قۆناغه دا  نایه کگرتوویی  ناهه ماهه نگی و   له   جۆرێک 
له  پاشه کشه   بوو به هۆی ئه وه ی ئێمه  تووشی جۆرێک 
که   به و شکۆمه ندییه   هه ر  خۆڕاگرییه که   ئه گه رچی  بین، 

ئێستا ناوی لێنراوه ، تا ئێستا به رده وامه.  
گه الوێژ وه ری  له 28ی  پێویسته  که   دیکه   ده رسێکی 
ــکــه ی دنــیــا که  ــــوو گــه النــی دی ــه  کــه  وه ک ــه وه ی بــگــریــن ئ
وجوودی  و  شه رعیه ت  بنه مای  ده که نه   قه اڵچۆکردنیان 
سیاسیی خۆیان، ئێمه ش ده بێ یاده وه ریی قه اڵچۆکردنی 
و  سیاسی  شه رعییه تی  بنه مای  بکه ینه   گــه لــه کــه مــان 

حقووقیی ویست و خه ونه کانی ئه و گه له.
پێویسته زیاتر کار له سه ر 28ی گه الوێژ و ڕووداوه کانی 
دواتر که جینایه تی شه ڕ، جینایه تی دژه مرۆیی، و ته نانه ت 
جینایه تی ژێنۆساید له دژی گه لی ئێمه یان لێ که وتۆته وه، 
بکه ین. ئه وانه  پێویسته  به  دۆکومێنت بکرێن، زیاتر له قاو 
مێدیایی  و  سیاسی  و   قانوونی  ئامرازی  ببنه   و  بدرێن 
میلله تی  خه باتی  حه قانییه تی  و  شه رعییه ت  بۆ  به هێزتر 

ئێمه  به ڕووی دونیای ده ره وه دا. 
جیا له وه  با 28ی گه الوێژ روونتر و ئاکامدارتر بچێته  نێو 
پارته  سیاسییه کانی  گوتاری سیاسیی ڕزگاریخوازانه ی 
ئێمه . هه روه کوو چۆن پاش 26ی سه رماوه ز و ڕووخانی 
کۆمار ئه رته شی شاهه نشاهی نه ک به  ئاره زووی گه لی 
کوردستان،  ڕۆژهه اڵتی  گه ڕایه وه   بــه زۆر   به ڵکوو  ئێمه 
پاش 28ی گه الوێژیش ڕۆژهه اڵتی کوردستان که  واڵتێکی 
ئازاد بوو و  حیزبه کانی ئێمه  بۆخۆیان به رێوه یان ده برد، 
 ئه رته ش و سوپای رێژیمی نوێ به بێ ڕه زامه ندیی گه لی 
ئێمه  و  به  سیاسه تی داگیرکاری جارێکی دیکه  هاته وه 
چه کمه کانی خسته وه سه ر ئه و خاکه.  ئه وه ش حه قانییه ت 
و  ئێمه   خه باتی  ڕزگــاریــخــوازانــه ی  سروشتی  به   ده دا 
پێویسته  به  متمانه  به خۆبوون و به بێ دوودڵی له  وتاری 

سیاسیی خۆماندا باسی بکه ین. 
ئاخرین ده رس که  پێم وایه ده بێ له 28ی گه الوێژی 
به   پێویستیمان  گوتم  هه روه کوو  که  ئه وه یه   وه ربگرین، 
لێکگرێدانی هه موو شێوه کانی خه بات هه یه . له  به ره به ری 
28ی گه الوێژ و پاش 28ی گه الوێژ زۆر شت ڕوویان 
فره به ستێنیی  و  فره ڕه هه ندی  کاته    ئه و  هه ر  که  داوه 
که   ــه   فه سڵه  دای لــه و  خستووه.  جــێ  ئێمه یان  خه باتی 
له گه ڵ  ڕێپێوانه  مێژووییه که ی خه ڵکی مه ریوان هاوکاته  
له   پێشمه رگه   فیداکاریی  و  خۆڕاگری  و  به ربه ره کانی 
ده رسه کانی  به گشتی  ــازادی.  ئ له  دیفاع  سه نگه ره کانی 
و  ئیلهامبه خش  ده تــوانــێ  ئــه مــڕۆش  بۆ  گــه الوێــژ  28ی 

سه رمه شقمان بێ.
 به هیوای ئه وه  که  ئه م یاده وه رییه  به شکۆیه  له  سااڵنی 
ــه رده وام  ب چڕتر  و  وردتــر  مێکانیزمی  به   داهاتووشدا 
ڕه وه نــدی کوردی ڕۆژهه اڵته   بۆ  ئه مه   ئه گه رچی  و  بێ 
به اڵم ئێمه ش وه ک حیزبه سیاسییه کان له پشتتان ده بین. 
نێوخۆ  لــه   چ   رۆژهـــه اڵت  خه ڵکی  و  پــارتــه کــان  چونکه 
ئه وه ی  بکرێنه وه.   جیا  یه کتر  له   نابێ  ده ره وه  له  چ  و 
ئێمه  ده مانه وێ ته ئکیدی له سه ر بکه ین ده قیقه ن ئه وه یه  
هه موو  کۆمه ڵگا ،  نێو  توێژه کانی  و  چین  هــه مــوو  کــه   
تاکه کانی نێو کۆمه ڵگا  و  کۆمه ڵگا  به  گشتی له و خه باته 
هاوبه شه دا ئه رکدار بکه ین و  پێمان وا نه بێ که  خه باتی 
ڕزگاریخوازانه  ته نیا له  مۆنۆپۆلی پارته  سیاسیه کاندایه ، 
ئه گه رچی پارته سیاسییه کان ڕیساله تێکی پێشڕه وانه یان 
هه یه  که  حاشای لێ ناکرێ و مه سه له ی کورد له ئێرانیش 
له سه ر ده ستی ئه وان وه ک پرسێکی سیاسی ناسێندراوه  

و  ئه وه ش  هه ر به رده وام ده بێ. 
هیوای  بــه   و  گوێگرتنتان  بــۆ  ســوپــاس  له کۆتاییدا 

وه دیهاتنی ئامانجه کانی شه هیدانی 28ی گه الوێژ.

سیاسەت

دوازدەهــەمــی  دەوری  هەڵبژاردنەکانی  لە  ئێران  لە  کــورد 
ئێران  دیکەی  ناوچەکانی  لەچاو  ئەگەرچی  سەرۆک کۆماریدا 
ــەی هــەرە  ــن ــی کەمتر بــەشــدار بـــوو، بـــەاڵم زۆری ــەک بــە ڕادەی
خۆیدا  لە  ئــەوە  دا.  ڕووحانی  حەسەن  بە  دەنگەکانی  زۆری 
ســەرەڕای  ئێران  لە  کــورد  ئــەوەی  یەکەم  هەبوو.  هۆی  دوو 
چوارچێوەی  لە  کە  لــەوەی  ڕوونــی  و  دەقیق  خوێندنەوەی 
سیستمی کۆماری ئیسالمیدا زەحمەتە مافی کورد وەدی بێ، 
لەگەڵ کەسانێک دەکا کە زیاتر و تۆختر  بەاڵم سنووربەندی 
پەیامەش  ئەو  هەروەها  دەناسرێن؛  ڕێژیم  کاراکتێرەکانی  بە 
دەدەن کە هەموو کاتێ لەگەڵ گۆڕان و ئاڵوگۆڕی ئاشتییانەن 
مافەکانیان. وەدیــهــاتــنــی  و  ــورد  کـ پــرســی  چـــارەســـەری  بــۆ 
زۆربـــەی دەنــگــی کـــورد لــە هــەڵــبــژاردنــەکــانــدا بــە ڕوحــانــی 
سیاسیی  کـــرانـــەوەی  وادەی  ــی  ڕوحــان ئـــەوەی  لــەبــەر  درا، 
پێویستیی  لە  باسی  ڕاشکاوانەتر  ئەوەی  لەبەر  دەدا،  زیاتری 
ــان  ــدان ــاوازی جــی و  فـــەڕق  پــەراوێــزخــســتــنــەکــان،  نەهێشتنی 
ــەتــەوەیــی و  ن ئایینی و  بــنــەمــای  ــە ســەر  ل و ســڕیــنــەوەکــان 
سەنەدی  پشتی  لە  چونکی  دەکــرد،  دیکە  جۆراوجۆرییەکانی 
هەر  کاتێک  بــەاڵم  دەکــرد،  قسەی  شهروندی«یەوە  »منشور 
دەکرێ  داواکانیان  و  ماف  لە  حاشا  خەڵکەی  ئەو  دەنگی  بە 
لە  هەر  بەڵێنانەی  و  وادە  ئەو  هەموو  سەرکۆمار،  بە  بــۆوە 
کرد. لەبیر  دەوڵەتەکەی  پەیکەربەندیی  واتە  هەنگاودا،  یەکەم 
کورد  بۆ  جێیەکی  هیچ  کابینەکەیدا  لە  ڕوحــانــی  حەسەن 
ڕێوڕەسمی  بۆ  تەنانەت  نــەبــوو،  ئێران  لە  سوننە  خەڵکی  و 
سوننیی  و  کــورد  کەسایەتییەکی  تاقە  سوێندخواردنەکەشی 
کورد  هەڵبژاردندا  کەمپینەکانی  لە  کە  ئەو  نەکرد.  بانگهێشت 
ڕۆژەکاندا  یەکەم  لە  هەر  دەبــرد،  ناو  پێشەنگ  بە  سوننیی  و 
کە  کوردەکان  خوارخوارێیە.  لە  ئەوان  جێگای  کە  گوتن  پێی 
بە  بە ڕوحانی پەرە  بە دەنگدان  تا  جارێکی دیکەش هاتبوون 
بۆ  پێکهاتەکان  نێوان  برایەتیی  و  یەکیەتی  و  متمانە  ڕوحــی 
هەمووان  دڵــخــوازی  و  پەسند  جێی  ئێرانێکی  دروستکردنی 
مافخوازیی خۆیان  پێوشوێنی  کراوەتردا  کەشێکی  لە  و  بدەن 
هەڵبژاردنەکانی  گــرەویــی  کــە  هــەر  دوایـــە  ڕوحــانــی  بــکــەون، 
ــی بۆ  ــەوانـ ــگ«ی ئـ ــا »دەنـــــ ــی ــەن ــێــی گــوتــن کـــە ت بــــــردەوە پ
سەرکەوتنەکەی ویستووە، ئەگینا هیچ باوەڕێکی بە مافی ڕەوا 
نییە. ئێراندا  لە  و چاوەروانیی بەرحەقی کورد و سووننەکان 
وەاڵمی  کە  کرد  هەڵەی  ڕوحانی  کە  ئەوەیە  پرسیار  ئێستا 
بێ ئەمەگی  بە  ئێرانی  سووننەکانی  و  کورد  خەڵکی  متمانەی 
کاڵوی  دیسان  کە  کــوردە  یان سووچی  ــەوە،  دای بێ بەڵێنی  و 
چووە سەر و بە هەندی دروشمی چەندپاتە هەڵخەڵەتان؟ چۆنە 
کوردەکان لە خۆیان ناپرسن کە بۆچی لە کاتی بانگەشەکانی 
هەڵبژاردندا ڕەسەن و خۆیین و داواکانیان ڕەوا و بەر حەقە، 
بەاڵم لە کاتی دابەشکردنی پلە و پایە و بەشداری لە بەڕێوەبەریی 
بودجەی  هەاڵوهەنگامەی  لە  و  ئاستەکانی سەروودا  لە  واڵت 
ناسێ؟ نایان  کەس  و  غەیرەخۆیی  دەبنە  ئاوەدانکردنەوەدا 
کەسێک  کە  نییە  ــەوە  ئ هــەر  کــورد  کێشەی  خۆ  ــەوە  ل جیا 
وەک کورد وەزیر نییە یان پارێزگارێک لە خۆیان بۆ ئیدارەی 
زۆر  کـــورد  پــرســی  چونکی  نابینن،  ڕەوا  پــێ  نــاوچــەکــەیــان 
و  وەزیــر  دانانی  تەنیا  کە  ڕەهەندترە  فرە  و  بنەماییتر  لــەوە 
پاریزگار و بەرێوەبەرێکی گشتی _ کە بەڕێوەبەری سیاسەتە 
بکا،  داواکانیان  و  ویست  لە  تەعبیر  نیزامین_  گشتییەکانی 
ئەوەندەش  واڵت  سیاسیی  نیزامی  کە  ئەوە  خۆی  هەر  بەاڵم 
لە  کــە  ــدەخــا  دەری ناکا  دی  خەڵکانی  لەچاوکردنی  خــۆڵ  بــۆ 
و  کــورد  بۆ  جێکردنەوە  بە  باوەڕێکی  هیچ  خۆیەوە  هەناوی 
نییە. ــدا  واڵت بەڕێوەبەریی  و  سیاسەت  لە  ئــەوان  بەشداریی 
نەهاتووە  ئەوە  کاتی  ئاخۆ  کە  بپرسین  خۆیەتی  جێی  بۆیە 
کە کورد لە ئێران لەو خەوە قورسە هەستێ و چیدی دڵی بە 
لە  ئاوڕێک  و  نەکا  خۆش  ئیسالحتەڵەبی  و  گــۆڕان  دروشمی 
لە خێر و  ــردوودا  لە چوار دەیەی ڕاب بداتەوە و بزانێ  خۆی 
بەرەکەتی ئەو نیزامە چیی دەست کەوتوە و چەندەی پێ بڕاوە؟
کورد لە ئێران کەی دەبێ ڕابێ و لەخۆی بپرسێ لەو واڵتەدا 
مافی چییە و لەکوێ وەستاوە؟ بۆ دەبێ کوردستانەکەی ئەو 
دواکەوتووترین ناوچە لە ڕووی ئابووری و پەرەسەندن لە ئێراندا 
بێ؟ بۆ لە کاتێکدا لە ساڵدا بایی زیاتر لە 45 میلیارد دۆالر کااڵی 
قاچاغ لە خاڵەسنووری و بەندەر و فڕۆکەخانەکانەوە دەڕژێتەوە 
نییە، بەاڵم ڕۆژانە کۆڵبەران  واڵتەوە و کەسیش بۆی گرینگ 
دەکوژرێن؟  و  دەستڕێژ  بەر  دەدرێنە  کــورد  کاسبکارانی  و 
لەبەرچی ڕێگە نادرێ بە زمانی خۆیان بخوێنن و بە شوناسی 
مێژوویی و کلتووری و کۆمەاڵیەتی خۆیان پەروەردە ببن؟ چۆنە 
سەرچاوە سروشتییەکانیان بە تااڵن دەبرێ و بەشی ئەوان لەو 
تەنیا دامەزرانی چەند دە کەسیان وەک کرێکارە؟ بۆ  سامانە 
ئاوەکەیان بەڕێی ناوچەکانی دیکەی ئێران دەکرێ لە حاڵێکدا بۆ 
خۆیان بۆ پەرەپێدانی کەرتی کوشتوکاڵ پێویستیانە؟ لەبەرچی 
هەژاری و بێکاری و خەسارە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەی وەک 
لە  ــڕان  داب و  نەخوێندەواری  و  تــەاڵق  و  ئێعتیاد  و  خۆکوژی 
ئێرانە؟ دیکەی  ناوچەکانی  قاتی  چەند  کوردستان  لە  خوێندن 
ــەرچــی«ی دیــکــە پێمان  ــەب ــە و کــۆمــەڵــە »بـــۆ« و »ل ــەوان ئ
بەڵکوو کوردە  نییە،  ئەوەی هەڵەی کردوە ڕوحانی  دەڵێن کە 
بەهەڵە  بـــەردەوام  متمانەپێکردنەکانیدا  و  خوێندنەوە  لە  کە 
ئەو  بروانێتە  دیکە  جۆرێکی  پێویستیە  بۆیە  دەچــێ،  و  چووە 
مافخوازییەوە. مەیدانی  بێتە  دی  بە خوێندنەوەیەکی  و  بابەتە 

کوردستان

هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری، 
خەڵک و ڕەنج بە خەساری 

)ده قی قسه کانی جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له  کۆڕیادی ٢8ی گه الوێژدا(
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ــه ری  ــن ــزوێ ــگــری ئـــــازادی و ب ــااڵهــه ڵ »خــوێــنــدکــاران ئ
ــزۆر لــه   ــ ــی ــ ــال ــ ــات ــ شــــۆڕشــــه کــــانــــن، ئـــــــــه وان ڕۆڵــــــــی ک
ــڕن.« ــێـ ــدا ده گـ ــه کــان ــی ــی ــه ت شـــۆڕشـــه  ســیــاســی و کــۆمــه اڵی
ــه  بـــیـــرمـــه نـــدانـــی  ــ ــێـــرت مـــــارکـــــۆزه  ل ــێـــربـ ــێـــک هـ ــاتـ کـ
مــه عــنــه ویــی  بـــاوکـــی  وه ک  فــڕانــکــفــۆرت  ــه ی  ــخــان ــاب ــوت ق
ــی  ــن ــی زای 6٠ی  ده یـــــــه ی  ــاریـــی  ــدکـ ــنـ ــوێـ خـ بــــزووتــــنــــه وه ی 
ــامــه کــانــی پـــاریـــس و کــالــیــفــۆرنــیــا و  ــدی جـــۆش و خـــرۆشـــی خــوێــنــدکــاران لـــه  شــه ق شــاهــی
دوا.  شــێــوه یــه   ــه م  بـ ــوو،  ــ ب دوور  رۆژهـــه اڵتـــی  و  رۆژئـــــاوا  واڵتـــانـــی  لــه   زۆر  ژمـــاره یـــه کـــی 
بزووتنه وه ی خوێندکاری له  ئێرانیش له  چه ند قۆناغێکی مێژووییدا ڕۆڵی کاریگه ری له  ئاراسته  
کردنی گۆڕانکارییه کان و ڕووداوه  سیاسی و کۆمه اڵیه تییه کانی چه ند ده یه ی ڕابردوودا هه بووه .
هه ر چه ند پێکگرتنی بزووتنه وه ی خوێندکاری له  ئێران و واڵتانی ڕۆژئاوا )به  تایبه ت ده یه ی 6٠( 
هه ڵه یه کی مێتۆدیکه  و گه ڕان به دوای ڕه گه زه  هاوبه شه کانی ئه و بزووتنه وانه  کارێکی زه حمه ت و 
بێ سووده ، مه به ست له و وتاره ش گه ڕانه وه  نییه  بۆ ئه و ڕۆژگاره  پڕ قه یراناوییه ی که  له  ئه نجامی 
ده رکه وتنی پاڕادۆکس له  هه ناوی سه رمایه داری و مۆدێڕنیته دا سه ری هه ڵدا و به شێک له  پێته خته کانی 
و  دروشم  سێبه ری  له   ده کرێ  کاتیشدا  هه مان  له   به اڵم  هه ژاند.  رۆژئاوایی  واڵتانی  گرینگترین 
لێکدانه وه  بۆ ئه و  ئامانجه کانی بزووتنه وه  خوێندکارییه کانی ده یه ی 6٠ی زایینیدا شیکردنه وه  و 
ئاکسیۆن و جووڵه  خوێندکارییانه  بکرێ که  له  ئێراندا ڕوویان داوه . هه ر له و سۆنگه یه شه وه  هۆکاره کانی 
ڕکوودی ئه و بزووتنه وه یه  ده ستنیشان بکرێن و ڕێکاره کانی ده ربازبوون له و بێده نگییه  بخرێنه  ڕوو.
لێره دا ده بێ ئاماژه  به وه  بکه م که  له  بنه ڕه تدا بوونی بزووتنه وه ی خوێندکاری به و واتا ڕادیکال 
و ئانارشیستییه ی که  ناسراوه ، ده ره نجامی ئه و بۆشاییه  سیاسی و ڕێکخراوه ییه یه  که  له  کۆمه ڵگا 
گه شه نه سه ندووه کاندا هه بووه،  یان به رهه می )توسعه (ی ناهاوسه نگی سیاسی و ئابووریی کۆمه ڵگایه . 
له  ڕاستیدا ڕەوابوونی چه مکگه لی وه ک رادیکالیزم، پێکهاته شکێنی، شۆڕشگێڕی و ته نانه ت ئانارشیزم 
له و بزووتنه وه یه دا و چاوپۆشین له  ده رکه وته  نێگه تیڤه کانی ئه و چه مکانه  له  سه ر کۆمه ڵگا ته نیا به  
هۆی بارودۆخی تایبه تی کۆمه ڵگاوه  و به  سپۆنسه ریی خوێندکار پاساو هه ڵده گرێ که  ئاماژه ی پێکرا.  

خواست ته وه ری 
بزووتنه وه یه کی  دی  کۆمه اڵیه تییه کانی  بزووتنه وه   هه موو  وه ک  خوێندکاری  بزووتنه وه ی 
خواست ته وه ره ، به و واتایه ی خوێندکار وه ک هه ر ئه ندامێکی دیکەی کۆمه ڵگا خاوه ن کۆمه ڵێک 
ته وه ری  بگیرێ. خواست  لێ  ڕێزیان  به رپرسانه وه   و  ده سه اڵتداران  الیه ن  له   پێویسته   که   مافه  
زیاترین  و  لێوه رگرێ  که ڵکی  ده توانێ  خوێندکاری  بزووتنه وه ی  که   فاکته رانه ی  له و  یه کێکه  
ئاکسیۆنه  خوێندکارییه کان  بۆ  به دیهێنانی خواسته  گشتییه کانی خوێندکاراندا  پێناو  له   خوێندکار 
خواردنی  مافی  وه ک  زانکۆ  له   خوێندکاران  سه ره تاییه کانی  مافه   داواکــردنــی  بکا.  مۆبیلیزه  
به   ده ربڕین  ناڕه زایه تی  جلوبه رگ،  ئــازادانــه ی  هه ڵبژاردنی  گونجاو،  خه وتنگه ی  ته ندروست، 
ئاستی  له   جۆراوجۆر  ئاکسیۆنی  هه وێنی  ببنه   ده توانن  هتد  و  زانکۆ  به ڕێوه به ریی  سیسته می 
زانکۆدا. ناسیاسی بوونی ئه و خواستانه  ده رفه تێکی باش ده ڕه خسێنێ بۆ چاالکیی خوێندکاران 
سه ر  بۆ  هه ڕه شه   و  ئاژاوه گێڕی  به   سیاسی  داواکارییه کی  هه ر  که   نادێمۆکراتیک  واڵتانی  له  
تۆتالیتێریشدا خوێندکاران وه ک  له  سیسته مێکی  ته نانه ت  لێره دا  واته   داده نرێ.  میللی  ئه منییه تی 
ته وه ری  خواست  جیاوازیی  بکه ن.  داخواز  خۆیان  مه ده نییه کانی  مافه   هه یه   ده رفه تیان  هاواڵتی 
به   خوێندکاران  ناڕه زایه تیی  که   دایه   له وه   تر  کۆمه اڵیه تییه کانی  بزووتنه وه   له گه ڵ  خوێندکاریی 
ده دا.   ڕوو  ڕه ق  ــه وه ی  ــوون ــه ڕووب ڕووب زۆرجــار  و  ده بــێ  ڕادیکالیزم  ئاوێته ی  ئارایی  دۆخــی 
ــه کــی ئــیــدەئــالــگــه رایــه   ــه وه ی ــن ــزووت ــنــدکــاری ب ــه  بـــزووتـــنـــه وه ی خــوێ ــه وه دا نییه  ک ــ ــان لـ ــوم گ
ــه رده وام بــه  دوای ئــیــده ئــالــه کــانــدا وێــڵــه . هــه ر بــۆیــه  کــۆی ئــه و خــواســتــانــه ی ئــامــاژه یــان  ــ و بـ
کۆمه ڵگا  گشتییه کانی  خواسته   و  وه رده گــــرن  سیاسی  ڕوخــســاری  ســه ره نــجــامــدا  لــه   پێکرا 
ــه  ئــامــانــج.  ــه نـ ــان و کـــۆی ســیــســتــه مــی فـــه رمـــانـــڕه وایـــی ده کـ ــی ــان ــه ک ــی جــووڵ ــن ــه  هــه وێ ــه نـ ده کـ
ڕێکخراوی  و  گرووپ  و  ئه نجومه ن  پێکهێنانی  ته وه ر  خواست  گۆڕانخوازیی  ده سپێکی  خاڵی 
جۆراوجۆره  که  بتوانێ به  خستنه  سه ر یه کی تواناکان به  شێوه یه کی کاریگه ر خواسته کانی بخاته  ڕوو. 

سه ربه خۆیی و بەسراوە نه بوون به  ڕه وته کانی ده ره وه 
له   خوێندکاران  و  ده ر  هاتنه   ئه شراف  و  خانه دان  چینی  پاوانی  له   زانکۆکان  ئــه وه ی  دوای 
سه ری  بزووتنه وه یه ک  گه راکانی  زانکۆکان،  کــرده   ڕوویــان  لێشاو  به   شــاری  نێونجی  چینی 
دامه زراوه یه کی مۆدێڕن و خوێندکاران  بوو. زانکۆ وه ک  له  ده رکه وته کانی مۆدێرنیته   هه ڵدا که  
بیروباوه ڕ،  له گه ڵ  بــوونــه وه   ڕاسته قینه   پاڕادۆکسێکی  ــه ره وڕووی  ــ ب مــۆدێــڕن  مرۆڤی  وه ک 
بنه ماڵه   به   خوێندکار  نه به ستراوه یی  سوننه تییه کان.  دامــه زراوه   و  به هاکان  و  نۆڕم  سیسته می 
و دامه زراوه  ئیداری و ئابوورییه کان و هه روه ها نه بوونی ئیراده ی به ده سته وه گرتنی ده سه اڵت 
تایبه تمه ندییه کی  وه ک  خوێندکاری  بزووتنه وه ی  سه ربه خۆیی  که   وایکردووه   خوێندکاران  الی 
جه وهه ری بێته  به ر باس. به  ده ربڕینێکی دیکه  ئامانجی بزووتنه وه ی خوێندکاری پێشڤه چوونی 
کۆمه ڵگایه  له  بواری سیاسی، کۆمه اڵیه تی و ئابووری. له  پڕۆسه ی ئه م گۆڕانکارییه دا خوێندکار 
له   کــه  خــۆی  بــه رژه وه نــدیــی سیاسی  لــه   بــه  دووره پـــه رێـــزی  وه ک ســووژه یــه کــی سه ربه خۆ و 
کاتێکدا  له   پارته  سیاسییه کان.  پاشکۆی ڕه وت و  نابێته   به ده سته وه گرتنی ده سه اڵتدا ده بینێته وه  
سازمان  دا  سیاسییه کان  پارته   قالبی  له   خۆیان  زۆری  به   دی  کۆمه اڵیه تییه کانی  بزووتنه وه  
ده ده ن وه ک بزووتنه وه ی کرێکاری، بزووتنه وه ی ژینگه پارێزی، بزووتنه وه ی ناسیۆنالیستی و ...
ــه وه ی خــوێــنــدکــاری بــه و مــانــایــه  نییه  کــه  خــوێــنــدکــاران  ــن ــزووت هــه ڵــبــه ت پــاشــکــۆنــه بــوونــی ب
ــه روه ک  ــ ه زانـــکـــۆ.  ــکــری و ســیــاســیــیــه کــانــی ده ره وه ی  ف ــه   ــگــه ریــی خــه ت کــاری ــر  ژێـ ــه   ــاکــه ون ن
زانـــکـــۆن. ده ره وه ی  لـــه   بـــزووتـــنـــه وه یـــه    ئــــه و  ــی  ــان ــه ک ــۆگ ــۆل ــدئ ــی ئ جــــار  زۆر  ــن  ــی ــن ــی ده ب
زایینیدا  68ی  ساڵی  له   ئه مریکا  و  ئورووپا  له   خوێندکاران  نافه رمانی  شه پۆله کانی  کاتێک 
هۆی  به   بوو  ئێران،  گه یشته   ڕوویدا  پێکهاته شکێندا  و  ته واو شۆڕشگێڕانه   کۆنتێکستێکی  له   که  
وه رچه رخانێک له  دیسکۆرسی بزووتنه وه دا و ڕه هه ندێکی شۆڕشگێڕانه  و ته نانه ت چه کدارانه ی 
به  خۆی گرت و خوێندکاران بوونه  به شێک له  تێکستی خه باتی چه کدارانه  و چیتر له  کۆنتێکستدا 
قه تیس نه مانه وه . لێره  دایه  که  سمایلی شه ریفزاده کان کالسه کانی ده رسی زانکۆ به جێ دێڵن و ڕوو 
ناوچه  جۆراوجۆره کانی  له   له  ساڵه کانی دواتریشدا خوێندکاران  ده که نه  شاخه کانی کوردستان. 
ئێراندا هه مان ڕێچکه یان گرته  به ر. هه ر چه ند ئه و حه ڕه که تانه  له  ژێر کاریگه ریی بزووتنه وه ی 
هه مان  له   هه ڵدا،  سه ریان  ســه رده مــه   ئــه و  شۆڕشه کانی  سیمبۆله کانی  و  چــه پ  شۆڕشگێڕیی 
سیاسییه کان  ــه   ڕه وت و  پــارت  له   کــام  هیچ  به   ته شکیالتییان  و  سازمانی  به ستراوه یی  کاتدا 
بزووتنه وه یه   به و  وێنه ی  بێ  ڕه سه نایه تییه کی  خوێندکاری  بزووتنه وه ی  سه ربه خۆیی  نه بوو. 
ده گیرێ. لێ  ڕێزی  کۆمه ڵگادا  له   ئه خالقگه را  و  ده روه ســت  بزووتنه وه یه کی  وه ک  که   به خشیوه  

خوێندکار و عه قاڵنیه تی ڕه خنه گرانه 
به و  ڕه خنه گرانه یه .  عه قاڵنییه تی  بوونی  خوێندکارییه کان  بزووتنه وه   کۆی  هاوبه شی  ڕه گه زی 
واتایه ی خوێندکار له  هه ر قۆناغێک له  قۆناغه کانی بزووتنه وه دا سه رجه م خه بات و هه وڵه کانیڕ 
بزوتنه وه دا  ئامانجه کانی  به  سه ر دروشم و  تێپه ڕین  به   به ر ڕه خنه یه کی بێ ڕه حمانه  و  ده داته  
به ره نگاری چه مکه  پیرۆزه کان ده بێته وه  و له  خاک و خۆڵیان وه رده دا. ئه وه  له  ئاستی نێوخۆییدا 
و له  ئاستی ده ره کیشدا به  هه مان شێوه  کۆی که م و کورتییه کانی کۆمه ڵگا ده خاته  ژێر پرسیار. 
سه ره کی  ده رکه وته ی  وه ک  ئامێری  عه قاڵنییه تی  به   دژکرده وه یه   که   ڕه خنه گرانه   عه قاڵنییه تی 
نییه   زێــده ڕۆیــی  هه یه .  سۆسیالیزم  له گه ڵ  نزیکی  خزمایه تییه کی  ســه رمــایــه داری،  سیسته می 
بوو  خوێندکاران  هاوپه یوه ندی  جۆرێک  به    6٠ ده یه ی  خوێندکاریی  بزووتنه وه ی  بڵێین  ئه گه ر 
له گه ڵ چینی کرێکاری پیشه یی. واته  خوێندکاران شۆڕشیان کرد بۆ گۆڕینی به هاکانی کۆمه ڵگا 
ڕه خنه گرتن  و  پرسیارخوڵقێنی  ڕوحی  هەبوو.  که   ئه رزشییه ی  سیسته مه   له و  ڕه خنه گرتن  به  
پیشه ییه که یه تی.  و  ته مه نی  قۆناغه   سروشتی  و  مه عریفی  ژینگه ی  به رهه می  خوێندکاردا  له  
چاره نووسی  ئاست  له   گه وره یه   ده نگییه کی  بێ  ده بینرێ  ئێران  زانکۆکانی  له   ئێستا  ئــه وه ی 
نه وه یه ک، له  کاتێکدا ڕه ساله تی ڕووناکبیریی خوێندکاران، چاوه ڕوانیی کۆمه ڵگای له و بزووتنه وه یه  
بــزووتــنــه وه کــه ی... و  ده ڕوانــیــتــه  خوێندکار  پێشه نگ  کــه  وه ک  ــه وه   کــردۆت ــه رز  ب ڕاده یـــه ک  تــا 

                                                                           درێژه ی هه یه  

ڕەحامن سەلیمی

حەوت دەیە خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە 
ڕوانگەی چەند کەسایەتییەکی سیاسی و ڕووناکبیرییەوە

سووژه ی خوێندکار و 
تایبه تمه ندییه کانی )1(

ڕاوبۆچوون

د. مەحموود عوسمان، سیاسەتمەدار و 
کەسایەتیی سیاسیی ناسراوی باشووری 

کوردستان
حیزبێکی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
مێژوویی نیشتمانپه روه ر و نەتەوەییە. ئەم 
دامەزرانیەوە  لە  و  کۆنەوە  لە  هەر  حیزبە 
مافەکانی  وەدێهاتنی  بــۆ  کـــردوە  خەباتی 
قوربانیی  پێناوەشدا  لەو  و  ئێران  لە  کورد 
زۆری داوە. حیزبێکی تێکۆشەر کە زۆر لە 
سەرکردەکانی تیرۆر و شەهید کران، بەاڵم 

قەت نەوێستاوە.
ئەم حیزبە بە پڕەنسیپە لە پێوەندیی لەگەڵ 
پێوەندییەکانی  قــەت  دراوســێــیــدا  واڵتــانــی 
دیکە  پارچەکانی  کــوردی  حیسێبی  لەسەر 
باشی  پێوەندییەکی  ئەگەر  وێنە  بۆ  نەبوە، 
لەگەڵ رێژیمی عێڕاق بووە، بەاڵم قەت ئەو 
پێوەندییەیان بە کار نەهێناوە دژی کوردی 
ئەو  تــووشــی  پێشتر  ئێمە  کەچی  عــێــراق، 

هەڵەیە بووین. 
زۆری  تەمەنێکی  حیزبە  ئەم  کە  ئەوەش 
خەباتەکەی  نــەیــتــوانــیــوە  هێشتا  و  هــەیــە 
بگەیەنێتە لوتکەی سەرکەوتن، هەم هۆکاری 
ڕێژیمەکانی  ئــەوەی  وەک  هەیە،  دەرەکیی 
ناوەند هەموویان سەرکوتگەر و دڕندە بوون 
و قەتیان زمانی ئاشتی و دیالۆگ نەزانیوە 
و پاڵپشتیی نێونەتەوەییش بۆ پرسی کورد 
نێوماڵی  ناکۆکیی  مەسەلەی  هــەم  نــەبــوە، 
کورد کە لە هەموو پارچەکانی کوردستان 
ئەم  بە شانازییەوە  ئەگینا  بووە.  بەداخەوە 
حیزبە سیاسەتەکانی هەموو دروست بووە 
و هه رگیز سیاسەتی وای نەبووە کە دژی 
و  بێ  نەتەوەکەمان  و  گــەل  ــدی  ــەرژەوەن ب
هەموو کاتێ لەسەر سەر ڕێی ڕاست بووە. 
بەاڵم ئەشێ هەڵەشی کردبێ و ئەگەر واش 
بووبێ ئەوە لە گەورەیی حیزبی دێموکراتی 
نییە  حیزبێک  نــاکــاتــەوە.  کــەم  کوردستان 
جــاری  مومکینە  و  نــەکــردبــێ  هــەڵــەی  کــە 
ســوودی  و  پێشێ  هاتبێتە  فورسەت  وایــە 
حیزبێکی  گشتی  به   به اڵم  وەرنەگرتبێ،  لێ 
بۆ  خه باتی  و  بووه   نه ته وه یی  و  نیشتمانی 
له و  بــه ردوامــه   و  کــردووه   نه ته وه ی خۆی 

خه باته ی.
بەبۆنەی  دڵــەوە  قــوواڵیــی  لە  بۆیە  هــەر 
ساڵیادی دامەزرانی پیرۆزباییان لێ دەکەم و 
ساڵو دەنێرم بۆ گیانی پاکی شەهیدەکانیان 
و لە سەروو هەموویانەوە قازی محەممەد، 
شەڕفکەندی.  دوکتور  و  قاسملوو  دوکتور 
ئیسالمی  کــۆمــاری  ســیــاســەتــی  هــاوکــات 
کوردی  شێوەیە  بەو  کە  دەکەم  مەحکووم 
واڵتەکەی سەرکوت دەکا و هیچ مافێکی پێ 
ئاواتەخوازم  ئەوەشدا  لەگەڵ  نابینێ.  ڕەوا 
ببنەوە  دێموکرات  حیزبی  بەشی  دوو  کە 
بە یەک و خەباتی خۆیان بۆ مافەکانیان لە 

ئێراندا بەرینتر بکەنەوە.

کۆمەڵە،  سکرتێری  عەلیزادە،  برایم 
حیزبی  ــی  ــی ــان کــوردســت رێــکــخــراوی 

کۆمۆنیستی ئێران
سیاسی  حیزبێكی  هـــه ر  ــۆ  ب ســـاڵ   72
ته مه نێكی دوور و درێژه ، له  سه ره وه  بوونی 
لێده كا  ــان  وام دیمۆكرات  حیزبی  ته مه نی 
حیزبه   ئــه و  مێژوویی  هه ڵسه نگاندنی  كــه  
بسپێرین به  مێژوونوسانێك كه  به  ویژدانی 
بغز«،  و  »حــب  له   دوور  به   زانستییه وه ، 

و  نوێ  نه وه ی  به رده م  بخه نه   ڕاستییه كان 
ئه و  به داخه وه   ئه گه ر چی  داهاتوو.  نه وه ی 
له   به اڵم ڕۆژێــك  نه كراوه ،  ئێستا   تا  كاره  

ڕۆژان هه ر پێویسته  بكرێ. 
ئــێــمــه  هـــیـــواداریـــن حــیــزبــی دیــمــۆكــرات 
ڕابــردووی پڕ له  هــه وراز و نشێوی بكاته  
باشتر.  داهاتوویه كی  بــه ره و  بازێك  پــرده  
به اڵم ئه وه  مه یسه ر نابێ به بێ پێداچوونه وه  
به م ڕابــردووه دا و ئه زمون لێ وه رگرتنی. 
ئــه وه یــه   ئــه زمــوون  گرینگترین  ــه   وایـ الم 
ــه  ڕه ســمــی بناسرێ  كــه  ئـــه م واقــعــیــه تــه  ب
بــه  هۆی  كــوردســتــانــدا  لــه  كۆمه ڵگای  كــه   
هۆی  بــه   كۆمه اڵیه تییه كان،  گۆڕانكارییه  
به   به رهه مهێنان،  پیوه ندییه كانی  گه شه ی 
هۆی ده ورانێكی دوور و درێژ له  خه بات و 
ناوه ندی،  به  حكومه تی  به رانبه ر  خۆڕاگری 
گه لێك  خه ڵك  كۆمه اڵنی  وشیاری  ئاستی 
خاوه نی  كۆمه ڵگایه   ئه و  و  بووه ته وه   به رز 
فه رهه نگێكی ده وڵه مه ندی پێشكه وتنخوازانه  
و شارستانیانه یه . هه ر حیزبێك كه  له  گه ڵ 
ئه و دیــارده  نوێیه  نامۆ بێ و خۆی له گه ڵ 
نه گونجێنێ و وەاڵمی پێویستی پێ نه داته وه ، 
هــانــایــه وه  و  نایه ته   ــردووی  ــ ڕاب مــێــژووی 
ده كه وێته  په راوێزه وە. به  الی منه وه  واتای 
خاڵی  چه ند  سه ر  له   پێداگرتن  وته یه   ئه م 

گرینگه :
به   ڕۆشــنــگــه ری  و  ڕه خنه گرتن  ڕوحــی 
بسه لمێنین  شارستانییانه   و  نــه رم  زمانی 
كێشه   له   هه رگیز  نه بین.  سه خله ت  پێی  و 
و نــاكــۆكــیــیــه  ســیــاســیــیــه كــانــدا، چـــه ك و 
به   ده ســه اڵت  نه هێنین.  به كار  تووندوتیژی 
ئازادی  بۆ  ڕێز  و  بزانین   ئه مری جه ماوه ر 
دابنێین و هه رگیز به  بان سه ری خه ڵكه وه  
نه كه ین.  دابه ش  خۆماندا  نیو  له   ده ســه اڵت 
كۆماری  ــوو  وه ك ڕێژیمێكی  نــه ده یــن  ڕێگا 
به   كــه لــه بــه ركــانــدا  و  كه لێن  لــه   ئیسالمی 
جێگای  فێاڵوی  یان  و  ڕاسته وخۆ  شێوه ی 
خۆی بكاته وه  و چه ند به ره كی بنێته وه . ڕێگا 
نه ده ین بزووتنه وه ی خه لكی كوردستان به  
هیچ شێوه یه ك له  شێوه كان له  بزووتنه وی 
ئیران  له   ئازادیخوازانه  و  ڕزگاریخوازانه  
هیچ  نه دین  ڕێگا  دابــبــرێ،  ناوچه كه   له   و 
الیه نیكی كۆنه پارێز و ده سه اڵتدار و زلهێز 
به  ده ستێوه ردانی خۆی رواڵه تی بزوتنه وه ی 
خه لكی  ڕه وای  و  عــادالنــه   و  كۆمه اڵیه تی 

كوردستان خه وشدار بكا.
72 ساڵەی دامه زرانی حیزبی دیموكراتتان 

لێ پیرۆز بێ.

عەلی عەونی، ئەندامی سەرکردایەتیی 
پارتی دێموکراتی کوردستان

به ر له  هه موو شتێک ساڵو و ڕێزم هه یه  
بۆ هه موو هه واداران ئه ندامان و بۆ هه موو 
تێکۆشه رانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

له  هه ر شوێنیک بن.
دێموکراتی   حیزبی  هه بوونی  بێگومان 
کـــوردســـتـــان لـــه  ئـــیـــران یـــا بـــا بــڵــێــیــن له  
کــوردســتــان هه میشه   دیـــوی ڕۆژهــه اڵتــی 
هــه ر چــوار واڵته   کــردوه  که   کارێکی وای 
داگــیــرکــه ره کــه ی کــوردســتــان لــه  یــه ک له و 
پارچانه دا ئه و دڵه ڕاوکێیه یان هه بێ که  به ڵێ 
کــوردی  حه ره که تێکی  و  ــزاوت  ب هه میشه  
ــی  ڕه وت خۆشییه وه   بــه   ده مــێــنــێ.  و  مـــاوه  
خه بات و تێکۆشانی ئه م میلله ته  قه ت وای 
لێ نه هاتوه  داگیرکه رانی کوردستان بتوانن 
هه ناسه یه کی ئاسووده  هه ڵکێشن و بڵێن له  
ڕزگاری  بۆ  خه بات  و  کوردستان شۆڕش 

دامڕکاوه  و نه ماوه .
بوونی  هاوکات  پێموایه   ئه من  بۆیه   هه ر 
ــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  ــ ــه زران ــ ــادی دام ــ ی
کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان 

نه بووه ،  سوتفه یه ک  و  هه ڵکه وت  به رهه می 
ــی  ــی ــارزان ــی ڕاویـــــژی ب ــه م ــه ره ــکــوو ب ــه ڵ ب
و  محه ممه د  قـــازی  پێشه وا  لــه گــه ڵ  نــه مــر 
سه رکردایه تیی حیزبی دێموکرات له  دیوی 
ــووه . ده مـــه وێ  ڕۆژهــه اڵتــی کــوردســتــان بـ
دوو  حیزبه   دوو  ئــه م  و  خه باته   ئــه م  بڵێم 
تێکۆشانه   یه ک   به شی  دارێک و دوو  لقی 
که    ئه وه شدا  له گه ل  دیاره   نیشتمانه دا.  له و 
و  نه ته وه ین  یــه ک  ئێمه   ــه   وای قه ناعه تمان 
یه ک  و  نیشتمان  یــه ک  و  جوغرافیا  یــه ک 
وایه   پێمان  به اڵم  هه یه ،  چاره نووسیشمان 
له  هه ر  داگیرکه رانی کوردستان  سروشتی 
پارچه ی کوردستان و زۆر واقعی سیاسی 
که  له  ده یان ساڵی ڕابــردوودا له و به شانه  
به   جیاوازی  تایبه تمه ندیی  داوه ،  ــان  ڕووی
خه باتی هه ر کام له و به شانه ی کوردستان 
به شه کان  له   کام  هه ر  ئێستادا  له   و  داوه  
بۆ خۆیان باشتر رێگای خه بات بۆ ئازادیی 
ــه و ســۆنــگــه یــه وه  ئێمه   ــاســن. ل خــۆیــان ده ن
له  ڕۆژهه اڵتی  برایانمان  تێکوشانی  له   ڕێز 
لــه  بڕیاریان  کــوردســتــان ده گــریــن و رێــز 
ده ستهێنانی  به   بۆ  تێکۆشانیان  و  ده نێین 

ئازادی به رز ده نرخێنین. 
ــۆ ڕزگـــــاری  ــات بـ ــه بـ حـــــه وت ده یـــــه  خـ
مــاوه یــه کــی کــه م نییه ، بــه اڵم ئــه وه  کــه  بۆ 
سه ره ڕای ئه و ماوه  درێژه  خه باتی ئێمه  به  
ئاکام نه گه یشتووه  چه ند هۆی هه یه . جارێ 
پێش هه موو شتێک سروشتی مرۆڤی کورد 
وایه  که  هه میشه  خه تا له  خۆی داده ماڵێ و 
بۆ  و  بیانوو  بۆ  خۆیدا  ماڵی  ده ره وه ی  له  
پێموایه   ئه من  به اڵم  ده گــه ڕێ.  هۆکاره کان 
خۆمانه،   خه باتی  جۆری  سه ره کی  کێشه ی 
ئێمه  زیاتر الیه نه  چه کدارییه که مان مه به ست 
بووه  هه تا کار له سه ر  ڕێکخستنی کۆمه ڵ و 
دروستکردنی گوشار بۆ الیه نی به رامبه رمان 
بکه ین. ڕاسته  دوژمنی دڕنده  زۆر سیاسه ت 
ــه اڵم  ــارت بـــه ســـه ردا ده ســه پــێــنــێ، ب ــڕی و ب
له   ئــه و 72 ساڵه دا  ــاوه ی  م له   ــوا  ده ب ئێمه  
جۆرێکمان  مــه ده نــیــیــه وه   خه باتی  ــواری  بـ
ڕاپه ڕینی  ئاماده ی  خه ڵکمان  که   کردبا  کار 
سه رتاسه ری  مانگرتنی  و  ســه رتــاســه ری 
ئێمه   ــواره دا  ــ ب ــه و  ل پێموایه   ئــه مــن  کــردبــا. 
و  به ستووه   ڕێکخستن  به   پشتمان  که متر 
به  چه که  وه  سه رقاڵ کردوه.  زیاتر خۆمان 
که   بکه ین  دروســـت  قه ناعه ته   ــه و  ئ ده بــێ 
ئه وه نده   خه باته که مان  چه کداریی  الیه نی 
بخاته  سه ر  قورس  که  سێبه ری  نه بێ  زاڵ 
خواسته  سیاسییه کان له  رێگای وشیاری و 

تێکۆشانی مه ده نی.

سکرتێری  ــەدی،  ــت ــوه م ــدوڵــال  عــەب
زەحمەتکێشانی  شۆڕشگێری  کۆمەڵەی 

کوردستانی ئێران
یادی  پیرۆزبایی  شتێک  هه موو  له   به ر 
دێموکرات  حیزبی  دامــەزرانــی  ساڵەی   72
ئەو  نوێی  و  کۆن  تێکۆشەرانی  هەموو  لە 
کــوردســتــان  خەڵکی  ســەرجــەم  و  حیزبە 
لە کۆماری  دەکەم. حیزبی دێموکرات هەر 
کوردستان لە مهابادەوە تا ئێستا، خاوەنی 
دوورودرێـــژە،  خەباتکارانەی  مێژوویەکی 
ڕیــبــه ری  داوە، ســێ  هــــەزاران شــەهــیــدی 
تیرۆر  ــان  ی ئــیــعــدام  حیزبە  ــەو  ئ یــه کــه مــی 
دەرەوەی  ــە  ل نــاوبــانــگــی  و  نـــاو  کــــراون، 
ئێستاش  و  هەیە  کوردستان  سنوورەکانی 
لە مەیدانی خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلی 
ئەو  دیاره   هەیە.  چاالکی  بوونێکی  کورددا 
حیزبە گرفت و تەنگەژەشی کەم نەبووە و 
ئەوەش  کە  بەرکەوتووە  زۆریشی  زیانی 

نائاسایی نییە.
حیزبی دێموکرات لەگەڵ کۆمەڵە نیزیکەی 
سەرەکیی  ــی  ڕەوتـ دوو  کــە  ســاڵــە  پەنجا 
ئەو  هێناوە.  پێک  کوردستانی ڕۆژهەاڵتیان 
دوو ڕەوتە سەردەمی هاوکاری و تەباییان 
زۆر بووە کە بەخۆشییەوە ئێستاش درێژەی 
نێوانیاندا  لە  گرژیش  و  گرفت  بەاڵم  هەیە، 

کۆمەاڵیەتی  دۆخی  هەبووە. 
کـــوردســـتـــان  ــی  ــاســی ســی و 

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە 25ی گەالوێژی ئەمساڵدا جێژنی 72 ساڵەی دامەزرانی 
خۆی گرت. پتر لە حەوت دەیە خەبات و تێکۆشانی سیاسی بۆ ڕزگاریی نەتەوەی کورد 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و زۆر دەسکەوتی بە نرخ کە ئەو حیزبە لە ڕەوتی ئەم خەباتەدا 
بۆ کوردی دەستەبەر کردوە، جێگە و پێگەیەکی تایبەتیی بە حیزبی دێموکراتی کوردستان 

بەخشیوە.
»کوردستان« بەو بۆنەیە ڕاوسەرنجی کۆمەڵە کەسایەتییەکی سیاسی و ڕووناکبیریی 

کوردی وەرگرتوە:

ئا: عەلی بداغی
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کــرد  پــەســنــدی  ــە  ک ــدا  ــەک ــاســای ــڕۆژەی پ ــە  ل ــران  ــێ ئ ئیسالمیی  ــورای  شــ مەجلیسی 
ــەزار مــیــلــیــارد تــمــەن بۆ  ــ بــڕیــاری دا دەوڵـــەتـــی حــەســەن ڕووحـــانـــی بـــڕی ســێ ه
پــاســداران  سپای  قودسی  سپای  بەهێزکردنی  مووشەکی،  بەرنامەی  پەرەپێدانی 
بکا. تــەرخــان  ئیسالمی  کــۆمــاری  چــەکــدارەکــانــی  هێزە  هاوبەشەکانی  بــەرنــامــە  و 
تــاران،  ئیسالمیی  شــووڕای  مەجلیسی  ئەندامانی  گەالوێژ  22ی  یەکشەممە،  ڕۆژی 
پڕۆژەیاسایەکیان بە ناوی ›‹بەرەنگاربوونەوەی کردەوە سەربەگۆبەندەکانی ئەمریکا‹‹ 
پەسند کرد و، تێیدا هەزار ملیارد تمەن بوودجەی دەوڵەتی بۆ سوپای قودس، باڵی 
ئاڵۆزییەکانی  لە  ئێستا  کە  کــرا،  تەرخان  تــاران  ڕێژیم  پاسدارانی  سپای  دەرەکیی 
لــە عــێــڕاق و ســووریــە حـــزووری بــەرچــاوی هەیە. واڵتــانــی نــاوچــەکــەدا، بەتایبەت 
دەبێ  ڕۆحانی  دەوڵەتی  کــردووە،  پەسندی  مەجلیس  تــازە  کە  پڕۆژەیاسایەدا  لەو 
هێزە  مووشەکییەکانی  بەرنامە  بە  پــەرەپــیــدان  بۆ  دیکەش  تمەنی  میلیارد  هــەزار 
دەبێ  ئێران  دەوڵەتی  پڕۆژەیاسایە،  ئەو  پێی  هەربە  بکا.  دابین  ڕێژیم  چەکدارەکانی 
و  بەرگری  ئیتالعات،  وەزارەتەکانی  بۆ  هاوبەش  شێوەی  بە  تمەنیش  ملیارد  هەزار 
لە  کە  بدەن،  پێ  پەرە  پێ  ئەو چاالکییانەی  ئەوەی  بۆ  بکا،  دابین  دەرەوە  کاروباری 
هاتووە. نــاویــان  پیشەسازی‹‹  و  توێژەرانە  ›‹ئاشتیخوازانە،  بە  پــڕۆژەیــاســاکــەدا 
ــەو گــرووپــە  ــی ئــێــران دەبـــێ یارمەتیی ئ ــەت ــەو پــڕۆژەیــاســایــە، دەوڵ بــە گــوێــرەی ئ
ئەفغانستان،  لوبنان،  فەلەستین،  ــوو  وەک واڵتــانــی  لە  کە  بکا،  شیعانەش  چــەکــدارە 
و  خەنیم  لـــەدژی  یــەمــەن،  و  عــێــراق  بەحرێن،  ســعــوودی،  عەڕەبستانی  ســووریــە، 
دژبەرەکانی ڕێژیمی تاران لە شەر دان، یان لە بەرەی دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیلن.
ــراوە، کــە بە  ــاری دەرەوە ئــەرکــدار کـ ــاروب ــی ک ــ ــەو پــڕۆژەیــاســایــەدا وەزارەت هــەر ل
ئەو  پەسندکرانی  ــاش  پ مــانــگ  دوو  ــاوەی  مـ لــە  ئیتالعات،  وەزارەتــــی  هــاوکــاریــی 
پێشێلکردنی  تاوانی  بە  کە  دەربێنێ  ئێرانییانە  ئەو  ناوی  لە  لیستێک  پڕۆژەیاسایەدا 
دیــکــەوە  ــانــی  ــان واڵت ی ئەمریکا،  الیـــەن  لــە  ئــێــران  بــۆ ســەر  ئەمریکا  گــەمــارۆکــانــی 
داوا  هاوپەیمانەکانییەوە  و  واڵتــە  ئــەو  ــای  دادگ الیــەن  لە  یــان  ــراون،  ک دەستبەسەر 
کراون. پاشان لیستی ناوی ئەو کەسانە بدرێ بە شووڕای بااڵی ئەمنیەتی نیشتمانیی 
بــدرێ. کەسانە  ئــەو  چارەنووسی  ــارەی  دەربـ پێویست  بڕیاری  ــەوەی  ئ بۆ  ڕێژیم، 
لەو پڕۆژە یاسایەدا ساویلکانە باس لەوە کراوە کە کە دەبێ کۆمەڵە کاربەدەستێکی 
ئەمریکا کە دەستیان لە پێشێلکردنی مافی مرۆڤدا هەیە گەمارۆی ئابوورییان بخرێتە 
ئیسالمیی  کۆماری  دایــە  حاڵێک  لە  مەجلیس  پەسندکراوەکەی  لە  خاڵە  ئــەو  ســەر. 
پێشێلردنی  بە  ســەبــارەت  واڵتــە  بەدناوترین  خــۆی  جیهاندا  واڵتــانــی  نێو  لە  ئێران 
مرۆڤدا  مافی  پڕەنسیپەکانی  ڕەچاوکرانی  بەرامبەر  لە  ئێستاش  تا  و،  مرۆڤ  مافی 
نەزانیوە. مــرۆڤ  مافی  جیهانییەکانی  پەسندکراوە  پێملی  و  بەرپرسیار  بە  خــۆی 
ــی مــەجــلــیــســی ئـــێـــران دەڵــــێ ئـــەو پـــڕۆژەیـــاســـایـــەی  ــەرۆکـ عــەلــی الریـــجـــانـــی، سـ
گـــەمـــارۆ  ــن  ــ ــیـ ــ ــە دژی دوایـ ــ ل ــران،  ــ ــێـ ــ ئـ ئــیــســالمــیــی  مــەجــلــیــســی شـــــــــووڕای 
ــی تـــــــاران پـــەســـنـــد کــــــراون. ــمـ ــژیـ ــەر ڕێـ ــ ــۆ سـ ــ ــی ئـــەمـــریـــکـــا ب ــانـ ــەکـ ــیـ ــووریـ ــابـ ئـ
جێی بیرهێنانەوەیە کە لە سەرەتای مانگی گەالوێژی ئەمساڵدا ئەنجومەنی نوێنەرانی 
ئەمریکا پڕۆژەیاسایەکی نوێی گەمارۆدانی ئابووریی لە دژی ئێران، ڕووسیە و کۆرەی 
کرا  پەسند  واڵتــەوە  ئەو  پیرانی  ئەنجومەنی  الیەن  لە  دواتــر  کە  کرد  پەسند  باکوور 
بکرێ.  ئەوەی جێبەجێ  بۆ  کرا،  ئیمزا  ئەو واڵتەشەوە  لە الیەن سەرۆک کۆماری  و 
ــە ›‹دەوڵــــــەتــــــی ئـــێـــران،  ــ ــە ک ــ ــ ــاوەڕەی ــ ــ ــەر ئـــــەو ب ــەســ ــ دەوڵـــــەتـــــی ئـــەمـــریـــکـــا ل
ــادا.‹‹ ــ ــی ــ ــە دن ــیــوانــی تـــیـــرۆریـــزمـــە لـ ــی پــشــت ــ ــەت ــ ــن دەوڵ ــی ــەم ــەک گـــەورەتـــریـــن و ی
نێوان  دانیشتنی  و  کۆبوونەوە  پڕۆژەیاسایەش  ئــەو  پەسندکرانی  پێش  مــاوەیــەک 
حەسەن رووحانی و فەرماندەکانی سپای پاسداران کۆتایی بەو گومانە هێنا کە پێی 
پاسدارانە. سپای  هێزی  و  دەســەاڵت  بەرتەسککردنەوەی  تەمای  بە  ڕوحانی  وابوو 
دەرخــەری  خــۆی  نیزامییەکان  نــاوەنــدە  بودجەی  بــەراوردکــردنــی  دیکەوە  لەالیەکی 
ــەت بــۆ ئەمساڵ بــودجــەی ســتــادی هــاوبــەشــی سپای پــاســدارانــی  ئــەوەیــە کــە دەوڵـ
زیاترە  تمەن  میلیارد  هــەزار  حەوت  کە  تمەن  میلیارد   245 و  هــەزار   22 گەیاندۆتە 
کــە سپای  بودجەیە  ئــەو  ــەری  ــەراب ب هــەروەهــا دوو  ــردوو،  ــ ڕاب بــودجــەی ساڵی  لــە 
هەیبوو. ڕووحــانــی دا  سەرکۆماریی  ساڵی  یەکەم  لە  و   ١3٩4 ساڵی  لە  پــاســداران 
بە  ناوەندەکانی سەرکوت سەر  لە  دیکە  یەکێکی  بەسیجی موستەزعەفین  ڕێکخراوی 
سپای پاسدارانە کە لە کاتی پێویستدا بۆ سەرکوتی خەڵک لە شەقامەکان دەردەکەون، 
حەسەن ڕووحانی لە بودجەی ئەمساڵدا هەزار و ١55 میلیارد تمەنی بۆ ئەو بەشەش 
هێزە  بودجەی  گشتی  بە  و  کردوە  تەرخان  پاسداران  سپای  دەزگــای سەرکوتی  لە 
چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی لە دەوڵەتی ڕوحانیدا دوو هیندەی پێشوو زیادیان کردوە.
ــوو  ــرای کــردب ــاشــک ــره ی ئــه مــریــکــا ئ ــگ ــۆن ــدی تــوێــژیــنــه وکــانــی ک ــاوه نـ پــێــشــتــریــش نـ
ــه ززه ، رێژیمی  ــ ــه  غـ ــاس ل ــان، حــوســیــیــه کــانــی یـــه مـــه ن، حــه م ــن ــوب ــوواڵی ل ــزب ــە حــی ل
له   ئـــێـــران  بـــه   تـــونـــدڕه وه کـــانـــی ســـه ر  میلیشیا  لـــه  ســـووریـــه  و  ئـــه ســـه د  بـــه شـــار 
ــێــرانــه وه  یــارمــه تــی پــێــده کــرێ. ــه ن ئ ــه الی ــدا بــه  میلیارد دۆالریــــان ل ــه  ســاڵ عــێــڕاق ل
ــراوه   ــک« ئـــامـــاده  کـ ــرێ ــه ســه ر داوای ســێــنــاتــۆر »مــــارک ک ــه  ل ــه و ڕاپـــۆرتـــه دا ک لـ
مــیــلــیــارد دۆالر خــه رجــی میلیشیا  یـــه ک  بـــڕی  ــوو ســاڵــێ  ــه م ــران ه ــێ ئ ــه   ک ــوه   ــات ه
ده کــا. واڵتـــه دا  له   خــۆی  هاوپه یمانه کانی  سیاسییه   الیه نه   و  عێڕاق   چه کداره کانی 
ــده  لــه  دۆخـــی ســووریــه  بــه مــجــۆره یــه  کــه  لــه  نــێــوان 5 تــا ١٠  ــاوه ن ــه و ن بــــه راوردی ئ
له   ئه و  پاراستنی  بۆ  ئه سه د  به شار  هێزه کانی  شانبه شانی  عێڕاقی  شیعه ی  هــه زار 
شیعه کانی  میلیشیا  سیاسی و  گــرووپــه   ئـــه وان  زۆربـــه ی  ــه ن،  شــه ڕده ک ــه اڵت دا  ده ســ
ــران مــه شــق  و ڕاهێنانی  ــێ ــه  ئ ــۆ ســووریــه  ل ــه  بــه ڕێــکــرانــیــان ب عــێــڕاقــن کــه  پــێــش ل
ڕێــک ده خــرێــن. لوبناندا  حیزبوڵالی  لــه گــه ڵ  ــه ش  ســووری لــه   و  پــێــکــراوه   نیزامییان 
نــه تــه وه   ــکــخــراوی  ڕێ تایبه تیی  ــرده ی  ــێ ن دۆمــیــســتــۆرا«،  »ئێستیڤان  وتــه بــێــژێــکــی 
ئێران  له  مانگی جــۆزه ردان دا گوتبووی که   یه کگرتووه کان بۆ کاروباری سووریه ش 
ســووریــه دا  له   ئه سه د  به شار  پاراستنی  خه رجی  دۆالر  میلیارد   6 بــڕی  ساڵدا  له  
کردبوو  ــه راورد  ب وای  دا   ٩2 ساڵی  له   عه ڕه بیش  ئه منیه تیی  سه رچاوه یه کی  ده کــا. 
هه یه . سووریه   له   شــه ڕ  تێچووی  دۆالری  میلیۆن   7٠٠ تا   6٠٠ مانگانه   ئێران  که  
به بیانووی  له مساڵدا  ئێران  ده ڵێ  عێڕاقیشه وه   له باره ی  ئه مریکا  ده ره وه ی  وه زاره تــی 
شه ڕی داعش پووڵ و په روه رده ی زیاتری خستۆته  به رده ستی میلیشاکانی هاوپه یمانی 
له سه رزاری  ڕابــردوودا  ساڵی  کۆتاییه کانی  له   پۆست  واشنگتۆن  ڕۆژنامه ی  خۆی.  
له   زۆر  به شێکی  داعش  کاته وه ی  له و  گوتبووی  ئیسالمی  کۆماری  کاربه ده ستێکی 
نیزامی  یارمه تیی  له  یه ک میلیارد دۆالری  پتر  ئێران  باکووری عێڕاقی داگیر کردوه ، 
ئه و واڵته ی داوه ، هه روه ها له  ناردنی چه کوچۆڵ و یارمه تیی سیاسی و دیپلۆماتیک بۆ 
به رگریی  وه زاره تی  پێنتاگۆن،  که   به  جۆرێک  بووه   به رده وام  لوبنانیش  حیزبووڵالی 
ئه مریکا پێێ وایه  ئێران له  ساڵدا بڕی ١٠٠ تا 2٠٠ میلیۆن دۆالر یارمه تیی حیزبووڵاڵ ده کا.
ڕێــکــخــراوه   لـــه و  یـــه ک  فه له ستینیش  ــه   ل »حـــه مـــاس«  تــێــرۆریــســتــیــی  ــخــراوی  ــک ڕێ
میلیۆن   2٠ مانگانه   هه تاوییه وه   ی   85 ساڵی  دوای  لــه   کــه   ئێرانه   هاوپه یمانه ی 
ــواری چه کوچۆڵ و  ــه ب ل ئـــه وه  جــیــالــه وه ی  ئــێــران وه رگـــرتـــوه ،  لــه   یــارمــه تــی  دۆالری 
ــه ن ئـــێـــرانـــه وه  دابـــیـــن کــــراوه . ــه الیـ پــــــــه روه رده ی نــیــزامــی و لــۆجــســتــیــکــیــشــه وه  لـ
کاتێک  لــه   تێرۆریستییانه   گــرووپــه   ــه و  ب ئــێــران  میلیاردییه کانی  چه ند  یارمه تییه  
گرانی  و  بــێــکــاری  ئـــابـــووری،  کێشه ی  زۆرتــریــن  لــه گــه ڵ  ئــێــران  خه ڵکی  کــه   دایـــه  
ــه داوه . نـ خــه ڵــک  کێشه کانی  بــۆ  بایه خی  که مترین  ده ســـه اڵت  بـــه اڵم  بـــــه ره وڕوون، 

تەیارکردنی دەزگا تیرۆریستییەکانی ڕێژیم
 لەسەر حسێبی خەڵک 

ڕاوبۆچوون

هەرچی  ــەوەی  ــردن ک بەرینتر  ئیستادا  لــه  
هاوپەیمانییەمان  و  هاوکاری  ئەو  زیاتری 
لێ دەخوازێ تا ئاستی پێکهێنانی بەرەیەکی 
ئاستی  تا  داهاتووشدا  لە  وه   کوردستانی، 
هاوبەشی  دەسەاڵتی  و  دەوڵەت  پیکهێنانی 

کوردی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
دێموکرات  حیزبی  کە  بوو  سەردەمانێک 
بزووتنەوەی  سەرجەم  گشتگیری  زەرفــی 
ــەوەی پــێــشــووی  ــ ــ ــوو. ن ــ ــورد بـ ــ گـــەلـــی کـ
ئەو  ڕیــزی  لە  شانازییەوە  بە  هەموومان 
الیەکی  لــە  ــردووە.  ــ ک خەباتیان  حــیــزبــەدا 
دیکەوە، پلۆرالیزمی سیاسی کە لە دەیەکانی 
ئــاراوە و کوردستانی کردە  ڕابــردوو هاتە 
ئەو  نێوان  ملمالنێی  و  خۆنواندن  مەیدانی 
نەقشە  دیــکــه ش،  هێزەکانی  و  هێزە  دوو 
نییە،  و  نەبوو  کــەس  شـــاراوەی  پیالنی  و 
کۆمەاڵیەتی  گەشەکردنی  بەرهەمی  بەڵکوو 
کــۆمــەڵــگــەی  ــری  ــی ــب و ســیــاســی و رۆشــن
ئاواڵەوە  دڵی  بە  دەبێ  و  بووە  کوردستان 
وەربگیرێ و بە دروستی مودیرییەت بکرێ. 
گرینگ ئەوەیە کە لە هەناوی ئەو فرەییەدا 
یەکیەتی و یەکگرتووییەک بنیات بنێین. ئەمە 
مێژوویی  ئەرکی  و  ڕاسپاردە  گەورەترین 
بە  ئەم سەردەمەی حیزبەکانی کوردستان 
تایبەت کۆمەڵە و دێموکڕاتە، وەاڵمدانەوەی 
ــوازی  داخـ بــە  بەرپرسانەشە  و  ــت  دروسـ
هەر  کوردستان.  خەڵکی  بەرینی  کۆمەاڵنی 
بااڵی  ــدی  ــەرژەوەن ب لە  ئاراستەیەش  ئــەو 

گەلی کورد و بزووتنەوەکەی دایە.    

سکرتێری  ئیلخانیزادە،  عــومــەر 
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

ــمــوکــرات  دامـــه زرانـــدنـــی حــیــزبــی دێ
بزووتنه وه ی  که   سه رده مه یه    ئــه و  هی 
ڕزگاریخوازیی کورد پێ ده نێته  قۆناغێکی 
ئه و  دامه زرێنه رانی  و  مودێرن  و  نوێ 
قۆناغه   بــه و   گــونــجــاو  وه اڵمـــی  حیزبه  
کۆماری  ئه و سه رده مه   هه ر  ــه وه .  ده ده ن
ــه زراوه  کــه  دامــه زرانــی  ــ کــوردســتــان دام
بۆ  گــه وره یــه   شانازییه کی  هــه م  کۆمار 
دامه زراندنی  هه م  و،  دێموکرات  حیزبی 
کۆمار له  خه باتی نه ته وه یی گه لی کورددا 
خه باتی  که   گرینگه   سیاسیی  ئیقدامێکی 
ڕزگاریخوازیی کوردستانی برده  قۆناغی 
ــه تــی نــه تــه وه یــی و؛  دروســتــکــردنــی ده وڵ
هۆشیاریی نه ته وه یی به  چه ند قات برده  
کاریگه ریی  کۆمار   دامه زراندنی  سه رێ. 
پارچه کانی  هــه مــوو  لــه  ســه ر  ــه وره ی  گـ
کوردستان دانا و ده توانم بڵێم تا ئێستاش 

کاریگه رییه کانی هه ر هه ن. 
ــه و کـــاتـــه وه   ــ ــرات ل ــوکـ ــمـ ــی دێـ ــزب حــی
نه ته وه یی  تێکۆشه ری خه باتی  به رده وام 
و ڕزگاریخوازی کوردستانی ڕۆژهه اڵت 
ــه وراز و نشێوی  ــ ه بـــووه . ســــه ره ڕای 
سیاسی، به اڵم ئه و حیزبه  هه م شه هیدی 
پسانه وه   بــێ  بــه   هــه م  و،  داوه   زۆری 
به رگری  و  خه بات  له   بــووه   ــه رده وام  بـ
ــک لــه  ڕۆژهـــه اڵتـــی  لــه  مــافــه کــانــی خــه ڵ
جێگای  مێژوویه   ئه م  بۆیه  کوردستان. 
بزووتنه وه ی  له   حیزبيش  ئــه و  و  ڕێــزه  
کوردستاندا  دێموکراتیکی  و  نه ته وه یی 
فاکته رێکی  و  ــووه   ــرت گ خــۆی  جێگای 
گرینگه  له  پرۆسه ی سیاسی کوردستاندا. 
له  ئێستاشدا که  بزووتنه وه ی سیاسی و 
مافخوازانه ی کورد له  هه موو پارچه کانی 
بۆ  باشی  ده رفــه تــی  و  هــه ل  کوردستان 
نه یارانی  کاتدا  هه مان  له   و  ڕه خــســاوه   
زیاتر  پێالنگێرییه کانیان  کــوردســتــان 
کوردستان  یه کڕیزیی  پێویسته   ده کــه ن، 
خه باته که مان  بتوانین  بۆوه ی  بپارێزرێ 
سه ربخه ین و دێمۆکراسی بسه پێنین. له و 
بارودۆخه دا چاوه ڕوانی ئه وه  له  حیزبی 
دێموکرات ده کرێ شێلگیرانه  بۆ یه کڕیزی 
ــه  ڕۆژهـــه اڵتـــی  و پــێــکــه وه  کـــارکـــردن ل
پاراستنی  بۆ  و،  بکۆشێ  تێ  کوردستان 
نێو  سیاسیی  دیالۆگی  و  دێموکراسی 
هێزه  سیاسییه کانی ڕۆژهه اڵت هه نگاوی 
بتوانین  تا هه موومان  جیددی هه ڵبگرێ؛ 
ــاره  به   ــی ــاغــه  هــه ســت ــۆن ــکــه وه  ئـــه و ق ــێ پ

سه رکه وتوویی تێپه ڕ بکه ین. 

کەسایەتیی  ــدەری،  حــەی مومتاز 
گۆڤارەکانی  سەرنووسەری  و  ئەدەبی 

K٢1  و لەیال قاسم - لەیال زانا
ــی دیـــمـــوکـــراتـــی کــوردســتــان  ــزب حــی
خــاڵــی  وەرچـــەرخـــان بــە نــەتــەوەبــوونــی 
ڕزگاریخوازیی  ڕەوتــی  هاوچەرخانەی 
دیموکراتی  حزبی  کــوردســتــانــە.  گەلی 
میهرەبانەکەی  ئامێزەی  لە  کوردستان 
کــۆمــەڵــەی ژیـــانـــەوەی کـــورد )ژ کــاف(

زیندووی  بەشێکی  بە  بوو  و  خەماڵ  دا 
مێژووی نوێی کوردایەتی.

ــی دیـــمـــوکـــراتـــی کــوردســتــان  ــزب حــی
ــڕ و  نـــمـــوونـــەی حــیــزبــێــکــی شــۆڕشــگــێ
دامەزرانی  لە 72 ساڵەی  و  ڕووناکبیرە 
ئەو حیزبەدا بەر لە هەموو شتێک یادی 
هەر سێ سەرکردە کاریزما و مەزنەکەی 
بەرز ڕادەگرین، چونکی ئەم یادە لە نێو 
دەم  هەر  کــورددا  نەتەوەی  هەموو  دڵی 

شکۆدارە.
ــەوە  ــ ــن ــ ــزووت ــ ــەڵ دەســـپـــێـــکـــی ب ــ ــەگ ــ ل
ڕوونــاکــبــیــری و شــونــاســخــوازیــیــەکــان 
نوخبە  دەستی  لە سەر   ١٩ ســەدەی  لە 
خاکی  لە  ڕووناکبیرییەکان  و  سیاسی 
ئیمپراتوریی عوسمانیدا و سەرهەڵدان و 
دامرکانی زۆر شۆڕش و ڕاپەرین، ئەوانە 
قــووڵــیــان لەسەر  کــاریــگــەریــی  هــەمــوو 
لە  بزووتنەوەی سیاسی و ڕووناکبیری 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا.
ئەگەر ئاوڕێک لە ڕێچکەی بزووتنەوەی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ڕزگاریخوازیی 
شیخ  شۆڕشەکانی  لە  ئەگەر  بدەینەوە، 
عوبەیدوڵاڵ و سمکۆ وردبینەوە تا دەگاتە 
»ژ.ک«،  ــی  ــوون ــب درووســت ســـەردەمـــی 
ــەوەی  جــوواڵن کــە  دەسەلمێنن  ــە  ــەوان ئ
ــەو بــەشــە دا  ــورد لـ ــ ڕزگـــاریـــخـــوازیـــی ک
پاشخانەکەی نەتەوەیی و شۆڕشگێرییە. 
ئەوەیە کە لە ئەنجامدا و لە ١6/١٩45/8 
ــەی  ــەک ــی ــەروەری ــەوەپ ــەت لــە بـــاوەشـــی ن
دیموکراتی  حیزبی  »ژ.ک«  ڕێکخراوی 

کوردستان بە گەورەیی لە دایک بوو.
ــی حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی  ــدنـ ــەزرانـ دامـ
ــوو زەروورەتـــێـــکـــی  ــ کـــوردســـتـــان وەکـ
گرینگی مێژوویی و خەبات و تێکۆشانی 
نیشتمان و  ئازادیی  پیناو  لە  ئەم حیزبە 
کوردستان  خەڵکی  تێکڕای  بەختیاریی 
گــەورە  دەسکەوتی  ئــەوە  هــۆی  بووەتە 

لەسەر دەستی ئەم حیزبە دروست بێ.
خەباتێکی  بــە  ســـەرەتـــاوە  ــە  ل دیـــارە 
ــیـــی  ــونـ شـــەونـــخـ و  پـــــشـــــوودرێـــــژو 
ــیــی حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی  ــەت ســەرکــردای
پێشەوا  بەسەرۆکایەتیی  و  کوردستان 
شوڕشگێر  پێشمەرگە  تێکڕای  و  قــازی 
دیموکراتی  حیزبی  ڕووناکبیرەکان،  و 
باوەشی  لە  بەزوویی  زۆر  کوردستان 
کــۆمــەاڵنــی خەڵکی  گــــەورەی  و  ــەرم  گـ
خۆی  جێی  ــدا  ــەاڵتـ ڕۆژهـ کــوردســتــانــی 
کـــــــردەوە و تـــوانـــی لـــە ســـەردەمـــی 
گۆرانکارییەکانی پاش شەڕی دووهەمی 
ــتــەوە و  ــقــۆزی جــیــهــانــی دەرفـــەتـــەکـــان ب
وەک  نــەتــەوەیــی  مــەزنــی  دەسکەوتێکی 
کۆماری کوردستان بۆ کورد بە دیاری 

بێنێ.
بە گشتی دامەزرانی حیزبی دیموکراتی 
کوردستان و پاشان ڕاگەیاندنی کۆماری 
کــوردســتــان بــە خاڵی  وەرچــەرخــان لە 
و  نوێی  کوردایەتیی  مــیــژووی  ڕەوتــی 
هاوچەرخ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە 

کوردستانی گەورەش دادەنرێ.
تــەمــەنــی دژوار و  لــە  ــەو 72 ســاڵــە  ئ
دیموکراتی  حیزبی  خەباتی  شکۆی  پڕ 
و  خوێناوییەکەی  خەباتە  کوردستان، 
پێناو  لە  ــەی  زۆرەکـ هــەرە  قوربانیدانە 
مەزن  بەشێکی  بە  کوردستان  و  کــورد 
خەباتی  مێژووی  سەرجەم  زیندووی  و 

گەلی کورد دادەنرێ.
ــەرم، دەکـــرێ  ــ ــڕای پــیــرۆزبــایــی گ ــ وێ
ــیــی حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی  ــەت ســەرکــردای
چاو  رەخنەشەوە  چاوی  بە  کوردستان 
ــڕ هــــەوراز و نشێو و  پ مــیــژووە  لـــەو 

شکۆدارەی خەبات و قوربانیدانی بکا و 
دەرس لە کەوتنەکانی وەربگرێ و لە پێناو 
یەکڕیزیی نێو ماڵی حیزبی دیموکرات و و 
جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیی ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان تێ بکۆشێ.

و  نــووســەر  ئــازادیــخــواز،  جەلیل 
ڕووناکبیر

سیاسیەکانی  داواکاریە  چڕبوونەوەی 
کوردستان  کۆمەڵگەی  گەشەی  کــورد، 
بۆرژوازیی  سەرەتاکانی  دەرکەوتنی  و 
کورد،  نوێی  ڕووناکبیری  و  نەتەوەیی 
ناوچەییەکان  و  جیهانی  گۆرانکارییە 
پیشکەوتووی  جیهانی  دەرکــەوتــنــی  و 
کــۆی  سیاسیی  چــەمــکــی  ــە  ل ڕؤژئـــــاوا، 
دەرفەتێکی  ــەدا،  ــاوچــەک ن ــی  ــان ــاردەک دی
ــازەی بــۆ کـــورد ڕەخــســانــد کــە هێزی  تـ
نوێی  فۆرمیکی  لــە  و  کــۆکــاتــەوە  خــۆی 
سەردەمیانەدا هەموو خواستەکانی خۆی 
گەاڵلە بکا و بە چاوکراوەیی و بەرنامەوە 

هەوڵی وەدیهاتن و ئەنجامدانیان بدا. 
هێزە  و  نــوێ  فــۆرمــە  ئــەم  لەڕاستیدا 
کە  بوو  دیموکرات  حیزبی  ریکخراوەیە 
بوو بە پێشەنگی داواکانی گەلی کورد و 
بەرپرسایەتییەکی گرنگی مێژوویی کەوتە 
ئەستۆ. ئەم دەرفەتە گرنگ و دەرکەوتە 
کوردستانی  لــە  تەنیا  نــەک  مێژووییە، 
خۆرهەاڵتدا، بەڵکوو لەکۆی بزووتنەوەی 
و  ئــەرک  نەتەوەییماندا  ڕزگاریخوازیی 
ئەستۆی  خستە  گرنگی  بەرپرسیارەتیی 
بابەتی،  بوونێکی  وەک  بــۆیــە  حــیــزب. 
ڕۆڵ  خاوەنی  خۆیدا  لەمیژووی  حیزب 
لە  ــووە  ب خــۆی  جێگای  و  قورسایی  و 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی گەلی  کۆی 
ــە هــەمــوو  ــژووی حــیــزب ب ــێ ــورددا. م ــ کـ
مێژوویەکی  ونشێوەکانیەوە  ــەوراز  هـ
قابلی قبوڵ و گونجاوە . ڕۆڵی حیزب لە 
قۆناغی تازەی خەباتی ڕزگاریخوازانەی 
کوردستانی  لە  بەتایبەتی  کــورد،  گەلی 
رۆژهەاڵتدا دیار و بەرجەستە و شیاوی 
تاکتیکی  لــە  ــن  ســودوەرگــرت ســەرنــجــە. 
گونجاو، هەوڵی خۆرێکخستن و گونجان 
و  گۆرانکارییەکان  و  ســـەردەم  لەگەڵ 
هەمیشەی  ئەرکی  گەل  داخوازییەکانی 

حیزب بووە و هەیە.
چرکەساتێکی  ئێستامان  چرکەساتی 
کەم  هەتا  و  چــارەنــووســســاز  و  گرنگ 
ئەم  نوێماندا.  مێژووی  کۆی  لە  وێنەیە 
من  ــاوەڕی  ــەب ب چرکەساتە  و  ــەت  دەرفـ
کۆڵەکە  لە  یەک  وەک  دەخــوازێ حیزب 
سەرەکی و هێزە گەورەکانی ڕۆژهەاڵت، 
گرنگدا  ــەرە  هـ بــابــەتــی  دوو  ئــاســت  ــە  ل
و  لێبراوی  بە  و  بکا  جدی  هەڵوێستەی 
بەرپرسیارێتی  بە  سنگفراونی و هەست 
و  نوێکان  گۆرانکارییە  واڵمــی  زۆرتـــر 

پێداوێستیەکانی بداتەوە. 
پێدەچێت لەئێستادا النیکەم لە ڕووبەری 
کــوردی  بزاوتی  کولتووریدا،  و  زەینی 
داواکــاریــیــەکــانــی  و  ویست  ــەاڵت  ــ ڕۆژه
و  فیدرالیزم  بە  کــورد  تاکی  و  گــۆڕاون 
ئەم جۆرە فۆرمانە بۆ دەستەبەرککردنی 
ویستەکانی رازی و پێ مل نەبێ. باشتر 
وایە هەم حیزب و هەم کۆی هێزەکانی 
خـــۆرهـــەاڵتـــی کـــوردســـتـــان دروشــمــی 
 . هەڵگرن  خۆنووسین«  چارەی  »مافی 
دەنگدانی  بۆ  دانێن  ئەم چارەش  فۆرمی 
سەربەست و ئازادانەی جەماوەری گەل 

لە چرکەساتی شیاوی خۆیدا. 
دۆخی ئێستامان، بەئاشکرا بەرجەستە 
گرنگی  پێویستییەکی  و  ویــســت  لــە  و 
یەکبوون  خــوازیــاری  ئیستراتیژیکەوە، 
هێزەکانمانە،  یەکخستنی  و  یەکگرتن  و 
لەئاست  دیموکرات  حیزبی  دەبــێ  بۆیە 
ــی بــــەرەی کــوردســتــانــی  ــوون ــب دروســت
توناکانی  یەکخستنی  ــۆ  ب ــرێ  چــەت و 
ڕەهەندەکانی  لــە  النیکەم،  خــۆرهــەاڵت 
بە  میدیاییدا  و  دیپلۆماسی  و  سەربازی 
ڕاشکاوی و لەخۆبوردەیی بێتە مەیدان و 
هەوڵی دروستکردنی ئەم بەرە و چەترە 

بدا. 

ب. باوان
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٣١ی گەالوێژی ١٣٩٦  _  ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٧

 )بەشی بیست و پێنج (

ناکۆکیی حیزبی جمهووری ئیسالمی لەگەڵ بەنی سەدر
  حیزبی جمهووری ئیسالمی له  یه که م هه نگاوه کانی له گه ڵ بەنی 
لێ  ناکۆکیی  مه جلیس  به   وه زیر  ناساندنی سه رۆک  له سه ر  سه در 
په یدا بوو. ئه و حیزبه دەیهه ویست که سێکی خۆی بکا به  سه رۆک 
مه جلیسی  سه رۆکی  ببووه   ئه رینی  ده نگی   ١46 به   ڕه فسه نجانی  هاشمی  چونکه   وەزیر، 
یه که م.  بەنی سه دریش بیر و بۆچوون و کرده وکانی ئه و حیزبه ی پێ باش نه بوو و هه وڵی 
قه ره بووی  ڕاده یه کیش  تا  هه ڵبژێرێ  وه زیــری  سه رۆک  بۆ  خۆی  هاوبیری  که سی  ده دا 
بەاڵم  کــرد،  پێشنیار  خومه ینی  ئه حمه دی  سه ره تا  ئەو  بکاته وه .  بۆ  مه جلیسی  شکستی 
ئه ندامی  که   کرد  دەستنیشان  سه لیم«ی  میر  »مسته فا  پاشان  نه دا.  ئیزنی  خومه ینی  ئا. 
شووڕای ناوه ندی حیزبی جمهووری ئیسالمی بوو؛ به اڵم ئه و حیزبه  جه الله دینی فارسی 
به  بەنی سه در ناساند. بەنی سه در ناوبراوی پێ باش نه بوو. حیزبی جمهووری ئیسالمیش 
مه سه له ی  و  بۆوه   گه وره   زۆر  کێشه که   نه ده زانی.  شیاو  به   پۆسته   ئه و  بۆ  میرسه لیمی 
ئاشکرا،  و  نهێنی  وتووێژی  و  به  ڕاوێژ  ڕۆژ.  باسی  گرینگترین  به   بوو  وه زیر  سه رۆک 
هه یئه تێکی سێ که سی دیاری کرا و  له نێوان چه ند که سدا، محه ممه د عه لی ڕه جایی_ که  لە 
حیزبی جمهوری ئیسالمی نه بوو، به اڵم رێبازه که ی قبووڵ بوو_ سەرەڕای پێناخۆشبوونی 
ده نگی   ١53 به    ،١35٩ گه الوێژی  ی   ١8 لە  بەمجۆرە  سەپێندرا.  بەسەریدا  سه در  بەنی 
ئه رێنی، 24 دەنگی نەرێنی و ١٩ دەنگی پارێزکەر )ممتنع(، ڕه جایی وه ک یەکەمین سه رۆک 

وه زیری کۆماری ئیسالمی له الیه ن مه جلیسی شووڕای ئیسالمییەوە هه ڵبژێرا. )١(
ده بێ  سه رکۆمار  »ئاغای  که :  بوو  ئه وه   بیروبۆچوونی  پێوەندییەدا  له و  خومه ینی  ئا. 
و  بخوا  ئێمه   ئیسالمیی  بــه ده ردی کۆمه ڵگەی  که   بکا  دیاری  وه زیر  بە سه رۆک  که سێک 
به کاری مه کته بی ئێمه  بێ و سه داسەد حوکمه کانی ئیسالم پیاده  بکا؛ نه  ئه وه ی که  میلله ت 
و میللییه ت بێنێته  گۆڕێ. له سه رووی هه موو تایبه تمه ندییه کان مه کته بی بوون گرینگه .« )2(
بوو.  په یدا  لێ  ناکۆکیی  ڕه جــایــی  له گه ڵ  کابینه که ی  ئه ندامانی  له سه ر  ســه در  بەنی 
له ڕۆژی ١7ی خه رمانان که  ناساندنی کابینه ی ڕه جایی له  مه جلیس بوو، بەنی سه در به  
بۆنه ی ساڵوه گه ڕی کوژراوەکانی مه یدانی ژاڵه ی تاران_که  ناوی شوهه دای لێ نرابوو_ 
وێڕای باسکردن لە بارودۆخی واڵت و ناکۆکییەکانی له سه ر دانانی وه زیران و... گوتی: 
»که مایه تییەک خه ریکه  ده ست به سه ر هه موو ئیمکاناتی سیاسیی و نیزامی واڵتدا بگرێ تا 

بۆ له نێوبردنی ده سه اڵتی سه رۆککۆمار که ڵکی لێ وه رگرێ«. 
شه ڕی ئێران و عێراق له  3١ ی خه رمانانی ١35٩دا،  ده ستی پێکرد. الیه نه  ناکۆکه کان 
بڕیاریان دا، هێرشه  ته بلیغاتییه کانیان بۆ سەر یه کتری راگرن، به اڵم سه ربه خۆیی خۆیان 
هۆی  بوونه   ڕووداو  دوو  ساڵه دا،  ئه و  زستانی  و  پاییز  ڕۆژه کانی  دوایین  له   بپارێزن. 
خه تی  و،  الیه ک  له   هاوبیره کانی  و  بەنی سه در  نێوان  ناکۆکییه کانی  پتری  ته شه نه کردنی 

ئیمامییه کان که  حیزبی جمهووری ئیسالمی گرینگترینیان بوو له  الیه کی دیکه.
رووداوی یه که م که  له  پاییزدا بوو. دوو که س به ناوه کانی ئه حمه د سه المه تییان )نۆێنه ری 
)نوێنه ری  ئیشکه وه ری  الهووتی  حه سه ن  و  ئیسفه هان(  شــاری  له   شــووڕا  مه جلیسی 
مه جلیسی شووڕا له  ڕه شت( که  الیه نگری بەنی سه در بوون، له  شاری مه شهه د قسه یان 
له سه ر وه زعی ئێران کرد. الیه نگرانی سه ر کۆمار به  دژایه تی حیزبی جمهووری ئیسالمی 
دروشمیان دا و الیه نگرانی ئه و حیزبه ش، به  خۆپێشاندان و دروشمدان واڵمیان دانه وه .  
پاش ئه وه ی قسه کانی نوێنه رانی ناوبراوی مه جلیس له  ڕۆژنامه ی »انقالب اسالمی«دا باڵو 
کرایه وه ، کێشه که  گه وره تر بۆوه. ده مارگرژه کانی نێو حیزبی جمهووری ئیسالمی خه ڵکێکی 
زۆریان له  شاره کانی تاران و قوم هێنایه  سه ر شه قامه کان که  به  الیه نگریی له  ڕووحانییه ت 
دروشیان دا و بازاره کانی ئه و شارانه  و مه شهه د  داخران . ] رۆژنامه ی »انقالب اسالمی«، 
خاوه ن ئیمتیازه که ی بەنی سه در بوو و  له  کاتێکدا ئه ندامی شووڕای شۆڕش بوو و ئه رکی 
ده وڵه تیی به ڕێوه نه ده برد، له  3٠ جۆزه ردانی ١358دا یه که مین ژماره ی باڵوکرده وه .  ئه و 
و«  سه رکۆمار«  کارنامه ی  به شی«  دا،  سه در  به نی  سه رکۆماریی  کاتی  له   رۆژنامه یه ، 
راپۆرت دان به خه ڵکی« هه بوو که  ڕووداوه کانی ڕۆژانه ی سه رکۆماری باڵو ده کرده وه ، 
به تایبه تی ناکۆکیی قۆڵه کانی نێو ده سه اڵتی ئه و کات. ئه و رۆژنامه یه  557 ژمارەی  ئیزنی 

باڵوبوونه وه ی پێ درا و پاشان له الیه ن دادستانی شۆڕشی ئیسالمی تاران داخرا.[
بۆنه ی  ــه   ١35٩ب ره شەممەی   ی   ١4 له   بەنی سه در  سوخه نرانیی  دووهــه م  ڕووداوی 

ساڵیادی د. موسه دیق بوو. نابراو 3 کاتژمێر له سه ر وه زعی واڵت قسه کرد. 
ڕه وتی رووداوه کان و به تایبه تی البردنی به غه دری به نی سه در_یه که مین سه رکۆمار، که  
ده کرێ وه ک کوودێتایه کیش حێسێب کرێ_ و کوژرانی یه که مین و دوویه مین سکرتێری 
باهنر،  لە 7 ی پووشپه ڕی ١36٠ و محمد جواد  ]بەهێشتی  حیزبی جمهووری ئیسالمی 
 ١36٠ خه رمانانی   8 رۆژی  هه ردووکیان  که   ره جایی  سه رکۆماریی  وه زیــری  ســه رۆک 

کوژران[ ڕێگەی بۆ عەلیی خامنه یی خۆش کرد کە ببێتە سه رکۆمار. 
به نی سه در لەبارەی حیزبی جمهوریی ئیسالمیی و ڕووداوه کانی ئه و کات له  کتێبکدا به  
ناوی »خیانت به  امید« ده نووسێ: پێش هه ڵبژاردنی سه رکۆماری، حیزبی جمهووری منیان 
به  ئه ندامی کۆمیته ی ناوه ندی هه ڵبژاردبوو. له به ر پێکهاته ی شووڕای ناوه ندی و ڕێگایه کی 
کە گرتبوویانه  بەر، قبووڵم نه کرد. که سانێکی رووحانی و غه یره رووحانی داوایان له من 
تاڵەقانی،  ئاغایانی  بوو  بڕیار  زۆر،  گفتوگۆیه کی  و  باس  دوای  دامه زرێنم.  حیزبێک  کرد 
و  ئیسالمی  الیه نه   بکه ین  داو  و  باڵوکه ینه وه   هاوبه ش  ئاگادارییه کی  من  و  مونته زیری 
میللییه کان به گشتی له  به ره یه کدا کۆببنه وه . ئاغای خامنه یی موافیق بوو. پێشنیاره که ی برده  
الی شووڕای ناوه ندی حیزبه که ی، به اڵم ئه وان دژی به شداریی زۆر که س بوون؛ ته نانه ت 

داریووش فرووهه ریش که  وه زیر بوو. )3(
بەندی سەدر دەڵێ: ئه وه  روون بوو که  مارکسیسته کان و نا  مارکسیسته کانی بێ بڕوا به  
حکوومه تی دینی وەالدەنران و ڕوانگه کانی باوه ڕمه ند به  حیزبی جمهووری ئیسالمی، به اڵم 
بێ بڕوا به  رێبه ری و »هێژمونی«ی حیزبی جمهووریش مه حکووم به  وه النان کران. لەو 
کاتدا هه وڵێکی زۆرم دا تا به ڵکوو بێ به شداریی حیزبی جمهووری به ره یه ک که  به ڕاستی 
خومه ینی  هه موویاندا  له پێش  بــه اڵم  بێنم.  پێک  بێ،  خه ڵک  هەموو  ڕێکخستنی  نوێنگه ی 
موخالیفه تی ده کرد و به پێچه وانه ، داوای لە من ده کرد که  حاشا له  تاقمه کانی«نامطلوب« 
)نه باش به بڕوای ئه و(، به تایبه تی بەرەی میللی، جاما، موجاهدینی خه ڵق و... بکەم. شێواویی 
الیه نێک   هیچ  و  دەجوواڵنەوە  یەکتر  دژی  الیه ن  هه ردوو  دابوو.  خۆی  لەو په ڕی  فیکری 
خوێندنه وه ی جیدیی له  هه لومه ر جه که  نه بوو که  به پێی ئه و کرده وه  نیشان بدا. کارمایه کان 
له  ڕێی ناکۆکییه کان سه رف ده کران. شه ڕی ته بلیغاتی و شه ڕ به  چه کی جۆراوجۆر بڕه وی 
په یدا کرد. چۆماغ و ژ-3، له ونێوه دا به کار بران و جه غزی کرده وه ی دادگای شۆڕش و 

لقەکانی، گه وره  بوونەوه . چووکبوونه وه ی ئازادییه کان له و کاتی ڕا ده ستی پێکرد. )4(

سەرچاوەکان 
 ١_ ویکی پدیا، دانشنامەی آزاد.  

2_ یووتیووب 
3_ بنی صدر، ابوالحسن، کتاب خیانت بە امید، ١36٠، ص 7٠. 

4_ سەرچاوەی پێشوو ل 7١.

25ی  ڕۆژی  دیـــاریـــکـــرانـــی  دوای  بـــە 
ڕۆژی  ــۆ  بـ رەزبــــــــەر(  )3ی  ســێــپــتــامــبــر 
لە  سەربەخۆیی  ڕیفراندۆمی  بەڕێوەبردنی 
باشووری  لە  کــورد  سەرکردایەتیی  الیــەن 
ئــێــران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  ــان،  ــوردســت ک
لـــە ئــاســتــی هــــەرە ســــــەرەوەی هــێــرەمــی 
خــوارەوەی  کاربەدەستانی  تا  دەسەاڵتەوە 
سەربازییەکانەوە  فەرماندە  لە  دەســەاڵت، 
فەرمیی  وتەبێژی  لە  و  ڕۆژنامەنووسان  تا 
عێراق،  لە  ئێران  کۆنسولی  تا  دەوڵــەتــەوە 
و  گرتوە  هەڵوێستیان  ڕیفراندۆمە  بەم  دژ 

هەڕەشەیان کردوە. 
ــە لـــە دژایـــەتـــیـــی ئـــێـــران بۆ  ــاســت ــەو ئ ــ ئ
کــورد  نــەتــەوەی  لــە  بەشێک  سەربەخۆیی 
واڵتە  ئــەو  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  کە 
بە  بە سیاسەتی خۆ  بە سەرنجدان  دەژی، 
حاند  لە  دەســەاڵتــە  ئــەم  نیشاندانی  دایــەن 
کوردانی دەرەوەی جوغرافیای ئێران، ڕەنگە 
دەرەوەی  کوردستانیانی  لــە  بەشێک  بــۆ 
و  پرسیار  جێگای  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی 
دەدا  هــەوڵ  بابەتە  ئــەم  بــێ.  سەرسوڕمان 
هۆکارەکانی  لە  بەشێک  یــان  هــۆکــارەکــان 
لەو چەند خاڵەی خوارەوەدا  دژایەتییە  ئەو 

تاوتوێ بکا:

بێ باوەڕی بە دەنگی خەڵک  )1
کۆماری ئیسالمی لە بنەڕەتدا دەسەاڵتێکی 
دێموکراتیک نییە تا باوەڕی بە دەنگی خەڵک 

بـــــۆ چــــــارەســــــەری 
ــان، لـــەوانـــە  ــشــەک ــێ ک
ــی  ــکــردن ــاری ــی دی ــاف م
مــافــی چــارەنــووســی 
ئەویش  هەبێ.  گەالن 
نەتەوەیەکی  دەنــگــی 
کورد  وەک  بندەستی 
کە بەشێکی بەرچاوی 
لە  کە  نەتەوەیە  ئــەم 
خۆیدا  ژێردەسەاڵتی 
ــاف  ــن م ــری ــت ــەم ــە ک لـ
و  ناتەبایی  بێبەشە. 
ڕێژیمە  ئــەم  نەبانیی 
لــــــەگــــــەڵ دەنــــگــــی 
ــە بــنــەمــای  خــەڵــک کـ
پێمان  دێموکراسییە، 
ــی  ــ ــاوەڕوان ــ ــێ چ ــ دەڵـ
دەسەاڵتێک  وەهــا  لە 
ــڕوای بــە مافی  ــ کــە ب

و  هەبێ  گــەالن  چارەنووسی  دیاریکردنی 
ڕێز لە دەنگی نەتەوەیەک بگرێ، لە بنەڕەتدا 

چاوەڕوانیەکی لە جێدا نییە. 

دیدی ئەمنیەتی لە سەر کورد  )٢
کۆماری ئیسالمی و دەسەاڵتی پێشتریش 
لە ئێران، هەمیشە لە دەالقەی ئەمنیەتییەوە 
چاوی لە کورد و لە پرسی کوردستان کردوە. 
ئەگەرچی ئێمە لە ڕۆژهەاڵت زیاتر باسمان لە 
بوونی ئەو ڕوانینە ئەمنیەتییە بۆ ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و بۆ کوردی ڕۆژهەاڵت کردوە 
بۆ  ڕوانینە  جــۆرە  ئــەم  ڕاستیدا  لــە  بــەاڵم 
هەموو  و  کــوردســتــان  بەشەکانی  هــەمــوو 
بەشێکی  هــەر  لە  کوردستانییەکان  الیەنە 
کوردستاندا پێڕەو دەکرێ. بۆ وێنە سەرەڕای 
هەڵبژێردراوی خەڵک  پارلمانی  و  حکومەت 
ئەوە  ئێستاش  تا  باشووری کوردستان،  لە 
کۆماری  ئیتالعاتیی  و  ئەمنی  بەرپرسانی 
ئیسالمیی ئێرانن کە پێشوازی لە بەرپرسانی 
کوردستان  باشووری  حیزبیی  و  حوکمی 
وەفدەکانی  ئەندامانی  زۆربــەی  یان  دەکەن 
کۆماری ئیسالمی لە سەردان بۆ باشووری 
کەیسی  کــورتــی  بــە  پێکدێنن.  کــوردســتــان 
باشووری کوردستان الی کۆماری ئیسالمی 
و  ئەمنیەتییە  کەیسێکی  سەرەتاوە  لە  هەر 
پرسی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی باشووری 
کوردستانیش لەم ڕوانگە ئەمنیەتییەوە وەک 
هەڕەشە بۆ سەر ئەمنیەتی ئەم دەسەاڵت و 

واڵتە سەیری دەکرێ. 

خۆ بە قەییوم زانین  )3
ــی  ــ ــەردەوام ــ ســـــــەرەڕای ســـەرکـــوتـــی ب
ئیسالمیی  کۆماری  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
ــران بـــــەردەوام خـــۆی وەک قــەیــیــوم و  ــێ ئ
بــاشــوور  سیاسییەکانی  الیــەنــە  ــەورەی  ــ گ
بدا کە  نیشان  داوە. هەوڵی داوە وا  نیشان 

کورد ناتوانێ لە سەر پێی خۆی ڕاوەستێ 
ئاگای  و  بگرێ  دەستی  واڵتێک  پێویستە  و 
ــێ بــکــا. نــەک  ــێ و ئــەمــر و نــەهــی پ لــێــی ب
ــردووی دوای  لە چارەگە ســەدەی ڕاب هەر 
بــاشــووری کــوردســتــان بەڵکو  رزگــاریــی 
دەســەاڵتــداری  الیەنەکانی  کە  کاتەش  ئــەو 
بــاشــوور لــە شــاخ و لــە ســەنــگــەری دژ بە 
هەوڵی  ئێران  ــوون،  ب بەعسدا  داگیرکەری 
ئەوان  و،  ئەوان  قەییومی  داوە خۆی وەک 
بە بێ کۆماری ئیسالمی، بە بێهێز لە خەبات 
دوا  بــدا.  پیشان  واڵت  بەڕێوەبردنی  لە  و 
هێرشی  لە  سیاسەتە  ئــەو  ــی  زەق نمونەی 
داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان بوو کە 
بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی بە دەیان جار 
گوتویانە و گوتویانەتەوە کە ئەوە ئێران بوو 
نەیهێشت داعش هەولێر داگیر بکا. ئێستاش 
کە کورد لە باشوور بە دوور لە ئیرادە و 
دەسەاڵتی ئێران بەرەو سەربەخۆیی هەنگاو 
ئیدیعای  ئەو  کۆتایی  خاڵی  دەتوانێ  دەنێ، 
بە  کورد  و  کورد  بۆ  زانین  قەییوم  بە  خۆ 
ناکامڵ نیشاندانە بێ ،کە دەسەاڵتی کۆماری 
ئیسالمیی ئێران بەردەوام مانۆڕی لە سەر 

دەدا.  

ملمالنێ لە گەڵ عەڕەبستان  )4
بەرەو  کاتێکدا  لە  کوردستان  باشووری 
ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی دەچێ کە نێوانی 
دایە  خراپی  لەوپەڕی  عەڕەبستان  و  ئێران 

باشوور  ڕێفراندۆمی  ئیسالمی  کۆماری  و 
سەیر  سعوودی  عەڕەبستانی  پیالنی  وەک 
عەڕەبستان  وایە  پێی  هاوکات  ئێران  دەکا. 
ئەنجامدانی  ــۆ  ب کـــوردەکـــان  هــانــدانــی  ــە  ب
بۆ  ڕێگا  سەربەخۆیی،  بــەرەو  ڕیفراندۆمی 
هەمان  کە  دەکــا  خۆش  عێراق  سوننەکانی 

رێچکە بگرنە بەر. 

هەڵوەشانەوەی عێراق   )٥
ئێران  گوترا،  ســـەرەوەدا  خاڵی  لە  وەک 
کـــوردەکـــان،  دوای  کـــە  ــە  ــگــەران ــی ن ــەوە  ــ ل
ببەن.  کار  هەمان  بۆ  دەست  سوننەکانیش 
ئەمەش بۆ دەسەاڵتێک کە لە سەر بنەمای 
ملمالنێی  و  نــەتــەوەکــان  چــەوســانــدنــەوەی 
شیعە  ئایینزای  بااڵدەستکردنی  و  ئایینی 
ــەدا،  ــک ــە ســـەر ئــایــیــن و ئــایــیــنــزاکــانــی دی ب
ئێران  گــەورەیــە.  شکستێکی  دامـــــەزراوە، 
دەسەاڵتی  گەورەترین  و  بەهێزترین  وەک 
شیعە لە جیهاندا، خۆی بە قەییوم و دایەنی 
لە  ــەدەســت  ــب دەســەاڵت شیعەی  زۆریــنــەی 
پاراستنی  زامنی  سۆنگەیەوە  لەم  و  عێڕاق 
یەکپارچەیی ئەو واڵتە دەزانێ. بەشی زۆری 
دەسەاڵتبەدەستان و سیاسەتوانانی شیعە لە 
ئیسالمی  کۆماری  دەستپەروەردەی  عێراق 
ئەو  سەربازییەکانی  و  ئیتالعاتی  دەزگــا  و 
واڵتەن و کۆماری ئیسالمی بۆ دەستداگرتن 
داوە.  زۆری  تــێــچــووی  ــراق،  ــێ ع ســەر  بــە 
گرینگترین  عێڕاق  ئیسالمی،  کــۆمــاری  بۆ 
ئاڵقەی سیاسەتی هەناردەکردنی ئینقالبە و 
ستراتژیی  شکستی  عێراق،  هەڵوەشانەوەی 
بنەمای  ئێستا  عێراقی  کە  شیعەیە  هیاللی 

سەرگرتنی ئەم ستراتژیەیە.

تابۆی جیرانەتی لەگەڵ دۆستی   )6
ئیسرائیل و ئەمریکا

لە سەرەتاوە  هەر  کە  ئیسالمی  کۆماری 

نیگەرانییەکانی ئێران لە
تاهیر موکریانی ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی باشووری کوردستان

حەسەن حاتەمی

خۆی لە سەر بنەمای دژایەتی لەگەڵ ئەمریکا 
بە سەرنجدان  کــردوە،  پێناسە  ئیسرائیل  و 
بە پێوەندیی نێوان حکومەتی هەرێم لەگەڵ 
ئەم دوو واڵتە، نیگەرانە کە بە سەربەخۆیی 
لە  واڵتــە  دوو  ئــەم  کوردستان  بــاشــووری 
دۆستیانەوە،  کوردستانی  واڵتــی  ڕێــگــای 
دەتوانن لە سەر »سنوورەکانی ڕۆژئاوا«ی 
قوت ببنەوە. بە سەرنجدان بە هەڕەشەکانی 
و  سێنا  کە  ئێران  لە  ترامپ  دەوڵــەتــەکــەی 
کۆنگرێسیش لەم بارەوە لە گەڵی هاودەنگە، 
بۆ  ناموبارەکە‹  ›جیرانەتیە  لەو  نیگەرانی 

ئێران، زیاتر خۆی نیشان دەدا. 

ــە ســنــوورەکــانــی  مــەتــرســی ل  )٧
ڕۆژئاواوە

ــی رابــــــــردوو و بــگــرە  ــاڵـ لـــە ســــەد سـ
ــدەی لە  ــ ــەوەنـ ــ دوورتــــریــــشــــدا، ئـــێـــران ئـ
بەر  کەوتۆتە  ــەوە  ــاوای ڕۆژئ سنوورەکانی 
هەڕەشە و هێرش و ئەوەندەی سنوورەکانی 
رۆژئاوا لە سەر گۆڕینی نەخشەی سیاسیی 
سنوورەکانی  هــەبــووە،  دەوری  واڵتــە  ئــەو 
دیــکــە نــەیــانــبــووە. ڕۆژنـــامـــەی کــەیــهــان لە 
خۆیدا  پووشپەڕی  27ی  رۆژی  ژمـــارەی 
بەرپرسانی  کە  راگەیاند  ئاشکرا  بە  ئەوەی 
گەیشتنەوە  ئــاکــامــە  بـــەو  دواجــــار  ــران  ــێ ئ
ــە  ــە ســـەر ئـــەو واڵت ــە خــاڵــی هـــەڕەشـــە ل ک
ڕۆژئاوایە.  باکووری  سنوورەکانی  هــەروا 
لە  ســەربــەخــۆ  کــوردســتــانــی  لەدایکبوونی 

جــیــرانــەتــیــی رۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان و 
مەترسیدارە  زەنگێکی  ئــێــران،  ــاوای  ــ ڕۆژئ
ــەر بــنــەمــای  ــە ســ ــە لـ ــک کـ ــێـ ــەاڵتـ ــۆ دەسـ بـ

چەوساندنەوەی گەالن دامەزراوە. 

چەمکەکانی  کاڵتربوونەوەی   )8
قەومی کورد و میللەتی ئێران

چەمکی »میللەتی ئێران« لە سەر بنەمای 
پێی  بە  ڕۆنـــراوە.  نــەتــەوەکــان  سڕینەوەی 
›قــەوم‹  چــەنــدان  کــۆی  لــە  پێناسەیە،  ــەم  ئ
بلوچ و.. ›میللەتی  ئــازەری،  لوڕ،  ی کــورد، 
لە  تایبەت  بە  بــارەوە  لەم  پێکهاتوە.  ئێران‹ 
سەر قەومیەت و  رەسەنایەتیی کورد وەک 
زۆر  مــانــۆڕی  ئێرانی‹  قــەومــی  ›کۆنترین 
دراوە. بە لەدایکبوونی دەوڵەتی کوردستان 
لە  ــورد  ک نــەتــەوەی  نوێنەری  جێگرتنی  و 
هەموو  یەکگرتووەکان،  نەتەوە  ڕێکخراوی 
سەدەی  درێژایی  بە  فیشااڵنەی  و  فڕ  ئەو 
رابردوو بۆ سەلماندنی »میللەتی ئێران« و 
»قەومیەتی کورد« لەو واڵتە کراوە، دەبێ 

بە بڵقی سەر ئاو. 

رێکخراوی  لە  کــورد  کورسیی   )9
نەتەوە یەکگرتووەکان

لــە رێکخراوی  کـــورد  نــوێــنــەری  بــوونــی 
نەتەوە یەکگرتووەکان و لە کۆڕ و کۆمەڵە 
بە  سەرنجدان  بە  دیکە،  نێونەتەوەییەکانی 
لە  نەتەوەیی  هاوپێوەندیی  بــەرزی  ئاستی 
نێوان کوردەکان بە تایبەت کوردی باشوور 
بۆ  مــەتــرســیــدارە  زەنگێکی  ــەاڵت،  ــ ڕۆژه و 
سەرووی  لە  و  کورد  داگیرکەری  واڵتانی 
هەموان کۆماری ئیسالمیی ئێران کە چیدی 
ــە بــێــدەنــگــی کــوشــتــار و بــرۆی  نــەتــوانــی ب
کوردانی ژێردەستی خۆی درێژە پێ بدا و 

مافەکانیان پێشێل بکا.

سیاسەت و کۆمەڵگە
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شەڕی داهاتوو لە خۆرهەاڵتی ناوین

باکووری  لە  موسڵ  ئازادکردنی  لەگەڵ 
بەو  )داعـــش(  ئیسالمیی  دەوڵــەتــی  عــێــڕاق، 
داعش  بەاڵم شکستی  کۆتایی دێ.  زووانــە 
مانای  بە  عێڕاق_شام  نەمانی خەالفەتی  و 
تەنانەت  و  ناوین  خۆرهەاڵتی  بۆ  ئاشتی 
کۆتایی تراژێدیی سووریەش نییە. لەجیاتان 
وێدەچێ کە ئەوە سەرەتای بڕگەیەکی نوێ 
ناوچەکە  بشێویی  و  مێژووی خوێناوی  لە 
بێ، بڕگەیەک کە لە بڕگەکانی دی لە دوای 
پاش  عوسمانی  ئیمپراتۆریی  هەرەسهێنانی 
شەڕی یەکەمی جیهانیی کەمتر مەترسیدار 

نەبێ.
ــارە  ــت درێــــژە کــێــشــانــی ئـــەو شــێــوە ڕەف
مــســۆگــەرە،  شتێکی  توندوتیژییە  ــە  ل پــڕ 
چارەسەرکردنی  توانای  ناوچەکە  چونکە 
ناکۆکییەکان یا دروستکردنی هەر شتێک کە 
وەک چوارچێوەیەک بۆ ئاشتیی بچێ نییە. 
نێوان سەدەکانی  لە  لە شوێنێک  لەجیاتیان 

نۆزدە و بیستدا گیری کردوە.
دەسەاڵتە خۆرئاواییەکان لە مەینەتباریی 
ــیــن. هــەر  ــاوان ن ــت ــێ ــن ب ــاوی ــی ن ــەاڵت خــۆره
سایکس_ رێککەوتننامەی  بە  ئاماژەیەک 
پیکۆ، کە لەودا بریتانیای مەزن و فەڕانسە 
ئیمپراتۆریی  دەســەاڵتــی  ژێــر  ناوچەکانی 
دەبێتە  ئێستاش  کرد،  دابەش  عوسمانییان 
لە جیهانی عەڕەب  تووڕەییەک  هۆی وەها 
بە  کــە  نەخشەیە،  ئــەو  وەک  وێــدەچــێ  کــە 
نهێنیی لە ١٩١6 داڕێژرا، دوێنێ داڕێژراوە. 
تێزاریشمان  ــەی  ڕوســی دەوری  نــابــێ 
ــاش شــەڕی  لــە نــاوچــەکــەدا لەبیر بــچــێ. پ
ئــەو،  ــگــەرەوەی  جــێ جیهانیی،  ــی  ــەم دووه
یەکیەتیی سۆڤیەت و دژبەرەکەی لە شەڕی 
سارد واتە ویالیەتە یەکگرتووەکان، دەست 
تێوەردانە یەک لە دوای یەکەکانیان دەست 

پێکرد. 
ــووەکــان  ــەکــگــرت بــێــگــومــان ویــالیــەتــە ی
بشێویی  پێکهاتنی  سەرەکیی  یــاریــدەدەری 
ئەوڕۆ لە ناوچە دایە. بەرژەوەندیی ئامریکا 
لە خۆرهەاڵتی ناوین لەسەرەتادا بە نەوت 
دەستپێکی شــەڕی  لــە  ــەاڵم  ب بــەســرابــۆوە. 
سارددا، بەرژەوەندیی ئابووریی خێرا، بوون 
پێشگرتن  بۆ  بەرژەوەندیی ستراتێژیکی  بە 
لە سەرهەڵدانی دەوڵەتانی دژە خۆرئاوا و 
دۆستی سۆڤیەت. هەوڵی ئامریکا بۆ نفوزی 
یەکالکەرەوە لە ناوچەکەدا بە هاوپەیمانیی 
لە  و  ئیسڕائیل  لەگەڵ  ئەمنییەتی  نزیکی 
لە  سەربازیی  دەستوەردانی  دوو  کۆتاییدا 
دوو شەڕی کەنداو لە دژی عێڕاقی سەددام 

حوسێن تەکمیل کرا.

رۆژی  کورد  خوێندکارانی  نه ته وه یی  یه کیه تیی 
ده یان  به شداریی  به   سێمینارێکی  گه الوێژ  23ی 
که س له  کادر و پێشمه رگه کانی حیزبی دێمۆکرات 
به   یه کیه تییە  ئــەو  الیــه نــگــرانــی  و  ــدامــان  ــه ن ئ و 
مه به ستی خه سارناسیی بزووتنه وه ی خوێندکاری 

به ڕێوه  برد. 
لـــەو ســمــیــنــارەدا بـــه ڕێـــزان نــاســر بــابــاخــانــی، 
ئــه حــمــه دنــه ژاد  شــه مــزیــن  و  سه لیمی  ره حــمــان 

وتاریان پێشکه ش کرد.
کرابوو  تەرخان  سیمینارەکە  یەکەمی  بەشی 
چاالکی  و  زانکۆ  مامۆستای  باباخانی  ناسر  بۆ 
ــی لـــە ســەر  ــاخــان ــاب ــشــووی خـــوێـــنـــدکـــاری. ب ــێ پ
کورد  خویندکاریی  بزووتنەوەی  خەسارناسیی 
خوێندکاریی  بــزووتــنــەوەی  کــاتــدا  هــەمــان  لــە  و 
باس  تایبەتی  سه رنجی  کۆمەلێک  سەرتاسەری، 
کرد و لە هەمان کاتدا ڕێبازەکانی تێپەڕکردنی ئەو 
بەر  بە کپ و بێ دەنگییه ی خستە  تێکەل  قۆناغە 
بزوتنەوەی  ئــەوەی  سەر  خستە  تیشکی  و  باس 
خوێندکاریی کوردی جگە لەوە گرێدراوە بە بزاڤی 
میراتگری  و  سەرانسەریی  خــوازی  دێموکراسی 
لەبەرەبەری  کە  نەتەوەخوازییە  بزووتنەوەیەکی 
حەفتا و دووهەمین ساڵیادی ئەو بزووتنەوە داین.

ــه ت  ــب ــای ــنــاره کــه  ت ــمــی ــی دووه مـــــــی ســێ ــه شـ بـ
ژێر  لــه   بابه تێک  کــردنــی  پێشکه ش  بــە  کــرابــوو 
ــه وه ی  ــنـ ــۆ بـــزووتـ نــــاوی »خـــوێـــنـــدنـــه وه یـــه ک بـ
لــه   زایـــیـــنـــی  6٠ی  ده یــــــــه ی  ــاری  ــ ــدک ــ ــن ــ ــوێ خــ

قەاڵی خانەکان هەرچەند کە النکە و مەڵبەندی پەروەردەکردن و پێگەیاندنی زۆر لە ڕۆڵە 
نیشتمانپەروەر و پاڵەوانی گۆڕەپانەکانی شەڕ و بەرگری لەم نیشتمانە پڕ زامە بووە و بە 

پێتەختی هونەر و کیژ و الوە دەسڕەنگینەکان ناسراوە، لە بواری زانستیشدا ناوەندێکی بەرچاوی 
پەروەردەکردنی زانا و ڕووناکبیر و شاعر و کەسانی خاوەن هزر بووە. زۆر لەو قوتابییانەی کە 

لەو مەڵبەندەدا پەروەردە بوون، دواتر بوونە کەسایەتیی  ناوبەدەرەوە کە لە هەر چوارپارچەی 
کوردستان و بگرە جیهانیشدا ناسراو و جێگای ڕێزن.

ئێمە لێرەدا باس لە گوڵێک لەو گوڵزارەی پێدەشتی ئاویەر و شاری سنە دەکەین، ئەویش ئایەتوڵال 
مەردوخە.

لە ڕۆژی 27ی مانگی ڕەجەبی ساڵی ١256ی هەتاوی کۆرپەیەک لە بنەماڵەیەکی ئەهلی زانست 
و عیرفان لە گەڕەکی »ئاغەزەمان«ی شاری سنە چاوی بەژیان هەڵهێنا، ئەو کە لە بنەماڵەیەکی 

پشتاوپشت ئایینیدا لە دایک ببوو، ناوی موحەممەدی لێ  نرا.
محەممەد کوڕی عەبدولموئمێنی مەردوخە. شێخەکانی مەردوخ نزیکەی 7٠٠ ساڵ لەمەوبەر لە 
ڕۆژئاوای کوردستانی ئەمڕۆوە کۆچیان کردۆتە هەورامانی تەخت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 

دواتر بەشێک لەوان لە شاری« سنە« گیرساونەتەوە.
محەممەد لە تەمەنی پێنج ساڵیدا ئامێزی گەرم و پڕ لە 
سۆز و نازی دایکی لەدەست داوە. ئەو هەر بە منداڵی 
کەسێکی تێگەیشتوو بووە و بە پرسیاری زۆر و ورد 

سەرنجی باوکی و دەوروبەری بۆالی خۆی ڕاکێشاوە. 
باوکی کە لە نێوچاوانی کوڕەکەیدا کەسایەتیەکی ناوازە 
و دەگمەنی بەدی دەکرد، لە تەمەنی حەوت ساڵیدا دەیکا 

بە قوتابییەکی خۆی و پەڕاوە سەرەتاییەکانی )ئیالهییات( 
و ڕێزمانی کوردی و فارسی و عەڕەبیی فێر دەکا؛ بەاڵم 

چەرخی ڕۆژگار، مامۆستا و پشت و پەنای، واتە شێخ 
عەبدولموئمێنی باوکی لە محەممەد دەستێنێ. محەممەد 

بە لە دەستدانی دایک و بابی نەک نەڕووخا و ورەی 
بەرنەدا، بەڵکوو ئەو کارەساتانە بوونە بزوێنەرێکی 

بەهێزتر بۆ زیاتر کارکردن و چاالکتر بوونی. ئەو دواتر 
لە خزمەتی شێخ عەبدوڕەحمانی مامی چەند پلەیەکی 

دیکەی لە خوێندن بڕی و بۆ زیاتر وەدەستهێنانی زانست 
چووە خزمەتی«شێخ محەممەدی لۆن« لە مزگەوتی 

»ئاغاحەبیبوڵاڵ«ی شاری سنە.
ئەو سەردەمە حوجرەکان قوتابیی وشیاریان پێدەگەیاند کە بە گژ ستەمکار و داگیرکەراندا 

دەچوونەوە و پاڵپشتیی چەوساوە و چینی هەژاریان دەکرد، وەک چۆن دەبینین زۆربەی هەرە 
زۆری شۆڕشەکانی ئەو سەردەمە لەالیەن مامۆستایانی ئایینیەوە ڕێبەرایەتی دەکران.

محەممەد بەهۆی لێهاتوویی و زیرەکیی خۆی لە تەمەنی الویدا بووەتە وتاربێژ و بەرنوێژی 
شاری »سنە«، دواتر لە ساڵی ١337 و سەرەڕای کەمیی تەمەنی بە پێی بڕیاری »362١« بووەتە 
دادوەری شاری سنە و ناوچەی »گەڕووس«. ئەو دواتر بەهۆی بەرپرسیاریەتیی ئیداریی زۆرەوە 

کە کەوتبووە سەرشانی، لە حوجرە دوور کەوتەوە، بەاڵم کتێبخانە دەوڵەمەندە بەجێماوەکەی باوکی 
وەک میراتێکی بەبایەخ دەکاتە زانکۆیەکی مەزن بۆخۆی و زۆربەی هەرە زۆری زانستەکان بە 

لێکۆڵینەوە و بەدواداچوون و وتوووێژە ڕۆژانەکانی لە گەڵ زانایانی ئەو سەردەمە فێر دەبێ. مەال 
محەممەد لەبەر ئەوەی کە زۆر ڕەوان و شارەزایانە لێکدانەوەی لەسەر ئایەتە ئاینییەکان کردووە، 

خەڵکی ئەو سەردەمە بە نیشانەیەکی خوایان زانیوە و بە ئایەتوڵاڵ ناوبانگی دەرکردوە و ئەو 
نازناوەی بەسەردا بڕاوە.

ئایەتوڵاڵ مەردوخ، تەنیا لە چوارچیوەی مامۆستایەکی ئایینیدا خۆی قەتیس نەکردووە و خۆی لە 
زانست گەلێک داوە کە  زۆربەی خەڵکی ئەو سەردەمە لە تێگەیشتنیان بێبەش بوون یان بە کوفر 

و هەڵگەڕانەوەیان زانیوە، بۆ وێنە لە یەکێک لە بەرهەمەکانیدا زۆر بە وردی لەسەر سووڕانەوەی 
ئێلێکترۆن لە خولگەگەلێکی جیاواز و بە وزەگەلێکی جیاواز لە ڕووبەرگەلێکی جیاواز بە دەوری 
وزەی ناوکیدا و شێوەی ئازادبوونی وزە لە کاتی گواستنەوەی  لە ڕووبەرێکەوە بۆ ڕووبەرێکی 

دیکە و دیاردەی فیزیۆن و فیسیون، دەدوێ، هەروەها خولگە ئەلکترۆنییەکان بە هاوشێوەی 
خولگەی گەلەستێرەی هەتاوی و سووڕانەوەی ئەستێرەکان بەدەوری هەتاودا لێک  دەداتەوە.                                                

 ئایەتوڵاڵمەردوخ، لە زۆرێک لە زانستەکانی وەکوو، سەرف، نەحو، وەزع، خوازە یان ئێستێعارە، 
فەلسەفە، ژیربێژیی یان مەنتێق، بەالغە، کەالم، ئوسوول، مێژوو، بیرکاری، شیمی، فیزیک و 

ئەستێرەناسیدا شارەزا و لە هەندێکیاندا مامۆستا بووە، هەروەها لە زانستەکانی »هیپنۆتیزم« و 
»جەڕ« دا دەستێکی بااڵی هەبووە.

ئایەتوڵاڵ مەردوخ نزیک بە ١2٠ پەڕاو و نامیلکەی نووسیون کە ناسراوترینی ئەو باڵوکراوانەی 
ئێستا لەبەردەستن بریتین لە: »فێقهی محەممەدی«، »مێژووی کورد و کوردستان« و »فەرهەنگی 

مەردوخ«.
 ئایەتوڵاڵ گرینگیەکی یەکجار زۆری بە زمانی کوردی داوە و لە سەر هۆنراوە و ڕێزمان و 

زاراوەکانی کوردی گەلێک نووسراوەی هەیە و کوردانی هان داوە بۆ زیاتر فێربوونی زمانەکەیان. 
ئەو دەڵێ:

هەرکەس زوان خۆی تواو نەزانێ   
زوان تورک و تات هەرگیز نازانێ                                                   

ئەگەر  گەرەکتە  هیچ   دانەمێنی     
فەرهەنگ مەردوخ  ئەشی بخوێنی

ئایەتوڵاڵ مەردوخ بە دامەزراندنی »پارتی ڕاپەڕینی ئازادی« و لە ڕێگەی باڵوکراوەکانیەوە هەوڵی 
داوە کە کۆمەڵگا لە تاریکایی و نەزانی و کۆنەپەرەستی ڕزگار بکا و بەئاگایان بێنێتەوە و باشترین 

ڕێنوێنیشی بۆ هەر تاک و کۆمەڵگایەکی تەندروست پێشنیاری سێ بەندەکەی ئایینی زەڕدەشتی 
بووە، بەاڵم خەڵکانێکی کۆنەپەرەست و بەرژەوەندیخواز ئەو هەواڵنەیان بە کوفر و دوور لە ڕاستی 
لە قەڵەم داوە و کەسانێکی بیرتەسک و بەرچاوتەنگیان لە دژی هان داوە و تەنانەت چەند جارێکیش 

پیالنی لەنێوبردنی بۆ داڕێژراوە و دراوەتە بەر دەستڕێژی گوللە، بەاڵم ئایەتوڵاڵ لەو پیالنانە 
ڕزگاری بووە.

ئایەتوڵاڵ لە پاراستنی دیمۆگرافیا و زیندووهێشتنەوەی جەماوەری شاری سنە و دەوروبەریدا 
لەسەردەمی شەڕی ڕووس و ڕۆژئاواییەکان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕۆڵێکی یەکجار کاریگەری 
گێڕاوه ، ئەویش بە هاندانی خەڵکانێک بۆ کۆکردنەوەی »بەڕوو« و ئەو خواردنانەی کە لە شاخ و 

کێوەکانی کوردستاندا بەئاگری شەڕەکان نەسووتابوون و دابەشکردنیان بەسەر خەڵکدا.
یەکەمین دەزگای »چاپ« کە هێنرایە شاری سنەوە، ئایەتوڵاڵ مەردوخ لە تەمەنی سی ساڵیدا هێنای 

و ڕۆژنامەی »دەنگی یەکیەتی« و وتارەکانی خۆی پێ چاپ و باڵوکردەوە.
ئایەتوڵاڵ مەردوخ لە هەلومەرج و گۆڕانکارییە سیاسیەکاندا کەسێکی بێ هەڵویست و خەمسارد 

نەبووە و هیچ کات و لە ژێر هیچ بیانوویەکدا نەبۆتە جیرەخۆر و پاسەوانی کۆشکی داگیرکاران، 
بە پێچەوانەوە زۆر نەترسانە و بەڕوونی ڕای خۆی دەربڕیوە و بە شێوەیەکی کرداریش 

بەشداری کردوە. چەند جارێکیش وەکوو ڕێبەر و نوێنەرێکی کورد بۆ پشتیوانی کردن لە شۆڕشی 
»مشروطە« سەردانی شاری تارانی کردوە و لە گەڵ دەسەاڵتدارانی ئەو سەردەمە چۆتە سەرمێزی 

دانوستان و چەندین جار لەگەڵ کەسانێکی وەکوو محەممەدعەلی شای قاجاڕ و شێخ فەزڵوڵاڵی 
نووری و عارف قەزوێنی چاوپێکەوتنی بووە و لەسەر گۆڕانکارییەکان بیروڕایان گۆڕیوەتەوه. 

ئایەتوڵاڵ شێخ محەممەد مەردوخی کوردستانی شەوی هەینی 2٠ خەرمانانی ساڵی ١354هەتاوی، لە 
گەڕەکی قەتارچیانی شاری سنە لە تەمەنی ٩8ساڵیدا ماڵئاویی لە ژیان کرد.

ئایەتوڵاڵ مەردوخ
عادڵ مەحموودی

ئەفغانستانیش  لــە  ئامریکا  تێوەگالنی 
خۆرهەاڵتی  ســەر  لــە  قــووڵــی  کاریگەریی 
نێوەڕاست هەبووە. سەرهەڵدانی هەشتاکان 
کە ئامریکا پشتیوانیی دەکرد و بە ناوی جیهاد 
دژی یەکیەتیی سۆڤیەتی داگیرکەر دەستی 
پێکرد، دوو هاوپەیمانی نزیکی ئامریکا واتە 
کردنە  سعوودیی  عەڕەبستانی  و  پاکستان 
هەڕەشەی ستراتێژیکی. ئەوە لە سێپتامبری 
2٠١١ ئاشکرا بوو کاتێک دەرکەوت کە ١5 
ناردبوونی،  ئەلقاعیدە  کە  هێرشبەر   ١٩ لە 
هەروەها  بــوون.  عەڕەبستان  هاوواڵتیی 
ئەوە پاکستان بوو کە تاڵەبانی دروست کرد 
کە پەنایان بە ئەلقاعیدە دا تا نەخشەکانیان 
لە دژی ویالیەتە یەکگرتووەکان و خۆرئاوا 

داڕێژن.
لە  کەنداو  یەکەمی  شــەڕی  سەرکەوتنی 
باوک  بوشی  جۆرج  دەستی  لەسەر   ١٩٩١
و، ١2 ساڵ دواتر شەڕی دووهەمی کەنداو 
کوڕ  بوشی  دەستی  لەسەر  ئەمجارەیان 
کە  ناوچەیی  کارەساتێکی  هۆی  بــووە  کە 
ئێستاش درێژەی هەیە، مایەپووچ بۆتەوە. لە 
کاتێکدا کە بوشی باوک ئامانجی سنورداری 
ئازادکردنی کووەیت و نەک گۆڕینی  وەک 
رێژیمی عێڕاقی هەبوو، کوڕەکەی ئامانجی 

بەرزەفڕانەتری هەبوون.
البەن  ســەددام  کە  بوو  ئــەوە  بیرۆکەکە 
بکەن  دروســت  دێموکراتیک  عێڕاقێکی  و 
بۆ  کاتلیزۆرێک  بە  دەبــوو  خۆی  ئــەوە  کە 
خۆرهەاڵتی  گشت  لە  بــەربــاڵو  ئاڵوگۆڕی 
ناوین و گوڕینی بۆ ناوچەیەکی دێموکراتیک 
بوشی  ئیدارەکەی  لە  خۆرئاوا.  دۆستی  و 
بە  ئیمپڕاتۆرییەتی  ئایدیالیزمی  ــر  الوتـ
بوو  زاڵ  ســەرســەخــتــدا  ڕێئالیزمی  ســەر 
بێ پسانەوە  ناسەقامگیریی  هۆی  بووە  کە 
ئێرانی  و،  گشتی  بە  ناوین  خۆرهەاڵتی  لە 
گەیاندە دۆخێک و ئاستێک کە نفوزی خۆی 

پەرە پێ بدا.
ــاش هــەرەســهــێــنــانــی داعــــش، بــڕگــەی  پـ
داهــاتــوو لــە مــێــژووی خــۆرهــەاڵتــی ناوین 
ئاشکرا  بــوونــەوەی  ــەڕوو  ڕووبـ ڕیگای  لە 
سعوودیی  عەڕەبستانی  ڕاســتــەوخــۆی  و 
بــااڵدەســتــی  بــۆ  شیعە  ئــێــرانــی  و  سوننی 
ناوچە بڕیاری لەسەر دەدرێ. تا ئێستا ئەو 
لە  و  پــەردەدا  لەژێر  درێژخایەنە  ناکۆکییە 
الیەن بەکرێگیراوانەوە بەڕێوە چووە. دوو 
ناوچەدا چاالکن،  لە  کە  زلهێزەکەی جیهان 
لە  خــۆیــان  الیــەنــی  ئاشکرا  بــە  ئێستا  هــەر 
نــاکــۆکــیــیــەکــەدا هـــەڵـــبـــژاردووە، ویــالیــەتــە 
یەکگرتووەکان لەالی عەڕەبستانی سعودییە 

و ڕووسیەش لەگەڵ ئێرانە.
ئارا  لە  ئێستا  تێرۆر« کە  »شەڕی دژی 
دایە وردە وردە جێی خۆی دەدا بە ناکۆکیی 
ــەر هــەژمــۆنــی. ئــــەوەی کــە ئێستا  لــە سـ
عەڕەبستانی سعودی و چوار واڵتی سوننیی 
ئــابــلــۆقــەداوە،  قــەتــەریــان  کــە  هاوپەیمانی 
نزیکی  پەیوەندیی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بەشێکی 
قەتەر لەگەڵ ئێران، ئەو ناکۆکییە گەیشتۆتە 

یــەکــەم خــاڵــی وەرچـــەرخـــان لــە نــاوەنــدی 
ناوچەکە واتە کەنداوی فارس. 

بێگومان هەر تێکهەڵچوونێکی سەربازیی 
ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێران لە گشت شەڕەکانی 
لە  ئاگر  پتر  ناوین  خۆرهەاڵتی  لە  پێشوو 
ناوچەکە بەردەدا. جگە لەوە، لە کاتێکدا کە 
ئاگری شەڕی سورییە ئێستا نەکوژاوەتەوە 
بۆ  تایفیی  کێبڕکێی  هـــۆی  ــە  ب عــێــڕاق  و 
بووە،  الواز  دەســەاڵت  گرتنی  بەدەستەوە 
بە چاالکیی  هەروا  یا جێگرەوەکەی  داعش 

دەمێنێتەوە.
نــاســەقــامــگــیــری  ــۆ  بـ دی  هــۆکــارێــکــی 
کوردە«.  »پرسی  دووبــارەی  سەرهەڵدانی 
کوردەکان، خەڵکێکی بێ دەوڵەت، نیشانیان 
داوە کە شەڕکەرێکی باوەڕپێکراو لە دژی 
دەسەاڵتی  لە  کەڵک  دەیانهەوێ  و  داعشن 
بۆ  خــۆیــان  ســەربــازیــی  و  سیاسیی  نوێی 
تەنانەت  و  خــۆبــەڕێــوەبــەری  بــە  گەیشتن 
ــەتــی ســەربــەخــۆ وەر بــگــرن. بــۆ ئەو  دەوڵ
هەموواندا  لەپێش  دەیانگرێتەوە،  واڵتانەی 
و  عــێــڕاق  ــا ســوریــیــە،  هــەروەه و  تورکیە 
ڕاگەیاندنی  واتــای  بە  پرسە  ئەو  ئێرانیش، 
لەسەر  کاریگەریی  ــەوە  ئ چونکە  شـــەڕە؛ 

تەواوەتیی خاکی ئەوان هەیە.
و  پرسیارانە  ئــەو  گرتنی  لەبەرچاو  بە 
لە  هەژمۆنیی  ناکۆکیی  ــەوەی  ــوون ــەرزب ب
ــێــران و عــەڕەبــســتــانــی ســعــودی،  ــێــوان ئ ن
ــژووی نــاوچــەکــە  ــێ ــە م بــڕگــەی داهـــاتـــوو ل
بەڵینیی هەموو شتێک دەدا جگە لە ئاشتی. 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  لەوانەیە  بەڵێ، 
ــڕاق ئـــەو وانـــەیـــە فێر  ــێ ــی ع ــارەســات ــە ک ل
دەسەاڵتی  ســـەرەڕای  ناتوانێ،  کە  بووبێ 
ــی، لــە شـــەڕی سەر  ــازی زەبــەالحــی ســەرب
سەرکەوتوو  ناوین  خۆرهەاڵتی  لە  عــەرز 
ویالیەتە  هێزەکانی  ئۆباما  سەرکۆمار  بێ. 
کە  کێشایەوە،  ناوچە  لە  یەکگرتووەکانی 
بواری سەربازیی  لە  ئەوە هەم  دەرکــەوت 
کارێکی  سیاسییەوە  لــەبــواری  هەمیش  و 
نێوخۆی  ــەڕی  شـ ــە  ل ئــەو  بــۆیــە  دژوارە. 
ڕەت  سەربازیی  دەســتــوەردانــی  سورییە، 
کردەوە، تەنانەت لە ئاسمانیشەوە، کە بووە 
هۆی بۆشایی دەسەاڵت کە ڕووسیە خێرا 
پڕی کردەوە، بە هەموو ئاسەوارەکانی کە 

بۆ هەمووان ئاشکرایە. 
لە  تــرامــپ،  دۆنــاڵــد  ئۆباما،  جــێــگــرەوەی 
لە  کە  دا  بەڵێنیی  هەڵبژاردندا  بانگەشەی 
هەڵبژاردنەوە،  لەدوای  بکشێتەوە.  ناوچەکە 
ــردە ســەر  ــ ئـــەو هــێــرشــی مــووشــەکــیــی ک
سورییە، هاوکارییەکانی لەگەڵ عەڕەبستانی 
کردووە  چڕتر  هاوپەیمانەکانی  و  سعودی 
ئامریکای  سەختگیرانەی  هەڵوێستی  و 

بەرامبەر بە ئێران تووندتر کردووە.
وێدەچێ ترامپ تووشی هەورازی سەخت 
بۆ ناسینی خۆرهەاڵتی ناوین بێ، ناوچەیەک 
زاڵ  بەسەریدا  ئەو  تا  ناکا  چاوەڕوانی  کە 
بێ. هیچ هۆیەک بۆ گەشبین بوون نابینم. 

نێودەوڵەتی 

پرۆجێکت سیندیکات_ یۆشکا فیشێر
و: کەماڵ حەسەن پوور

ئورووپادا«. له م به شه دا ره حمان سه لیمی چاالکیی 
دایــه وه   خێرای  ئاوڕێکی  خوێندکاری  پێشووی 
سه ر مانگرتنه  گشتگیره که ی ساڵی 68ی زایینی به  
تایبه ت له  فه ڕانسه  و وێڕای گرینگیدان به  الیه نه  
ئاماژه ی  ناڕه زایه تییانه ،  ئــه و  جۆراوجۆره کانی 
به وه  دا که  بزووتنه وه ی خوێندکاری له  ئێران و له  
به   گرینگیدان  به   پێویسته   کوردستان  رۆژهه اڵتی 
بۆ  مێژووییه  هه وڵ  ئه و حه ڕه که ته   پارادایمه کانی 
پێدانه وه ی رۆڵی خوێندکار وه ک توێژێکی وشیار 
خه سڵه ته   بووژانه وه ی  هه روه ها  و  ده روه ست  و 

بنه ڕه تییه کانی بزووتنه وه ی خوێندکاری بده ن. 
شەمزین  سیمینارەکەدا  سێهەمی  بەشی  لــە 
ــەژاد چــاالکــی پــێــشــووی خــوێــنــدکــاری  ــەحــمــەدن ئ
باسێکی لەسەر ئەو الیەنە فکرییانە کرد کە ڕۆژی 
و  خوێندکاری  فەزای  قۆڕغکردنی  هەوڵی  ئەوڕۆ 

ڕێبازی  ســەر  خستە  تیشکی  و  دەدەن  زانستگا 
کاری ئەو جەریانانە.

بیرە  ئەو  و  سیاسی  ئیسالمی  وابــوو  پێی  ئەو 
مەیدانی  ناڕاستەوخۆ  سیستەم  کە  نێئۆلیبڕاڵەی 
لە  ئــەوەی  حوکمی  وبە  پێدەدا  نەشەی  و  گەشە 
تاکتیکی  هاوپەیمانێتێکی  یەکەم  جەریانی  گــەڵ 
لەسەر  دەبن  عەمەلی  هێڵی  خەتەرناکترین  هەیە 
و  ژن  مــەســەلــەی  و  خوێندکار  بیری  داهــاتــوی 
دێموکڕاسی و کۆمەڵگەی مەدەنی و مافی چارەی 

خۆنووسین.
سه رنج  ئــامــاده بــووان  له   به شێک  کۆتاییدا  له  
ئەم  تەوەرەکانی  له مه ڕ  خۆیان  تێبینییه کانی  و 

سمینارە خسته  ڕوو.

به ڕێوه چوونی سیمینارێک له الیه ن یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد
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ژماره : ٧٠٨ 
٣١ی گەالوێژی ١٣٩٦  _  ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٧

ڕەشبەڵەکی فرمێسکه کان
ئۆکتۆبر و كورد

ڕەنگدانەوەی شۆڕشی ئۆکتۆبر و هیوای 
بە  سەربەخۆیی  و  ڕزگاری  بۆ  کورد 
هەتاوی  ١32٠ی  خەرمانانی  پاش  تایبەتی 
یەک  کاتە،  ئەو  ڕووناکبیرانی  نێو  لە 
دەبیندرێ.  محەممەد  قازی  پێشەوا  لەوان 
ئینگلیس  و  سۆڤییەت  سپای  هاتنی 
واتە  هەتاوی  ١32٠ی  خەرمانانی  لە 
ئێران،  بۆ  زایینی   ١٩4١ ئاگوستی 
خۆبەدەستەوەدانی سپای شایی لە شەڕێکی 
لە  ڕەزاشا  دەسهەڵگرتنی  ڕۆژەدا،  سێ 
خەرمانان   25 لە  پاشایەتی  تەختی  تاج  و 
دوڕگەی  بۆ  ئەو  دوورخستنەوەی  و 
موریس  و پاشان ژوهانسبوورگ، هەروەها 
لە  شایی  سەرکوتکەرەکانی  هێزە  هەاڵتنی 
لەگەڵ  بوو  هاوکات  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
لەنێوچوونی دەسەاڵتی ناوەندی لەو بەشەی 
کوردستان، کۆنترۆڵی ئەم ناوچەیە لە الیەن 
سەرهەڵدانەوەی  هەروەها  کوردەکانەوە، 
بە  ڕووسیە  یارمەتی  دێرینەی  هیوای 
پێیە،  بەم  کورد.  ڕزگاریخوازانەی  خەباتی 
باکووری  بۆ  سوور  سپای  »دەستدرێژی 
بە  بوو  لەکردەوەدا  ئێران،  ڕۆژهەاڵتی 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  هۆی گەشەسەندنی 
و  باکوور  لە  بەرچاو  بەشێکی  لە  کورد 
چوونەسەرەوەی  و  کوردستان  باشووری 
هەستی الیەنگریی]کوردەکان[ لە سۆڤییەت. 
لەم پێوەندییەدا عەلی گەاڵوێژ لە بابەتێکدا 
کۆبوونەوەی  دوو  باسی  چەشنە  بەم 
مێژوویی لە 8ی بەفرانباری ١32٠ و ١٠ی 
بە  ناسراو  بینای  لە   ١32١ خەزەڵوەری 
کاریگەریی  سۆڤییەت  و  قازی‹  ›دادگای 
»لەم  دەکا:  کورد  بزووتنەوەی  سەر  لە 
کۆبوونەوانەدا کە نوێنەرانی تەواوی چین و 
توێژەکانی کوردستان و یەک لەوان نوێنەرانی 
پرسی  کردبوو،  بەشدارییان  عەشیرەتەکان 
ژیانی سیاسیی کوردستان لەسەر بنەمایەکی 
تازە شی کرایەوە. لە کۆبوونەوەی یەکەمدا 
قازی محەممەد لە وتارەکەی خۆیدا ئاماژەی 
کرد »بە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی مەزنی 
ئەوەڵین  دامەزرانی  و  ڕووسیە  لە  ئۆکتۆبر 
گەلی  خەباتی  سۆسیالیستی،  دەوڵەتی 
نووری  و  بنەڕەتەوە گۆڕدراو  لە  کوردیش 
کوردستانیشی  ئاسمانی  ئۆکتۆبر  شۆڕشی 
ئیستێعمار]داگیرکەر[  کردەوە.  ڕووناک 
لەم  ئێمە  گەلی  تا  داوە  زۆری  هەوڵێکی 
توانایی  بەاڵم  کاتەوە،  دوور  ڕووناکاییە 
لە  نەبووە«.  ئامانجەی  ئەم  وەدیهێنانی 
بە  ڕای  بریارێک  دووهەمدا  کۆبوونەوەی 
بە  بوو  ڕاستیدا  لە  کە  پەسەندکرا   گشتی 
کوردستانی  سیاسیی  ژیانی  ڕێپیشاندەری 
کاری  بەرنامەی  هەروەها  سەردەمە،  ئەو 
هێزە پێشکەوتنخواز و نیشتمانپەرەوەرەکانی 
هاتووە: بڕیارنامەیەدا  لەم  کورد.  گەلی 

یەکیەتیی  تێکڕایی  بە  کورد  گەلی    .١
و  دەزانێ  خۆی  پشتیوانی  بە  سۆڤییەت 
یەکیەتیی  لەگەڵ  هاوکاری  و  یاریدەدان  بۆ 
سۆڤییەت لە شەڕی دژی فاشیستی ئەڵمان 
فیداکارییە. و  خەبات  چەشنە  هەر  ئامادەی 
کاتەوە  لەم  عەشیرەتەکان  تەواوی    .2
ناکۆکیی خۆیان وەالدەنێن و لەهەر ئاکارێک 
دەپارێزن. خۆ  دووبەرەکی  هۆی  ببێتە  کە 
کۆبوونەوەیە  ئەم  بەشدارانی  تەواوی   .3
سەربزێوی  دژی  خۆیان  بێزاریی  و  قین  
ڕادەگەیەنن. تااڵنکەری  و  ڕێگری  و 
4.  هیچ کام لە بەشدارانی ئەم کۆبووونەوەیە 
ڕاوێژکردن،  بێ   یان  جیا  بە  نابێ 
بگرن.«  تاران  دەوڵەتی  لەگەڵ  پێوەندیی 
لە نووسراوەی  ئەم کاریگەرییە هەروەها 
فەرووخ  م.  وەکو  کۆمەڵە  ڕووناکبیرانی 
 ]...[ هتد  و  زەبیحی[  بیژەن]مامۆستا  یان 
»پەالمارەکەی  وەکوو  بابەتگەلێک  لە 
»انقالبی  رووسیا«،  لە  ئەلەمان  ئەوسالی 
و  ئیمە  و  ژمارەدا   3 لە  اوکتوبر  گەورەی 
بیری  باڵوکەرەوەی  نیشتمان  لە  مەردم« 
لە  تەنانەت  دەبیندرێ.  ک  ژ.  کۆمەڵەی 
6ی  ژمارەی  لە  کە  لێنین  وێنەیەکی  ژێر 
نیشتمان باڵوبۆتەوە ئەم شێعرە نووسراوە:
»باقیە ناووت ئەتو، گەرچی دەمیکە مردووی 
هەتا  ماوی  لەنین!  نا، 
زیندووی«.  قیامەت  روژی 
بو  ک  ژ.  کۆمەلەی  »دیاردەی  کتێبی  لە 
لە  بەشێک  لە   »١322  - کورد  الوەکانی 

بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی کورد 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان )2(
بو  کویی  محمدی  مەال  »دیاری  نامیلکەی 
هەلساندنی آغاوات و سەردار عەشیرەتەکانی 
هۆنراوەکانی  لە  نەفامی«  خەوی  لە  کورد 
بیژن] مامۆستا زەبیحی[ کەڵک وەرگیراوە:

»سەیاحەت کەن بچن بو سووەتەستان
 بزانن چون بە خێرائی هەلستان 

لە قەومی روس چە ظلمیکی ئەکرد)چار( 
هەموی ژەهری ئەخوارد ملت بە ناچار

 لە پر )لەنین( هەلستا وەک دلیران
 بناغەی ظلمی چاری کرد ویران
بنای نا دەولەتیکی سۆسیالیست

 لەناوی برد بە جاریک ایمپریالیست،
 لەناو کومەل بە زوری دەرکرا )خان(

 بە تیال )بەگ( خرایە بەندو زیندان
بە مەحزی هەل کرانی بەیرەقی سوور 
لەناو خەلکا نەما فیتنەو شەرو شوور 

ئەلەرزیت کاکی)آغا( وەک بنی آو
 کە آالی سوور و آلی دیتە بەر چاو
 تەماشا کەن لە مەیدانی هەراوشەر

 چلون سەربازی سوور، آزاو دالوەر
 شەوو روژ بی ووچان واتی ئەکوشن

 لە جەبهەی شەر ئەلەی شەربەت ئەنوشن 
بە فەرمانی ستالین: پیاوی شەرکەر

 ئەدەن بەربا هەمو نەیروی هیتلەر« 

بابەتەکانی  لە  هەروەها  ڕەوتە  ئەم 
حیزبی  بیری  باڵوکەرەوەی  »کوردستان« 
دیموکراتی کوردستانی ئەو سەردەمە پاش 
بەردەوام  کوردستان  کۆماری  پێکهاتنی 
مایەوە. شێعرەکانی هەژار، هێمن و وردی 
و نووسراوە سیاسی و مێژووییەکان و هتد 
سۆڤییەت،  یەکیەتیی  بە  هیوا  لە  پڕن   ]...[
ستالین و سپای سوور بۆ ڕزگاریی گەلی 
هەڵکردنی  ڕۆژی  لە  هەژار  وێنە  بۆ  کورد. 
بەشێک  لە  بۆکان  لە  کوردستان  ئاالی 
دەڵێ: دێخوێنێتەوە  کە  شێعرەی  لەو 
»ریی نەجاتمانە پەنا بو اتحادی شورەوی
 سورمە بو چاوی ایمە خاکوخولی مەسکەوی
ربی)ایستالین( بژی بوالگری مظلومان تا 
زەمانە خول دەدا و روزدە بەخشی پورتەوی« 

مامۆستا هێمن _یش لە شێعری »آوونگی 
سوور« کە بە بۆنەی ڕۆینی لەشکری  

سوور لە »مجلس شعرای« تەورێز 
خوێندیەوە، دەڵێ:

»ئەی لەشکری سوور ئەی اوردووی ظفەر
 ایستا کە دەروی لیرە دەچیە دەر
خودات دەگەل بی و ئەوەی بزانە

 جێی تو هەمیشە دلی کوردانە
ئەی ئەو فریشتە کوردت کرد آزاد
 لە ژیر پەنجەی دیوی استبداد« 

کورد  ڕووناکبیری  ئەگەر  کاتە  ئەو  تا 
ڕێبازی چەپیشی هەڵبژاردبێ یان پشتیوانی 
لە  کردبێ  سۆڤێیەتی  حکوومەتی  لە 
ڕاستی دا بەو هیوایە بووە تا لە ژێر چەتری 
کۆمۆنیسم و پشتیوانیی یەکیەتیی سۆڤییەت 
بە ئازادی و سەربەخۆیی کوردستان بگا. لە 
دیکەی کوردستانیش کەسایەتی  بەشەکانی 
سەربەخۆیی خوازەکانی  ڕێکخراوە  و 
یاریدەی  و  سەرنج  ڕاکێشانی  بۆ  کورد 
پشتیوانی  بەڵێنی  کە  سۆڤییەت  یەکیەتیی 
نەتەوە  ڕزگاریخوازنەی  بزووتنەوەی  لە 
کەوتبوونە  دابوو  جیهانی  چەوساوەکانی 
ئەم  نوێنەرانی  لەگەڵ  پێوەندییان  و  گەڕ 
 ١٩22 ساڵی  لە  وێنە  بۆ  گرتبوو.  واڵتە 
زایینی »کۆمیتەی سەربەخۆیی کوردستان 
)ئەرزروم(« بریاری دا بە یارمەتی و لە ژێر 
سەرپەرشتیی سیاسیی ڕووسیەی سۆڤییەتی 
بەگ  خالید  سەرهەنگ  بگا.  خۆی  مافی  بە 
جبرنلی سەرۆکی ئەم کۆمیتەیە لە سەرەتای 
نامەیەکدا  لە  لۆزاندا  کۆنفرانسی  دەستپێکی 
کە بۆ نوێنەری حکومەتی سۆڤییەتی نووسی 
ڕاستگۆیانەی  یاریدەی  لە  دڵساردە   ]...[«
کوردستانی  دامەزراندنی  بۆ  ئینگلیس 
ئەو  وەدیهێنانی  بۆ  هەروها  سەربەخۆ. 
ڕووسیەی  پشتیوانی  چاوەڕوانی  ئامانجە، 
کوردستانی  دامەزراندنی  بۆ  سۆڤییەتییە 
سەربەخۆ لە ژێر سەرپەرشتی ڕووسەکاندا.  

بەم  کتێبەکەیدا  لە  کوچراش  کریس 
چەشنە باسی ڕۆڵی سۆڤییەت لە شۆڕشی 
وتەی  بەپێی  »بەاڵم  دەکا:  سەعید  شێخ 
ئینگلیسییەکان خالید بەگ جبرنلی پێوندیی 
لە ورمێ گرت.  لەگەڵ کۆنسولی ڕووس 
بوو  نا  ڕووس  کۆنسولی  واڵمی  بەاڵم 
تەنیا  ناڕاست  یان  ڕاست  وتەیە  ئەم   ]...[
شێخ  شۆڕشی  ڕاستییەیە:  ئەو  نیشاندەری 
هێزەکانی  سەرنجنەدانی  پەڕی  لەو  سەعید 
ڕۆژئاوا پەرەی گرت و لەئاکامدا تێک  شکا، 
ئەویش لە حاڵێکدا کە یەکیەتیی سۆڤییەت بە 
چەشنێکی فرەڕەسمی لە زمانی: ]ڕۆژنامەی[ 
لە  شۆڕشیک  وەکو  ئەوی  ئیزوئستیا«وە 
شۆڕشی  دژە  و  فئودال  هێزەکانی  الیەن 
کورد کە بوونەتە ئامرازی دەستی ئینگلیس 
کوردستانیش  باشووری  لە  کرد.   پێناسە 
لە  کوردستان  مەلیکی  مەحموود  شێخ 
ڕێکەوتی 2٠ ژانویەی ١٩23 ز. لە نامەیەکدا 
تەورێز  لە  سۆڤییەت  کۆنسولی  بۆ  کە 
حکومەتی  پشتیوانیی  وەدەستهێنانی  بۆ 
کە  دەکا  بەوە  ئاماژە  ناردی،  سۆڤییەت 
١٩١7دا  ساڵی  لە  جیهان  تەواوی  »کاتێک 
ڕزگاری  و  ئازادی  ڕاستەقینەی  دەنگی 
و  چەوسێنەر  چەنگی  لە  ئێوەی  نەتەوەی 
تەوای  بیست،  بەناوبانگ  جەنایەتکاری 
زەوی  گۆی  چەوساوەی  گەاڵنی  و  نەتەوە 
هیوای  بە  و  لێکرد  گەرمیان  پێشوازییەکی 
خۆیان  ئاواتەکانی  و  ویست  هێنانی  وەدی 
و بە هیوای گەورەی و پشتیوانی نەتەوەی 
ڕووس شۆڕشیان کرد ]...[. تەواوی خەلکی 
زۆریان  مەیلێکی  کوردستان  باشووری 
شکۆداری  دەوڵەتی  لەگەڵ  دۆستایەتی  بۆ 
هەرچەشنە  ئامادەی  و  هەیە  سۆڤییەتی 
بە  حازر  و  دۆستییەن  ئەم  بۆ  فیداکاری 
لەوانن.  مەعنەوی  و  ماددی  پشتیوانیی 
هاوکاتیش بە ڕەسمی ناسینی مافی یاسایی 
خۆمان وەک شەرتی ئەم دۆستایەتییە پێش  
دەکێشین« . ئەم داواکارییە بێ واڵم مایەوە. 
سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە یەکیەتیی سۆڤییەت 
ئارارات  شۆڕشی  سەرهەڵدانی  کاتی 
دامەزراندنی  بۆ  ]ساڵەکانی١٩27-١٩3١[ 
ڕێبەریی  بە  سەربەخۆ  کوردستانێکی 
»خۆیبون«  نیزامی_سیاسی  کۆمیتەی 
نەتەنیا پشتیوانییان لەم بزووتنەوەیە نەکرد 
لە  سۆڤییەت  سەرسنووری  هێزی  بەڵکوو 
بزووتنەوەیەدا  ئەم  سەرکوتکردنی  ڕەوتی 
تورکەکانی  دا.« یارمەتیی  ناڕاستەوخۆ 

سەرچاوەکان:  
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و   )١ 

کردستان)سالهای ١٩45-١٩١7(، پروفسور الزاریف، 
مترجم کامران امێن آوە

یادی از جنبش بهمن » نظری بە   )2
پیدایش جنبش دمکراتیک در کردستان ایران« علی 
گالویژ. نشریە دنیا، دی ماە ١356، شمارە ١٠، سال 

چهارم، دورە سوم 
ژمارەی 6ی نیشتمان، ڕەشەمەی ١322   )3

، نیشتمان، بالوکەرەوەی بیری کۆمەڵەی ژ.ک، 
ئامادەکردنی عەلی کەریمی، بنکەی ژین سلێمانی 

2٠٠8
دیاردەی کومەلەی ژ. ک بو الوەکانی   )4

کورد، ١322-١٩43 الپەرەکانی ١4 و ١5، پاشکۆی 
نیشتمان، بالوکەرەوەی بیری کۆمەڵەی ژ. ک 

الپەرەی 2٠٩ و 2١٠، ئامادەکردنی عەلی کەریمی، 
بنکەی ژین سلێمانی 2٠٠8

روژنامەی کوردستان، ژمارە -١،   )5
الپەرەی 2، پێنج شەممو 2٠-١٠-١324

رۆژنامەی کوردستان، ژمارەی 44،   )6
دووشەممو ١6 بانەمەر ١325 الپەرەی ١

تاریخ کردستان، مولفان الزایف، محوی   )7
و دیگران ص ١8١-١82، ترجمە منصور صدقی و 

کامران امین آوە، چاپ اول 2٠٠7 ، آلمان
جنبش ملی کرد، کریس کوچرا، ترجمە   )8

ابراهیم یونسی، ص. ١٠4 چاپ دوم ١377 موسسە 
انتشارات نگاە، تهران

سەرچاوەی سەرێ الپەرەی ١86  )٩
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی   )١٠

و کردستان)سالهای ١٩45-١٩١7(، پروفسور 
الزاریف، مترجم کامران امین آوە

باش  چونکی  بژی   گەلەکەی  لەگەڵ  کە  دابوو  بڕیاری  چەک.  دابوە  دەستی  بوو  لەمێژ 
مەجیدخان  چۆمی  ناوچەی  لە  گوندێک  لە  ئەو  بوو.  حاڵی  گەلەکەی  مەرگی  و  دەرد  لە 
لەدایک ببوو کە کۆمەڵێک کوڕی ڕۆژی تەنگانەی لێ کەوتبۆوە و وێڕای ئەوان لە قۆناغە 
جۆراوجۆرەکانی خەباتدا شانی وەبەر دابوو. بە پێی ئەو پلە تەشکیالتییەی کە لە نێو حیزبدا 
پێی درابوو وەک کادرێکی بەتوانا لە نێو خەڵکدا کاری دەکرد. ئه و، الوێکی بەتوانا و بەبڕیار، 
ده م بەپێکەنین، هه ڵسووڕ و چاالک، دڵگەورە، خه ڵکدۆست و ڕاستگۆ بوو. عەواڵی حاجی 
عەواڵ ناسراو بە عەواڵ سوور هەموو ئاواتی گه یشتن به  ئازادی و ڕزگاریی گه له کەی بوو.
عەواڵ سوور دەزگیراندار بوو. ئەو لەگەڵ کچێکی ڕووسوور بە خۆشەویستی  و ئەوینی 
پێشمەرگانەوە پەیمانی ژیانی هاوبەشیان بە یەکتر دابوو. ئەوینی دەسگیران و ئەوینداریی 
نیشتمان وەها کاریان کردبووە سەر ناخ و دەروونی عەواڵ کە ماندوویی نەناسێ و شەو و 
ڕۆژی بۆ سەرخستنی ئامانجەکانی لە یەکتر گرێ بدا. ئەو لە بەفرانباری ١364 بووکەکەی 
گوێستەوە. لەو ڕۆژەدا بووک بە نهێنی لە مڵی باوکی لە مەهاباد ڕا گەیشتە قەرەگۆل. ماڵی 
زاوا ڕوون نەبوو کوێیە، چونکی زاوا پێشمەرگە و هەر دەمەوە و لە شوێنی بوو. بەاڵم بۆ 
ئەوانەی دڵیان پڕە لە گڕی ئەوین هەر بستەخاکێکی بن میچی ئاسمان کە بە سەربەستی 

تێیدا بژی، نیشتمانێکە پڕ بەختەوەری.  
عەواڵ سوور وێڕای چەند هاوسەنگەری لەشوێنێکی ئاستەم خۆیان مەاڵس دابوو بەڵکوو 
زوو ئێوارێ بێ  و بە نێو خێڵی جاسووس و موڵگەکانی دوژمندا خۆیان بگەیەننە ئاوایی. 
عەواڵ چاوی لە خۆر بڕیبوو و دەیدواند. دەیگوت چییە چاوت بەرایی دیتنی زاوایەتیم نادا، 
باشە بەو ساردە زستانە لەو سەرە چیدەکەی و بۆ ناچیتەوە کەالوەکەی خۆت. دە بڕۆ با 

منیش بچم تاوێ الی نازدار حەیرانەکەم وەحەسێم...
زەردایی ڕۆژ بەرەبەرە بارگە و بنەی تێکەوە پێچا و شەوی قەاڵی مەردان جێگای پێ لێژ 
کرد. عەواڵسوور ڕەخت  و تفەنگ لەقەد لەهەموو ڕۆژەکانی دیکە بە قەاڵفەتتر و رێکوپێکتر 
لە پێشەوە ملی رێگەی بەرەو قەرەگۆل دەبڕی. بیر و خەیاڵ هەموو شتێکی لەبیر بردبۆوە 
پەیمانی  بنەماڵەکەی و خاتوونەکەی دڵی بوو کە ئەمشەو هاتبوو  و هەموو خەیاڵی الی 
هەمیشەیی لەگەڵ ببەستێ. هاتبوو هەتا لە گرمەی شەڕ و خەباتە خوێناوییەکەدا مەسیحا 
نەفەس هەناسەیەک بە بەری ژیانی عەواڵدا بکاتەوە و بڵێ وەک ئەو ئامادەیە بۆ ژیان بمرێ 

نەوەکوو بۆ مردن بژی...
نیزیک بەرەبەیان خۆیان بە ئاواییدا کرد. سەگوەڕ و دەنگی کەڵەشێر بێدەنگیی ئاواییان 
ماڵی  ئەویش ڕووی کردە  و  بوون  لە چەند شوێنێک جێگیر  هاوڕێکانی عەواڵ  دەشکاند. 
خۆیان، دەیزانی کە هەموو چاوەڕوانی چوونەوەی ئەون. لەگەڵ سەگوەڕەکە باوکی عەواڵ 
هاتبووە کۆاڵن هەتا بە دەنگی کوڕە پێشمەرگەکەیەوە بچێ و یەکەم کەس بێ قەاڵفەتی 

میرانەی لە ئامێز دەگرێ...
خۆشی گەڕابووە هەناوی هەموو ئەندامانی بنەماڵەکەی و لێو بەبزە دەهاتن و دەچوون 
و بە دەوری عەواڵدا دەهاتن. عەواڵ چاوی پڕ حەز و هیوای جارجارە دەبڕییە بووکەکەی و 
بە شەرمەوە چەند قسەیەکیان لەگەڵ یەکتر دەکرد. کەس نەیزانی کات بۆ هیندە تیژ تێپەڕی 

و بەیان بۆ هیندە زوو ئەنگوت.
بۆ  بوون  دێ  که  له  ده وری  عەواڵ  باوکی  ماڵی  جموجۆڵ.  که وتبوونه   ئاوایی  خه ڵكی 
ئاشکرا  ئەوەی  له بەر  کرد، عه واڵسوور  باڵوه ی  به الیه کدا  ڕەواندنەوەی گومان هه رکه س 
نەبێ خۆی خزاندبووە حەشارگەیەکی دوو میتری کە لە که لێنێکی چووکه  وە لێی وه ژوور 
ده که وت و به  فانووسیکی نه فتینە ڕووناک دەبۆوە. ئه م  شوێنە ئاسوودە نەبوو، بەاڵم زۆر 
دی  ڕۆژانی  وه ک  رۆژ  تێپه ڕینی  فیکری  لە  زاوا  کردبوو.  ڕزگار  له  مه ترسی  ئه وی  جار 
بوو، به اڵم بووک خه م  و خه فه تێکی قورستر دایگرتبوو، خەمی ئەوە نا کە هێشتا لەگەڵ 
دڵدارەکەی تێرقسە نەبووە و لێی هەڵبڕاوە، خەفەتێکی بە ژانتر. خورپەیەک کەوتبووە دڵی 
کە نەکا چاوی دوژمن پێی زانیبن. نەکا نەیاری بەدکار پیالنی بەدەستەوە بن و بیانەوێ 
گراوەکەی لێ بستێنن. دڵی ئەو لە خۆڕا غایلەی نەکربوو، چونکی هێشتا سیوادی بەیانیی 
نەدابوو کە فڕکەفڕکی ماشینی جاش و پاسداران هەموو ئاوایی قەرەگۆلی نوقمی تەپوتۆز 

و بێدەنگییەکی سامناک کرد.
هێزەکانی دوژمن هەتا بەر دەرگای ماڵی عەواڵ گیر نەبوون و یەکجێ لە دەورووبەری 
ئەوێ دامەزران. دایک و خوشکی عەواڵ هەرچی گوتیان کە کەسمان لە ماڵ نییە و کوڕمان 
نەهاتۆتەوە کەس نەیبیست. سەرەتا کادێن  و ته ویلەی ماڵێیان ئاگردا. عه واڵ کە هەموو شتێکی 
دەدی و دەیزانی کە ڕۆژ ڕۆژی چارەنووسە. عەواڵ وادە و بەڵێنەکانی بیر دەهاتنەوە کە بە 
هاوسەنگەرانی دابوون، بە شەهیدانی دابوون و لەگەڵیان ژیابوو. دەیزانی کە چاوی مێژوو 
بەسەریەوەتی. دەیزانی ئەو چرکەساتانە دەبنە ئەفسانە و مندااڵنی داهاتووی کوردی پێ 

گۆش دەکرێن، دەیزانی کە کاتی خوڵقاندنی حەماسەیەکی دی هاتووە. 
عەواڵ چاوەڕوانی ئەو نەما کە بگەنە سەری، بۆ خۆی لە حەشارگە دەرپەڕی و ئاگری 
لەسەر پشتی جاش و پاسداران کردەوە. ئەو پەیتا پەیتا سەنگەری دەگواستەوە و لەگەڵ 
تۆزی  و  خوێن  لە  و  دەباراند  دوژمندا  بەسەر  فیشەکی  ڕێژنەی  شوێنەگۆڕکێیەک  هەر 

وەردەدان.
دوژمن ئەوەی هەیبوو لە کاری کرد، شوێنی عەواڵیان گەمارۆ دا و داوایان لێکرد خۆی 
ئازاد  یان  مردن  مەردانە  یان  کە  بیست  لێ  مەردانەیان  نەعرەتەی  بەاڵم  بدا،  بەدەستەوە 

ژیان....
هێزی دوژمن دایکی عەواڵ دێنێتە گۆڕەپانی شەڕەکە و ئەو دەکەنە تکاکار بۆوەی خۆی 
ئەم  الواندنەوەی  و  دایکە  ئەو  بە شیری  قارەمان  عەواڵی  لەوەی  خافڵ  بدا،  بەدەستەوە 
شێرەژنە گۆش کراوە. دایک و کوڕ لە ئامێزی یەکدا، دایک بۆ کوڕی بە مراد نەگەیشتووی 
دەگری و ئاگری لە هەناو بەربووە و کوڕ گەردەن ئازایی ئەوە لە دایکی دەکا کە نەیتوانیوە 
وەک شایانی خۆیەتی خزمەتی بکا. عەواڵ شێعرەکەی »گۆران« دەچرپێنێتە گوێی دایکی: 

»پێی بڵێن بە بووکی تازەی یەکشەوەم گەر هاتە سەر نەعشم
نەڵێ خۆی بۆ وەتەن کوشت و لە ڕێی عەشقی منا نەژیا

وەزیفەم بوو سەرم بەخشم لە پێناوی واڵتێکدا
ئەوی پەروەردە کرد بۆ من لە داوێنی چیا و کەژیا«

هێزی دوژمن چەندی کرد و هێنای و بردی نەیتوانی عەواڵ بە چۆکدا بێنێ، ئەوەی بڕستی 
لە عەواڵ بڕی هێزی زۆری دوژمن نەبوو بەڵکوو بڕانی فیشەک و تەقەمەنی بوو. عەواڵ کە 
لە کازیوەی بەیانەوە تا نیوەڕۆ شەڕی کردبوو، دەیزانی هەر فیشەکێک بۆ ئەو چەندەی 
بایەخ هەیە. ئەوەی پێی بوو بە پێخۆر بە دوژمنەوەی نابوو و تاقە فیشەکێکی ڕاگرتبوو کە 

ئەگەر نەگەیشتە شەو، نەیەڵێ بە زیندوویی بکەوێتە بەر دەستی ناحەزانی گەل. 
دەنگی دوافیشەکی عەواڵ کە لە خۆی دا، بێدەنگییەکی سامناکی بەسەر ئاوایی و شەڕگەدا 
ساز کرد، بەو حاڵەش هێزەکانی دوژمن ورەی چوونە پێشی بۆ الی سەنگەری عەواڵیان 
نەبوو. چەند کەس لە بنەماڵەی عەواڵیان ناردە شوێنەکە و بە شین و ڕۆڕۆی ئەوان زانییان 
کە ئەمجار دەتوانن زەفەر بە تەرمی بێ گیانی ئەو پاڵەوانە بەرن، میرخاسێک کە زیاتر لە 

شەش سەعات بە تاقی تەنێ لە بەرامبەر هەموویان وەستابوو...
رۆژی ١١ی به فرانبار بوو. رۆژی شایی و ڕەشبەڵەکی فرمێسکی چاوان بوو کە به لێزمه  
به  تێکه اڵو  و  ده گرت  یه کیان  و  ده بوونه وه  خوار  یه کدا سه ره و  بــه دوای  و  ده هاتنه خوار 
 یه کتری ده بوون و ده بوونه  یه ک و له  نێو خوێنی خۆشه ویستێکدا سه مایان ده کرد. ئه وان 
بۆ مه رگێک هه ڵده په ڕین که  هه ر ئه و ژیانه  بووبڕانەوەی نەبوو شیوەن و گریان. لیزمەی 

فەرمێسکەکان هەر لە زیاد بوون دابوون.
فەرماندەی هێزی زەبوونی دوژمن کە لە بەیانییەوە سەری لە ئازایەتی و دلێریی عەواڵ 
سووڕمابوو، کاتێ لەشی بێ گیان و ساردەوەبووی عەواڵی دی، نەیتوانی ددان بە جەرگیدا 
بگرێ و هیچ نەڵێ... لە نێو شەپۆر و شین و الواندنەوەی بنەماڵەی عەواڵدا ئەو دەنگەش 

تێکەڵ بوو: »ئافەرین پیاو بۆ ئازایەتیت... بەاڵم حەیف کە ئاوای لێهات...«

    د. کامران ئەمین ئاوە

بیر و ڕای ئازاد

برایم چووکەڵی
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ئەحمەد مەکاڵوەیی: 

ڕچەشکێنییەکەی هەمزە سارتکەیی الپەڕەیەکی نوێ بوو لە خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

نارس فەتحی

ساڵڕۆژی  نۆهەمین  گەالوێژ،  ٢3ی  لەبەرەبەری 
حیزبی  بەوەجی  پێشمەرگەی  سێ  شەهیدبوونی 
دێموکراتی کوردستان، شەهیدان هەمزە سارتکەیی، 
قادر قادری و قادر نەزمی کە هاوینی ساڵی 138٧ی 
هێزەکانی  لەگەڵ  نابەرامبەر  شەڕێکی   لە  هەتاوی 
کۆماری ئیسالمی لە ناوچەی رەبەت شەهید بوون، کتێبی 
»بابە گیان کەی دەگەڕێیەوە؟« چاپ و باڵوبوویەوە.
حیزبی  دێرینی  کادری  مەکاڵوەیی،  ئەحمەد 
دەڵێ  کتێبە  ئەم  نووسەری  و  کوردستان  دێموکراتی 
بە مەبەستی وەفا بۆ شەهید هەمزە و هاوڕێیانی و 
و  سیاسی  حەڕەکەتە  ئەو  گرینگیی  لەبەر  هەروەها 
نیزامییەی لە هاوینی 138٧دا بە فەرماندەیی شەهید 
کتێبە. ئەم  نووسینی  داوەتە  دەستی  کرا،  هەمزە 
لەو  زانی  بەباشی  »کوردستان« 
بکا: بەڕێزیان  لەگەڵ  وتووێژێک  پێوەندییەدا 
                                                                                                                                                      
                                                                                               

بوونی  شه هید  ساڵه ی   9 به ره به ری  له   بوو  چۆن 
شه هیدانی ٢3ی گه الوێژدا ئه و كتێبه ت چاپ و باڵو كرده وه ؟ 
23ی    شه هیدانی  بوونی  شه هید  دوای  ساڵێک 
رێزگرتن  مه به ستی  به   هه تاوی،  ١387ی  گه الوێژی 
رێچكه ی  كه   هاوڕێكانی  و  سارتكه یی  هه مزه   كاك  له  
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  بۆ  نوێیان  خه باتێكی 
ئه م كتێبه م  به ره و ڕۆژهه اڵتی كوردستان كرده وه ، من 
كه   كرد  حیزب  به رپرسی  چه ند  له   داوام  و،  نووسی 
وه ك حیزب چاپی بكه ن و باڵو بكرێته وه ، به اڵم نه كرا، 
لەبەر ئەوەش کە ئیمكانی ئه وه م نه بوو له  سه ر گیرفانی 
به اڵم  دواخرا.  کارەکە  بكه مه وه ،  باڵوی  و  چاپ  خۆم 
ئه مساڵ به  هیممه تی چه ند ئه ندامێکی حیزبی دێموكراتی 
چاپ  كوردستان  باشووری  و  ده ره وه   له   كوردستان 
مەبەستی  ڕۆژانە.  ئەم  کەوتە  باڵوبوونەوەی  و  كرا 
سەرەکیم لە ئامادەکردنی ئەو کتێبە ئەوەیە ئەم پەیامە 
به  دوژمن بدەم کە شه هیدانی 23ی گه الوێژی ١387 له  
نێو دڵی كچ و كوڕانی دێموكرات و به  گشتی نه ته وه ی 
و  زیندوون  هه روا  كوردستاندا  ڕۆژهه اڵتی  له   كورد 
هیوا  مەشغەڵی  ئەوان  ناچنه وه .  و  نه چوونه وه   بیر  له  
داگیرساند  شانازییان  پڕ  و  ڕوون  داهاتوویەکی  بە 
هەڵدانەوەی  بۆ  سەرمەشق  و  ڕچەشکێن  بوونە  و 
حیزبەکەمان. خەباتی  لە  نوێ  و  دی  الپەڕەیەکی 

له و كتێبه دا زیاتر گرینگیت به  چی داوه  و باسه  
سه رەكییه كانی چین؟

ئەمن زۆرتر گرینگیم به  قاره مانه تی و له  خۆبوردوویی، 
ئازایه تی و فیداكاری، ماندوویی نه ناسی و ڕه چه شكاندنی 
ئەو شەهیدانە لە وەرزێکی نوێی خه باتی حیزبەکەمام داوه  
و له گه ڵ ئه وه شدا هاتووم باسم له  خۆشه ویستیی هه مزه  
له  نێو خه ڵك و پێشمه رگه كانی حیزبی دێموكراتدا كردوه .
ژیانی  لە  بریتین  گشتی  بە  سه ره كییه كانیش  باسه  
سەر  خستنە  تیشک  و  هەمزە  فەرماندە  سیاسیی 
ڕابردووی تێکۆشان و خه باتی ئه و فه رمانده  هەڵسووڕە 
سه رده شت. و  سه قز  بانه ،  ڕه به ت،  ناوچه كانی  له  

پێش شەهید هەمزە فەرماندەی شەهیدی دیکەش 
لە ناوچەی خۆتان کەم نەبوون. بۆ شه هیدانی ٢3ی 

گه اڵوێژت هه ڵبژارد، ئایا ئه وه  هۆكاری تایبه تیی هه بوو؟

ئەدەب و هونەر

ژیان بە بڕوا و هیواوە 
مانا دەدا!

هیوا  ترووسکەی  هەتا 
و  نەگەڕێ  دەهەناوەکان 
مێشک  خانەکانی  بڕوا  هێزی 
لەش  جووڵەی  نەبزوێنێ، 
و  بێمانا  خوالنەوەیەکی  تەنیا 

ماندوویی هێنەرە.  هیوا و بڕوا 
کە  جادووییەن  هێزە  دوو  ئەو 

مەبەستێکی  بەرەو  و  دەکەن  مانادار  لەش  جووڵەی 
لەش  بڕوا  و  هیوا  بوونی  بە  دەنێن.  پێوە  پاڵی  دیار 
زۆر  و  دەبێ  خۆڕاگرتر  دەگرێ،  وەر  زیاتر  هێزی 
لەسەر ڕێگای  تەنگ و چەڵەمان  تەگەرە و  کۆسپ و 
ماندوویی  بە  زیاتر هەست  کاتێک  لەش  الدەدا.  خۆی 
دەستنیشان  بۆ  دیاریکراوی  ئامانجێکی  هیچ  کە  دەکا 
بێ  جووڵەی  خرابێ.  وەگەڕ  مەبەست  بێ  و  نەکرابێ 
بەرنامە و مەبەست ناتوانێ هیوا و بڕوای دەگەڵ بێ، 
هەر بۆیە زوو پەکی دەکەوێ بێ ئەوەی بە جێگایەک 
زامنی  بڕوا  و  مرۆڤە  جووڵەی  هاندەری  هیوا  بگا. 

مانادار کردنییەتی.
ڕەنگە هەموو کەس هیوای گەیشتن بەو مەبەستانەی 
هەموو  بکا  حەز  و  دەبینێ  پێوە  خەونیان  کە  هەبن 
ئاواتەکانی بێنە دی. بەاڵم بۆ گەیشتن بە ئاوات هێزی 
باوەڕ الزمە کە دەتوانێ نەزمێکی مانادار بە جووڵەی 
هەڵسووڕتری  ئاواتەکانیدا  لەپێناو  و  بدا  مرۆڤ 
بەاڵم  هەیە،  کەسدا  هەموو  دەناخی  شتێکە  هیوا  بکا. 
نەبێ  شتانە  بەو  قایمی  بڕوای  کەس  هەموو  ڕەنگە 
هیوادارانە  ئەوانەی  دەدا.  بۆ  هەوڵیان  وایە  پێی  کە 
دەچێژن  ژیان  شیرینییەکانی  لە  زیاتر  تامی  دەژین 
سەنگەرەکانی  پٶاڵیینە  باوەڕیان  کە  ئەوانەش  و 
ڕەنگە  دەکەن.  داگیر  یەک  دوای  لە  یەک  سەرکەوتن 
هەموو ئاواتەکانی مرۆڤ ئیمکانی وەدی هاتنیان نەبێ، 
و  دێن  وەدی  ڕۆژێک  کە  بەوە  بوون  هیوادار  بەاڵم 
بڕوا بەوە کە دەبێ کار بۆ وەدیهاتنیان بکرێ، دەتوانێ 
بکا. هاسانتر  ڕێگاکان  و  بکاتەوە  کوێرەکان  گرێ 
هەوڵی بێ پسانەوەی مرۆڤ بۆ گەیشتن بە دنیایەکی 
خۆشتر و پڕ ئیمکاناتتر، ئەم جیهانەی دروست کردوە 
کە ئێستا دەیبینین و چێژی لێ وەردەگرین. هەمووی 
ئەو بەرەوپێش چوونانەی دیارن سەرەتا هیوا بوون و 
بە بوونی باوەڕ کاریان بۆ کراوە و بە ئاکام گەیون. 
بە  کاری  لە  چ  و  خۆیدا  تایبەتیی  ژیانی  لە  چ  مرۆڤ 
کۆمەڵدا باوەڕی کردۆتە پاڵپشتی هیواکانی، مێشکی پێ 
ئەوەی  بۆ  بێنێ  لەشی وەجووڵە  هەتا  وەگەڕ خستوە 
بچێتە  دیکە  هەنگاوێکی  و  بخا  وەڕێ  نوێتر  نەزمی 
پێش. جووڵەی مرۆڤ ئەگەر لە الیەک بۆ بەردەوامیی 
دەستەمۆ  مەبەستی  دیکە  الیەکی  لە  بەژیانە، 
خۆیەتی.  حوکمی  ژێر  هێنانە  و  سروشت  کردنی 
ئەوانەی لەپێناو گەیشتن بە مەبەستە سیاسییەکانی 
کەسانەن  لەو  دەدەن  هەوڵ  نەتەوەکەیاندا  و  خۆیان 
باوەڕێکی  ئەوان  بڕوا.  خاوەن  هەم  و  هیوادارن  هەم 
و  بەر  گرتوویانەتە  کە  هەیە  ڕێبازە  بەو  قایمیان 
بوونی  بە  دەگەن.  پێی  زوو  یان  درەنگ  هیواداریشن 
ئەو دوو هێزە جادووگەرەش لەپشت خۆیان ئامادەن 
هەموو سەختییەکانی سەرڕێگا بەگیان قبووڵ بکەن و 
نەدەن.  هەدا  ئاوات  لووتکەی  سەر  بە  گەیشتن  هەتا 
باشتر  بڕوا  هێزی  بێ  پیرۆزتر  هەتا  ئامانج  و  ئاوات 
پشتی دەگرێ و بۆ گەیشتن پێی لەشی مرۆڤ چاکتر 
هێزی  مەسەلەن  کە  نیە  لەخۆڕا  دەخا.  وەجووڵە 
پێشمەرگەی گەل کە خەباتکاری ڕێگای ڕزگاریی کوردە 
بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی هیوادارانە ڕێگا دەبڕێ و بە 
بڕواوە هەنگاو دەنێ. هەر ئەوەش وای لێ کردوە نەک 
گیانیشی  بگرە  بگوزەرێ،  ژیانی  لەخۆشییەکانی  هەر 
فیدای ئەو ئاواتانە بکا کە هیوادارانە هەوڵیان بۆ دەدا. 
بۆ دروستکردنی دنیایەکی خۆشتر و ئەمنتر، ئازادتر 
پێویستە.  بەردەوام  و  گشتی  هەوڵی  ئاوەدانتر  و 
بێ  بە  بوارێکدا  لەهەر  پڕۆژەیەک  هەر  سەرخستنی 
بگاتە  بڕوا مەحاڵە  بوونی کەسانی هیوادار و خاوەن 
ئاکامی  کاتێک  ئینسانەکان  بەکۆمەڵی  کاری  ئەنجام. 
ڕوونی دەبێ کە ئامانجدار بێ و پشتی بە هێزی بڕوا 
لەسەر  کە  کورد  ڕزگاریخوازانەی  خەباتی  ببەستێ. 
بناخەی باوەڕ و هیوا و تێکۆشان دامەزراوە درەنگ یان 
زوو بە ئاکام دەگا. ئەگەر هێزی باوەڕ و هیوای نەبوایە 
مەحاڵ بوو خەباتێکی ئاوا سەخت و بێوچان درێژەی 
بێتەوە.  نیزیک  سەرکەوتن  لەقۆناخەکانی  و  هەبێ 
ئەوەی هەتا ئێستا دیتراوە نەسل دوای نەسل جڵەوی 
ئەو کاروانەیان بە دەستەوە گرتوە و بۆ گەیاندنی بە 
لووتکەی سەرکەوتن وچان نادەن. بێگومان ئاکامی ئەو 
خەباتە ئامانجدار و باوەڕمەندە دەبێتە هۆی دڵخۆشیی 
زیاتری  دواتر چێژی  نەسەلەکانی  و  کۆمەاڵنی خەڵک 
لێ دەبینن. هیوادار بوون بە سەرکەوتن و باوەڕ بەوە 
کە ئازادی و ڕزگاری مافی بێ ئەمالو ئەوالی ئێمەیە، 
دروست  بۆ  و  دەکا  مسۆگەر  خەباتمان  بەردەوامیی 
کدنی داهاتوویەکی خۆشتر گوڕوتینمان پێ دەبەخشێ.

هیوا و باوەڕتان لێ نەبڕێ.
        

لە هەر باخەی گوڵێک!)2(

هەیاس کاردۆ

دیمانە: شەونم هەمزەیی

ئەوەی  ئەویش  هه بوو،  تایبه تیی  هۆكاری  به ڵی   
23ی گه الوێژ له  نێو حیزبی دێموكراتی کوردستاندا 
جێگه یه كی تایبه تیی هه یه ،  له و ڕۆژه دا فه رمانده یه كی 
و  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  فیداكاری  و  ئازا 
دوو هاوڕێی شەهید بوون، پێش شەهیدبوونی ئەوان 
ئەم تیمەی کە هەمزە سارتکەیی فەرماندەیی دەکرد 
توانیبوویان دوڕگه ی ئارامی کوردستان لە ناوەندە 
ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم و سپای پاسداران بشڵەقێنن، 
بەسەر  پۆستاڵ  و  چەک  زەبری  بە  کە  کەشێک 
کوردستاندا زاڵ کرابوو. ئەوان توانییان جووڵەیەکی 
بە  بدەنەوە  تایبەت  تینێکی  و  بکەن  گرینگ  زۆر 
وایکردوە  ئەوەش  حیزب.  تێکۆشانی  و  خەبات 
تایبەتەوە  چاوێکی  بە  ساڵ   ٩ دوای  ئێستاش  کە 
لە  تایبەتییە  الپەڕە  ئەم  و  حەماسەیە  ئەو  سەیری 
کە  الپەڕەیەک  بکرێ؛  خەباتەکەمان  نوێی  مێژووی 
نەخشاوە. هاوڕێکانی  و  هەمزە  شەهید  خوێنی  بە 

»بابەگیان کەی دەگەڕێیەوە؟«  ئەوە 
ناوی کتێبەکەتە. له  به ر چی ئه و ناوه ت بۆ 

هه ڵبژاردوە؟ 
به یانیی ئه و ڕۆژه ی شەهید هه مزه  به ره و ناوچه  
وەڕێ کەوتبوو، ئەمن بۆ هەندێ کاروبار ده چوومە 
هه مزه دا  ماڵی  ده ركی  به ر  به   كه   كۆیه .  شاری 
ده گریا  كچی  »ژیما«ی  بوو  لێ  گوێم  تێپەڕیم، 
جگه   ده گه ڕێیه وه ؟  كه ی  گیان  بابه    : ده یگوت  و 
دوای  ڕۆژ  دوو  گه الوێژ،  25ی  ئێواره ی  له وه ش،  
شەهیدبوونیان كه  هه واڵی کارەساتەکە هات، دیسان 
هه ر له  به ر ده ركی ماڵی خۆیان »ژیما« ده گریا و 
تۆ  ئەخە  ده گه ڕێیه وه ؟  كەی   گیان  »بابه   ده یگوت: 
به منت  ته له فوون  به   ناوچه وه   له   پێش  رۆژ  چەند 
نەگوت کە  به م زووانه  ده گه ڕیمه وه ، ئه دی بابه  گیان 
لە گوێمدا  ئێستاش  ئەو قسانە  ده گه ڕییه وه؟«  كه ی 
دەزرینگێنەوە. جیا لەوە هەر ئەم قسەیە و هەر ئەم 
نه زمی  قادر  شه هید  كچه كانی  بۆ  پرسیارە  و  داوا 
و تەنانەت دایكی شه هید قادر قادریش هەر ڕاستە.
زۆر جاران كچ و خۆشك و دایكان كه  كه سێكیان 
شه هید  یان  ده مرێ  یا  ده كه وێته وه   دوور  لێ 

كه ی  گیان  بابه   ده ڵێن  و  هه ڵده ڵێن  پێی  ده بێ، 
چاوەڕوانییە  ئەم  وابوو  پێم  ئەمنیش  ده گه ڕێیه وه ، 
بێ. تەواویش  ناتوانێ  و  نەبووە  تەواو  هێشتا 

 
ڕابردووی ئاشنایه تی و دۆستایه تیی جه نابت 
و شه هید هه مزه  سارتكه یی بۆ كه ی ده گەڕێته وه ؟

دوستایه تی و ئاشنایه تیی ئەمن و شه هید هه مزه  
سارتكه یی بۆ به هاری ١36٠ی هه تاوی ده گه ڕیته وه  
ڕەبەت  ناوچەی  لە  نستان  گوندی  نێو  له   كه  
یه كتریمان دێ. له  گه ڵ هه مزه  زۆر پێكه وه  بووین، 
پێكه وه   شكاندا  و  سه ركه وتن  و  عەمەلیات  زۆر  له  
بووین، زۆرمان خۆشی و ناخۆشی دێ، به اڵم قه ت 
و  بەبیر  کەسێکی  ئەو  نه دێ.  هه مزه   له   نائومێدیم 
باوەڕ و خەباتگێڕێکی  بە ئیمان بوو کە گیانی پاکی لە 
سەنگەری خەبات بۆ ڕزگاریی نەتەوەکەیدا بەخشی. 

***
ئەحمەد مەکاڵوەیی لە چەند ڕستەدا:

گوندی  له   هه تاوی  ١33٩ی  ساڵی    *
و  بووە  دایک  لە  ڕەبەت  ناوچەی  له   مه كاڵوێ 
خوێندوویەتی. سەرەتایی  شەشی  پۆلی  هەتا 
دێموکراتی  حیزبی  ئەندامی  بۆتە   ١358 ساڵی   *
یەکیەتیی  ڕیزی  لە  خۆی  تێکۆشانی  و  کوردستان 
الواندا دەست پێکردوە. ساڵی ١36٠ بۆتە پێشمەرگە و 
ماوەی 36 ساڵە بێ وچان و دابڕان لە خزمەتی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان و خەباتی نەتەوەکەیدا بووە.
سەردەستە،  دەستە،  جێگر  سەرپەل،   *
بەرپرسی  ڕەبەت،  شارستانی  کۆمیتە  ئەندامەتیی 
2ی  ناوەندی  ئەندامەتیی  و  ناوچە  کۆمیتەی 
و  پێشمەرگانە  بەرپرسایەتییەکی  چەند  کوردستان 
تەشکیالتیی ئەحمەد مەکاڵوەیی لەو ماوەیەدا بوون.
کە  هەیە  بەرهەمی چاپکراوی  ئێستا شەش  تا   *
بریتین لە: » قاسملوو سوار چاكی خه بات بۆ ئاشتی 
و دێموكراسی«، » له  شاره كه م ڕه به ت بۆ ئازادی 
خوێن باریوه«، » له  شاری خۆر )ره به ت( تا كۆیه ی 
ئه دیبان«، »مه شخه ڵی ئازادیخوازی«، » په پووله كان 
ده گه ڕێیه وه ؟«  كه ی  گیان  »بابه   و  ده گرن«  باڵ 

دانپێدانان
مامۆستا لەسەر پۆل یەک بە یەک لێی 

پرسین: بابت چکارەیە؟ 
ـ ئاغا کاریگەر.

ـ ئاغا هی منیش کاریگەرە.
ـ کاریگەر.

ـ هی منیش ئاغا!
ـ بابم چۆدارە ئاغا، چۆدار!

ـ کاریگەر.
ـ ئاغا شاتر.

ـ کاریگەرە ئاغا!
ـ هی منیش ئاغا.

ـ ئاغا جووجەفرۆش.
ـ ئاغا دووکاندار.
ـ ئاغا کاریگەرە.

ـ ئاغا بننایە.
ـ ئاغا بابی منیش کاریگەرە.

ـ ئاغا بابم نەماوە.
ـ ئاغا کاریگەرە.

ـ هی منیش.
ـ ئاغا بابم فەلەجە!

ـ بابی من شۆفیرە ئاغا.

ـ ئاغا بابی من مجێورە.
ـ بابی من باغەبانە.

ـ بابی من؟ ] ـ ئاغا بابی عەلی ورکەنان فرۆشە[ ] ـ مەرەز پێ 
مەکەنن![ ڕاست دەکا ئاغا!

ـ بابی من؟ ئاغا پێ بکەنن نایڵێم! ] ـ هەرکەس پێ بکەنێ وەدەرێی دەنێم، 
بێڵێ[ ئاغا دەلالکە! ] ـ زەهری مار! ئێستا هەمووتان وەدەر نێم!؟[

ـ ئاغا بابی منیش.. ] ـ هی تۆش دەالکە؟[ ] ـ تەواوی کەن ئەو پڕمە پڕمە! 
تۆش ئاخرین جارت بێ![ هەڵیگرە بۆ زەنگی ئاخر، ئاغا بابی منیش بێکارە. 

] ـ باشە کەماڵ بۆ کێی دیکە کوتوویەتی بابم بێکارە وا تۆ دەڵێی بابی 
منیش بێکارە؟[ ئاغا کەس نەیکوتووە لە پتەم دەرچوو! ] ـ بۆ مێشێنە؟[ ] ـ 
باشە ناسر بیبڕەوە، ئێستا کوتم ئاخرین جارت بێ! خۆ تێهەڵقورتێنییەوە 

وەدیوی دەرێت دەنێم ها![ هەڵیگرە بۆ زەنگی ئاخر!
ـ ئاغا بابی منیش کاریگەرە! 

ـ ئاغا بابی من شارەدارە. ] ـ بەڕاست شارەدار بابی تۆیە؟[ بەڵێ ئاغا ] 
ـ چی دەکات؟ مەنزوورم ئەوەیە دەبێ کارەکەی جالب بێ[ بەڵێ ئاغا زۆر 

جالبە، دار و گوڵی بوڵوارەکانی بۆکان ئاو دەدا ] ـ ئەها، لە شارەداری کار 
دەکات؟[ بەڵێ ئاغا!

ـ ئاغا بابی من خەیاتە.
ـ هی من مەالیە.
ـ کاریگەر ئاغا!

ـ ئاغا بابی من شەهیدە ] ـ ئەی بوا لە دواوە دانیشتووی؟[ هەروا ئاغا ] 
ـ لە کوێ شەهیدبووە؟[ نازانم ئاغا ] ـ بنیادی شەهید خەرجتان دەکێشێ؟[ 

نا ئاغا، دایکم کار دەکات ] ـ ئەها ئەوجار حاڵی بووم، وەرە پێشێ دانیشە.[ 
نا ئاغا ئێرەم پێ خۆشە ] ـ بە پێخۆش بوونی خۆت نییە، دێیە پێشێ 

دادەنیشی و لە هەموو ئەوانی دیکەش دەبێ چاکتر دەرس بخوێنی![ بە 
چاوان ئاغا. ] ـ بە قوربانی چاوت بم![

ئەو ڕۆژە نەمانزانی بۆچی مامۆستاکەمان خۆی بە قوربانی چاوی هێمن 
کرد، بەاڵم وردە وردە هێمن بوو بە خۆشەویستی دڵی هەموان، لەکاتێک 

دا دەبوایە بەهۆی گرنگی پێدرانی لەڕادەبەدەری لەالیەن مامۆستاوە، 
هەموومان ڕقمان لێی بوایە.
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ڕۆژی شه ممه  ٣ی پووشپه ڕ، پروفیسۆر ئه میر حه سه نپوور 
که سایه تی پڕخزمه ت، بیرمه ند و زمانناسی کورد له  ته مه نی 

7٤ ساڵیدا و لە واڵتی کانادا کۆچی  دوایی کرد.
ئه میر حه سه نپوور خاوه نی چه ندین به رهه می زانستییه  له  
بواره کانی زمان و مێژوو، هه روه ها نووسەر و لێکۆلەرێکی 

به توانابوو لەسەر  چەمکەکانی نەتەوە و دێموکڕاسی و پرسی 
ژینۆسایدی گه لی کورد و له و باره وه  کۆمه ڵێک توێژینه وه  و 

کتێبی به نرخی له  خۆی به  یادگار به جێی هێشتوه .
ئه میر حه سه نپوور ساڵی ١٣٢٢ی شاری مه هاباد له  دایک 
بوو.  لیسانسی زمان و ئه ده بیاتی ئینگلیزیی له  زانکۆی تاران 
وه رگرت و لە زانکۆی ئه مریکی لە تاران تا ئاستی دوکتورا 

درێژه ی به  خوێندن دا.
ده بێ  که   وابــوو  بــڕوای  لێهاتوو  ره خنه گرێکی  وه ک  ئەو 
ناسیونالیزمی کوردی به  دیدێکی ڕه خنه گرانه وه  پێداچوونه وه  
به  پێکهاتە و شکڵگیری خۆیدا بکا و له  ده گمه ن مارکسیسته  

نه ته وه خوازه کان بوو.
ئه میرحه سه نپوور له  ساڵی ١٩٨٩ی زایینی به والوه  لە کانادا 
مامۆستای  تورێنتۆ  و  کۆنکۆردیا  ویندسۆر،  زانکۆکانی  له  

وانه بێژ بووه.

ئێوارەی ڕۆژی پێنج شەممە ١ی پووشپەڕ، پەردە  لەسەر 
ساڵۆنی  لە  گەردیگالنی«  »ئەمین  بۆکانی  شاعێری  کتێبی 

سیمۆرغی شاری بۆکان الدرا.
کتێبی زایەڵەی شاخ و قیژەی گوڵەباخ لە الیەن بوکراوەی 

”زانکۆ“ لە دووتوێی ٢٠٨ الپەڕەدا چاپ و بو کرایەوە.
ژمارەیەک لە شاعێران و نووسەرانی شارەکانی بانە، سەقز، 
مەهاباد و شنۆ لە کۆڕی پەردەالدان لەسەر نوێترین بەرهەمی 
ڕێوڕەسمەدا  لــەو  و  بــوون   بەشدار  کـــوردەدا  شاعێرە  ئــەو 
ئەمین گەردیگالنی باسێ لە پێویستیی گرنگیدانی شاعیران و 
نووسەران بە ئەدەبی بەرگری کرد. ئەو شاعێرە لە درێژەی 
کورد  ناسراوی  شاعێرانی  شێعری  بە  ئاماژەی  قسەکانیدا 
»جەالل مەلەکشا« و »فەرەیدوون ئەرشەدی« وەک نموونە 

لە شێعری بەرگری کرد.

ئەمین گەردیگالنی شاعێر و وەڕگێڕی کورد ساڵی ١٣٤7ی 
هەتاوی لە گوندی گەردیگالن سەر بە شاری بۆکان لە دایک 
بووە و خاوەنی ٣١ بەرهەمی شێعری و نووسین و وەرگیڕانە.

عەبدولخالیق رەحمانی، نووسەر و وەرگێڕی خەڵکی شاری 
بـــەردەوام »مــەم وزیــن«؛  سەقزی دوای سێ ســاڵ کــاری 
فارسی  زمانی  بۆ سەر  ئەحمەدی خانیی  بەنرخی  بەرهەمی 

وەرگێڕا.

ئەو نووسەرە کوردە دەڵێ: »مەم و زین« میراتێکی ئەدەبی 
وکەلتووریی گەلی کوردە و لە ڕوانگەی ڕۆژهەاڵتناسەکانەوە 
بووە  ئەوەش  پێدراوە،  گرینگی  جیهانی  بەرهەمێکی  وەکوو 
بە فارس  ئەدەبییە  ناساندنی ئەو شاکارە  هۆی ئەوە کە بۆ 

زمانەکان ماوەیەکی  زۆر سەر قاڵی ئەو وەرگێڕانە بم.
»مەم و زین« نیزیک بە ٢7٠٠ بەیت شێعرە و ئەو وەرگێڕە 
کوردە بەشێکی زۆر لە ژیان و کاتی خۆی بۆ وەرگێڕانی ئەو 

بەرهەمە داناوە.
پێشتر  خانی  ئەحمەدی  نــاوداری  بەرهەمی  وزین«  »مەم 
فــەڕانــســەویــی  و  ئاڵمانی  ــی،  ڕووســ زمــانــەکــانــی  ســەر  بــۆ 
وەرگێراوەتەوە و بە خزینەیەک لە ئەدەبی کالسیکی جیهان 

دادەنرێ.

کاریکاتۆر

ئەمیر حەسەن پوور، بیرمه ند و زمانناسی کورد کۆچی دوایی کرد

پەردەالدان لەسەر کتێبی «زایەڵەی شاخ و قیژەی گوڵەباخ» لە بۆکان

 «مەم و زین»ی ئەحمەدی خانی کرا بە فارسی

به ر له  ماوایی

دوژمنایەتیی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ خەڵکی کوردستان 
هەر بە سەرکوتی ئەو نەتەوە مافخوازە و بێبەشکردنی لە 
مافە مەدەنی و سیاسییەکانی تــەواو نابێ، بەڵکوو هەموو 

ڕەهەندەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیی خەڵک لە کوردستان دەگرێتەوە.
ئەگەر هەواڵەکان ڕۆژانە باس لە گرتن و سزادانی چاالکانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
هــەاڵواردنــی سیستماتیکی  لە  باس  داتاکان  ئامار و  ئەگەر  دەکــەن،  لە کوردستان 
کوردستان لە گەشەی ئابووری و مرۆیی کوردستان لە چاو ناوچەکانی دیکەی ئێران 
دەکەن، ئەگەر کورد و مافە مەدەنی و کۆمەاڵیەتییەکانی هەروا چیرۆکی بەردرێژی 
داوا و مافخوازیی ئەو نەتەوەیە لە ئێرانە؛ ژینگەی کوردستانیش کەمی لە سیاسەتی 

دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمی نەچێشتووە.
خۆ ئەگەر باسی بڕینەوە و سووتاندنی هەزاران هێکتار دار و دارستان لە کوردستان 
لە ساڵەکانی یەکەمی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ٥7ی گەالنی ئێران و سەپاندنی شەڕ 
لە کوردستان بەسەر خەڵک و هێزە کوردییەکان نەکەین، ئەگەر خۆ لە دەرهێنان و 
بە تااڵنبردنی بە میلیۆن تۆن بەردە کان و بەردە گرانباییەکان لە کانگاکانی کوردستان 
البدەین، ئەوەی ئێستا ڕۆژانە دڵ و ناخی هەموو نیشتماندوست و ژینگەپارێزێک بریندار 
دەکا، سووتان و سووتاندنی هێکتار بە هێکتاری دارستان و لێرەواڕەکانی کوردستانە 

کە زۆربەیان دەستی ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی لە پشتە.
جارێ با ئیستێک لە ئامارە ڕەسمییەکانی کۆماری ئیسالمی لەو پێوەندییەدا بگرین:

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی سەرچاوە سروشتییەکانی ئێران دەڵێ لە ٥ ساڵی ڕابردوودا 
٩٠ هەزار هێکتار دارستان و لێرەوار لە ئێران لە ئاگردا بوونەتە خەڵووز کە لێرەش دا 
کورد بۆ نەهامەتییە کان پشکی شێری بەردەکەوێ و بەشی هەرە زۆری سووتمانەکان 

لە دارستان و لێرەواڕەکانی بناری زاگڕۆس بوون.
قاسم سەبزەلی، فەرماندەی یەکەی پاراستنی ڕێکخراوی دارستانەکانی ئێران دەڵێ لە 
سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا نیزیک بە ٤٠ حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە لە دارستانەکاندا بووە 

کە بەشی نیزیک بە تەواویان لە دارستانەکانی بناری زاگڕۆس بوون.
ئەو بۆ خۆی دان بەوەدا دەنێ کە تەرخانکردنی ٣٠ میلیارد لە ساڵدا بۆ دابینکردنی 
هێزی مرۆیی و کەرەستەی هاتوچۆ بۆ ئاگرکوژێنەوە لە هەموو ئێراندا وەاڵمی زیانە 
زۆرەکانی سووتمانەکان ناداتەوە و زیاتر لە هەموو شتێک پێویست بە دابینکردنی 

هێلیکۆپتێر دەکا. 
تێبینی و ڕەچاوکردنی  دەڵێن ســەرەڕای زۆر  بەڕێوەبەرایەتییە  ئەو  بەرپرسانی 
زۆر ڕێوشوێن توانیویانە شوێنکاریان لەسەر کەمکردنەوەی سووتانی دارستانەکان 
هەبێ، بەاڵم بەو حاڵەش لە ساڵ دا لە نێوان ١٥ هەتا ١٦ هەزار هێکتار لە سەرچاوە 
سرووشتییەکانی ئێران لە گڕی ئاگردا دەسووتێن و زیانی ماددیی ڕاستەوخۆی ئەو 
سووتمانانە ٣٢٠ میلیارد تمەنە لە ساڵدا و، زیانە درێژخایەن و ناڕاستەوخۆکانیشی 
خۆ لە هەزاران میلیارد تمەن دەدا؛ بەاڵم لە کوردستان کەمتر لە چەند میلیارد تمەن بۆ 

پێشگرتن لەو ڕووداوانە تەرخان کراوە.
خاڵی جێی سه رنج ئه وه یه  که  زۆرترین به شی دارستانه کان ئێران، واته  دارستانه کانی 
بناری زاگڕۆس له  چوار پارێزگاکه ی کوردستان هه ڵکه وتوون، به اڵم که مترین به شیان 
له  ئیمکاناتی ئاگرکووژێنه وه  وه ک به ڕێوه به ری و ئۆرگانیزمی کارا و به کرده وه  و، 
که ره سته کانی وه ک هیڵی کۆپتێر و به نداوی بچووکی تایبه ت به  دامرکاندنی ئاگر له  

ته نیشت دارستانه کان پێ بڕاوه .
قسه  له  که میی ئیمکانات بۆ کۆنتڕۆڵی ئاگرکه وتنه وه  له  دارستانه کان و ته رخانکردنی 
که مترین ئیمکانات له و که مه  ئیمکاناته ش بۆ کوردستان له  حاڵێک دایه  ئه وه ی ده سووتێ 
و ده بێته  خه ڵووز و دووکه ڵ گرانترین و به بایه خترینی سامانه  سروشتییه کانی ئه و 

نیشتمانه یه .
به ره ی  له   به شێک  ئێران دا  دیکه ی  به شه کانی  له   چه کداره کان  هێزه   ئه گه ر  یان 
به گژداچوونه وه  و کوژاندنه وه ی سوتمانه کان له  دارستانه کانن، له  کوردستان هێزه  
چه کداره کان بۆ خۆیان به شێک له  هۆکاری ئاگرکه وتنه وه  و سووتاندنی دارستان و 
لێره واڕه کانن. ئه وه  هه ر تۆمه ت یان قسه یه کی بێ به ڵگه  نییه ، تۆپبارانکردنی ناوچه  
شاخاوییه کان به  بیانووی به ربه ره کانی له گه ڵ حیزبه  کوردییه کان، به ڕێوه بردنی ده یان 
مانۆڕی نیزامی له  وه رزی گه رما و هاوین، نابه رپرسیاریی داموده زگا حکومییه کان 
له  هه مبه ر ئاگرکه وتنه وه  له  دارستانه کان و زۆرجار رێگری له  که سانی خۆبه خش 
به  بیانووی ئه منیه تی هه موو به ڵگه ن بۆ ئــه وه ی به شی هه ره  زۆری سووتمان له  
دارستانه کانی کوردستان ده ستی ناوه نده  ئه منیه تییه کان و هێزه  چه کداره کانی کۆماری 

ئیسالمیی له  پشته . 
ئاماری سوتمانه کان له  دارستانه کانی کوردستان ساڵ له گه ڵ ساڵ زیاتر ده بن، 
به اڵم نه  گۆڕانکارییه ک له  ڕه فتاری داموده زگا ده وڵه تییه کان دا ده کرێ، نه  که سێک له و 
سۆنگه یه وه  سزا ده درێ و نه  که س داوای لێبوردن له  خه ڵکی ده کا و نه  که س له  

کاره که ی ده کشێته وه .
به سه رهاتی سووتان و سووتاندنی دارستانه کانی کوردستان تاڵ و جێی داخ و 
ئــه وه ی پێویسته  بکرێ ده نگ هه ڵبڕینه . له  کاتێکدا حکومه ت و ده وڵه ت  نه بڕاوه یه ، 
خۆیان به شێک له  قه یران وکێشه که ن، ئه وه  خه ڵکن که  ده بێ به  وشیارییه وه  مامه ڵه ی 
له گه ڵ بکه ن. ئه وه ی له و نێوه دا به بایه خ و هه وڵێکی نیشتمانی و نه ته وه یی و پیرۆزه ، 
چاالکیی ژینگه پارێزی له  هه موو بواره کانی فێرکردن و پێشگیری، نه مام چاندن و به  
هاناوه چوونی ئاگرکه وتنه وه کانه ، ئه رکێک که  ده بێ هه موو تاکه کانی کوردستان له  سه ر 

شانی خۆیانی بزانن و بۆی تێبکۆشن.

کۆماری ئیسالمی وه ک دژی 
ژین و ژینگە لە کوردستان

عەلی بداغی

به ر له  مااڵوایی»25یگەالوێژلەئامێزودڵیکوردستاندا«

زۆر جار لە زمان رێبەرانی حیزبەوە گوێبیستی ئەوە بووین کە، »لە گەڵ 
ئەوەیکە بەشی ئاشکرا و رێبەریی حیزب لە دەرەوەی واڵتە، بەاڵم هێزی ئەسڵیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نێوخۆی واڵت دایە.« ئەم قسەیە دوو الیەنی 
هەیە کە یەکیان ڕاستەوخۆ پێوەندیی بە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانەوە هەیە 
کە حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشە بە پشتیوانی ڕاستەقینەی خۆی، وەک 
ڕێبەری جواڵنەوەی میللی _ دێموکراتی خەڵکی کوردستان زانیوە و پشتی پێ 
بەستووە. بەشێکی دیکەیشی پێوەندی بە ئەندامان و تێکۆشەرانی خۆدی ئەم 
حیزب لە ناوخۆی واڵتەوە هەیە کە وەک شەهیدی نەمر، دوکتور قاسملوو دەڵێ، 
»گرینگترینی چەکی حیزبی دێموکراتە«، کە ئەویش هێزی تەشکیالتی نهێنیی 

حیزبە لە ناوخۆی واڵت.
لە  واڵت  نێوخۆی  لە  حیزب  تەشکیالتی  بە  سەر  تێکۆشەرانی  و  ئەندامان 
ڕاستیدا بە پێی ئەو ئەرک و وەزیفانەی بۆیان دیاری دەکرێ، زمان و چاو و 
دەستی حیزبەکەیانن و، ئەگەر جەریانێکی سیاسیی  یاساغکراوی وەک حیزبی 
دێموکراتی کوردستان کە مەجالی تێکۆشانی ڕاستەوخۆ و مەیدانی و ئاشکرای 
لە نێو ژینگەی ئەسلێی خۆیدا نەبێ، بە بێ بوونی تەشکیالت لە نێوخۆی واڵتدا 

ناتوانێ رۆڵ و دەوری چاوەڕوان لێکراوی خۆی بگێڕێ.
ڕێژیمی  ئەمنیەتییەکانی  دامــودەزگــا  سەرکوتکارییەکانی  بە  بەسەرنجدان 
قەزاییەکانی  ناوەندە  گەلیانەی  دژی  خوێندنەوەی  و  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
رێژیم بۆ چاالکیی تێکۆشەرانی سیاسی و داسەپاندنی حوکمی قورس و گران 
بەسەر گیراوانی سیاسیدا، لەوانەیە دەرکەوتەی کاری ئەندامان و تێکۆشەرانی 
حیزب لە نێوخۆی واڵت بارتەقای ئەو چاوەڕوانییە نەبێ کە لە حیزبێکی گەورە 
و خاوەن پێگەی وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان دەکرێ، بەاڵم هیچ گومان 
لەوەدا نیە کە لە درووستبوونی ئەم پێگە جەماوەرییە بۆ حیزب لە نێو کۆمەاڵنی 
خەڵکی کوردستان و ئەو چاوەڕوانیەی لە حیزبی دێموکرات دەکرێ بۆ چاالکی 
چاالکبوونی  بە  راستەوخۆی  پێوەندیی  بەرچاوی  هەرە  بەشێکی  تێکۆشان،  و 
ئەندامانی دەروەستی حیزب و ئەو فیداکاری و هەزینانەوە هەیە کە ئەوان بە 

بیرو باوەڕەوە  ئەنجامی دەدەن.
بۆنەی  دوو  بە  ئاماژە  تەنیا  نەگەڕێینەوەو  رابــردوویــش  سااڵنی  بۆ  ئەگەر 
تایبەت بە حیزبی دێموکراتی کوردستان )٢٢ی پووشپەڕ، ساڵرۆژی ٢٨ ساڵەی 
دامەزرانی  یادی  ٧٢ساڵەی  گەالوێژ،  ٢٥ی  و،  قاسملوو  دوکتور  شەهیدبوونی 
حیزب( لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا بکەین، دەبینین کە لە چ هەلەمەرجێکی 
خۆ  لە  فیداکارییان  واڵت  ناوخۆی  لە  حیزب  تێکۆشەرانی  ئەمنیەتیدا  دژواری 
دوو  ئە  ماوەی  لە  هەر  ڕاپەڕاندووە.  پێ ئەسپێردراوەکانیان  ئەرکە  نیشانداوەو 
مانگەدا لە گەڵ ئەوەیەکە ڕۆژانە بە دەیان ڕاپۆرت، هەواڵ، زانیاری، تێبینی و 
خوێندنەوەی جۆراوجۆریان لە سەر سەرجەم شارو ناوچەکانی کوردستان بۆ 
لە زۆربــەی نزیک بە تەواوی  نــاردوە،  پێوەندیدار و ڕێبەریی حیزب  ئۆڕگانی 
سیاسی  چاالکییە  بە  فیداکارانە  و  چاالکانە  واڵت،  نێوخۆی  ناوچەکانی  شارو 
و تەبلیغاتییەکانیان پەیامی حیزبەکەیان بە گوێی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان 

گەیاندوە.
چاالکیی و تێکۆشانەکانی ئەندامان و تێکۆشەرانی حیزب لە نێوخۆی واڵت 
١٧ی  لە  تــاران  تەقینەوەکانی  دوای  ڕێژیم  کە  بوون  کاتێکدا  لە  ماوەیەدا  لەو 
جۆزەردانی ئەمساڵدا، بە پیالنی بەدناوکردنی بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان و 
هێزە سیاسییەکانی و بە تێرۆریست وەسفکردنی کورد و خەباتە مافخوازانەکانی، 
هێزێکی زیاتر لە هەمیشەی ڕژاندە کوردستان و بە تەواوەتی جموجۆڵی خەڵکی  
خستبووە ژێر چاودێرییەوە. بەتایبەت لە دوو مانگی پووشپەڕ و گەالوێژدا لە 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  و  کوردستان  خەڵکی  بۆ  دەزانــن  هەموو  وەک 
تایبەت و خاوەن پەیامی جیاوازن. ڕێژیم لەم دوو مانگەدا بە بەکارهێنانی هێزێکی 
زۆری سەرکوتکەر لە کوردستان و کەڵکوەرگرتن لە ئیمکاناتێکی زۆری کۆنتڕۆڵ 
و چاودێری، هەوڵی دا کە پێش بە تێکۆشانی تێکۆشەران و ئەندامانی حیزب 
بەچاوی  نزیکترەوە  لە  کوردستانیش  خەڵکی  و  دەرکــەوت  وەک  بەاڵم  بگرێ. 
خۆیان دیتیان، تێکۆشەرانی دێموکرات لە ناوخۆی واڵت بەوپەڕی فیداکارییەوە 
و  پەیامی سەرەکی  دوو  و  گەیاند  بەجێ  ئەرکەکانیان  ئازایانە سەرکەوتووانە 

ئاشکرایان باڵو کردوە:
حیزبی  ڕاستەقینەی  پشتیوانانی  کوردستان،  خەڵکی  لە  ڕووی  یەکەمیان 
دێموکراتی کوردستان بوو. بۆ جارێکی دیکە پێیان ڕاگەیاندن کە حیزبەکەیان 
ناتوانێ  بەربەستێک  لە حــزووری هەیە و هیچ کەندوکۆسپ و  وەک هەمیشە 
بە  ئــەوان  بگرێ.  بوونی دا   لەنێوخەڵک  و  بــەردەوامــی  و  زیندوویەتی  بە  پێش 
چاالکییەکانیان بە خەڵکیان سەلماندەوە کە حیزبی دێموکرات لە نێو خەڵک دایە 
و  نادا  دەست خۆی  لە  مەعنەوییە  و  مێژوویی  ئەم سەرمایە  نرخێک  هیچ  بە 
وەک هەمیشە خۆی بە پشت و پشتیوانیان دەزانــێ، هــەروەک چۆن هەمیشە 
پەیامەی  ــێ.  دەزان و  زانیوە  خۆی  ڕاستەقینەی  پشتیوانی  بە  ئەوان)خەڵک(ی 
دیکەیشیان ڕووی لە رێژیمی کۆماری ئیسالمی و دەسەاڵتدارانی ئەم رێژیمە و 
هێزە سەرکوتکەرەکانی لە کوردستان بوو. ئەوان بەم چاالکی و دەرکەوتنانەیان، 
بە رێژیم و هێزەئەمنیەت یەکانیان وت کە هیچ هێزێک ناتوانێ پێش بە ئیرادەی 
خەباتکارانەی ئەوان بگرێ. پێیان سەلماندن کە هێزی زۆری سەرکوتکەر و دژی 
گەلیی ئەوان لە بەرانبەر ئیرادەی گەلدا بێ هێز و دەستەوەستانە. بە ڕێژیمیان 
سەلماند کە حیزبی دێموکراتی کوردستان ناو و ناتۆری ئەوان لە خۆ ناگرێ و 

مادام خەڵکی لە پشتە خاوەندراێتی بزووتنەوەیەکی ڕەوای مافخوازانە دەکات.
تێکۆشەران و ئەندامانی سەر بە تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە 
قۆناغی ئێستادا لەوانەیە زیاتر لە هەمیشە هەم ئەرکی زیاتریان بکەوێتە سەر 
شان و هەم لە رووی ئەمنیەتییەوە زیاتر لە بەردەم هەڕەشەدا بن. بەاڵم لە هەر 

حاڵدا بوونیان هەر وەک هەمیشە بۆ حیزبی دێموکرات »چەکێکی گرینگە«.

پێشمەرگەبێناوەکانینیشتمان
سامیل شەرەفی
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