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به یاننامه  له سه ر 
به ڕێوه چوونی 

پلینۆمی حه وته می 
کۆمیته ی ناوه ندی

ناوه ندیی  کۆمیته ی  حه وته می  پلینۆمی 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان هه ڵبژێردراوی 
کۆنگره ی شازده هه می حیزب، له ڕۆژه کانی 
هه تاوی  ١٣٩٦ی  خه زه ڵوه ری  ١٤ی  و   ١٣
به  نۆڤامبری ٢٠١٧ی زایینی(   )٥ و ٦ ی 
ئــه ســڵــی و جێگر  ئــه نــدامــانــی  ــی  ــه شــداری ب
ــاری کــۆمــیــتــه ی نـــاوه نـــدی و  ــ ــژک ــ و ڕاوێ
ئۆرگانه کان  بــه رپــرســانــی  لــه  ژمــاره یــه ک 
چوو.  بــه ڕێــوه  حیزب  که سایه تییه کانی  و 
ڕاگرتنی  پــاش  پلینۆمدا،  ســه ره تــای  لــه  
ــۆ ڕێـــزگـــرتـــن لــه  ــ ســـاتـــێـــك بـــێـــده نـــگـــی ب
ڕزگــاریــی  ڕێــگــای  شه هیدانی  بــیــره وه ریــی 
مــه ولــوودی  هــاوڕێ مسته فا  کــوردســتــان، 
جه ژنی  به بۆنه ی  حیزب  گشتیی  سکرتێری 
ڕێبه ریی  و  پیرۆزبایی خۆی  خاوه نکاره وه 
یارسان و سه رجه م  هاوڕێیانی  به  حیزبی 
پاش  ڕاگه یاند.  کوردستان  یارسانه کانی 
پلینۆم،  ــاری  ک ــووری  ده ســت په سندکرانی 
ڕاپـــۆرتـــی ســیــاســی کــه چــاوخــشــانــدن به 
ناوچه  و  نێوده وڵه تی  سیاسیی  بارودۆخی 
گرینگ  ئاڵوگۆڕه   خوێندنه وه ی  و  ئێران  و 
گه لی  چاره نووسی  به  پێوه ندیداره کان  و 
له  پلینۆمیدا  دوو  نێوان  مــاوه ی  له  کــورد 
گشتیی  سکرتێری  لــه الیــه ن  گرتبوو،  خــۆ 
حیزبه وه پێشکه ش به پلینۆم کرا که دواتر 
به تێبینی و سه رنجی به شداران ده وڵه مه ند 
ــدی پــلــیــنــۆم گــه یــشــت.  ــه ســن ــرا و بـــه پ ــ ک
حه وته م،  پلینۆمی  بۆ  سیاسی  راپۆرتی 
سه ره تا وێڕای ئاماژه به گرینگترین ئاڵوگۆڕ 
ملمالنێ  بــه  پــێــوه نــدیــدار  پێشهاته کانی  و 
له ڕۆژهه اڵتی  ناوچه ییه کان  نێوده وڵه تی و 
نێوه ڕاست و سه ر و سیمای بااڵنسی هێز 
و ڕکابه رییه کانی پاش کۆتایی قه له مڕه وی 
ــووه  ــ ــیــی دابـ ــه ت ــب ــای ــش، ســه رنــجــی ت ــ ــ داع
بارودۆخی ئێران چ له ئاستی نێوخۆ و چ 
نێوخۆی  به  سه باره ت  ده ره وه دا.  به ڕووی 
ــی  دووه م ده وری  سه ره تاکانی  لــه  ئــێــران 
ــیــیــش  ســه رکــۆمــاریــی حـــه ســـه ن ڕووحــان
به  تایبه ت  به هۆکاری  پێشوو،  هـــه روه ک 
کــۆمــاری  سیستمی  بنه ڕه تیی  پێکهاته ی 
سیاسی  بــارودۆخــی  هــه ر  نــه ک  ئیسالمی، 
کۆمه اڵیه تیی  و  فه رهه نگی  و  ئابووری  و 
ئێران له جاران باشتر نه بووه، به ڵکوو باڵی 
ئیستبداد  هه سته ی  و  ڕێژیم  توندئاژۆتری 
به چه شنێک چنگیان به سه ر هه موو کایه ی 
ته یفانه  ش   ئه و  که  گرتووه  سیاسیی واڵتدا 
قــه ولــی خۆیان  بــه  ئیدیعای  کــه  ڕێــژیــم  لــه 
شه خسی  )به  ده کــرد  ئیعتدالیان  و  ئیسالح 
ڕووحانییشه وه(له پێناوی پاراستنی نیزام و 
به رژه وه ندییه گرووهییه کانی خۆیاندا به ره و 
پاشه کشه ی زیاتر ڕۆیشتوون و له ڕاستیدا 
ڕێژیم له ڕووی گوتاری و ڕه فتارییه وه و... 

                                    ل٢

مه رجی یه كه می هه ستانه وه به هێزکردنه وه ی بنه ماکانی یه کڕیزییە

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزب بەبۆنەی جێژنی خاوەنکار

کۆبوونەوەی هه یئه تێکی ڕێبەریی حیزب 
و ئه نجومه نی سه رکردایه تیی پارتی دێموکرات

کۆبوونەوەی هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزب 
و  مه کته بی سیاسیی یه کیه تیی نیشتمانی

لە  پیرۆزبایی  دڵ  بە  پڕ  خاوەنکارەوە  جێژنی  هاتنەوەی  بەبۆنەی 
دەکەم. ئێراندا  و  کوردستان  سەرانسەری  لە  یارسان  ئایینی  پێڕەوانی 
پێڕەوانی ئایینی یاری و خەڵکی یارسان بەشێکی دیار لە حەشیمەت و 
جوغرافیای ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێک دێنن و وەک هەر کەمایەتییەکی دیکەی 
نەتەوەیی و ئایینی لەالیەن رێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە ستەمی دوو قاتیان 
لێ دەکرێ، واتە هەم ستەمی نەتەوەیی و هەم ستەمی ئایینییان له سه ره .
ریزەکانی  لە  خەبات  لە  بەرچاویان  بەشداریی  یارسان  خەڵكی 
پشتیوانیی  هەردەم  دێموکرات  حیزبی  و  هەیە  دێموکراتدا  حیزبی 

بە  یارسانی  خەڵکی  نەتەوەیی  داوای  و  تێکۆشان  و  کردوە  یارسان  خەڵکی  مافخوازانەی  خەباتی  لە 
و  فەرهەنگ  لە  ڕێز  و  زانیوه   کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی  و  خەڵک  خەباتی  لە  بەشێک 
دەگرێ. کورددا  بزووتنەوەی  لە  یارسانییەکان  دەوری  و  نەخش  لە  و  نەتەوەکەمان  لە  بەشە  ئەو  کولتووری 
دەکەم. یارسانی  بڕایانی  و  خوشک  ئاڕاستەی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  و  خۆم  پیرۆزبایی  دیکە  جارێکی 

مستەفا مەولوودی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

حیزبی  رێبه ریی  هه یئه تێکی  ڕه زبه ر  ٣٠ی  یه کشه ممه ،  ڕۆژی 
عومه ر  و  وریا  قادر  به ڕێزان  له   پێکهاتوو  کوردستان  دێموکراتی 
باڵه کی، ئه ندامانی ده فته ری سیاسی و ئیبراهیم زێوه یی، به رپرسی 
هه ولێر سه ردانی  له   دێموکراتی کوردستان  پێوه ندییه کانی حیزبی 
کرد  کوردستانیان  دێموکراتی  پارتی  سه رکردایه تیی  ئه نجومه نی 
سه رپه رستیی  به   پارتی  سه رکردایه تیی  هه یئه تیکی  له الیه ن  و 
لێکرا. پێشوازییان  سیاسییه وه   مه کته بی  ئه ندامی  نه جاڕ،  کاکه مین 
مه حکومکردنی  وێڕای  دێموکرات  هه یئه تی حیزبی  دیداره دا  له و 
ده ستێوه ردانی سیاسی و نیزامیی کۆماری ئیسالمی له  کاروباری 
به   ئێرانی  ئیسالمیی  کۆماری  هه واڵنه ی  ئه و  عێڕاقدا،  نێوخۆیی 
له نێوبردنی ده سکه وته  سیاسی و  ئامانجی  به   ئه و رێژیمه   هه وڵی 
نه ته وه یی و نیشتمانییه کانی کورد له  باشووری کوردستان ناوبرد.
تیشکی  دیداره دا  ئه و  دیکه ی  ته وه رێکی  له   حیزب  هه یئه تی 
و  به کۆمه ڵ  هه وڵی  و  به کرده وه   یه کیه تیی  ئه وه ی  خسته سه ر 
یه کگرتووانه ی حیزب و الیه نه  سیاسییه کانی باشووری کوردستان 
ئێران و تورکیه  و حکومه تی  ده توانێ ئه و پیالنگێڕییه  ناوچه ییه ی 
بکاته وه .  مایه پووچ  کوردستان  هه رێمی  دژی  به   عێڕاق  ناوه ندیی 
حیزبی  ئاماده یی  له سه ر  کرده وه  پێداگرییان  پێوه ندییه دا  له و  هه ر 
و  فیکری  هاوکارییه کی  هه رچه شنه   بۆ  کوردستان  دێموکراتی 
و  سیاسی  ده سکه وته   پاراستنی  ئامانجه   و  ئه و  بۆ  کرده یی 
نه ته وه ییه کانی هه ریم که  له  گشتییه تی خۆیدا ده سکه وتی نیشتمانین.

حیزبی  رێبه ریی  هه یئه تێکی  ڕه زبه ر  ٣٠ی  یه کشه ممه ،  ڕۆژی 
وریا،  قادر  و  باڵه کی  عومه ر  له   پێکهاتوو  کوردستان  دێموکڕاتی 
به رپرسی  زێوه یی،  ئیبراهیم  و  سیاسی  ده فته ری  ئه ندامانی 
سیاسیی  مه کته بی  سه ردانی  هه ولێر  له   حیزب  پێوه ندییه کانی 
له الیه ن  و  کرد  شاره   له و  کوردستانیان  نیشتمانیی  یه کیه تیی 
ئه حمه دپیره ،  سه عدی  سه رپه رستیی  به   خانه خوێ  هه یئه تی 
ئه ندامی مه کته بی سیاسیی یه کیه تیی نیشتمانی پێشوازییان لێکرا.
له و کۆبوونه وه یه دا دوایین گۆڕانکارییه کانی هه رێمی کوردستان 
دێموکراتی کوردستان  هه یئه تی حیزبی  به رباس.  ناوچه  خرانه   و 
دژی  له   دراوسێ  واڵتانی  ناوچه ییه ی  پیالنگێڕییه   به و  ئاماژه   به  
سیاسه تی  سه ر  خسته   تیشکیان  گێڕا،  کوردستانیان  هه رێمی 
دوژمنکارانه ی کۆماری ئیسالمی ده رحه ق به  کورد و باسیان له وه  
کرد که  کۆماری ئیسالمی به  ده ستێوه ردان و سیاسه تی تێکده رانه ی 
له  هه رێمی کوردستان به  دوای به رژه وه ندییه کانی خۆیدا ده گه ڕێ 
بگرێ. ڕێژیم  پیالنه کانی  و  به رنامه   له و  ڕێگه   ده بێ  کورد  و 
له سه ر  پێداگری  وێڕای  هه روه ها  حیزب  ڕێبه ریی  هه یئه تی 
هه رێم،  حکومه تی  له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پشتیوانی 
و  فیکری  هاوکارییه کی  هه رچه شنه   بۆ  خۆیان  ئاماده یی 
و  سیاسی  ده سکه وته   پاراستنی  به   یارمه تی  که   عه مه لی 
ده ربڕی. بکا،  کوردستان  باشووری  له   کورد  نه ته وه ییه کانی 

کۆمیته ی ناوه ندیی حیزب له ڕۆژه کانی ١٣ و ١٤ی خه زه ڵوه ردا کۆبۆوه  و وێڕای تاوتوێی چه ند پرسێکی گرینگی سیاسی، کۆمه ڵه  بڕیار 
و ڕاسپارده یه کی په سند کرد.

خوێندنه وه ی  و  ئێران  و  ناوچه  و  نێوده وڵه تی  سیاسیی  بارودۆخی  به  چاوخشاندن  که  سیاسی  ڕاپۆرتی   
بڕگه ی  یه که م  گرتبوو،  خۆ  له  پلینۆمی  دوو  نێوان  ماوه ی  له  کورد  گه لی  چاره نووسی  به  پێوه ندیداره کان  ئاڵوگۆڕه  
گه یشت.  پلینۆم  په سندی  به  و  کرا  پلینۆم  به  پێشکه ش  حیزبه وه  گشتیی  سکرتێری  له الیه ن  که   بوو  پلینۆم  کاری 
ڕێكاره کانی  و  ئۆرگانه كان  تێکۆشانی  و  حیزب  دۆخی  تاوتوێی  بۆ  ناوه ندی  کۆمیته ی  حه وته می  پلینۆمی  کاره کانی  دووه می  ته وه ری 
بردنه سه ری ئاستی ئه م کار و تێکۆشانه و که مکردنه وه له که موکوڕییه کان ته رخان کرابوو. له ته وه ری سێهه می کاره کانی پلینۆمیشدا پلینۆم 
وێڕای پێشوازی له و پێشکه وتنانه ی تا ئێستا له و پرۆسه یه دا وه دی هاتوون، چۆنیه تیی ته عامولی له مه ودوای حیزبی دێموکراتی کوردستان 
وه سه ریه كکه وتنه وه  له پێناو  به کرده وه  و  دروست  هه نگاوی  دێموکڕات  الی  هه ردوو  که  چه شنێک  به  کرد،   دیاری  پرسەی  ئه م  له گه ڵ 
بن. ئه مڕۆدا  هه ستیاری  هه لومه رجی  به رپرسیارێتییه کانی  و  مه ترسی  ئاستی  له  و  هه ڵبێننه وه  دێموکڕات  بنه ماڵه ی  یه کگرتنه وه ی  و 

ستراتیژییەکانی ئەمریکا و ئێران 
لە بەریەککەوتنی یەکتردا / ٣

وتووێژ لەگەڵ سەعید بەگزادە/ ٤

کوردستان دوور لە
 سیلەی چاوی جەهانگیر/ ٦

باشووری کوردستان و کاتالۆنیا
 دوو هەرێمی چاو پڕ لە هیوا / ٧

ئاسه وار و شوێنه واره  مێژووییه کانی

 کورد چییان به سه ردێ؟/ ٨

دەبێ دەستی ئێران کورت بکرێتەوە و 
ئابلۆقە بخاتە سەر حیزبوڵاڵ/ ٩

چەپی کورد و پرسی نەتەوایەتی/١٠

خەوێکی هەتاهەتایی/ ١٠

هەموو شتێک سیاسەت و هەموو 
کەسیش سیاسەتوان!/ ١١
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دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان:

دواییانه ی  ئه م  ئاڵوگۆڕه کانی  به  سه باره ت  هه ڵوێستمان  کۆی 
باشووری کوردستان و رۆڵی کۆماری ئیسالمی له و پێوه ندییه دا 

ڕیفراندۆم  به ڕێوه چوونی  دوابه دوای 
کوردستان  باشوووری  سه ربه خۆیی  بۆ 
٢٠١٧دا،  سێپتامبری  ی   ٢٥ رۆژی  له 
به سه ر  حاکم  ده وڵه تانی  هه ڕه شه کانی 
و  گه مارۆدان  له بواری  چ  کوردستاندا 
به ستنی رێگه کانی ده ستڕاگه یشتنی هه رێمی 
له بواری  چ  ده ره وه و  دنیای  به  کوردستان 
جموجۆڵی نیزامی و هێرش بۆ سه ر هه رێم، 
چوونه  هه ماهه نگ  و  هاوکات  به شێوه یه کی 
بواری جێبه جێکردن که چڵه پۆپه ی ئه و فشار 
عیراق  سووپای  گه ڕانه وه ی  هه ڕه شانه   و 
و  که رکووک  بۆ  حه شدی شه عبی  هاتنی  و 
کوردستانییه کانی  ناوچه  به رچاوی  به شی 
به له به رچاوگرتنی  بوو.  هه رێم  ده ره وه ی 
له  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  که  ڕۆڵێك 
هه رێمی  به دژی  پیالنانه   ئه م  جێبه جێکردنی 
کوردستاندا گێڕاویه تی و به گشتی کاریگه ریی 
له سه ر  کوردستان  هه رێمی  نوێی  دۆخی 
ڕۆژهه اڵت،  بزوتنه وه ی  و  کورد  پرسی 
دێموکڕاتی  حیزبی  هه ڵوێستی  کۆی 
ئه م  ڕووداوه کانی  به  سه باره ت  کوردستان 
چه شنه   به م  کوردستان  هه رێمی  دواییانه ی 
  : ده گه یه نین  الیه ک  هه موو  ئاگاداریی  به 
١/ سه رباری دژایه تیی مێژوویی نه یارانی 
بۆ  گه له  ئه و  ویستی  له گه ڵ  کورد  گه لی 
دیاریکردنی  و  ژێرده ستی  له  ڕزگاربوون 
چاره نووسی خۆی وه ک هه ر گه لێکی دیکه ی 
باشووری  له  کورد  گه لی  که  ئه وه  جیهان، 
و  دێموکراتیک  ڕێگای  له  کوردستان 
خۆی  ئیراده ی  له  ته عبیری  شارستانییه وه 
کردوه، مافی ڕه وای ئه و گه له و پشتبه ستوو 
باوه کانی  ڕێوشوێنه   و  پره نسیپ  به 
پێوه ندیدار به مافی دیاریکردنی چاره نووس 
لکاندن  ساڵ  سه ت  ئه زموونی  به رهه می  و 
له  ڕاگرتنی کورد  له په راوێز  و  و سه رکوت 
نه ک  بکرێ  لۆمه  ده بێ  ئه وه ی  عیراقدایه. 
به سه ر  حاکم  ده وڵه تانی  به ڵکوو  کورد، 
پرۆسه ی  به رامبه ر  له  که  کوردستانن 
گه لێکی  ئیراده ی  ده ربڕینی  ئاشتیخوازانه ی 
زوڵملێکراودا، ته نانه ت پێش ئه وه ی هه نگاوی 
ده موده ست  هه ڵێنابێته وه،  جیابوونه وه    بۆ 
په نا بۆ گه مارۆدان و برسی کردن و هێرشی 
سه ربازی بۆ سه ر ئه و گه له ده به ن.  له الیه کی 
دیکه وه، به ده ر له چه ند و چۆنیی شکست یا 
قۆناغ  ئه و  و  قۆناغ  له م  کورد  سه رکه وتنی 
 دا،  سه رکه وتنی گه له کۆمه ی نه یارانی کورد 
بڕگه یه کدا  له  گه له که مان  پاشه کشه ی  یان 
نابێ کاریگه ریی نه رێنی له سه ر سایکۆلۆژی 
سیاسیی مرۆڤی کورد و باوه ڕی هێزه کانی 
سه روه ریخوازانه ی  جه وهه ری  به  کورد 
ڕه وای  پرسێکی  وه ک  کورد  مه سه له ی 
له سه ر  بڕیاردان  چونکه  دابنێ،  سیاسی 
شکڵێکدا  هه ر  له  )جا  خۆی  چاره نووسی 
ئه و  و  کورده  نه ته وه ی  ڕه وای  مافی  بێ(، 
بێ. وه دی  ده بێ  هه ر  سه ره نجام  مافه 
ناوچه   و  که رکووک  گه ڕانه وه ی   /٢
ژێر  بۆ  هه رێم  ده ره وه ی  کوردستانییه کانی 
حاکمیه تی حکومه تی عیراق، به ده ر له نه خشه 
و پیالنه ده ره کی و پارامێتره سه ربازییه کان، 
هاوکات ده رخه ری پته و نه بوونی یه کڕیزیی 
نێوماڵی کورد  و الوازیی هه ماهه نگیی کورد 
له ڕوانگه ی سیاسی و ڕێکاری مه یدانیدا بوو 
و به داخه وه ئه م که مایه سییه چاره نووسسازه 
کورددا  نێوماڵی  له   زیاتریشی  درزی  ئێستا 
پشتیوانی  وێڕای  ئێمه  که وتۆته وه.  لێ 

دیدار و کۆبوونەوەی دەفتەری سیاسیی دوو الیەنی حیزبی دێموکرات
ڕۆژی سێ شەممە ٢ی خەزەڵوەر کۆبوونەوەیەک لە نێوان دەفتەری 
تاوتوێکردنی  مەبەستی  بە  دێموکرات  حیزبی  الیەنی  دوو  سیاسیی 
ڕووداوەکانی ئەم دواییانەی باشووری کوردستان و پێوەندییەکانی 

بە حیزبە ڕۆژهەاڵتییەکانەوە پێک هات.
بە  دێموکرات  حیزبی  دووالیەنی  هەر  هاوبەشەدا  دانیشتنە  لەو 
خستنەبەر باسی ڕووداوەکانی ئەم دواییانە و، پێشهاتەکانی باشووری 
کوردستان، بەتایبەتی هێرشی سوپای عێراق و میلیشیاکانی حەشدی 

شەعبی و کاردانەوەکان لەو بارەوە ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد.
بە  کۆبوونەوەدا  لەو  دێموکرات  حیزبی  الیەنی  هەردوو 
دوو  هەر  هاوبەشەکانی  ئەرکە  و  ئێستا  بارودۆخی  هەڵسەنگاندنی 
لە سەر  ورد؛  باسێکی  دوای   ، داهاتوو  و  ئێستا  نیسبەت  بە  الیەن 
کۆماری  پیالنگێڕییەکانی  گەڵ  لە  ڕووبەرووبوونەوە  چۆنیەتیی 

پێوەندیدار  لەسەر کۆمەڵێک خاڵی  لە هەرێمی کوردستان  ئیسالمی 
ڕێککەوتن.

درێژەی:

بەیاننامە لەسەر پلینۆمی حەوتەمی...
به تایبه ت له پێوه ندی له گه ڵ پرسه سیاسییه کاندا تا ڕاده یه کی به رچاو یه کده ست بۆته وه. 
ئه مه ش بواری بۆ سوپای پاسداران و جومگه  هاوته ریبه کانی ده سه اڵت ڕه خساندووه که 
هێنده ی دیکه په ره به ته عامولی ئه منیه تی و ڕه فتاری مافیایی خۆیان بده ن و به م جۆره 

خه ڵک له هه ر چه شنه جموجۆڵ و چاالکییه ک دوودڵ و چاوترسێن بکه ن. 
توندئاژۆیانه یه ی  یه كده ستبوونه وه  ئه م  کوردستان،  له  النیکه م  ئــه وه ش،  سه رباری 
ڕێژیم نه یتوانیوه پێش به وه بگرێ که خه ڵکی ئێمه له زۆر بۆنه  و به بیانووی جۆربه جۆر، 
هه م به شێوه ی خۆڕسک و هه م به ڕێنوێنیی چاالکانی سیاسی و مه ده نی، له مه یداندا 
بن و وجوود و ئیراده ی هه قخوازانه ی خۆیان نیشان بده ن. ڕاپۆرتی سیاسی له و به شه دا 
وێڕای نموونه هێنانه وه له چاالکیی خه ڵک له ٢٢ی پووشپه ڕ و خۆپێشاندانه كانی بانه 
و  وخۆشیده ربڕین  کۆڵبه ران  کوشتنی  به  ئیعتراز  بۆ  کوردستان  دیکه ی  شاره کانی  و 
هاوپێوه ندییان سه باره ت به پرۆسه ی ڕیفراندۆمی سه ربه خۆیی باشووری کوردستان، 
شعووری سیاسی و ئازایه تی و لێبڕاویی خه ڵک له نێوخۆی واڵتی به رز نرخاند و پێی وابوو 
ئه م جۆره جموجۆڵ و له مه یداندابوونه پێویسته به جۆرێک ئاقار و متمانه ی پێ بدرێ 
که به که مترین تێچوو زۆرترین و به ردرێژترین مه یدانداریی جه ماوه ریی لێ بکه وێته وه. 
به باوه ڕی کۆمیته ی ناوه ندی، ئه گه ر کۆماری ئیسالمییش له و ماوه یه دا، به پێچه وانه ی 
ڕابردوو حازر بووه هێندێک هه نگاوی وه ك دیاریکردنی ئوستاندار و به رپرسی محه للی 
له کورده کان هه ڵبێنێته وه، ئه وه ڕاست به رهه می فشارهێنان و له مه یداندابوونی خه ڵکه.  
له  کــورد  پرسی  جه وهه ری  و  کوردستان  خه ڵکی  داوای  و  ویست  که  ئــه وه دا  له گه ڵ 
بچووک  هه نگاوه  به مجۆره  که  به رفراوانترن  و  بنه ڕه تیتر  مێژووییتر،  له وه  ئێران زۆر 
و ڕووکه شییانه و له وه ها به ستێنێکی ئه منیه تی و نادێموکراتیدا واڵم بدرێنه وه، به اڵم 
ڕاهێنانی خه ڵک به ته وژم هێنان بۆ سه ر ڕێژیم له پێوه ندی له گه ڵ پرس و ویسته کانی 
ڕۆژ به ڕۆژیان ده توانێ ئه زموونێکی باش و باوه ڕبه خۆبوونێکی نوێ بداته وه  کۆمه اڵنی 
ڕیساله تی  و  ئه رک  سه رباری  ڕۆژهه اڵتیش  سیاسییه کانی  هێزه   و  کوردستان  خه ڵکی 

شۆڕشگێڕانه ی تایبه ت به خۆیان پێویسته هانی بده ن و پشتی بگرن.
ئه وه نده ی ده گه ڕێته وه سه ر ڕه فتاری نێوده وڵه تی و ناوچه یی ڕێژیم، ڕاپۆرتی سیاسی 
ئیشاره ی به وه کردبوو که سه رباری هه موو ئه و هه ڕه شه و فشارانه ی له مانگه کانی 
بۆ  ئه مریکاوه  یه کگرتووه کانی  واڵته  له الیه ن  به تایبه تی  نێوده وڵه تیدا  ئاستی  له  دواییدا 
سه ر کۆماری ئیسالمی چڕ کراونه  وه، جیددییه ت و کارایی ئه و سیاسه تانه به جۆرێک 
واڵتانی  له  ئاژاوه سازی  و  ده ستێوه ردان  له  ده ست  بکا  ناچار  ڕێژیمه  ئه م  که  نه بووه 
ناوچه وه ک سوریه و لوبنان و یه مه ن و عیراق هه ڵبگرێ، به پێچه وانه وه له و ماوه یه دا 
به سیاسه ت  درێژه ی  پێشوو  له  قایمتر و ڕووهه ڵمااڵوانه تریش  و  ڕێژیمه قورس  ئه و 
و ڕه فتاری تێکده رانه ی خۆی داوه. هه ر له  ئاکامی ئه م سیاسه ته ی ڕێژیمیش دایه که 
پێشبینییه کانی سه ره تای قه یرانی سوریه له پێوه ندی له گه ڵ گۆڕانی سیاسیی بنه ڕه تی 
له م واڵته دا تا ڕاده یه کی زۆر پێچه وانه  بوونه وه و ئاڵوگۆڕه کانی ئه م دواییانه ی عیراق و 
باشووری کوردستانیش له هه موو کاتێک زیاتر نه خش و ده ستی ڕێژیمی ئێران له پشت 

ئه و ڕووداو و ئاڵوگۆڕانه ی وه ده ر خست.
له م سۆنگه یه وه ڕاپۆرتی سیاسیی پلینۆم سه رنجی دابووه ئه و بارودۆخه نوێیه که 
دوابه دوای به ڕێوه چوونی ڕیفراندۆمی سه ربه خۆیی باشووری کوردستان له و پارچه یه ی 
کوردستان هاتۆته پێش.  حیزبی ئێمه هه م پێش به ڕێوه چوونی ڕیفراندۆم و هه م دوای 
ڕه وای  مافی  به  پرۆسه یه ی  ئه م  که  ئه وه   له گه ڵ  هاوکات  ڕیفراندۆم،  به ڕێوه چوونی 
گه لی کورد زانیوه و ئاره زووی سه رکه وتنی بۆ خواستوه، ئاره زووشی ده ربڕیوه که 
کوردستان  باشووری  له  کورد  قانوونییه کانی  ــه زراوه   دام و  سیاسی  سه رکردایه تیی 
ــه ڕووی  ڕووب هه م  ببه ن،  به ڕێوه  پرۆسه یه  ئه م  هه م  یه کگرتووییه وه  و  یه کڕیزی  به 
پیالنه کانی  و  نه خشه   له  ــه ده ر  ب که چی  ببنه وه؛  به ڕێوه چوونی  پــاش  ئاسته نگه کانی 
به داخه وه  نێوده وڵه تی،  کۆمه ڵگای  چاوپۆشیی  و  کوردستان  به سه ر  حاکم  ده وڵه تانی 
یه کگرتوویی نێوماڵی کوردیش به جۆرێك نه بوو که پێش له وه بگرێ که ده سکه وته کانی 
پێش  بێته  دۆخێک  و  مه ترسییه وه  بکه ونه   سه رله نوێ  کوردستان  باشووری  له  کورد 
به شه کانی  هه موو  له  کورد  بزوتنه وه ی  به رده م  بخاته وه  ناڕوون  دوورده یمه نێکی  که 

کوردستان. 
له پشت  ئیسالمی  کۆماری  ده ستی  له قاودانه وه ی  وێڕای  ناوه ندی  کۆمیته ی  پلینۆمی 
له   نێوده وڵه تی  کۆمه ڵگای  به رگرتنی  پێویستیی  له سه ر  و جه ختکردن  نوێیه  دۆخه  ئه م 
نه خشی تێکده ر و به دخوازانه ی ئه م ڕێژیمه له ئاڵوگۆڕه کانی ناوچه  به تایبه تی عیراقدا، 
له  و  گشتی  به  کورد  نێوماڵی  یه کڕیزیی  بنه ماکانی  پته وکردنه وه ی  و  دروستکردنه وه  
باشووری کوردستان به تایبه تیی وه ک مه رجی یه كه می سنووردارکردنی مه ترسییه كانی 
سه ر گه لی کورد و پاراستنی ده سکه وته كانی ئه و گه له له قه ڵه م دا و له و باوه ڕه دا بوو 
نێو  الیه نه کانی  هه موو  نیشتمانییانه ی  و  به رپرسیارانه  هه ڵسوکه وتی  به  پێویسته  که 
بزوتنه وه ی کورد کارێك بکرێ که ڕه وایی داواکانی کورد به ڕووی جیهانی ده وروبه ر 
ئاینده ی دۆزی کورد  به  گه له  ئه و  دڵسۆزه کانی  متمانه ی ڕۆڵه   و  هیوا  ده ره وه دا و  و 

سه رله نوێ به هێز ببنه وه.
تاوتوێی  بۆ  نــاوه نــدی  کۆمیته ی  حه وته می  پلینۆمی  کاره کانی  دووه مـــی  تـــه وه ری 
ئاستی  بردنه سه ری  ڕێكاره کانی  و  ئۆرگانه كان  تێکۆشانی  و  کــار  و  حیزب  دۆخــی 
به شه دا  له و  کرابوو.  ته رخان  که موکوڕییه کان  له  که مکردنه وه  تێکۆشانه و  و  کار  ئه م 
به هۆی  که  نائاسایی  دۆخێكی  سیناریۆکانی  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  ڕێكاره کانی  سه ره تا 
ڕووداوه کانی ئه م دواییانه ی باشووری کوردستان چ له ڕووی ئه منیه تی و چ له ڕووی 
به رپرسی  که  ڕاپۆرتێک  پاش  به شه دا  له و  کــران.  تاوتوێ  هاتووه،  پێک  سیاسییه وه 
کۆمیسیۆنی سیاسی_نیزامیی حیزب له الیه ن ده فته ری سیاسییه وه دایه وه به ڕێبه ریی 
خسته ڕوو.  پێوه ندییه دا  له و  خۆیان  ڕاسپارده کانی  و  تێبینی  پلینۆم  به شدارانی  حیزب، 
کارییه کانی  ئۆرگانه  ئاییننامه ی  په سندکردنه وه ی  و  باس  به ر  هێنانه وه  وێڕای  دواتر 
حیزب، که مایه سییه کانی کاروباری حیزب و ڕێگاکانی چاره سه رکردن و پوخت کردنه وه 
له سه ر  به شه جۆربه جۆره کانی حیزب قسه یان  ئاستی کاروچاالکیی  به رزکردنه وه ی  و 

کرا و ڕێنمایی پێویستی له سه ر درا.
له ته وه ری سێهه می کاره کانی پلینۆمی حه وته می کۆمیته ی ناوه ندیدا، به رپرسی هه یئه تی 
دوایین  به  سه باره ت  ڕاپۆرتێکی  دێموکراته کان  یه کگرتنه وه ی  له سه ر  گفتگۆ  بۆ  حیزب 
دانیشتنه کانی نێوان دوو هه یئه ت و هه روه ها ئه و تێبینییانه ی الیه نی حدکا سه باره ت به 
بنه ماڵه ی  یه کگرتنه وه ی  بۆ  دێموکڕاتی کوردستان  بنه ڕه تییه کانی ڕوانینی حیزبی  خاڵه 
گه وره ی دێموکڕات گه اڵڵه ی کردووه به ئاگاداریی پلینۆمی کۆمیته ی ناوه ندی گه یاند. له م 
به شه شدا پاش وه رگرتنی سه رنج و تێبینیی ئه ندامانی ڕێبه ریی حیزب و پێشوازی له و 
پێشکه وتنانه ی تا ئێستا له و پرۆسه یه دا وه دی هاتوون، چۆنیه تیی ته عامولی له مه ودوای 
حیزبی ئێمه له گه ڵ ئه م پرسه به چه شنێک که هه ردوو الی دێموکڕات هه نگاوی دروست 
و به کرده وه له پێناو وه سه ریه كکه وتنه وه و یه کگرتنه وه ی بنه ماڵه ی دێموکڕات هه ڵبێننه وه 
و له ئاستی مه ترسی و به رپرسیارێتییه کانی هه لومه رجی هه ستیاری ئه مڕۆدا بن، دیاری 

کرا.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

ده فته ری سیاسی
١٤ی خه زه ڵوه ری ١٣٩٦
٦ی نۆڤامبری ٢٠١٧ 

پاراستنی  و  ڕه وا  مافه  جێبه جێکردنی  له 
ده سکه وته له مه ترسی که وتووه کانی کورد له 
باشووری کوردستان )جا به هه ر شێوه یه ک 
مومکینه(،  و  گونجاو  قۆناغه  ئه م  بۆ  که 
له  پێشگیری  پێویستیی  له سه ر  پێداگری 
و  کورد  نێوماڵی  درزی  قووڵبوونه وه ی 
ناوخۆییه کانی  هۆکاره   له  ده رس وه رگرتن 
هه نگاونانی  و  دواییانه  ئه م  ڕووداوه کانی 
الیه نه کانی  هه موو  به رپرسیارانه ی 
ڕێککه وتنی  بۆ  کوردستان  باشووری 
نه خشه ڕێگایه کی  له سه ر  یه كگرتووانه  
له مه ودوا  قۆناغی  ڕووبه ڕووبوونه وه ی 
ده که ین، شتێک که دیاره هێندێك هه ماهه نگی 
هێزه کانی  له گه ل  هاوهه ڵوێستی  و 
پێویسته. کوردستانیشی  تری  پارچه کانی 
هه تا  چاوپۆشیی  و  بوون  پاسیڤ   /٣
له  نێوده وڵه تی  کۆمه ڵگای  ئێستای 
بۆ  نیزامی  هێرشی  و  گه مارۆ  به رامبه ر 
ده وڵه تی  که  به چه شنێکه  کوردستان  سه ر 
چوارچێوه ی  له   ئه والتر  ته نانه ت  عیراق، 
هێزه  و  عیراقی  هێزه  قه رارگرتنی  پێشووی 
هه رێمی  له سه ر  هه ڕه شه  کوردییه کان، 
کوردستان و جێگه  و پێگه  ده ستوورییه که ی 
پێشووشی ده کا. ئه م  چاوپۆشی و پاسیڤ 
بوونه به تایبه تی له الیه ن ده وڵه تانی سه رکرده 
بێئه مه گیی  داعشدا  به دژی  هاوپه یمانه تی  له 
قوربانیدانی  و  فیداکاری  به رامبه ر  له  ئه وان 
خودی  دانپێدانانی  به  که  ده گه یه نێ  گه لێک 
ئه م هاوپه یمانه تییه  پێشمه رگه کانی ئه و گه له 
له سه ر عه رز به نوێنه رایه تیی جیهان شه ڕی 
مه ترسیی  که  ده کرد  توندڕه وانه یان  ئه و 
ئاسووده یی  و  ئه منیه ت  سه ر  بۆ  گه وره یان 
زیاتر،  له وه ش  کردبوو.  دروست  ئه وانیش 
به له به رچاوگرتنی سه رچاوه کانی توندڕه وی 
و ناسه قامگیری له ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست و 
له کرانه وه  ئیقلیمیه کان و مۆدێلێک  ملمالنێ 
کوردستاندا  هه رێمی  له  که  پێکه وەژیان  و 
کۆمه ڵگای  ئێستای  تا  هه ڵوێستی  هه یه، 
ڕووداوه کانی  له گه ڵ  له پێوه ندی  نێوده وڵه تی 
بۆ  هه ر  نه ک  کوردستاندا  باشووری 
له مه ودوای  بۆ  به ڵکوو  گه له،  ئه و  ئاینده ی 
ناوچه ش چ له ڕووی سیاسی و چ له ڕووی 
ده بینین. مه ترسیدار  و  به زیان  ئه منیه تییه وه 
ئیقلیمیه ی  هه ماهه نگییه  له و  به ده ر   /٤
له  کوردستان  له  هه ڕه شه  و  فشار  بۆ 
ئه م  ڕووداوه کانی  له  ئه وه ی  ئارادایه، 
فاکته ری  کوردستاندا  باشووری  دواییانه ی 
خودی  به دانپێدانانی   - بوو  کاریگه ر  هه ره 
کاربه ده ستانی کۆماری ئیسالمی- پشتیوانیی 
میلیشیای  و  عیراق  سوپای  له  ڕێژیمه  ئه و 
حه شدی شه عبی بووه. نه خشی تێکده رانه ی 
ئه م  ڕووداوه کانی  له  ئیسالمی  کۆماری 
دواییانه ی باشووری کوردستاندا، جیا له وه 

درێژی  و  دوور  سیاسه تی  درێژه ی  که 
ده ستێوه ردانی به کرده وه ی کۆماری ئیسالمی 
عیراقدایه،  له  به تایبه تی  ناوچه  واڵتانی  له 
که  ده خا  ده ری  باشتر  کاتێکیش  هه موو  له 
ئه و ڕێژیمه دۆستی کورد له هیچ کوێیه کی 
یان  له شوێنێکیش  ئه گه ر  نیه و  کوردستان 
له قۆناغێکیش حازر به هاوکاری و ته عامول 
ڕاسته  کاته   ئه و  تا  ئه وه  بێ،  کورد  له گه ڵ 
و  ڕوانگه  کورد  جووڵه ی  و  وجوود  که 
ڕێژیمه  ئه و  ستراتژییه کانی  به رژه وه نده 
نه خاته مه ترسییه وه. ده ستێوه ردان و ڕۆڵی 
ئێران له ڕووداوه کانی ئه م دواییه ی عیراق و 
له الیه ن  که  له وه  باشووری کوردستان جیا 
کوردستانه وه  پارچه یه ی  ئه م  کورده کانی 
ده وڵه تی  پێویسته  زیاتره،  تێڕامانی  شیاوی 
پێش  ڕۆژێک  چه ند  ته نیا  که  ئه مریکاش 
سوپای  کوردستان  سه ر  بۆ  هێرش 
الیه نه کانی  لیستی  خستبووه  پاسدارانی 
پشتیوانی تێرۆریزمه وه به هێندی وه ربگرێ.  
٥/ ئه وه نده ی ده گه ڕێته وه سه ر ڕۆژهه اڵتی 
ئه و  سیاسییه کانی  پارته  هه م  کوردستان، 
کۆمه ڵگای  هه م  و   کوردستان  له  به شه  
چ  تاراوگه،  کورده کانی  و  واڵت  نێوخۆی 
سه باره ت  چ  و  ڕیفراندۆمدا  پرۆسه ی  له 
و  نه بوون  ته فاوه ت  بێ  لێکه وته کانی  به 
واڵت  نێوخۆی  له  هۆیه وه  به و  ته نانه ت 
و  ئازار  و  گیران  تووشی  که س  سه دان 
ئه زیه تیش بوون. ئێمه وێڕای به رزنرخاندنی 
و  خه ڵک  کۆمه اڵنی  نه ته وایه تیی  هه ڵوێستی 
بزوتنه وه ی سیاسیی ڕۆژهه اڵتی کوردستان، 
به پێویستی ده زانین که هێزه كانی ڕۆژهه اڵت 
کوردانی  و  واڵت  ناوخۆی  له  خه ڵک  و 
کۆماری  پیالنه کانی  تاراوگه  له  ڕۆژهه اڵت 
و  کوردستان  باشووری  له  ئیسالمی 
هه ڕه شه ی ئه و ڕێژیمه بۆ سه ر حیزبه كانی 
ڕۆژهه اڵت بکه نه  هه وێنی هاوکاریی زیاتر بۆ 
پیالن  ئه و  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  و  له قاودان 
و هه ڕه شانه. هه ر له و کاته دا چاوه ڕوانیمان 
کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له  الیه ک  هه موو  له 
و  هه ڵوێست  ده ربڕینی  له  که  ئه وه یه 
و  ڕووداو  به  سه باره ت  هاوپێوه ندییان 
وریای  کوردستاندا  باشوور  ئاڵوگۆڕه کانی 
ئیسالمی  کۆماری  پیالنه کانی  و  نه خشه 
و  بن  کورد  ماڵی  نێو  خستنه  درز  بۆ 
یه کده نگی و یه کریزیی نێو بزوتنه وه ی کورد 
به گشتی له سه رووی هه موو شتێك دابنێن.

٢٦ ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧
٤ی خەزەڵوەری ١٣٩٦
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کەماڵ کەریمی

ستراتیژییەکانی ئەمریکا و ئێران 
لە بەریەککەوتنی یەکتردا

ناکۆکییەکانی نێوان کۆماری ئیسالمیی ئێران و ئەمریکا 
دەستبەسەرداگرتنی  لە  درێژەکێشانی  و  بەردەوامی  و 
باڵوێزخانەی ئەمریکاوە لە تاران دەستی پێکرد. دەورەی 
دەسەاڵتداریی ٨ ساڵەی باراک ئۆباما لە کۆشکی سپی، 
ئارامتر  دیالۆگ دەورەیەکی  بە هۆی سیاسەتی سزا و 
پڕ  و  ئەمریکا  پێشووتری سەرۆکایەتیی  دەورەکانی  لە 
کۆماری  دەسەاڵتی  لە  بەشە  ئەو  بۆ  بوو  دەسکەوت 
و  خۆیان  دەسەاڵتەکەی  لە  بیر  تەنیا  کە  ئیسالمی 
خۆیان  ڕووبەڕووی  کە  قەیرانانەی  لەو  دەربازبوون 
خەڵکی  ژیانی  لە  گۆڕانێک  هیچ  ئەوەی  بەبێ  دەبێتەوە، 
دەورەکانی  لە  لەوە،  جگە  بکا.  دروست  ئێراندا  ئاسایی 
چ  دێمۆکرات  چ  ئەمریکادا  سەرۆکایەتیی  پێشووتری 
بەرامبەر  هەڕەشە  و  گرژی  جارجارە  کۆماریخواز، 
ئەوە  باسی  جار  زۆر  و  دەبیندرا  ئیسالمی  کۆماری 
دەکرا کە نەقشەی هێرشی نیزامی بۆ سەر ئێران لەسەر 
چاوەڕوانی  و  داندراوە  کۆماردا  سەرۆک  کاری  مێزی 
بووشدا  سەرۆکایەتیی  دەورەی  لە  دواجار  دوابڕیارن. 
ئێران کەوتە هێڵی »مێحوەری شەرارەت« و هەڕەشەکان 
بوونەوە.  زەقتر  تاران  دەسەاڵتدارانی  سەر  بۆ 
ساڵ  یەک  لە  کەمتر  ماوەی  لە  ئیستا  ئەوەی 
دەسەاڵتداریی سەرۆک تڕامپیش بە گوێی دنیادا دەدرێ، 
کە  پێشووە   سیاسەتەکانی  هەمان  دووبارەکردنەوەی 
ئێران  لەسەر  زیاترەوە  سەرزارەکی  هەڕەشەیەکی  بە 
گەمارۆخستنە  دوابڕیاری  لە  هەرچەند  دەگوترێ. 
لە  بەشێک  ناوی  هێنانی  و  پاسداران  سپای  سەر 
نوێیەی  پڕۆژە  لەم  هێزە  ئەو  دیاری  فەرماندەرانی 
مەبەستی  جۆرێک  بە  ئیسالمیدا  کۆماری  سزادانەکانی 
پاوانخوازییەکانی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  لە  ئەمریکا 
شارەزاییان  ئەوانەی  دەردەخا.  ناوچەدا  لە  ئێران 
بازنەی  لە  و  هەبووە  ئەمریکا  ستراتێژییەکانی  لە 
نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەمریکا  بەرژەوەندییەکانی 
جێبەجێکردنی  بە  باوەڕیان  کەمتر  دەبوونەوە،  ورد 
زیاتر  ئەوان  دەهێنا.  ئێران  سەر  بۆ  هێرش  سیاسەتی 
ستراتێژیی  دەیڵێن  ئیستاش  هەروەک  کە  وایە  ڕایان 
لە  و  پێدەدرێ  گرینگی  زیاتر  ئێران  سیاسەتی  گۆڕانی 
ئێران  مەترسییەکانی  زەقکردنەوەی  لە  ئەوەشدا  پاڵ 
تایبەت  بە  ناوچە  واڵتانی  بۆسەر  فشار  کارتێکی  وەک 
بەاڵم  لێوەردەگرن.  کەڵکی  کەنداو  عەرەبیی  واڵتانی 
بێدەنگییەکانی  سپی،  کۆشکی  نوێی  ستراتێژیی  داخۆ 
لە  ئۆباما  باراک  سەرۆکایەتیی  ساڵەی   ٨ دەورەی 
ناوچە  لە  پاسداران  سپای  دەستدرێژییەکانی  بەرامبەر 
دەشکێنێ و وەک تیلێرسون دەڵێ نیزام دەکرێتە ئامانج؟ 
نزیک چوار دەیە لە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی 
ئەم دەسەاڵتە  تێدەپەڕێ. هەر زۆر زوو سیاسەتەکانی 
کرا.  بەکردەیی  و  خرا  ڕێک  دەرەوە  بەڕووی  نوێیە 
ستراتیژیی نوێی ئێران لە دژایەتی لەگەڵ ڕۆژاوا و بە 
تایبەت ئەمریکا و لەسەر کورتکردنەوەی دەستی ئەمریکا 
لە داگیرکاری و تااڵنی سەرمایەکانی واڵتانی هەژار و 
داڕێژرابوو.  ناوچەدا  موسوڵمانی  واڵتانی  بەتایبەت 
خومەینی کە ڕێبەریی شۆڕشی ئیسالمیی دەکرد، »ناردنە 
دەرەوەی شۆڕش« و یارمەتیدانی خەڵکی »مستضعف« 
دەسەاڵتی  ژێر  لە  ئەو  قسەی  بە  کە  واڵتانەی  لەو 
»استکبار جهانی«دا بوون وەک ئەرکێک بۆ موسوڵمانانی 
شۆڕشگێر دیاری کرد. ئەمە ئەو دروشمە جوانانە بوون 
کە تەنانەت بەشێک لە هێزە کۆمۆنیست و چەپەکانیشی 
لە  بیانووی خەبات  تووشی خۆفریودان کرد. ئەوان بە 
دەکرد.  سیاسەتەیان  ئەم  پشتگیریی  ئیمپریالیزم  دژی 
بەمجۆرە هێزێکی نوێ لە ناوچەی ڕۆژهەاڵت نێوەڕاست 
بەرامبەر ئەمریکای بە هێزی بەرژەوەندیخوازدا سەری 
یەکتر  بەرامبەر  جیاواز  ستراتێژی  دوو  لێرەوە  هەڵدا. 
درێژەیان بە شەڕ و سازشەکانیان دا، ئێران و ئەمریکا. 
زۆرترین  خاوەن  جیهانی  بەهێزی  ستراتێژییەکی 
جیهاندا،  لە  جبەخانە  و  سپا  بەهێزترین  و  سەرمایە 
پشتبەستوو  شۆڕشگێڕانەی  بەناو  ستراتێژییەکی  و 
دژبەرانی  و  ناوچە  خەڵکی  توانای  و  هێز  و  ئایین  بە 
بە  هەرکام  ستراتێژییە  دوو  ئەم  جیهاندا.  لە  ئەمریکا 
شیوەی خۆی لەو ماوەدا ڕووبەڕووی یەکتر بوونەتەوە.
نیزامییەکانی  هێزە  بە  پەرەپێدان  ڕیگەی  لە  ئێران 
گرووپە  بە  یارمەتیدان  و  دروستکردن  و  خۆی 
و  دژایەتی  بۆ  ناوچەدا  لە  ئیسالمییەکان  توندڕەوە 
لە  ئەوەی  وەک  ئەمریکا،  نیزامییەکانی  بنکە  لێدانی 

کۆبوونەوەی هەیئەتێکی حدک و مەکتەبی 
سیاسیی یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان 

کۆبوونەوەی هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزبی دیموکراتی 

کوردستان و حیزبی شیوعیی کوردستان 

سەردانی هەیئەتێکی حدک لە مەڵبەندی ١٤ی 
ڕێکخستنی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان

هەواڵی چاالکی و تێکۆشانی حیزبی

حیزبی  هەیئەتێکی  خەزەڵوەر،  ٨ی  دووشەممە،  ڕۆژی 
مەولوودی،  مستەفا  سەرپەرستیی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
سەردانی  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
لە  کوردستانیان  ئیسالمیی  یەکگرتووی  سیاسیی  مەکتەبی 
هەولێر کرد و لە الیەن هەیئەتێکی ئەو حیزبە بە سەرپەرستی 
مامۆستا سەالحەدین  بەهائەدین، ئەمینداری گشتیی یەکگرتوو 

پێشوازییان لێکرا.
تاوتوێی  ویڕای  هەردووال  هەیئەتی  چاوپێکەوتنەدا  لەم 
خێرای  پێویستیی  لەسەر  پێداگرییان  رووداوانە،  ئەو  وردی 
ڕێکخستنەوەی نێوماڵی کورد و یەکڕیزیی زیاتری هێزەکانی 

باشووری کوردستان کرد.
لەوە  باسی  کۆبوونەوەی  لەو  دێموکرات  حیزبی  هەیئەتی 
کرد کە کۆماری ئیسالمیی ئێران داڕێژەر و بەڕێوەبەری ئەو 
گەلەکۆمەیە بوو کە دوای ڕێفراندۆمەکەی خەڵکی باشوور بۆ 
سەربەخۆیی کرایە سەر هەرێمی کوردستان و مەبەستەکەش 
باشووری  لە  کورد  گەلی  دەسکەوتەکانی  کە  بوو  ئەوە 

کوردستان لەبار ببرێن. 
نابێ  کە  داگرت  ئەوە  لەسەر  پێیان  خانەخوێش  شاندی 
زەڕڕەیەک لە ڕێفراندۆم پەشیمان بینەوە، چونکە ئەوە خواستی 
گەلی کورد لە باشوور بوو بۆ گەیشتن بە ڕزگاریی نیشتمانی.

هەیئەتێکی  خەزەڵوەر  ١ی  دووشەممە  ڕۆژی  دوانیوەڕۆی 
مستەفا  سەرپەرەستیی  بە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  گشتیی  مەولوودی، سکرتێری 
سەردانی مەکتەبی سیاسیی حیزبی شیوعیی کوردستانی کرد 
کاوە  د.  سەرپەرستیی  بە  حیزبە  ئەو  هەیئەتێکی  لەالیەن  و 
کوردستانەوە  شیوعی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  مەحموود، 

پێشوازییان لێکرا.
بارودۆخی  و  ڕووداوەکان  دوایین  لە  باس  دیدارەدا  لەم 
هەرێمی  بە  پێوەندیدار  پێشهاتەکانی  تایبەتی  بە  ناوچەکە، 
کوردستان، پەالماری حەشدی شەعبی بۆ کوردستان و ڕۆڵی 
کۆماری ئیسالمی ئێران کرا و شاندی حیزب ئاماده یی خۆیان 
یارمه تی  که   عه مه لی  و  فیکری  هاوکارییه کی  هه رچه شنه   بۆ 
له   کورد  نه ته وه ییه کانی  و  سیاسی  ده سکه وته   پاراستنی  به  

باشووری کوردستان بکا، ده ربڕی.
دوکتور کاوە مەحموود، سکرتێری حیزبی شیوعیش وێڕای 
سپاس و پێزانین بۆ پشتیوانیی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
دەستێوەردانەکانی  ئامانجی   کە  ئەوە  سەر  خستە  تیشکی 
لەباربردنی  کوردستان  باشووری  لە  ئیسالمی  کۆماری 
بەشەکانی  هەموو  لە  و  باشوور  لە  کوردە  دەسکەوتەکانی 
بزووتنەوەی  لەسەر  شوێندانەریی  بێگومان  و  کوردستانە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش دەبێ.

حیزبی  هه ئیه تیکی  خه زه ڵوه ر  ٩ی  سێشه ممه،  ڕۆژی 
قادرزاده ،  حه سه ن  به سه رپه ره ستیی  کوردستان  دێموکراتی 
١٤ی  مه لبه ندی  سه ردانی  حیزب  سیاسیی  ده فته ری  ئه ندامی 
رێکخستنی یه کیه تیی نیشتمانیی کوردستان لە شاری کۆیەیان 
مه ڵبه ندەوە  به رپرسی  برایم،  سه ید  ڕێبه ر  لەالیەن  و  کرد 

پێشوازی کران.
هه رێمی  دۆخی  ناوچه  و  هه لومه رجی  باسی  دیداره دا  له و 
کوردستان و هێرشی سوپای عێڕاق، سپای قودس و حه شدی 
شه عبی بۆ سەر هەرێمی کوردستان کرا و تیشک خرایە سەر 
ئەوە کە پیالنگێڕییەکەی عێڕاق بە هاوکاریی ئێران و تورکیە بۆ 
تێکدانی دۆخی  هه رێم و له باربردنی ده سکه وته  نه ته وه ییەکانی 

کورد له  باشووری کوردستان بووە.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو دیدارەدا چۆنیەتیی رووبه ڕووبوونه وه  
ڕێکخستنەوەی  چۆنیەتیی  و،  پێشهاتانه  ڕووداو  ئه و  له گه ڵ 
ڕوونی  بە  حیزب  هەیئەتی  و  بەرباس  خرانە  کوردی  نێوماڵی 
 باسی  لە هه ڵویست و روانگه کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

لە پێوەندی لەگەڵ ئەو ڕووداو و پێشهاتانەدا کرد.

لوبنان، ئەفغانستان، عێراق، یەمەن و تەنانەت واڵتانی 
ئەفریقا وەک کینیا و تانزانیا ڕوویان دا و، ئەمریکاش 
و  ئابووری  سزای  سەپاندنی  و  هەڕەشە  ڕێگەی  بە 
فرۆشتنی چەک و چۆڵێکی زۆر بە واڵتانی عەڕەبیی 
ناوچە بۆ بەهێزکردنی توانای خۆپاراستنیان، ڕێگەی 
کامیان  ساڵە  هەموو  ئەو  دوای  بەاڵم  بڕیوە.  خۆیان 
سەرکەوتوو  سیاسەتەکانیاندا  بەرەوپێشبردنی  لە 
بوون. کۆماری ئیسالمی ئێران کە لە ناردنە دەرەوەی 
لە یەکیاندا  شۆڕش دوو مەبەستی سەرەکیی هەبوە، 
هەمیشە  کە  ئەوان  بووە.  سەرکەوتوو  تەواوی  بە 
ئەمریکایان وەک دوژمنی سەرەکیی خۆیان لە قەڵەم 
داوە و مەترسی هێرشی ئەمریکایان بۆ سەر ئێران زەق 
دەکردەوە، بە شەڕفرۆشییەکانیان لە دەرەوە و دوور 
لە سنوورەکانی خۆیان، لەالیەک ئەمریکایان ئازار دەدا 
خەبات  بۆ  کە  دەدا  هان  خەڵکیان  ڕێگەشەوە  بەو  و 
ببەستن.  ئێران  بە  ئەمریکا پشت  داگیرکاری  لە دژی 
ئەمەش ڕێخۆشکەر بوو بۆ ئەوەی بتوانن بەرەبەرە لە 
ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی سیاسیی هاوپەیمانەکانیان لە 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا پەرە بە نفووزی خۆیان بدەن. 
سیاسەتەکانی  هۆی  بە  نەتەنیا  ئیران  بەمجۆرە 
ئەمریکاوە، لەو خەڵکەی کە بەکاری دێنێ دانەبڕا بەڵکوو 
بەهێزترەوە  توانایەکی  بە  ئیران  ڕۆژ  لەدوای  ڕۆژ 
ڕووبەڕووی سیاسەتەکانی ئەمریکا بووەتەوە. ئیستا 

ئێرانی ئیسالمی لە پانتاییەکی بەرینی جۆغرافیاییدا لە 
ئێرانەوە تا لوبنان، بە حوزوری ڕاستەوخۆی نیزامی، 
لەسەر  شوێندانەریی  کە  بەهێزە  پێگەیەکی  خاوەن 
سیاسەتی  هۆی  بە  هەرچەند  هەیە.  گۆڕانکارییەکان 
لە  شێعە  ئیمپراتۆری  دروستکردنی  بۆ  هەوڵدان 
ڕۆژهەاڵتدا کە زۆرترین سەرمایەی ماڵی و ئینسانی 
ئێرانی هەڵلووشیوە، ئابووریی واڵت داڕماوە و خەڵکی 
ئێران لە هەموو بوارەکانی ژیانی ئابووری، کۆمەاڵیەتی 
و هتد خراپترین ڕۆژەکانی تەمەنیان تەجروبە دەکەن.
ئەمریکا لە بەرامبەردا بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
خۆی  ستراتێژیی  ئیسالمی،  کۆماری  سیاسەتەکانی 
ئێران  نفووزی  لە  پێشگرتن  کۆڵەکەی  دوو  لەسەر 
بەئەوان  سەر  میلیشیاکانی  الوازکردنی  و  ناوچە  لە 
سیاسەتەکانی  گۆڕینی  بۆ  هەوڵدان  الشەوە  لەو  و 
ئیستا  هەتا  کە  دامەزراندوە،  ئێران  لە  دەسەاڵتداری 
ئەم مەبەستانە  بۆ  نەبووە.  لە هیچیاندا دەسکەوتێکی 
لەالیەک  بەردەوام،  ستراتێژییەکی  ناڕوونی  لەبەر  و 
ناوچەدا  لە  لە هاوپەیمانە عەرڕەبەکانی  بە پشتگیری 
ڕاگرتنی  و  بەوان  زۆر  چەکوچۆڵێکی  فرۆشتنی  و 
هێزێکی زۆروزەوەندی هێزە دەریاییەکانی لە کەنداو 
چاوزەقکردنەوەی  ویستوویەتی  نزیک  دەریاکانی  و 
لەڕێگەی  دیکەشەوە  لەالیەکی  و،  بدا  نیشان  خۆی 
هیچ  بابەتانەی  ئەو  لەسەر  وتووێژ  بۆ  ئیمتیازدان 
گۆڕانێک لەژیانی خەڵکدا پێکناهێنن و بە هیوای ئەوەی 
بێتە  نەرمتر  سیاسەتێکی  بە  دەسەاڵتێک  تاران  لە 
دزیوەتەوە.  بنەڕەتییەکان  کێشە  لە  خۆیان  سەرکار، 
شەڕی  بەهانەی  بە  کە  سەرنەکەوتوو  ئەزموونێکی 
دەبێتەوە.  دووبارە  عێراقیش  لە  خەریکە  تێرۆر  دژی 
دوایین بەرکەوتنی ئەم دوو ڕوانینە ستراتێژیکە لە 
ناوچەدا، ڕووداوەکانی ١٦ی ئۆکتۆبری ئەمساڵ بوو. 
بەڕێوەچوونی  دوای  لە  دە ڕۆژ  تەنیا  و  لەم ڕۆژەدا 
ڕێفراندۆم لە کۆردستانی باشوور،حەشدی شەعبی و 
سپای عێراق، بە پشتیوانی و فەرماندەیی ناسراوترین 
بوونی  تەنانەت  و  پاسداران  سپای  کەسەکانی 
لە  ئااڵی خۆیانەوە،  بە  لوبنان  چەکدارانی حیزبوڵاڵی 

کەرکووکەوە بە مەبەستی داگیرکردنەوەی کوردستان و 
بەبەرچاوی ئەمریکا و هێزە هاوپەیمانەکانەوە هێرشیان 
بۆ سەر پێشمەرگە دەستپێکرد. زۆر ئاشکرایە کۆماری 
ئیسالمی مەبەستییەتی لەو ناوچەدا نەتەنیا جێ پێیەک 
بۆ ئەمریکا نەهێڵێتەوە تەنانەت هەموو ئەو ناوچە بخاتە 
ژێر دەسەاڵتی سیاسی خۆیەوە و ئەمەش پێش هەموو 
شتێک لە ڕێگەی لێدانی ئەو هێزانەیە کە ئەمریکا وەک 
یەکێک  کە  کوردیش  دێنێ.  نێویان  خۆی  هاوپەێمانی 
لە شەڕی  تایبەت  بە  ڕابردوو  لە سااڵنی  هێزانەیە  لەو 
بەرەی  ڕاستەقینەی  هاوپەیمانێکی  وەک  تێرۆردا  دژی 
باشی  دەوری  ئەمریکا  هاوپەیمانی  و  تێرۆر  دژی 
ئێران  ستراتێژیکەی  ڕقە  ئەو  بەر  کەوتوەتە  گێڕاوە، 
بەرامبەری  نەبووبێ،  لێ  ئاگاشی  ئەگەر  ئەمریکاش  و 
ڕاگەیاند.  پێناخۆشبوونی خۆی  تەنیا  و  مایەوە  بێدەنگ 
ئەو  هەموو  لە  ئەمریکا  دیارە  بەڕوونی  ئیتر  ئیستا 
گۆڕینی  بەدوای  دەیڵێنەوە،  بەردەوام  وەک  سااڵنەدا 
سیستمی دەسەاڵتداری لە ئێراندا نەبوون و تەنیا چاویان 
بەڵکوو هەڕەشە و سیاسەتی سزادانی  بڕیوە کە  لەوە 
بەردەوام ئەوان مەجبوور بکا کە سیاسەتەکانیان بەرامبەر 
ڕێکبخەنەوە  جۆرێک  بە  هاوپەیمانەکانیان  و  ئەمریکا 
لە  نەبێ.  دیار  پێوە  ئاشکرای  مەترسی  و  هەڕەشە  کە 
بەرامبەر ئەم سیاسەتەدا، خامنەیی لە دوا وتاریدا دەڵێ 
»ئازیزانم یەک شت بزانن ئەمریکا گەورەترین دوژمنی 

دەکا«.  هارتر  ئەوان  پاشەکشە  هەنگاو  یەک  و  ئێوەیە 
ئەمە قسەی ڕێبەری ئەو نیزامەیە کە چاوەڕوانی گۆڕانی 
تێدا دەکەن بەبێ ئەوەی فاکتەرەکانی گۆڕانکاری بخەنە 
لە  خامنەیی  وەک  کەسێکی  بوونی  بە  داخۆ  بەرباس. 
سەرووی دەسەاڵت و بە دەستەوەگرتنی هەموو جومگە 
ئابووری،  نیزامی،  بواری  لە  دەسەاڵت  سەرەکییەکان 
ئەمریکا  ئایین  وەک  تیۆریکەوە  و  ئەمنییەتی  شەڕ، 
دەتوانێ مەبەستەکانی خۆی بپێکێ؟ بەمجۆرە ئەمریکا بە 
ستراتێژییە نوێکەیشیەوە کەوتووەتە سەر دوو ڕێیانێک 
گران  ئەوان  بۆ  کامیان  هەر  هەڵبژاردنی  لەوانەیە  کە 
تەواوبێ، شەڕو هێرش بۆ سەر ئێران یا لە چاوەڕوانی 
گۆڕانکارییەکاندا چاوپۆشی لە سیاسەت و کردەوەکانی 
ناوچەدا.  لە  نفووزیان  پەرەگرتنی  و  ئیسالمی  کۆماری 
ڕێگەی  لە  دەبێ  و  دەتوانێ  ئەمریکا  وەزعەدا  لەو 
ڕاستەقینەکانیان،  هاوپەیمانە  یارمەتیدانی  و  پشتیوانی 
ئەوانەی کە گەیشتنی گۆمەڵگە بە ئازادی و دێموکراسی 
ئیسالمی  کۆماری  داوی  لە  دەربازبوون  ڕێگەی  بە 
دەزانن و بە دوای ژیانێکی باش وماف و ئازادییەکانیاندا 
هێزەکانی  ڕمبازێنی  و  هەڵسووڕان  مەیدانی  وێڵن 
کە  کورد  و  بکەنەوە  بەرتەسک  ئیسالمی  کۆماری 
نیشانی داوە دەتوانێ فاکتەڕێکی بەهێزبێ لە شوێندانان 
هێزانە  لەو  بەشێک  وەک  ناوچە،  ڕووداوەکانی  لەسەر 
ستراتێژییەکانیان  بەرنامە  چوارچێوەی  لە  کە  ببینرێن 
بۆ ئەو مەبەستە حیسابیان لەسەر دەکرێ. بێگومان لە 
نێوخۆی ئێرانیشدا و لە نێو خەڵکی وەزاڵەهاتوو لە چنگ 
زۆری  وزەیەکی  ئیسالمی،  کۆماری  بێعەداڵەتییەکانی 
بە  هەست  ئەگەر  کە  هەیە،  دەسەاڵتدا  لەگەڵ  دژایەتی 
پشتیوانییەکی واقێعی لە الیەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە 
بکەن توانای خۆڕێکخستن و ڕووبەڕووبوونەوەیان بۆ 
بە  و  خەڵک  بەرژەوەندی  لە  گۆڕانێک  هەر  پێکهێنانی 
نیە.   کەم  ئازادییەکانیان  و  ماف  دابینکردنی  مەبەستی 

نیزامییەکانی  هێزە  بە  پەرەپێدان  ڕیگەی  لە  بووه   ئه وه   ئێران  ڕابردوودا ستراتیژیی  ده یه ی  له  چوار 
و  دژایەتی  بۆ  ناوچەدا  لە  ئیسالمییەکان  توندڕەوە  گرووپە  بە  یارمەتیدان  و  دروستکردن  و  خۆی 
تەنانەت  و  یەمەن  عێراق،  ئەفغانستان،  لوبنان،  لە  ئەوەی  وەک  ئەمریکا،  نیزامییەکانی  بنکە  لێدانی 
بە  ئەمریکاش  و،  بێته وه   ئێران  ڕووی  به ره و  دا  ڕوویان  تانزانیا  و  کینیا  وەک  ئەفریقا  واڵتانی 
واڵتانی  بە  زۆر  چۆڵێکی  و  چەک  فرۆشتنی  و  ئابووری  سزای  سەپاندنی  و  هەڕەشە  ڕێگەی 
پرستیار  بەاڵم  بڕیوە،  خۆی  ڕێگەی  خۆپاراستنیان،  توانای  بەهێزکردنی  بۆ  ناوچە  عەڕەبیی 
بوون سەرکەوتوو  سیاسەتەکانیاندا  بەرەوپێشبردنی  لە  کامیان  ساڵە  هەموو  ئەو  دوای  که   ئه وه یه  
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کاک سەعید با لە گۆڕانکارییە گرینگەکانی 
ناوچەڕا دەست پێبکەین. بە پیالنێکی نێودەوڵەتی 
بەشی زۆری دەسکەوتەکانی کورد لە باشووری 
لێهات؟  وای  بۆ  ــوون.  چ لەبار  کوردستان 
ــی  کــۆمــەڵــێــک فــاکــتــەری نــێــوخــۆیــی و دەرەکـ
ــە. ــرانـ ــەوە گـ ــانـ ــشـ ــەو کـ ــ ــاری ئـ ــ ــۆک ــ ــە ه ــ ــوون ــ ب
دەرەکــیــی  پشتیوانیی  دەرەوەدا  ڕووی  بــە 
باشی بۆ ئامادە نەکرابوو. لەو ماوەیەدا زۆر لە 
کردوە  دەسەاڵتیان  ئاڵوگۆڕی  رۆژئــاوا  واڵتانی 
کە  ئــەوەشــدا  ــەڵ  دەگ گـــۆراون؛  و حکومەتەکان 
سیاسەت  زلهێزەکان  بێ  دەگەڵ  ئیستاشی  هەتا 
بە  ــەاڵت،  ڕۆژهـ بە  بەرامبەر  ڕوونــیــان  پالنی  و 
نییە.  کوردستاندا  دەوروبــەری  واڵتانی  تایبەت 
هەڵوێستی  لەسەر  زیاتر  کــورد  سەرکردایەتی 
کاری  دەرەوە،  واڵتانی  پێشووی  کاربەدەستانی 
لە  دەسەاڵت  ئاڵوگۆڕی  پاش  بەتایبەت  کردبوو. 
بەمجۆرەی  نوێ،  ئیدارەی  لەسەر  واشینگتۆن، 
ــەکــان کــاری  ــی ــی ــەرا چــاوەڕوان ــە قـ ــەوت ب ــ دەرکـ
پێویست نەکرابوو. پشتیوانانی ئورووپاش زیاتر 
دەسەاڵتدا  لە  ئیستا  کە  بوون  کەسایەتییانە  ئەو 
کوردستان  لە  زلهێزەکان  بــەرژەوەنــدیــی  نین. 
کــرابــوو.  لــەســەر  حیسابی  پێویست،  لــە  زیـــاد 
خوێندنەوەی  جیرانیش  واڵتانی  پیالنی  و  دەور 
دروستی بۆ نەکرابوو و، کەمتر لە ڕادەی خۆی 
کۆماری  نەخشی  بەتایبەت  پێدرابوو.  گرینگی 
پێی  ڕابــردوویــەکــی درێــژ و جــێ  کــە  ئیسالمی 
بــەرادەی  هەیە،  کوردستاندا  و  عێڕاق  لە  قایمی 
نەکرابوو.  لەسەر  ئەم مەترسییە کاری  پێویست 
ــاری بــەڕێــوەبــردنــی  ــڕی ــەڕووی نــێــوخــۆدا، ب ــ ب
دەسەاڵتی  نەبوو.  لەسەر  کۆدەنگیی  ڕێفراندۆم 
هەرێم یەکدەست نەبوو. ناوەندی بڕیار لە هێزی 
تەنیا  وەک  پێشمەرگە  نەبوو.  یــەک  پێشمەرگە 
دەسکەوتەکان،  پاراستنی  و  بــەرگــری  باسکی 
ناوەندێکی  و  کرابا  تێکەڵ  پێشتر  زۆر  ــوو  دەب
دەسەریەک  و  ڕێکخستن  ئەو  هەبا،  بڕیاردانی 
فرە  فەرمانیش  نــاوەنــدی  و  نــەکــرابــوو  کەوتنە 
لە چەندین جێگا و کەس و  ئەو هێزە  بــوون و 
پەیمان  قــەراری   دەدرا.  پێ  فەرمانی  شوێنەوە 
ــدی عــێــراق و واڵتانی  ــاوەن ن ــازان دەگـــەڵ  و سـ
ئەویش  و  یەکدەست  ئــەوەی  جیاتی  لە  جیران، 
بە حکومەت بێ، لە دەست حیزبەکان و کوتلەی 
دیترا  هــەروەک  ئــەوەش  مــاوەتــەوە،  حیزبەکاندا 
مەترسیدارە. کێشەی ئیداری و کەڵکی نادروست 
ــە.  ــی نـــەدرایـ ــوێ لـــە دەســـــەاڵت و گـــەنـــدەڵـــێ، گ
حکومەت و ئیدارەی واڵت، سەرەڕای جیاوازیی 
ــەر،  ــ دەوروب ــانــی  واڵت ــەڵ  دەگـ باشتری  و  زۆر 
بــوو.  لــەســەر  ــی زۆری  ــەت ــاڕەزای ن دیــســانــیــش، 
هەروەها بەرژەوەندییەکان جێگۆرکێیان پێکرا و 
کوتلەییەکان  و  تاکی  و  حیزبی  و  کاتی  قازانجە 
ــەســەرووی بـــەرژەوەنـــدی نــەتــەوەیــی دانـــران. ل

دەنگێک هەیە و لە نێو کوردستان و لە زمان 
ڕیفراندۆم  بڕیاری  کە  دەبیسترێ  کوردیشەوە 
لەشکەرکێشی  ئــەوەی  یان  نەبوو،  جێدا  لە 
بۆ سەر کوردستان لە سۆنگەی ڕیفراندۆمەوە 
ــارەوە دەڵــێــن چــی؟   ــ ــەو بـ ــوە لـ ــێ ــوو. ئ ــ ب
مافی  رێفراندۆم،  پێموایە  ناچم.  بۆ  ئاوای  من 
میللەتەیە  ئــەو  سروشتیی  و  قانوونی  و  ڕەوا 
ــەدا، بە  ــارچـ و لــەهــەمــانــکــاتــیــشــدا کـــورد لـــەم پـ
دەنــگ،  ڕاستەوخۆی  شێوەی  دێموکڕاتیکترین 
ئیرادەی  سیاسیی خۆی بە گوێی هەموو جیهان 
ڕایگەیاند  لــەســەرێ،  زۆر  ڕێژەیەکی  بە  دادا.  
بۆخۆی  سیاسی  داهاتوویەکی  چ   دەیهەوێ  کە 
ئەم  کــە  نیم  بــڕوایــەشــدا  ــەو  ل هیچ  بــنــێ.  بنیاد 
کرابن.  رێــفــرانــدۆمــەوە  ئــەم  هــۆی  بــە  هێرشانە 
پرۆسەی  گشتپرسیە،  ئــەم  کــە  نــاشــاردرێــتــەوە 
کوردستانی  دەستکەوتەکانی  بــۆســەر  هێرش 
ئەم  نەشکرابا،  ڕێفراندۆم  بــەاڵم  کــرد،  خێراتر 
ــارادا  ــ ــان هـــەر دەئـ ــوردســت ــۆســەر ک پــیــالنــانــە ب
دەستئاوااڵیی  ڕادەی  ئەوکات،  ڕەنگبێ  بــوون.  

سەعید بەگزادە: 
کورد یان دەبێ ئەوەندە بەهێز بێ بەرژەوەندییەکان
 بپارێزێ یان ئەوەندە بە پالن کە بتوانێ مەترسی بۆ 

بەرژەوەندییەکان دروست بکا  
دیمانە: شەونم هەمزەیی

 

ئەم ڕۆژانە...

کۆمەڵێک  تێپەڕاندنی  دوای  کورد  نەتەوەی  بزووتنەوەی شوناسخوازانەی 
قۆناغی پڕ لە شانازی و نسکۆ، خەریکی ئەزمونکردنی قۆناغێکی نوێی پڕ لە 
لە بیر بێ کە هەرچەند کوردەکان بە  بــەردەوام ئەوەمان  ئاڵۆزییە. پێویستە 
سەر چوار واڵتی جیاوازدا دابەش کراون، بەاڵم خەون و ئارەزوو و دەرد و 
مەینەتیی هاوبەش و وەک یەکیان هەیە و، سەرەڕای جیاوازییان لە شێوەی 
خەبات و چۆنیەتیی بەرنامە و پالنی سیاسییان بۆ ڕووبەرووبوونەوە لە گەڵ 
چارەنووسدا  مافی  گشیی  ئاستی  لە سەر  بەسەریاندا،  داسەپاو  دەسەاڵتانی 
نیشتمانیان  سەربەخۆیی  و  نەتەوەیی  سەربەستی  سەودای  هەموویان  هەر 
لە سەردایە. بە دەرفەتێک کە بۆ کورد لە باشووری کوردستان هەڵکەوت و 
رێفراندۆم بۆ سەربەخۆیی ئەم بەشە لە نیشتمان بەڕێوەچوو، جارێکی دیکە 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان  ئاگرینی شوناسخوازانەی نەتەوەی کورد  هەستی 
لە ژێرناوی پشتیوانی لە رێفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستاندا بڵێسەی سەند 
ناوچەکانی   و  شــار  خەڵکی  خرۆشانی  کە  گشتی  داخوازییەکی  بە  بــوو  و 
کــەوتــەوە. لــێ  کوردستانی  بــاشــووری  خەڵکی  ــیــرادەی  ئ لــە  پشتیوانی  بــۆ 
بۆ جارێکی دیکە خەڵکی کوردستان قۆناغێکی دیکەی پڕ لە هیوا و هومێدیان 
دوای کۆماری کوردستان ئەزموون کردەوە، ئەو کۆمارەی کە دەکرێ بڵێین 
لە ڕووی گەشەسەندنی بیروباوەڕ و شعووری نەتەوەییەوە، بە دەیان ساڵ 
بزووتنەوەی شوناسخوازانەی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەرەو پێش 
کوردستان   باشووری  لە  سەربەخۆیی  خواسی  و  باس  بۆیەش  هەر  بــرد. 
لە ڕۆژهەاڵتی  کورد  گوتاری شوناسخوازانەی  بە  بەهێز  توانی گوڕوتینێکی 
کوردستان کە ماوەیەک بوو بە هۆی سیاسەتی سەرکوتکارانەی دەسەاڵتی 
لە  نوێ  هومێدێکی  و  هیوا  و  ببەخشێ  کرابوو،  تاران سەرکوت  لە  سیاسی 
پڕ  نێوەرۆکێکی  توانی  هەروەها  بدا.  خەڵک  بە  نەتەوەیی  ئیرادەی  و  باوەڕ 
ڕەنگتر لە شوناسخوازی بە بزووتنەوەی مەدەنی لە ڕۆژهەاڵت ببەخشێ و 
ئەوەی کە تێپەڕی و گوزەرا، سەلماندی کە گوتاری سیاسی و خەباتکارانی 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەمان گوتاری نەتەوەیی و شوناسخوازانەیە.
]بەڵێ[ی  دەنگی  دانی  گەڵ  لە  هاوکات  کە  بکەین  ئەوە  ئیدیعای  دەتوانین 
ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  بە خواستی سەربەخۆیی،  کوردستان  باشووری  خەڵکی 
کوردستانیش بە هاتنە سەر شەقام و خرۆشانیان، ویست و داخوازی و ئیرادەی 
خۆیان بۆ سەربەستی نیشان دا. خۆنیشاندان و میتینگێک کە هەر وەک ئاکامی 
رێفراندۆمەکەی باشووری کوردستان، هیچ ئیرادەیەک ناتوانێ حاشای لێ بکا.
نێونەتەوەیی،  پشتیوانی  نەبوونی  وەک  هــۆکــاری  کۆمەڵێک  بــەداخــەوە 
چاونووقاندنی واڵتانی دۆستی کورد و لەبەرچاو نەگرتنی ڕادەی دوژمنایەتیی و 
حەساسییەتی واڵتانی دراوسێ، دەستێوەردان و دەخاڵەتی ناوچەیی و بێ دەنگیی 
بۆ  کوردستان  باشووری  رێفراندۆمەکەی  ئاکامی  چەسپاندنی  زلهێزەکان، 
ماوەیەکی نادیار ]سڕ[ کرد و، هێرشێکی ناڕەوا و دوژمنکارانەی گەلەکۆمەکیی 
واڵتانی دراوسی و دەوڵەتی عێراق بە هاوکاریی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران 
و سپای قوردس و هێندێک دەستی ناوخۆیی، کرایە سەر هەرێمی کوردستان.
هاوکات لە گەڵ گەلەکۆمەکیی دەوڵەتانی دژ بە کوردی ناوچەکە و پشتیوانییان 
لە حەشدی شەعبی بۆ هێرشکردنە سەر شارو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان 
بۆ سزادانی ئەم گەلە، تەنیا بە تاوانی بەرزکردنەوەی دەنگی خۆی بۆ بەسەبەستی 
ژیان، لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش دەسەاڵتی سەرکوتکەری تاران بە گرتنە 
پێشی چەند هەنگاوێکی وەک؛ گرتن و زیندانیکردنی چاالکانی سیاسی و مەدەنی، 
تەعقیب و لێپرسینەوە و گرتنی کۆمەڵێک لە خۆپێشاندەرانی جێژنی ڕێفراندۆم، 
هێنانی هێزێکی زۆری سەرکوتگەری سپای پاسداران بۆ ناوچەکانی کوردستان 
و کۆمەڵێک جموجۆڵی دیکەی سەرکوتکەرانە، دەیهەوێ تۆڵە لە خەڵک بکاتەوە.
هێزە  بــەربــاڵوی  جموجۆڵی  ســـەربـــازی،  ــۆڕی  ــان م دوو  بــەڕێــوەبــردنــی 
لە  سەنگەر  لێدانی  کوردستان،  ناوچەکانی  شارو  نێو  لە  سەرکوتکەرەکانی 
گۆڕەپانەکانی زۆرێک لە شارەکانی کوردستان، پێکهێنانی کۆمەڵێک کاناڵ بە 
مەبەستی باڵوکردنەوەی پڕوپاگەندەدا  بۆ نانەوەی ناکۆکی و دووبەرەکی لە 
نێو کۆمەڵگای کوردستان و هەمووی ئەمانە، بەشێک لەو پیالنە سیستماتیکەی 
ڕێژیمن بۆ حەزفی چاالکانی مەیدانیی و پێکهێنانی فەزایەک لە ترس و تۆقاندن.
ڕۆژی سێشەممەی رابردوو)١٠ی خەزەڵوەری ١٣٩٦ی هەتاوی(، باقری، یەکێک 
لە بەرپرسانی سەربازیی رێژیم لە سپای پاسداران لە شاری ورمێ ڕایگەیاند کە 
لە تەواوی پارێزگاکانی رۆژاوای واڵت _ کە هەر چوار پارێزگەکەی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان دەگرێتەوە _ لە دام ودەزگا ئیدارییەکانەوە بگرە تا دامەزراوەکانی 
سەر بە وەزارەتی ئیتالعات، لەمەو بەوال بە فەرمان و  تەشخیسی شورای 
ئەمیەتی میللی ئێران، لە ژێر چاودێریی و سەپەرەستیی سپای پاسداراندا دەبێ.
لــە کــوردســتــان و خستنی شــار و  ــاســداران  پ دەســتــئــاوەاڵکــردنــی سپای 
سنوورەکان بۆ ژێر دەسەاڵت و چاودێریی ئەم هێزە سەرکوتکەرە بە شێوەی 
بە ترسە  تێکەڵ  ڕەسمی، پێش هەموو شتێک دژکردەوەیەکی دوژمنکارانەی 
نیە. تاوانێکی  هیچ  ئازادیخوازی  لە  جیا  کە  میللەتێک  ئیرادەی  بە  دەرحــەق 
لەوانەیە بە پێکهێنانی فەزای ئەمنیەتی و سەرکوت و تۆقاندن، دوژمن بتوانێ بۆ 
ماوەیەکی کورت خۆی بە براوەی مەیدانەکە بزانێ، بەاڵم بارودۆخی ناوخۆی واڵت 
و ناوچەکە و بە گشتی ڕووداوەکانی تایبەت بەم واڵتە لە سەر ئاستی نێونەتەوەیی 
دەریدەخەن کە ئەم قۆناغە زۆر ناخایەنێ و ئیرادەی مافخوازانەی ئەم میللەتە 

زۆر لەوە گەورەترە کە بەم سیاسەت و پیالنە ترسەنۆکانە بەچۆک دا بێ. 
تێکشکانەدا  نەهامەتی و  ئەو  دڵی هەموو  لە  لەوەی سبەی ڕۆژ  بین  دڵنیا 
ژیــلــەمــۆی ســەربــەســتــی و ڕزگــــاری دەگــەشــێــتــەوە شــنــەی ســەربــەخــۆیــی 
ــرێ. ــ ــە دادەگـ ــوو ئـــەو کــەوشــەن ــەم هـــەڵ دەکـــا و چــریــکــەی ئــازادیــمــان ه

***

شێخە بەهێشتی

ــاشــووری کــوردســتــان   ــاس و خــواســی ســەربــەخــۆیــی لــە ب ب
شوناسخوازانەی  گوتاری  بە  بەهێز  گوڕوتینێکی  توانیویه تی 
بە هۆی  بــوو  مــاوەیــەک  کە  لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان  کــورد 
سیاسەتی سەرکوتکارانەی دەسەاڵتی سیاسی لە تاران سەرکوت 
کرابوو، ببەخشێ و هیوا و هومێدێکی نوێ لە باوەڕ و ئیرادەی 
نەتەوەیی بە خەڵک بدا. هەروەها توانی نێوەرۆکێکی پڕ ڕەنگتر 
ڕۆژهەاڵتی  لە  مەدەنی  بزووتنەوەی  بەبەری  لە شوناسخوازی 
سەلماندی  گـــوزەرا،  و  تێپەڕی  کە  ئــەوەی  و  بکا  کوردستاندا 
کــە گــوتــاری سیاسی و خــەبــاتــکــارانــی کـــورد لــە ڕۆژهــەاڵتــی 
شوناسخوازانەیە و  نــەتــەوەیــی  گــوتــاری  هــەمــان  کــوردســتــان 

ئیقلیمیەکانی،  هاوپەیمانە  و  عێڕاق  حکومەتی 
ئاوا بەرین نەبا و بەجۆرێکی  دیکە دەرکەوتبان. 
ســەربــەخــۆیــش  و  رێـــفـــرانـــدۆم  ــاســی  ب پێشتر 
هێناوین. بەسەر  خەراپتریان  زۆر  و،  نەبووە 

ئەگەر بێینە سەر ڕۆڵی چاالک و بەرچاوی 
هاوکێشەیەدا.  و  دەستێوەردان  لەو  ئێران 
مەبەستی  ئــایــا  ــەڕێ،  ــ دەگ لــە چــی  ئــێــران 
ــەتــی  ــی دروســتــبــوونــی دەوڵ ــی ــەت هــەر دژای
و  گەورەتر  ئامانجی  یان  بــوو،  کوردستان 
دەستێوەردانە؟  ئەم  بوو  پشت  لە  گرینگتری 
لە هەر  کــوردی،  ئێران دەسەاڵتی  ئــەوەی کە 
دەسەاڵتی  زیانی  بە  کوردستاندا  پارچەیەکی 
خودکامەی خۆی دەزانێ، هیچ جێگای شک نییە. 
بەاڵم لەم گێژاوەی سیاسەت و بازاڕی شێواوی 
ڕۆژهەاڵتی ناویندا، ئێران زۆر گەمەی دیکەشی 
هەن. ئێران یەکێک لە کایەکەرانی زیرەک و بێ 
پرێنسیپی ناوچەیە و بەشوێن بەرینترکردنەوەی 
ــوارەدا لــەهــەمــوو  ــ دەســـەاڵتـــی خــۆیــەتــی. لـــەم بـ
ئامرازەکانی مەزهەب، تێرۆر، فریو و  پارە، بۆ 
کەڵک  خۆی  دەسەاڵتی  بازنەی  بەهێزترکردنی 

ئیمپراتۆرییەکی  دەخـــوازن،  ئــەوان  وەردەگـــرێ. 
بەرین لەسەر بنەمای ئایدیاکانیان لە بازنەیەکی 
پێک  ناوچەکەدا،  هەموو  لە  ئێراندا   لە  بەرینتر 
بێنن.  دەگەڵ ئەوەش کە هەموو ڕۆژئاوا دەزانن، 
داهاتوی  بۆ  مەترسییەکە  چ  ئیسالمی،  کۆماری 
بەرنامەیەکی  ئێستا  هــەتــا  ــاوچــە،   ن و  ــەوان  ئـ
ڕوونیان بۆی نییە. هەرلەبەر ناڕوونی سیاسەت 
هەتا  ئەمریکا،  بەتایبەت  ئــاوا  رۆژ  پالنەکانی  و 
جێگا  ئیسالمی  کــۆمــاری  بـــەرۆژ   رۆژ  ئیستا 
کـــردوە.  قایمتر  ــاوچــەدا  ن لــە  خـــۆی   پێگەی  و 

کۆماری  سەرووی  کاربەدەستانی  و  ئێران 
ئیسالمی لە مێژ ساڵە الفی دۆستایەتیی کوردی 
بەشەکانی دیکەی کوردستان لێ دەدەن، وەک 
کوردستان.  باشووری  موشەخەس  حاڵەتی 
کە خۆیان وەک  کۆمەڵێک کەس  دەبینین  خۆ 
ڕوناکبیر و نووسەر و ئالیتی کوردی باشوور 
کۆماری  دۆستایەتیی  لە  باس  دەناسێنن، 
بۆتە  بۆیان  یانی  دەکــەن،  ئێران  ئیسالمیی 
باوەڕ. تۆ بڵێی ئێستا ڕوخساری راستەقینەی 
کۆماری ئیسالمی لەو پێوەندییەدا دەرکەوتبێ؟
ــران، سیاسەت  ــێ ئ کــاربــەدەســتــانــی  و  ئــێــڕان 
دەکەن، دە سیاسەتی ئەم  جۆرە سیستمانەشدا 
دۆست بوونی نییە، بەڵکوو بەرژەوەندی لە پێش 
فریودەرانە  زۆر  کە  ئەوەی  شتێکەوەیە.  هەموو 
ڕاکێشەری  و  نــەرم   بەیانی  هەڵخەلەتێنەرە،  و 
ئەوانەی  بۆ  بەداخەوە  کە  کاربەدەستانەیە  ئەو 
دەداوی  ئاسان  و  سەهل  زۆر  ناناسن،  باشیان 
ــەون.   ــ ــی لـــوس و هــەڵــخــەڵــەتــێــنــەریــان دەک زمــان
ــە هــیــچ ســەردەمــێــکــی  ــێــران ل دەســـەاڵتـــدارانـــی ئ
نــەبــوون، هەتا ئیستا  ــورد  مــێــژوودا دۆســتــی ک
ببینی،  خۆت  بەچاوی  سەیرە  زۆر  بن.  دۆســت 
بەشێک لە میللەتەکەت لەمبەری سەد کیلۆمێتریی 

تۆ، بە دڕندانەترین شێوەی مومکین سەرکوت 
بــکــرێ، ڕێــبــەرانــی تــێــرۆر بکرێن بــە ســی و 
چەند ساڵ دەسەاڵت، زیاتر لە شەست هەزار 
کەسی بەدەستی ئەم ڕێژیمە کوژرابێ، بەاڵم 
ئیستاش تۆ لەمبەری سنور بە دۆستی خۆتی 
بزانی! ئەوەش کە هێندێک روناکبیر و نوسەر 
خۆیان  دۆستی  بە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ببینەوە،  ورد  ڕوناکبیرییە  لەم  دەبێ  دەزانــن، 
ــن؟! زۆر  ــن ــی ــی دەب ــ کــە ئــایــا بــەڕاســتــی ڕوون
بەداخەوە ئێمەی کورد، زۆر جار لەبەر ڕق و 
توڕەیی و کینە، بەرچاومان تەواو تاریک دەبێ 
و ڕاستییەکانمان لێ دەشێوێن، بۆیە ئیستاش 
بەگومانم کە هەموو الیەک باش دە سیاسەت و 
گەیشتبن. ئیسالمی  کۆماری  وێرانکارییەکانی 
بە  ــەت  ئــەوەش کە وەک حکومەت و دەوڵ
هۆی جیرانەتی، کۆمەڵێک پەیوەندیی ئابووری  
زۆر  ــەزرێ،  ــ ــ دادەم سیاسی  موناسباتی  و 
ئاسایی، و  پێویستیشە ببێ. بەاڵم کردنەوەی 
قەت  نابێ  دیپلۆماتیک  پەیوەندیی  دەرگـــای 
ــەتـــی دیکە  ــۆ دەســتــێــوەردانــی دەوڵـ ــگــا ب ڕێ
نییەتیشی  و  پیالن  و  سیاسەت  کە  بەتایبەت 

بــکــا. کــۆمــاری ئیسالمی چ  ــێ، خــۆش  دەزانــ
نییە،   ــە  ک دۆســـت  وەک  چ  دەوڵـــــەت،  وەک 
سیاسی  پەیوەندی  جیرانەتی  لەبەر  دروستە 
نابێ  قەت  بەاڵم  هەبێ،  دەگەڵی  بازرگانیت  و 
ــدرێ. ــەو هــەمــووە ڕایــەڵــکــەی پــێ ب ئیزنی ئ

خاڵیدا  هـــەواری  بەسەر  دیسان  کــورد 
کورد  کە  نێودەوڵەتی  پشتیوانیی  کەوت. 
وەدی  نــەک  هەڵچنیبوو  لەسەر  هیوای 
بەوالدا  خەریکە  بااڵنسەکە  بگرە  نەهات، 
کرد؟  هەڵەی  کوێدا  لە  کورد  دەشکێتەوە. 
من پێموایە خوێندنەوەمان لەسەر پشتیوانی 
نــێــودەوڵــەتــی، دروســـت نــەبــووە. کــەس هەتا 
ئیمە  کــە  بــەمــجــۆرە  بــێ،  دەگـــەڵ  ئیستاشی 
ئیشتیای دەکەین پیشتیوانیی لە ئێمە نەکردوە. 
نــســکــۆ و شکانی  ــورد  ــ ک ــەوەش،  ــ ئـ دەگــــەڵ 
لە  ئەمجار زۆر  دیوە. ڕاستە  بەخۆوە  زۆری 
ئامانجەکانی نزیک ببۆوە، بەاڵم ئەمن هەواری 
کورد بە خاڵی نابینم. هەڵەمان هەبوون، گرینگ 
لێیان  و  بزانین  خۆمان  هەڵەکانی  بە  ئەوەیە، 
ناوچەیە  ئەم  گەمەکانی   بکەوینەوە.   دوور 
بەشێکی  و  ئــاڵــۆز  زۆر  هــەم  و  زۆرن  هــەم 
کە،  ئەوەیە  ڕوونە  ئەوەی  نادیارن.  زۆریشی 
فــرەن.  چــاوەڕوانــنــەکــراو  ڕووداوی  ئەگەری 
کورد هەڵدەستێتەوە. جارێ هیچ بااڵنسێک 
بەتەواوی نەگۆڕاوە و بۆ بڕیاری کۆتایی زووە. 

ــەی  ــگـ ــە ڕوانـ ــەر لـ ــەگـ ــۆ ئـ بـــاشـــە خـ
لێبکەین،  ــاوی  چـ بــەرژەوەنــدیــشــەوە 
باش  ئەزموونە  بەو  کوردستان  دەوڵەتی 
چارەگە  لە  سەرکەوتووەی  تاقیکارییە  و 
سەدەی ڕابڕدوودا دەیتوانی باشترین دۆست 

ــۆ دنــیــای  و هــاوپــەیــمــان ب

ڕووداوەکانی ئەم دواییانە و ئەم ڕۆژانەی ناوچە گرینگ و هەستیار و چارەنووسسازن. لەالیەک بزووتنەوەی کورد 
لەبەر دەم تاقیکارییەکی مێژوویی دایە و، لەالیەکی دیکەش دەستێوەردانی سەربازی و قەیرانخوڵقێنیی ئێران دۆخێکی 

نالەباری بەسەر ڕەوشی کورد لە باشووری کوردستاندا سەپاندوە. لەو نێوەدا ستراتیژیی ناڕوونی ئەمریکاش کە 
زۆر گومان و پرسیاری دروست کردوە. 

»کوردستان« ئەم بابەتانە و چەند باسێکی دیکەی کردۆتەوە تەوەری وتووێژێک لەگەڵ کاک سەعید بەگزادە، ئەندامی 
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان.



ژماره :٧١٣ 5
١٥ی خەزەڵوەری ١٣٩٦  _  ٦ی نوامربی٢٠١٧

درێژەی:

باشووری کوردستان و کاتالۆنیا 
دوو هەرێمی چاو پڕ لە هیوا

نابینن؟  ئەمە  ــەوان  ئ چۆنە  بێ.  دەرەوە 
حکومەتی  ڕاستە.  بۆچوونە  ئەم  بەشێکی 
ئەم  حکومەتەکانی  بەرانبەر  لە  کوردستان، 
و  باشتر  هەمووان  لە  و جیرانەکانیدا،  ناوچە 
دێمۆکراتیکتر ئیدارە کراوە و، نمونەیەکی باشی 
ئازادی و دێمۆکراسیی دەرخستوە. پێشی بە 
مەزهەبی  مەترسیداری  و  بناژۆ  هێزی  زۆر 
شوێنێکی  بــۆتــە  و  ــوە  ــرت گ تــێــرۆریــســتــی  و 
دەروجیرانیش.  خەڵکی  حاوانەوەی  بۆ  ئەمین 
چارەنەکراوەکانی  گرفتە  لە  زۆر  ســەرەڕای 
بەاڵم  هەبووە،   باشیشی  پێشکەوتنی  خۆی، 
نییە. بەس  نێونەتەوەیی  پشتیوانی  بۆ  ئەمە 
گرینگە  زۆر  زۆر  ئـــەمـــڕۆدا  ــای  ــی دون ــە  ل
یــان ئــەوەنــدە بەهێز بــی کــە  بــەرژەوەنــدیــی 
زلهێزەکان بپارێزی، یان ئەوەندەت توانا هەبێ 
و ئەوەندە بە پالن و وشیار بی کە مەترسی 
بۆ بەرژەوەندییەکان دروست بکەی. ئەوکات 
دەکەوییە نێو بازنەی موعادالتەوە، بەاڵم ئێمە  
نەگەیشتوینێ. هیچ واڵتێک لەبەر چاوی جوانی 

ئەم و ئەو لەسەدان هەزار کیلومێتر ئەوالترە، 
وێرانی  واڵتێکی  لە  هــەزاران سەرباز  بە  نایا 
وەک عێڕاق بەکوشت بدا، لەبەر مافی مرۆڤ 
و دێمۆکراسیش ئەم کارە ناکا. ئەوان بەدوای 
قازانجی خۆیانەوەن، لە کام ال زیاتری دەست 
بەوە  نابێ  ئێمەش  هەڵدەبژێرێ.  ئەو  بکەوێ، 
توڕە بین. دەبێ بزانین، چۆنی خۆدەگەڵ ڕێک 
دروســت  بــۆ  مەترسی  یــان چۆنی  دەخــەیــن، 
دەکەین. هیچ فاکتۆرێکی دیکە غەیری ئەم دوو 
حەرەکەتە، دروست دەرنایا وبێجگە لەم گەمە 
سیاسیە،  تەنیا چەکی ئێمە بۆ وەدەستخستنی  
ویستی ڕەواو و بەحەقی خۆمان،  یەکدەنگی 
و یەک هێزی و بــڕوای قایم  بە ڕزگــاری و 
جەماورەکەمانە،  هەموو  بوونی  دەمەیداندا 
ــە هــەزیــنــەکــانــی.  ــێ تـــرس و ســڵــەمــیــنــەوە ل ب

نفووزی  و  دەسەاڵت  پەرەسەندنی  یانی 
بوو؟  باشتر  پێ  لەوە  ناوچەیان  لە  ئێران 
نییە.  ئــێــران  بــوونــی  باشتر  لــەســەر  قسە 
کێشە  دەتوانێ  دەکا،  دەسەاڵت  ئێران شەڕی 
مەزهەبی  چەکی  بکا.  دروســت  ژانــەســەر  و 
لەو  بێ،  هەرجۆرێک  بە  و  هەیە  پوڵی  پێیە، 
بۆشیاییەی بێ بەرنامەیی ڕۆژئاوادا بۆ ئێران 
ــە، ئــەو مەیدانە  باشتر  و داهــاتــوی ئــەم واڵت
لەالیەکی  کـــراوەتـــەوە.  ئـــەوان  کایەکانی  بــۆ 
دیکەشەوە، زلهێزەکان هەتا ئیستاشی دەگەڵ 
ئێران  ئایندەی  بۆ  ڕوونیان  بەرنامەیەکی  بێ 
لــەهــەردووک  بەرنامەکانیان  ــاوا  ڕۆژئـ نییە. 
واڵتی عێڕاق و ئەفغانستان بەو جۆرەی دەیان 
ویست سەرکەوتوو نەبوو. تەنانەت لە عێڕاقدا 
ئیستا  هەتا  ئیسالمی  کۆماری  ئاشکرا،  زۆر 
زیاتر براوەیە، تەئکید دەکەمەوە، هەتا ئیستا.  
ڕۆژائاوا خوێن و هەزینەی ماڵی و ئینسانی دا، 
دەدروێتەوە. بەرهەمەکەی  ئیسالمی  کۆماری 

ــە ئــەمــریــکــا و دنــیــای  ــی ــی پــێــتــان وان
و  دوپــاتــکــردنــەوە  ــکــی  خــەری دەرەوە 
هەڵەن؟  ستراتیژییەکی  لەسەر  پێداگری 
نــاڕوونــی ســیــاســەت و پالنی  ســــەرەڕای 
ــا و ڕۆژئـــــــــاوا، بـــۆ ڕۆژهـــــــەاڵت، ــک ــری ــەم ئ
ئەمریکا و ڕۆژئاوا، ناتوانن، ئێران و تورکییە 
و ئەوهەموو واڵتە عەربییە لەبەرچاو نەگرن. 
واڵتانە  ئــەو  هەموو  دونیا  پێمانوابێ  ئەگەر 
بەرتەسکەی  ناوچە  لــەو  بــەرژەوەنــدیــی   بۆ 
ئێمەدا، کە تەنانەت کورد هەتا ئیستا خۆشی 
وەک ڕێبەرییەکەی سەرەڕای دەنگی بەهێزی 
سەربەخۆییخوازیی خەڵک، ویستەکانی ڕوون 
ــن و  ــ نــیــن، فــرێ دەدا، خــۆمــان فــریــو دەدەی
پێش  دەبێ  ئێمە  هەیە.  هەڵەمان  بۆچوونێکی 
لێکگرێدانی  و  پشتگیری  چــاوەڕوانــی  ئــەوەی 
ــاوا بین،  ــ بــەرژەوەنــدیــەکــانــمــان دەگـــەڵ رۆژئ
خۆمان ساخ بکەینەوە، کە بە شوێن چییەوەین، 
و  کــوێ  بگەینە  دەمــانــهــەوێ  دەوێ،  چیمان 
لێک  زلهێز  ــام  ک ــەڵ  دەگـ ــەرژەوەنـــدی  بـ ــام  ک
هێزێکی زۆری  ئیستاش  ئێمە  دەدەیــن؟  گرێ 
خۆمانەوە  کێشەکانی  بــە  نێونەتەوەییمان 
خەریک کردوە. ئەوان جارێ هەر دەبێ کارمان 
لەسەر بکەن کە دەگەڵ یەکتر بەشەڕ نەیەین 
بگا  نەکەین، چ  نێوخۆیی  دروست  و شەڕی 
دابنێن. لەسەر  گەورەمان  بەوەی سەرمایەی 

ــورد   ک ســیــاســی  ــکــی  چــاوەدێــرێ وەک   
ــۆی دەگـــرێـــتـــەوە؟  ــ ــۆن خ ــ ــوور چ ــاشـ بـ
ــوور نــــەشــــکــــاوە، بــە  ــ ــاشـ ــ ــورد لــــە بـ ــ ــ کـ
تا  ودەرەکـــــی  ئیقلیمی  گــەلــەکــۆمــەکــیــیــەکــی 
ڕادەیەکی بەداخەوە زۆر، پاشەکشەی سیاسی 
و نیزامیی پێ کراوە. خۆشی یارمەتیدەری ئەم 

نەهامەتیە بووە، بەاڵم ڕۆژی کۆتایی و، ڕۆژی 
ناوچەدا،  لەم  سیاسەت  نییە.  کــورد  ڕەشــی  
نابێ  نەتەنیا  دەبـــێ.  گەرموگوڕتر  خەریکە 
دەستەوئەژنۆ ببن، بەڵکوو، پێویستە زۆر بەبێ 
یەکدەنگی  بەچەکی،  تەنیا  قایمتر،  و  پەرواتر 
ــەوە، بــێــنــەوە مــەیــدان. ــان و یــەک مــاڵــی خــۆی
بۆ هەستانەوە و خۆ گرتنەوە، پێش هەموو 
نێوخۆییەکاندا  کێشە  بەسەر  پێویستە  شتێک 
بــەریــنــتــر  ســیــاســی  دەســـەاڵتـــی  و  بـــن  زاڵ 
هەموو  دە  پــارچــە  ــەم  ئ خەڵکی  بــکــرێــتــەوە. 
داهاتی واڵتدا سەهیم  ســەروەت و سامان و 
مەسرەفی  کۆمەڵێکی  ــە   ل کۆمەڵگا  کــرێــن. 
زیاتر  بەرهەمهینان  و  کــار  بــێ.  ــاری  ــ ڕزگ
هەمەگیر بکرێ. زۆر بە کورتی، ژیانی خەڵک 
ئەوەندەی دەکرێ و مومکینە خۆشتر بکرێ، 
ــداران  دەســـەاڵتـ ژیــانــی  فاسیلەی  و  شــکــاف 
دەگەڵ خەڵکی دیکە کەمتر بکرێتەوە. جۆرێک 
کە خەڵک ڕێبەران و خۆیان وەک یەک ببینن. 
ئەولەوییەتەکان  باشتر  واڵت  ڕێــبــەرانــی 

بەرژەوەندییە  و،  دابنێن  خۆیان  جێگای  لە 
کوتلە  و  تاک  و  حیزب  فیدای  نەتەوەییەکان 
نزیک  لێک  زیاتر  ڕێبەری  و  خەڵک  نەکرێن. 
بکرێنەوە، ئەوکاتەیە کە، سەرکردایەتیی کورد 
دەتوانێ  گشتی،  بــڕیــاری  بە  ئەستور  پشت 
ــاری بــەکــار بێنێ. ــ هــەمــوو کــارتــێــک بــۆ رزگ

ــووی ئەو  ــەرەب ــەدی چــۆن دەتــوانــێ ق ئ
دەرونییە  هــەروەهــا  و  نیزامی  شکستە 
سەرۆکی  ئێستا  کە  تایبەت  بە  بکاتەوە، 
هێناوە  وازی  کوردستانیش  هــەرێــمــی 
ــی و  ــا شــەرع ــ ــە کــــردەوە ئـــەو دەزگ و ب
نەماوە؟ کوردستان  هەرێمی  لە  ئیدارییە 
بە  زوو  زۆر  ــورد،  ــ ک ئــێــمــەی  ــەداخـــەوە  بـ
و  دەبــیــن  لەخۆبایی  ســەرکــەوتــن،  کەمترین 
هیوا  ماوەیەک  بۆ  پاشەکشەش،  کەمترین  بە 
بەخۆشییەوە، زۆر زووش  بەاڵم  بەردەدەین. 
هەڵوێستی  یەک  و  یەکدەنگی  خۆدەگرینەوە. 
سیاسییەکان  هێزە  کێشەی  کەمکردنەوەی  و 
کەم  پاشەکشەیە  ئەم  ڕەوانیی  باری  دەتوانێ 
بکاتەوە. کەمکردنەوەی دەستی جیرانەکان کە 
هەموو  بۆ  بەرنامەکانیان  و  سیاسەت  ئیستا 
الیەک باشتر و زیاتر دەرکەوتوون، دەتوانێ 
دەرەکیانە  دەستە  ئەو  هەتا  بێ.  یارمەتیدەر 
بمێنێ،  ئــاژاوەنــانــەوەیــان  و  چاالکی  ــەودای  م
و  نائومیدی  دروستکردن،  دڕدۆنگی  ئیمکانی 
دڵساردی هەر دەمێنێ. ئەوەش کە دەگەڕێتەوە 
بۆ کشانەوەی سەرۆکی هەرێم، کە دروستترە 
مــاوەی  درێــژکــردنــەوەی  قبوڵنەکردنی  بڵێین 
سەرۆکایەتییەکەی، ڕاستە ئەوەش بۆشاییەکی 

نییە،  واش  ــەاڵم  ب دەبــێ.  دروســت  کە  گرانە 
گشتی  بەهاوکاریی  بێ.  عیالج  بێ  کــەدەردی 
و دابــەشــکــردنــی دروســتــی دەســەاڵتــەکــان و 
هاودەنگی هێزە سەرەکییەکان، بەشێکی زۆری 
ئەم بۆشایەش دەکرێ چارە بکرێ. لە الیەکی 
دەسەاڵتی  لە  هەرێم،  سەرۆکی  دیکەشەوە، 
ــەاڵم ئیستاش  ب ســەرۆکــایــەتــی کــشــاوەتــەوە، 
سەرۆکی  و  کوردستان  کەسی  سەنگینترین 
پارچەی  ئەم  هێزەسەرەکییەکانی  لە  یەکێک 
نەچۆتەدەرێ.  گۆرەپانەکە  لە  و  کوردستانە 
بۆیەش دەهەموو کایە سیاسیەکاندا قورسایی 
خــۆی هــەر هــەیــە. کــەوابــوو ڕۆڵ و جێگای 
بــاشــووری  لــە ســاحــەی سیاسیی  بــارزانــی، 
کوردستاندا هەر هەیە و، بەرچاویش دەمێنێ.

کوردستان،  هەرێمی  ئێستای  ــی  دۆخ
واتە سڕکردنی ڕێفراندۆم، لەکیس چوونی 
دەسکەوتەکانی  و  خاک  لە  زۆر  بەشێکی 
لەو  ــردوودا  ڕاب دەیــەی  چەند  لە  کە  کورد 
نرابوو،  وەسەریەک  کوردستان  بەشەی 
دواییانەی  ئەم  پێشهاتەکانی  گشتی  بە 
شوێنکارێکی  چ  ــان  ــوردســت ک هــەرێــمــی 
ــێ؟ لــەســەر ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان دەب
ئاکامی  نەخستنی  دەکـــار  یــان  ســڕکــردن، 
و  ســروشــتــی  زۆر  مافێکی  کــە  ــدۆم،  ــران ــف رێ
دێمۆکراتیانەیە، هیچ لە حەقانیەت و ڕەسایی 
زیاد  لێرە  ئــەوەش  ناکاتەوە.  کەم  دەنگە  ئەو 
بەم  کوردستان  باشوری  خەڵکی  کــە   بکەم 
دەنگە ٩٣ لەسەدەی خۆیان بە سەربەخۆیی و، 
دروستکردنی کیانی کوردی، ئیرادە و ویستی 
خۆیان نیشان دا کە خوازیار نین دەگەڵ عێڕاق 

بڕیارە  ئەم  دەکارکردنی  کاتی  ئیستا  جا  بمێننەوە. 
بێ یان نا، هیچ لەم ڕەسایی ئەم ئیرادەیە، ناگۆڕێ. 
ئەگەر هەتا پێشتر بە بێ ویستی کورد  کوردستان 
بە عێڕاقەوە لکێندرابوو، ئیستا بۆ جاری دووهەم بە 
زۆر ئیرادەکەی دەشکێندرێ و دیسانەکەش دەکرێتە 
دابەشکردنی  بە  مەگەر   ئــەوەش  ناڕێک.  پینەیەکی 
زوڵمە  ــەم  ئ دەنـــا  ــەش،  ــاوب ه سیاسیی  ــی  دەســەاڵت
ئەم  کۆی  شوێندانەریی  لەسەر  بــەاڵم  سەرناگرێ. 
پرۆسەیە بە سەرکەوتن و پاشەکشەکانیەوە، شوێنی 
ڕاستەوخۆی لەسەر ڕۆژهەاڵتی کوردستان بووە و 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  دەمێنێ.  هەر  کاریگەریشی 
ناخۆشییەکانی  و  دەخــۆشــی  نییە  یەکەمی  جــاری 
پارچەکانی دیکەی کوردستاندا،  بەتایبەت باشووردا، 
نیشانەی  ڕاســت  ــەوەش  ئ ــێ.  دەب بــەشــدار  چاالکانە 
ــی  ــەاڵت ــەوەیــی خــەڵــکــی ڕۆژه ــەت ــەرزی ن ــ هــەســتــی ب
لە  پێزانینە.  و  ڕێز  جێگای  زۆریــش  و  کوردستانە 
کە  ڕاستییەیە،  ئــەو  دەرخـــەری  دیکەشەوە  الیەکی 
دەگەڵ ئەوەی کە هەر پارچەی کوردستان هێندێک 
سیاسی  ڕێگەچارەی  و  تایبەتمەندی  و  سروشت 
بەش و  هەیە،  هەڵکەوتی خۆیان  پێی  بە  جیاوازیان 
نــەتــەوەی گـــەورەی  بێ واڵت و  یەک  لەتی یــەک 
ئەوەش  دەگــەڵ  چارەنوسن.  یەک  خاوەنی  و  دەرد 
ئەم ڕوواداوانــە زۆر دەرسی بۆ ئێمەی ڕۆژهەاڵتی 
ببن. ــمــان ون  ــەرچــاوان ــەب ل ــرێ  ــاک ن ــە  ک ــوو،  ــداب ــێ ت

نەکرد.  باشوور  بۆ  کەمی  ڕۆژهــەاڵت  کــوردی   
بە  کــورد  ڕۆڵەکانی  لە  کــەس  ــان  دەی ئێستاش 
ڕیفراندۆمەکەی  بۆ  دەربڕین  پشتیوانی  تاوانی 
ئێستادا  لە  دان.  زیندان  لە  کوردستان  باشووری 
پێناسە  ئـــەرک  کۆمەڵێک  بــمــانــەوێ  ئــەگــەر 
ڕۆژهـــەاڵت  خەڵکی  بــکــەیــن،  دەستنیشان  و 
ئەستۆ؟ دەکــەوێــتــە  چییان  حیزبەکانیان  و 
پێشتریش کوتم، ڕاستە ئێمە یەک نەتەوەین، بەاڵم 
دەبێ قبوڵ بکەین کە دابەش کراوین و جیاوازیمان 
دەبەیندا بە پێی هەڵکەوتی ئەو واڵتانەی بەسەریاندا 
دەبێ  ئەوەی  بۆیە  بووە.  پەیدا  تێدا  کراوین  دابەش 
تەسمیمی نیهایی بۆ باشور بگرێ خەڵک و نوێنەرانی 
ڕۆژهەاڵتی  ئێمەی  نەک  کوردستانن،  پارچەی  ئەم 
یان پارچەیەکی دیکە. لەسەر ئێمە پشتگیری، ئەگەر 
ئەوەندەی  بەاڵم  هاوکارییە.  و  هاوفکری  ویستیان 
دەگەڕێتەوە سەر پارچەی خۆمان و  خەڵک و هێزە 
سیاسییەکانی، دەبێ زۆر وشیارانە ئەم ڕوواداوانەی 
ئــەوەی  بین.  فێر  لێیان  و  بـــەدەرس  بکەین  باشور 
دەرخـــەری ئیرادە بــاش و حــەرەکــەت و کــردەوەی 
دروســت بــوون، بە باش وەری بگرین، ئــەوەش کە 
پەیدا  خــۆدزیــنــەوەیــان  ڕێگای  بــوون،  ماڵوێرانکەر 
بکەین و، لە ئێستاڕا نەهێڵێن توشمان ببن. ئەوەندەش 
ڕۆژهــەاڵت،  خەڵکی  ئیستای  سەر  دەگەڕێتەوە  کە 
و  ناڕەزایەتی  و  دەرکەوتن  ئەم  کە  ئــەوەی  دەگــەڵ 
پشتیوانیانەی بۆ شوێنەکانی دیکە دەیکا، زۆر دروست 
و نیشاندەری هەستی بەرزی نەتەوەیین، نابێ بە پێی 
هەلومەرج  و، کاتە گونجاوەکان بۆ گەیاندنی داواکان 
لە  کــورد  بکەن،  کەمتەرخەمی  خۆیان،  مافەکانی  و 
ئێراندا کێشەی کەم نین و دەهەر دەرفەتێکدا دەکرێ 
بکرێن. بەیان  مەرجەکە  و  هەل  پێی  بە  بەشێکیان 

ئــەو  ــە  ئــێــســتــادا ک ــە  ل وەک دواپــرســیــار، 
بڕیاری  کاتالۆنیا  هەرێمی  دەکەین  وتووێژە 
پاڕلمانی  و  داوە  ئیسپانیای  لە  جیابوونەوە 
ڕاگەیاندوە.  خــۆی  سەربەخۆیی  هەرێمە  ئــەو 
پەیامەکانی ئەو بڕیارە چین؟ ئایا ئەوە نییە کە 
ماوە؟ نەتەوەکان  سەربەخۆیی  بۆ  کات  هێشتا 
هەتا کاتی واڵمی ئەم پرسیارە، کێشەی کاتالۆنیا و 
سپانیا، بەرەو ئارامی نەرۆیشتووە. نابێ ئەوەشمان 
و  ئیسپانیا  عــێــڕاق،  و  کــوردســتــان  کــە  بچێ  لەبیر 
کاتالۆنیا نین. ئەوان زۆر لە ئێمە لەپێشترن، سەرەڕای 
ئەو هەموو جیاوازییەش، چونکە ئیسپانیا بە دابڕانی 
کاتالۆنیا زۆر زیانمەند دەبێ، ئامادە نەبووە، قبوڵی 
دەنگ و ویستی ئەم خەڵکە بکا و الیەنی دێمۆکراتیکی 
ئــەم ویست ڕەوایـــە و  کــۆی پــرۆســەکــەی، گەلێک 
نــاوەتــەوە. بۆ  زۆری  مەترسی  کـــردوە،  سەنگینتر 
بەرێزتان،  پرسیارەکەی  پێچەوانەی  من  بۆیەش   
ســەربــەخــۆیــی  کــاتــی  هێشتا  ــە  ک بڵێم  دەمـــهـــەوێ 
بۆ  خــەبــات  پێموایە  ئــەمــن  نــەهــاتــوە!  ــان  ــەوەک ــەت ن
سەربەخۆیی وەک جاران هاسان نەماوە. لێکدابڕانی 
ــووە.  ب ــت  دروسـ لــێ  زۆری  کێشەی  ســنــوورەکــان 
پەیوەندی و بەرژەوەندییەکان زۆر بەرین و ئاڵۆز و 
تێکچرژاو بوون. ئێستا بۆ تێكدانی سنوری واڵتێک، 
هەموو  لەو  بێجگە  دەستکردیش  سنووری  تەنانەت 
دەبێ   نێوخۆییانە،  پەیوەندییە  و  تێکەاڵوی  و  بەند 
کۆمەڵیک پارامێتری نێو نەتەوەییش دەنەزەر بگری 
بۆیە  هەڵپچرێنی.  لێک  واڵتــان  زۆر  ــۆی  وپ تــان  و 
 ، و  میللەت و واڵتێک  ئەمە مەسەلەی سەربەخۆیی 
لێکدابڕانی سنور و میللەتانی زۆر ئاستەمتر کردوە.

لەمبەری سەد  میللەتەکەت  لە  بەشێک  ببینی  بەچاوی خۆت  زۆر سەیرە 
کیلۆمێتریی تۆ بە دڕندانەترین شێوەی مومکین سەرکوت بکرێ، ڕێبەرانی 
تێرۆر بکرێن و بە سی و چەند ساڵ دەسەاڵت زیاتر لە شەست هەزار کەسی 
بەدەستی ئەم ڕێژیمە کوژرابێ، بەاڵم تۆ لەمبەری سنور بە دۆستی خۆتی بزانی

کورد لە باشوور نەشکاوە، بە گەلەکۆمەکییەکی ئیقلیمی ودەرەکی تا ڕادەیەکی 
بەداخەوە زۆر، پاشەکشەی سیاسی و نیزامیی پێ کراوە و خۆشی یارمەتیدەری 
نییە کورد  ڕەشی   ڕۆژی  و،  کۆتایی  ڕۆژی  بەاڵم  بووە،  نەهامەتیە  ئەم 

شەڕەکانی  له   ئه وه ی  وه ک  پێشمه رگه   هێزی  ئیسالمیدا  کۆماری  پاسدارانی   
ڕووداوەکــان  ڕێڕەوی  لەوانەبوو  بکردایە،  بەرگرییان  »مەخموور«  و  »پردێ« 
بگۆڕدرێ و کورد نەک هەر نیوەی خاکی ئازادکراوی کوردستانی لەکیس نەدابا، 
بگرە بە گوڕو تینێکی زۆرترەوە، ڕاپرسییه که ی لە داهاتوودا بکردبایە »ئەمری 

واقع« و دونیای دەرەوەشی ملکێشی ویستە ڕەواکەی خۆی کردبا.
دژایەتیی واڵتانی داگیرکەری کوردستان و داخستنی سنوورە ئاسمانی و پاشان 
زەمینییەکان و هاودەنگی و هاوهەڵوێستی لەگەڵ بەغدا و هەڕەشە وگوڕەشەی 
سەربازی  و  سیاسی  ورەی  لەالیەک  کوردستان،  هەرێمی  حکومەتی  لە  زۆر 
دەرەوە  دنیای  دژایه تیی  دیکەش  لەالیەکی  و  کــردەوە  بــەرز  بەغدای  دەوڵەتی 
لەگەڵ سەربەخۆیی باشووری کوردستان و بێدەنگ بوون لەئاست گەلەکۆمەگی 
ناوچەیی بۆ بەچۆکداهێنانی ئیرادەی نەتەوەی کورد وای کرد سوپای عێراق و 
حەشدی شه عبی سەر بە کۆماری ئیسالمی و دەیان و بگرە سەدان پاسدار و 
چەکوچۆڵی  پێشکەوتووترین  لە  کەڵکوەرگرین  بە  پاسداران،  سپای  فەرماندەی 

ئامریکایی، هێرش بکەنە سەر شار و ناوچەکانی کوردستان و داگیری بکەن. 
ئەو گەلەکۆمەگییە دەرەکییە بە دژی نەتەوەی کورد نیشانی  دا که  بەداخەوە 
کورد لەو سەردەمەشدا پشت  و پەنای هەر چیاکانە. بەاڵم ئەگەر نەتەوەی کورد 
داگیرکەرانی  و  مایەوە  بەتەنیا  ناجوامێرانە  دەرەوەدا  دونیای  و  ناوچە  لەئاست 
کوردستان بە گەلەکۆمەگی بەکردەوە پرسی سەربەخۆیی باشووری کوردستانیان 
هەتا ماوەیەکی نادیار »لەبار«برد، ئەوە کەلێنی نێوماڵی کوردی بوو کە بەستێنی 
نسکۆیەش  ئەو  قەرەبووکردنەوەی  و  کرد  فراهەم  نسکۆ«یەیان  و  ئەو »شکان 

بێگومان به نده  بە یەکگرتوویی نێو ماڵی کورد و خۆپاراستن لە زیانی زیاتر.
لە کاتالۆنیاش ئەوە بۆ ٤١ ساڵ دەچێ ئەو ناوچەیە کەم  و زۆر خۆبەڕێوەبەریی 
نێوخۆییان هەیە و توانیویانە کاریگەریی بەرچاویان لە گەشەسەندنی ئابووری 
خۆیان و ئیسپانیادا هەبێ. خەڵکی ئەو هەرێمە لە یەکەمی ئۆکتۆبری ڕابردوودا 
ڕاپرسییەکی  لە  دەنگدەران  سه رکوتی  و  ئیسپانیا  پۆلیسی  هێرشی  ســەرەڕای 
بریاری  سەربەخۆیی،  بۆ  بەڵێ  بۆ  دەنگەکان  نــەوەدی  ســەدا  لە  بە  میلیۆنیدا 
هەینی  ڕۆژی  لە  هەرێمەش  ئەو  پارلمانی  و  دا  ئیسپانیا  لە  جوودابوونەوەیان 

پێنجی ڕەزبەر یه کالیه نه  سەربەخۆیی کاتالۆنیای ڕاگەیاند.
یاسای  بە  بە پشتبەستن  ناوەندی  بەاڵم هەروەک چاوەڕوان دەکرا، دەوڵەتی 
و  ڕاگەیاند  هەڵوەشاوە  ناوچەیی  دەوڵــەتــی  )بــرگــەی١٥٥(  واڵتــە  ئــەو  بنەڕەتی 
دەستی بەسەر بنکە و ئیدارە ناوچەییەکاندا گرت و پاش بانگهێشتیان بۆ دادگا، 
لە  کاتالۆنیای  دەوڵەتی  کاربەدەستانی  دادگاییکردنی  ئیسپانیا  دادی  دەزگــای 
ڕۆژی پێنجشەممە یازدەی ڕەزبەر بە تاوانی ئەنجامدانی ڕاپرسی و ڕاگەیاندنی 
سەربەخۆیی له و هەرێمەی دەست پێکرد. ئەوە لەحالێک دایە سەرۆکی کاتالۆنیا 

لە والتی بێلژیکە و ئامادەی خۆڕادەست کردنەوە نەبووە.
کاتالۆنیا لە ئاستی نێوخۆیی و لە نێو پارلمانی ئەو هەرێمەدا یەکدەست نییە 
لەگەڵ  زمانن  ئیسپانیۆلی  زۆربەیان  کە  هەریمە  ئەو  سەربەخۆیی  نەیارانی  و 
پێچەوانەی  بە  کاتالۆنیا  هەروەها  نین.  و  نەبوون  ئیسپانیادا  لە  جوودابوونەوە 
کوردستان کە  هێزی پێشمەرگەی بۆ پاراستنی هەریمەکەی هەیە، هێزی چەکداری 
نییە و تەنانەت لەو ماوەیەدا پۆلیسی ناوچەییش لە کێشمەکێشی دەسەاڵتی ناوەند 
بێالیەنی ڕاگەیاند! هەربۆیەش پاس هەڵوەشانەوەی  و هەرێمی خۆبەڕێوەبەردا، 
پاڕلەمان و دەوڵەتی ناوچەیی لەالیەن دەوڵەتی ناوەندییەوە هیچ بەربەرەکانییەک 

جگە لە خۆپێشاندانی خەڵکی و ناڕەزایەتی جەماوەری بەرچاو نەکەوت. 
لەئاستی دەرەوەش هەموو واڵتانی ئورووپایی و ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان 
هەرێمەیان  ئــەو  خەڵکی  دەنگی  و  کــرد  کاتالۆنیایان  سەربەخۆیی  دژایه تیی 
پشتگوێ خست. دەوڵەتی تورکیە و عێراق و کۆماری ئیسالمی ئێرانیش زۆر بە 
تووندی ئیدانەی سەربەخۆیی کاتالۆنیایان کرد! و نیشانیان دا نەک لەگەڵ مافی 

سەربەخۆیی کوردەکان، بەڵکوو دژی هەرچەشنە بزووتنەوەیەکی مافخوازانەن.
موخالیفەتی  دیکە  لەالیەکی  و  لەالیەک  ئیسپانیا  ناوەندی  دەوڵەتی  دژایەتی   
پشتبەستن  نیشانی  دا،  کاتالۆنیا  لەگەڵ سەربەخۆیی  ئورووپا  یەکیەتیی  واڵتانی 
نەتەوەیەکگرتووەکان  ڕێکخراوی  پەسندکراوەکانی  و  مافی مرۆڤ  برگەکانی  بە 
لەپێوەندی لەگەڵ مافی دیاریکردنی چارەنووسی گەاڵن، بۆ سەربەخۆیی نەتەوە 
زامنی  بەاڵم  پێویستە،  ئەگەر  کاتالۆن،  و  کورد  نەتەوەی  وەک  ژێردەستەکانی 
بێ  زامنی  و  پشتیوان  و  پاڵنەر  دەتوانێ  ئــەوەی  و  نییە  مافە  ئەو  سەرخستنی 

»هێزە« و هەتا هێزت نەبێ دەنگی سندووقەکانی دەنگدان؛ دەنگ نادەنەوە.
کاتالۆنەکان لە ٢١ دێسامبری داهاتوودا دەچنەوه  سەر سندووقەکانی دەنگدان 
و ئەگەر خەڵکی کاتالۆنیا دەنگی بەگوڕ بە حیزب و الیەنە سەربەخۆییخوازەکان 
بدەن، ئەوا بەاڵنسی سیاسی لەو ناوچەیە و لە پێوەندی لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی 
دەنگی  دیسان  دەتــوانــن  واڵتــە  ئــەو  خەڵکی  و  دەشکێتەوە  کاتالۆنیادا  الی  بۆ 
سەربەخۆییخوازی خۆیان بەرز بکەنەوە. دیارە لەوەها حاڵەتێکدا هەر هیچ نەبێ، 
ئەوەش  کە  بسەپێنی،  مادریددا  بەسەر  فێدێڕالیزم  دەتوانێ، سیستەمی  کاتالۆنیا 

دەسکەوتێکی گەورەیە.
بەتایبەت  ناوچە،  ئاڵوگۆڕەکانی  بەلەبەرچاوگرتنی  باشووری کوردستانیش  لە 
ــژەی   درێ و  ئــێــران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  لەبەرانبەر  ئامریکا  نویی  هەڵوێستی 
پەلهاویشتنی بەهێزی ئەو ڕێژیمە بۆ نیو عێراق و واڵتانی ناوچە، دەبێ چاوەڕوانی 
ڕووداوگەلێک بین کە دەتوانن، قەرەبووی بەشێک لەو شکان و نسکۆیەی بکەنەوە 
کە کورد لەو بەشە لە کوردستان تووشی بووە. بێگومان دوژمنان و داگیرکەرانی 
کوردستان، لەسەرووی هەموویانەوە کۆماری ئیسالمی دەیانەوێ شەڕو ئاژاوەی 
بە  کە  دەسکەوتانەش  ئەو  و  هەاڵییسێننەوە  کوردستان  باشووری  لە  نێوخۆیی 
ڕاپه ڕینی کۆمەاڵنی خەڵکی باشوور لە ساڵی ٩١ەوە چەسپاون، بسڕنەوە. هەر 
بۆیەش دوورکەوتنەوە لە »دەردەکــورد«، واتە ناکۆکی و دووبەرەکی و پشتی 
یەکبەردان و یەکریزی نێو ماڵی کورد دەتوانێ کاریگەرترین چەک بێ بۆ پاراستنی 
و  بەشەداگیرکراوەکانی  گەڕاندنەوەی  داهــاتــوودا  لە  و  کوردستان  باشووری 

ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی لە شکاننەهاتووی ئەو بەشە لە کوردستان. 
ناوچە ئاوسانی ڕووداوی چاوەڕوان نەکراوە و کوردستان بە گشتی ناوه ند و 
چه قی ئەو ڕووداوانەیە، ئه وه ش وریایی و وشیاری و لەسەرخەت بوونی هەموو 

کۆمەاڵنی خەڵک و حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی دەوێ.
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کوردستان دوور لە سیلەی چاوی جەهانگیر
ئــەســمــا جــەهــانــگــیــر، ڕێــپــۆرتــێــری شـــوڕای 
ــی نـــەتـــەوە یــەکــگــرتــووەکــان بۆ  ــرۆڤ مــافــی م
ــەکــدا کە  ــەوەی ــە کــۆبــوون ــێــران ل کـــاروبـــاری ئ
گشتییەکانی  ــۆڕە  کـ سێهەمی  کۆمیتەی  ــە  ل
ڕاپۆرتی  یەکەم  گیرا،  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
کــرد.  پێشێکش  بەرپرسایەتییەدا  لــەو  خــۆی 
بــە شــەش مانگی  تایبەت  ــەدا کــە  ــۆرت لــەو ڕاپ
یەکەمی ساڵی ٢٠١٧ کراوە، عاسمە جەهانگیر 
ئێعدامەکان  بەردەوامیی  لە  خۆی  نیگەرانیی! 
ــەدا بــاس  ــۆرتـ ــوە. لـــەو ڕاپـ ــڕیـ ــران دەربـ ــێ ــە ئ ل
ــە نــیــگــەرانــیــیــەکــانــی! نـــابـــراو ســـەبـــارەت بە  ل
ــدکــراوان،  ــەن ــی ئــەشــکــەنــجــەدانــی ب ــی ــەردەوام ب
مرۆڤ،  مافی  بــواری  چاالکانی  ڕاوەدوونــانــی 
ناوەندە  لەالیەن  خەڵک  سەرەڕۆیانەی  گرتنی 
ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران کراوە 
و تێیدا هاتووە کە ئێستاش ئازادیی ڕادەربڕین 
ــووســان  ــامــەن ڕۆژن مــافــی  و  ــرێ  ــ دەک پێشێل 
ــوێ دەخـــــرێ. ــگ ــشــت و هــــەروەهــــا ژنـــــان پ
لە وردەکاریی زیاتری ئەو ڕاپۆرتەدا ئەوەش 
هاتووە کە بنەماڵەی چەند کارمەندێکی بی بی 
سی لە تاران خراونەتە ژێر فشارەوە بۆ ئەوەی 
هاوکاریی  لە  وازهێنان  بە  ناچار  منداڵەکانیان 
ئەو کاناڵەی ڕاگەیاندن بکەن، هەروەها ئاماژە 
ــەو شــەش مــانــگــەدا ١٤  ــراوە کــە ل ــەوەش کـ بـ
دەسبەسەر  کۆمەاڵیەتییەکان  ــۆڕە  ت چاالکی 
ئــەو  ــی  مــاف پێشێلکردنی  لــە  ــاس  بـ کـــــراون. 
کەسانەی ئێرانی و هاوواڵتیی واڵتێکی دیکەن_
زاغــەری_  نازەنین  هێنا  ناوی  کە  لــەوان  یەک 
پێشێلکرانی  ــە  ب ســەرپــێــی  ئـــامـــاژەی  ــڕای  ــ وێ
بەهاییەکان  _وەک  ئاینییەکان  کەمە  مافی 
ــەوەری دیــکــەی  ــ ــد تـ ــاوی بــــردن_ چــەن ــ کــە ن
بوون. جەهانگیر  ئەسما  خاتوو  ڕاپۆرتەکەی 
نەتەوە  مرۆڤی  مافی  شــوڕای  ڕێپۆرتێری 
هەروەها  ئێران  کاروباری  بۆ  یەکگرتووەکان 
حەسەن  بەڵێنییەکانی  و  وادە  لە  دەسخۆشیی 
ڕوحانی، سەرکۆماری ئێران لە پێوەندی لەگەڵ 
مافی ژناندا کرد و بێ ئەوەی بڵێ کە کام وادە 
و بەڵێنی ناوبراو وەدی هاتوە و کامە گۆڕان و 
چاکسازیی دڵخۆشکەر لە دۆخی ژناندا ڕووی 
داوە، بە خشکەش گوتویەتی کە سەرەڕای ئەو 
هێشتا  ڕوحــانــی  حەسەن  دەسپێشخەرییەی! 
و  نەهاتوە  وەدی  ــان  ژن مافی  زۆری  بەشی 
وەک  کــردوە،  زۆرەملێ  حیجابی  بە  ئاماژەی 
بێبەشییەکی گرینگی ژنانی ئێران لە مافەکانیان.
ــەی ئەسما  ــۆرت ــەم ڕاپ لــەگــەڵ ئـــەوەدا کــە ئ
جەهانگیر کاردانەوەی نوێنەری ئێران لەو کۆرە 
و دەزگای قەزایی ڕێژیم لە تارانی لێکەوتەوە 
شوڕای  یەکالیەنەی  و  سیاسی  بڕیاری  بە  و 
مــافــی مـــرۆڤ بــۆ دژایــەتــی لــەگــەڵ کــۆمــاری 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بــەاڵم  بــرد،  نــاو  ئیسالمییان 
بیکەین: ئێمەش  کە  هەڵدەگرێ  قسەیەک  چەند 

ساڵەی   ٣٨ مێژووی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
خۆیدا بە واڵتێکی نادێموکڕاتیک و پێشێلکەری 
نەبووە  ساڵێک  هیچ  نــاســراوە،  مــرۆڤ  مافی 
ئەو ڕێژیمە لەالیەن کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی 
نەتەوە یەکگرتووکان _کە ئێستا چەند ساڵێکە 
ڕێکخراوی  ــۆڕاوە_  گـ شــۆڕا  بە  پێکهاتەکەی 
لێبوردنی  ڕێکخراوی  سنوور،  بێ  هەواڵنێرانی 
نێونەتەوەیی، کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی شورای 
یەکیەتیی ئورووپا و کۆڕ و کۆمەڵە جیهانییەکانی 
سەبارەت  مرۆڤەوە  مافی  داکــۆکــاری  دیکەی 
لە  مرۆڤ  مافی  سیستماتیکی  پێشێلکردنی  بە 
ئێران مەحکوم نەکرێ؛ هەر ئەوەش کە لە چەند 

قۆناغدا و لەالیەن کۆمیسیۆن و شوڕای مافی 
مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە بە بەردەوامی 
ــاری کـــراوە،  ــ ــۆ دی ڕێــپــۆرتــنــێــری تــایــبــەتــیــی ب
دەریدەخا کە رێژیمێکی تا سر ئێسقان دژی بەها 
ڕێپۆرتێری  دیاریکردنی  هاوکات  مرۆییەکانە. 
بخرێتە  زیاتر  گوشاری  ئەوەیە  بۆ  تایبەتیش 
سەر ئەو ڕێژیمە تا لە چوارچێوەی ڕێوشوێنە 
قانوونەکانیدا  لە  چاکسازی  دیاریکراوەکاندا 
و  مــرۆڤ  مافی  لە  ڕێزگرتن  بە  ناچار  و  بکا 
ئەمجارەیان  ئینسانییەکان بن. ئەوەی کە  بەها 
خاتوو ئەسما جەهانگیر بە خۆشبینییەوە باس 
کۆماری  دەنگەوەهاتنی  بە  و  هاوکاریکردن  لە 
بێ،  خــۆیــدا  جێی  لــە  نــاتــوانــێ  دەکــا  ئیسالمی 
چونکی ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران سەرەڕای 
حەسەن  دروشمەکانی  و  دەوڵەتەکان  گۆڕینی 
نەشکاوەتەوە. باشیدا  بــەالی  هیچ  ڕوحانیدا 
هەموو  لە  باشتر  جەهانگیر  ئەسما  خاتوو 

ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  کــە  دەزانـــێ  کــەس 
ڕێپۆرتنێری  کاپیتورن،  موریس  ئەوەی  دوای 
ئێران  کــاروبــاری  بۆ  یەکگرتووەکان  نــەتــەوە 
ئەو واڵتەی کردوە،  لە ساڵی ١٣٧٥ سەردانی 
چاوەدێرێکی  هیچ  بە  ڕێگای  ساڵە   ٢١ لە  پتر 
نێونەتەوەیی نەداوە پێ بنێنە خاکی ئەو واڵتە. 
ئیسالمی  کۆماری  ئەرێی  وەاڵمــی  گومان  بێ 
ئێران  لە  ئەسما  خاتوو  ســەردانــی  داوای  بە 
بە  لە واڵتە  تاوتوێی رەوشی مافی مرۆڤ  بۆ 
دەتوانێ  نیزیکەوە  لە  و  ڕاستەوخۆ  شێوەی 
نــیــشــانــەیــەک بــۆ دڵــخــۆشــبــوونــی بــەڕێــزیــان 
بــەردوامــی  داوای  ســـەرەڕای  کــە  بــێ، شتێک 
ئەسما  خاتوو  ئێستاشدا  لە  و  ئەحمەد شەهید 
دراوەتــــەوە. پــێ  ــا«ی  »نـ ــی  وەاڵمـ جەهانگیر 
ــەســەر ئــەم ڕاپــۆرتــە  قــســەیــەکــی، دی کــە ل
نەتەوە  مافی  پشتگوێخستنی  بیکەین  هەیە 
نافارسەکان و یەک لەوان کوردە، کە ئەگەرچی 
پشکی  ئێراندا  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکرانی  لە 

بە  ڕاپۆرتەدا  ئەم  کەچی  دەبــڕێ،  پێ  شێریان 
یەک وشەش بەالیدا نەچووە. باسەکە لێرەدایە 
کە گوشاری ناوەندە ئەمنیەتییەکان بۆ بنەماڵەی 
سی،  بی  بی  میدیایی  تــۆڕی  کارمەندی  چەند 
یان بێبەشی لە مافی مەرەخەسی و هەبوونی 
تەبەعەی  هاوکات  کە  زیندانییەک  بۆ  پارێزەر 
واڵتێکی ئورووپایە_ نازەنین زاغەری_ دەبێتە 
کەچی  دێنێ،  ناویا  و  ئەسما  خاتوو  کەڵکەڵەی 
چاوی لە ٩١ ڕۆژ مانگرتنی محەممەد نەزەری 
ــدان دایـــە بێ  ــن نــوقــانــدوە کــە ٢٤ ســاڵــە لــە زی
ئەوەی تاقە ڕۆژێک مەرەخەسیی بدرێتێ و بێ 
ئەوەی لە دادگایەکی عاداڵنەدا محاکەمە کرابێ.

خاتوو ئەسما دەڵێ ئەو ڕاپۆرتەی تایبەتە 
بە بازنەی زەمەنیی ٦ مانگی یەکەمی ٢٠١٧ 
و لەودا کە باس لە گرتنی چاالکانی مەدەنی 
کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  هەڵسووراوانی  و 
تۆڕە  ماوەیەدا ١٤ چاالکی  لەو  دەڵێ  دەکا، 
ژمارەیەکیان  و  گیراون  کۆمەاڵیەتییەکان 
ــەســەردا  دادگـــایـــی و ســـزای زیــنــدانــیــان ب
نەیزانیبێ  ئەسما  خاتوو  بڵێی  تۆ  سەپاوە. 
کە هەر لەو شەش مانگەی بەڕێزیان باسی 
کوردستان  لە  کــەس   ١٥٥ هەرنەبێ  دەکــا 
لەالیەن  سەرەڕۆیانە  و  دادگــا  بڕیاری  بێ 
و  دەسبەسەر  ئەمنیەتییەکانەوە  نــاوەنــدە 
ئاستی  لــە   ١٤ بڵێی  یــان  ــراون،  کـ زیندانی 
ــەشــی کــوردســتــان  ــدا لــە ١٥٥ لــە ب ــران ــێ ئ

گیراوانە  ئەم  چونکی  دەنــا  یان  بێ،  زیاتر 
نایەن؟ حسێب  بە  ئامارەکاندا  لە  ــوردن  ک
ــاتـــوو  ــۆ بـــــەرچـــــاوڕوونـــــی خـ ــ هـــــەر ب
ئــەســمــا جــەهــانــگــیــر پــێــویــســتــە بــڵــێــیــن کە 
ــەدا زیــاتــر  ــگ ــان ــاوەی ئـــەو شـــەش م ــ لـــە مـ
مــافــی  پــێــشــێــلــکــردنــی  حــاڵــەتــی   ٣٢٧ ــە  لـ
داوە. ڕووی  ــان  ــتـ ــوردسـ کـ ــە  لـ ــرۆڤ  ــ مـ
لە ماوەی ئەم شەش مانگەدا ٧٩ کۆڵبەر و 
کاسبکاری ناوچە سنوورییەکانی کوردستان 
بوونەتە قوربانیی سیاسەتی پەرەنەسەندنی 
رەفتاری  و  ئابووری   ڕووی  لە  کوردستان 
ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  دوژمنکارانەی 
لــەوەنــدە کەسە  کــورد.  بە گەلی  دەرحـــەق 
هێزە  ڕاستەوخۆی  تەقەی  بە  کاسبکار   ٣٧
ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  چــەکــدارەکــانــی 
هۆیە  بــەو  هــەر  و ٤٢ کەسیش  ــوژراون  کـ
ئەم شه ش  مــاوەی  لە  هەر  بــوون.  بریندار 
و  ئاسایی  خەڵکی  لە  کــەس   ١٥٥ مانگەدا 
چاالکانی مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا 
چاالکیی  تــۆمــەتــی  ــە  ب ئەمنیەتییەکانەوە 
کــۆمــاری  دژی  ــە  ل ســیــاســی  و  ئەمنیەتی 
ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسالمی 
لێکۆڵینەوە  لەوان دوای  گیراون. ژمارەیەک 
لێپێچینەوەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکان تا  و 
کاتی دادگایی کرانیان بە دانانی بارمتە ئازاد 
لــەوان حوکمی ساڵێک  کــراون و ١٦ کەس 
تا ١٥ ساڵ )سەرجەم ٧٧٩ مانگ( زیندانیان 
بەندکراوێکی کوردیش  بەسەردا سەپاوە و 
هەروەها  ــەوە.  ــڕاوەت ب بۆ  ئیعدامی  ســزای 
ئه مساڵی  یه که می  مانگی  شه ش  مــاوەی  لە 
٢٠١٧ی زایینیدا ٣٨ بەندکراوی کورد کە بە 
سڕکەر  مــاددەی  بە  پێوەندیدار  تاوانەکانی 
لە  سەپابوو،  بەسەردا  ئێعدامیان  حوکمی 
ــەدار  زیــنــدانــە جــۆراوجــۆرەکــانــی ئــێــرانــدا ل
دراون؛ تازە ئەوانە بەشێک لەو پێشێلکارییە 
لە کوردستانن  مافی مرۆڤ  سیستماتیکەی 
داکۆکیکاری  سەربەخۆی  ناوەندەکانی  کە 
مافی مرۆڤ توانیویانە بە دێکۆمێنتی بکەن.
بێگومان کار و تێکۆشانی ئەسما جەهانگیر 
بایه خن،  جێی  و  گرینگ   ڕاپــۆرتــه کــانــی  و 
به اڵم ئه گه ر بەڕێزیان ده یه وێ ڕاپۆرته کانی 
بـــەری دۆخـــی ڕەوشــی  بــە  پــڕ  گشتگیر و 
له وه   زیاتر  پێویستە  بن،  ئێران  له   مــرۆڤ 
خۆی به  پرسی پێشێلکردنی مافی نه ته وه کان 
زیاتر  چاوه دێریی  و  بکا  ماندوو  ئێران  له  
بخاته  سه ر ئه و به شه  له  چاالکییه کانی؛ بۆ 
لەگەڵ  پێوەندیی  دەتوانێ  مەبەستەش  ئەو 
ناوەندەکانی تایبەت بە پرسی مافی مرۆڤ 
له  کوردستان هەبێ تا ڕاستی و دروستیی 
هەموو خاڵ و حاڵەتانەی بۆ ڕوون بێتەوە.

عەلی بداغی

لەم کۆمەڵگە مۆدێڕنەی کە تەکنۆلۆژیا زاڵە بەسەر زۆربەی بەشەکانی ژیانی 
و  سەلیقە  بەپێی  تاکێک  هەر  کە  کەرەستانەی  لەو  یەکێکە  میدیا  ڕۆژانەماندا، 
حەزی خۆی بەرنامەیەکی دیاریکراو لە تەلەفزیۆن یان ڕادیۆ یاخود ستوونێک لە 
الپەڕەیەکی ڕۆژنامەیەکدا دیاریی کردووە و بەدواداچوونی بۆ دەکا. ئیتر ناچمە 
سەر سۆشیالمێدیا کە بەهۆی ئەپڵیکەیشێنە جۆراوجۆرەکانی نێو موبایلەکانمانەوە، 
بابەتەکانی  بەداواداچوونی هەواڵ و  لە  بێت  بتوانێ دوورەپەرێز  نییە  کەسمان 
لە ڕێی مۆبایلەکەیەوە. هەرچەند »کاغذ اخبار«ی میرزای شیرازی پاش  ڕۆژ 
٢٦٠ ساڵ ئێرانی بردە نێو جیهانی ڕاگەیاندن، بەاڵم هەنووکە ئەم واڵتە بەهۆی 
تەرخانکردنی بووجەیەکی خەیاڵی بۆ کاری میدیایی بە زۆربەی زمانەکانی دنیا، 
و  ڕۆژنامە  و  هەواڵ  ئاژانسی  و سەدان  دەوڵەتی  تەلەفزیۆنی  دەیان  لە  زیاتر 
گۆڤاری هەیە کە یارمەتیی دەوڵەتی وەردەگرن و سیاسەتی هیاللی شیعەی ئێران 
بەڕەنگ و ڕوویەکی فریودەرانەوە لەبەر چاوی بینەر، سەرنجڕاکێش دەنوێنن.
خوێنەر  دەبەخشێتە  زانیاریی  لە  هەمیشەیی  و  بــەردەوام  ڕووبارێکی  میدیا 
شێوازی  و  جۆر  لەسەر  ڕاستەوخۆ  کاریگەریی  و  خۆی  بیسەری  و  بینەر  و 
توێژەکان  و  چین  و  دەســەاڵت  بەرامبەر  کۆمەڵگە  تاکی  هەڵوێستوەرگرتنی 
شەپۆلەکان  دەتــوانــێ  هەمیش  و  بێ  شەپۆلخوڵقێن  دەتــوانــێ  هــەم  و  دادەنـــێ 
دەکرێ  ڕووبــار  هێنا،  بەکار  »ڕووبــار«م  پێناسەیەدا  لەم  من  دابمرکێنێتەوە. 
هەبێ  ڕۆڵی  دەتوانێ  میدیا  دروستە.  بەپێچەوانەکەشی  و  هەبێ  خاوێنی  ئاوی 
لە ڕوونکردنەوەی بەردەنگەکەی لەو دۆخەی کە تێیدایە و هەروەها دەشتوانێ  
لێرەدا  ئەوەی  بخاتەوە.  دووری  ڕاستییەکان  لە  و  ببا  الڕێ  بە  بەردەنگەکەی 
ــەم ڕووبـــارەیـــە کــە ســیــاســەتــداڕێــژەری  نــابــێ لێی خــافــڵ بین ســەرچــاوەی ئ
الیــە.  ــگــەی  کــۆمــەڵ وەرگــرتــنــی  ــاری  ــیـ زانـ و  ــی  ــاری وشــی کلیلی  و  ئــەســڵــیــیــە 
تایبەتمەندیی سەرەکیی میدیا ئەوەیە کە لە هەموو شوێنێک هەیە و فرێکانسێکی 
لە  کەس  میلیۆنان  دەتوانێ  ئانالینەکەی  پەخشە  یاخود  ئاسمانی  تەلەفزیۆنێکی 
ڕێک  خــۆی،  خــوازراوی  شەپۆلی  و  هەبێ  بینەری  جیهانە  ئەم  کوێیەکی  هەر 
لەندەن   ٢٠١٤ جامائیکا.  کینگستۆن،   ١٩٣٢(  Stuart Hall هال  ستوارت  بخا. 
بریتانیا( لە تیۆریسیەنە بەناوبانگەکانی بواری کولتوور سەبارەت بەکاریگەریی 
میدیا لەسەر کۆمەڵگە، کۆمەڵگە بە بازنەیەکی داخراو وەسف دەکا کە ڕاگەیەنە 
گشتییەکان وەکو شاڕێیەک لە پڕۆسەی دانی شوناس بە کۆمەڵگە ڕۆڵ دەگێڕن. 
ــان ــتـ ــوردسـ ــۆ ڕۆژهـــــەاڵتـــــی کـ ــ ــی ب ــ ــەوەی ــ ــەت ــ نـــەبـــوونـــی مـــیـــدیـــایـــەکـــی ن
و  ئاسمانی  تەلەفزیۆنی  و  سەردەمیانە  میدیای  جۆرەها  بوونی  بێگومان 
وێبالگ و ماڵپەڕ ئەو کۆسپەی بەردەم دەسەاڵتێکی پاوانخوازی وەکوو ئێران 
بکا  بــوارەدا ڕمبازێن  لەم  نەتوانێ  ئەو جــۆرەی دەیــەوێ،  ئــاراوە کە  هێناوەتە 
نێوەندەدا  لەم  ئــەوەی  ئەمما  هەڵسووڕێنێ؛  خۆی  بەدڵی  گشتیی  بیروڕای  و 
کوردستان. ڕۆژهەاڵتی  بۆ  نەتەوەییە  میدیایەکی  نەبووی  دیارە  بۆشاییەکەی 
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە چەند الیەنەوە میدیاکان بەهەموو شێوەیەک 
هەوڵی بەالڕێدابردن یاخود کەمتر زانیاری گەیاندیان دەدەن کە ئەگەر بمەوێ 
بەپێی دەرفەتی ئەم وتارە بەکورتی باسیان بکەم بەم جۆرە دابەشیان دەکەم:

١( میدیاکانی کۆماری ئیسالمی
بەهەموو  و  تارانە  لە  ناوەندەکەی  ڕۆژنــامــەی  و  ڕادیــۆ  و  تەلەفزیۆن  ئــەو 
سریال  و  فیلم  بەجۆرەها  ئێران  سیاسەتی  بێگومان  دەبێتەوە،  پەخش  ئێراندا 
و کارتۆن و شانۆ باڵو دەکەنەوە و هەروەها لە بواری هەواڵ و ڕاپۆرتیشدا 
ــانــەوێ.  دەی ئــێــران  سەرکوتگەرانیی  کــە  دەردەچـــێ  فیلتەر  لــە  داڕشتنە  ئــەو 
کە  بەس  ئەوندە  هەر  ئێران  دەسەاڵتی  لە  سانسۆر  سیاسەتی  بە  سەبارەت 
ناوەندەکانی  کە  بدەین  یەکانەدا  بــەدوای  ئیدانەکردنە  ئەو  سەرنجی  دەتوانن 
ڕایدەگەیەنن.  میدیاییدا  بواری  لە  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوەکانیی  و  مرۆڤ  مافی 

٢( میدیا فارسییەکانی دەرەوەی ئێران
 ئەم بەشە لە میدیا بە چەند بەش دابەش دەکرێن کە بەکورتی باسیان دەکەم: 
ئا: ئەو تەلەڤیزیۆنە ئاسمانیانەی کاری هەواڵ و ڕاپۆرت دەکەن و هەرچەند 
دەکەن،  پێناسە  پرۆفێشناڵ  و  سەربەخۆ  میدیایەکی  وەکوو  خۆیان  بەڕواڵەت 
هەواڵ  بەشی  کارمەندانی  زۆربەی  و  لەپشتەوەیە  دەوڵەتێکیان  بووجەی  بەاڵم 
ڕاگەیاندنی  دامــودەزگــەکــانــی  لە  دوێنێ  تا  کە  ئــەوانــەن  هــەر  سیاسەتیشی  و 
بەسەر  دەکــەن  زاڵ  خۆیان  شەخسیی  سەلیقەی  و  ــوون  ب ئێراندا  دەوڵــەتــی 
میدیاکانی  مانشێتەکانیی  ــوردەوە  کـ بەنیسبەت  و؛  ڕۆژنــامــەگــەریــانــدا  کــاری 
میدیایانەدا  لەو  ئەگەریش  دەگــوازنــەوە.  دەستکاری،  بەبێ  ئیسالمی  کۆماری 
ژێردەستیی  ستەملێکراوی  نەتەوەیەکی  هــەر  یــان  کــورد  پشتگیریی  کەسێک 
بەاڵم ڕوتووشکردنی سیاسەتی  ئەکەن  گوناهباری  تاوان  بەجۆرەها  بکا  ئێران 
نەکردوە! گوناهێکیان  هیچ  و  ــە  ڕەوای شتێکی  بۆیان  ئێران  سەرکوتگەرانەی 
بەتایبەت  و  بیانی  ئاڵقەی  و  فیلم  نین،  سیاسی  کە  تەلەڤیزیۆنانەی  ئەو  ب: 
کولتووری  لــەگــەڵ  و  ئــەکــەن  فــارســی  دۆبـــالژی  التین  ئەمریکای  و  تــورکــی 
بەس  و  نییە  تێدا  خەڵک  بۆ  سوودێکی  دیتنی  و  ناتەبان  زۆر  نەتەوەکەماندا 
ئێران  سەرکوتگەرییەکانی  سیاسەتە  و  ڕۆژ  واقــعــی  لــە  خەڵک  ئـــەوەی  بــۆ 
گــێــڕاوە. ــان  ــارای ک ــی  ــک دەورێ تەلەڤیزیۆنانە  و  کــانــاڵ  ــەو  ئ بــکــەنــەوە؛  دوور 

٣( میدیا کوردییەکان لە پارچەکانی دیکەی کوردستان
کوردستان  دیکەی  پارچەکانی  لە  کوردییانەی  ئاسمانییە  تەلەڤیزیۆنە  ئەو 
سەیریان  خوراسانیش  کوردەکانی  تەنانەت  و  ڕۆژهــەاڵت  دەگاتە  پەخشیان 
دابنێن.  بینەر  لەسەر  ئەرێنی  کاریگەریی  توانیویانە  بابەتەوە  زۆر  لە  دەکــەن، 
بەشی  دوو  بە  ئەوانیش  کوردستان  دیکەی  پارچەکانی  میدیاکانی  بێگومان 
نەبووبێ  هیچ  هەر  ناسیاسییەکان  کە  دەکرێن  دابــەش  ناسیاسیدا  و  سیاسی 
لە  هەبێ  ڕۆڵــی  توانیویەتی  کولتوورییەکانیەوە  و  تەفریحی  بەرنامە  بەهۆی 
تێدا  زۆری  هەڵەوپەڵەی  )هەرچەند  کــوردی  زمانی  لەنێوچوونی  بە  پێشگرتن 
دەبینرێ( و ئەوەی الی من گرنگە و دەمەوێ باسی بکەم میدیا سیاسییەکانی 
پارچەکانی دیکەی کوردستان بێجگە ڕۆژهەاڵتە. ئەو میدیایانە کە هەرکامەیان 
لێکدانەوەی  خــەوشــدارکــردنــی  لــە  و  سیاسین  کۆتلەیەکی  و  حیزب  میدیای 
چونکە  سیاسییانە  میدیا  ئەو  دەگێڕن.  نەرێنی  ڕۆڵــی  ڕۆژەڤــدا  ڕاستییەکانی 
هەیە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  جەماوەریی  پشتیوانی  بەهێزی  باوەڕیان 
بۆیە بەشێکی هەواڵ و ڕاپۆرتیان بۆ ئەو بەشەی کوردستان تەرخان کردوە.

ل٧                                                              

میدیایەکی نەتەوەیی
 بۆ ڕۆژهەاڵت

ئازاد مستەوفی
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ــردوو و  ــ ــاوەی ســـەت ســاڵــی ڕابـ ــ ــە م ل
شەڕەکانی  کۆتایی  دوای  لــە  بەتایبەت 
یــــەکــــەم و دووهـــــەمـــــی جـــیـــهـــانـــی و 
هەڵوەشانەوەی سیستەممی کۆنۆڵیالیزمدا، 
دەیان واڵتی سەربەخۆ لە دایک بوون و 
ئێستا نیزیکەی دووسەت واڵتی سەربەخۆ 
واڵتە  لە  هەر  هەیە؛  زەوی  گۆی  لەسەر 
بەقەدەر  پانتاییان  کە  دونیا  بچووکەکانی 
نــاوچــە و دەڤــەرێــکــی کــوردســتــان نابێ 
وەک )سان مارینۆ، ماڵت، لیختن ئیشتاین، 
لوگزامبورگ، مۆناکۆ و ماڵدیو( هەتا واڵتە 
زەبەالحەکانی وەک فێدراسیۆنی ڕووسیە، 
کە  کانادا  و  هیندوستان  چین،  ئامریکا، 

ڕووبەرێکی زۆری جیهانیان داگرتوە. 
کورد  وەک  نەتەوەی  زۆر  بەینەدا  لەو 
ماون  زەوی  گۆی  لەسەر  کاتالۆنەکان  و 
کە سەربەخۆ نین و بەبێ ویستی  خۆیان 
لکێندراون و سەرەڕای  بە واڵتی دیکەوە 
بگرە  و  ــان  دەیـ تێکۆشانێکی  و  خــەبــات 
سەدان ساڵەش نەیانتوانیوە و داگیرکەران 
مل  لــە  یەخسیری  نیری  نەیانهێشتووە 
باشووری  ماوەیەشدا،  لــەو  هــەر  ــن.  داڕن
ــان و ئــەیــالــەتــی کــاتــالــۆنــیــا لە  ــوردســت ک
و  ســەنــدووقــەکــان  دێموکراتیکی  ڕێــگــای 
دوو  وەک  ویستیان  ــگــدەران  دەن دەنگی 
چەتر  ژێر  لە  نایانەوێ  چیتر  کە  نەتەوە 
دەنگیان  بن،  دیکەدا  نەتەوەیەکی  ئااڵی  و 
هەرکامەیان  ــەاڵم  ب دا،  سەربەخۆیی  بە 
نەرێنی  لەگەڵ دژکردوەوی  بە شێوەیەک 
دەسەاڵتی ناوەندی و واڵتانی دەورووبەر 
هیوای  وەدیهاتنی  و  ــوون  ب ــەرەوڕوو  ــ ب
سەربەخۆییان، النیکەم بۆ ماوەیەک وەدوا 

کەوت.
بەاڵم بۆ کورد لە باشووری کوردستان 
ســـەرەڕای  ئیسپانیا،  لــە  کاتالۆنەکان  و 
بوونی زۆر فاکتەر و پێوەرەکانی نەتەوە 
و دامـــەزرانـــدنـــی دەوڵـــەتـــی ســەربــەخــۆ، 
ــی لـــەو هـــەلـــومـــەرجـــەدا بــەو  ــوان ــت ــان ــەی ن
بە  دەبـــێ  کــە  پرسیارێکە  بــگــەن،  ئــاواتــە 
ــنــی هـــۆکـــارە مــێــژوویــی،  ــەبــەرچــاوگــرت ل
دەرەکییەکان  و  نێوخۆیی  و  جوغرافیایی 
بە  کورد  نەتەوەی  هەم  بدرێتەوە.  واڵمی 
گشتی و هەم کاتالۆنەکان لەمێژ ساڵە بۆ 
ئێمەی  بۆ  ــەن.  دەک خەبات  سەربەخۆیی 
کورد شاراوە نییە و پێویست بە نموونە 
هێنانەوەش ناکا کە بڵێین لەپاش گەیشتن 
بە قۆناغی شوناسی نەتەوەیی و لە کەمتر 
لە دوو سەدەی ڕابردوو بەمالوە، دەیان 
بچووکمان  و  گەورە  نەتەوەیی  شۆرشی 
سەربەخۆیی  بۆ  و  داگیرکەران  دژی  بە 
هیچیان  بــەداخــەوە  و  خــســتــووە  وەرێ 
بــەئــاکــام نــەگــەیــشــتــوون. دیـــارە لــەبــاری 
جوغرافیاییەوە، ئەگەر کورد بەسەر چوار 
واڵتدا دابەش نەکرابا و وەک قەوارەیەکی 

لــێــکــدانــەبــڕاو تــەنــیــا کــێــشــەی ســەربــەخــۆیــی 
داگیرکەرەکانیدا  دراوســێ  لە  یەکێک  لەگەڵ 
هۆکارە  هەموو  لەبەرچاوگرتنی  بە  هەبووبا، 
حەشیمەت  رێــزەی  و  ئابووری  و  سروشتی 
ئاواتی  زۆر  ئەگەری  بە  کوردستان  پانتایی 
سەربەخۆیی کورد زۆر زووتر وەدی دەهات، 
دوژمنێک  لەگەل  تەنیا  کــورد  ئێستا  چونکە 
نەتەوەتەکی  لەڕاستیدا  و  نییە  ــەرەوڕوو  ــ ب
ــوار دەســەاڵتــی  ــەگــەڵ چـ دابــەشــکــراوە کــە ل
داپڵۆسێنەر لە کێشە دایە. ئەو دەسەاڵتانەش 
جگە لەوەی لە کورد و شۆڕشە یەک  لە دوای 
 یەکەکانی بۆ دژایەتی و وەک  ئامرازی زەخت 
و گوشار بۆسەر یەکتر کەڵکیان لێ وەرگرتوە، 
هەروەک لە ڕابردوو و لەو ماوەیەدا نیشانیان  
دا، سەرەڕای هەرچەشنە ناکۆکییەکی نێوانیان، 
دژایــەتــی  نــەگــۆڕی  سیاسەتی  سۆنگەی  لــە 
کوردستان،  بەشەکانی  سەربەخۆیی  لەگەڵ 
یەک دەگرنەوە و هاوهەڵوێست بەگژ نەتەوەی 

دەسەاڵتی سەربەخۆی  دامەزراندنی  و  کورد 
ــەو دیـــاردە  ــەوە. ئــەمــە یەکێک ل ــن کـــورددا دێ
زۆربەی  لە  کورد  نەتەوەی  کە  نەرێنییانەیە 
نــەتــەوەی  بــە  دیکە  ژێردەستەکانی  نــەتــەوە 

کاتالۆنیاشەوە جیا دەکاتەوە.
 کاتالۆنەکانیش ئەوە ٣٠٣ ساڵە واڵتەکەیان 
لەو  و  کراوە  داگیر  ئیسپانییەکانەوە  لەالیەن 
ئیسپانیا  زۆری  هەوڵی  ســەرەڕای  ماوەیەدا 
کەم  کاتالۆنیا  نەتەوەیە،  ئەو  تواندنەوەی  بۆ 
و زۆر بۆ سەربەخۆیی جەنگاوە و خەبات و 
لە ساڵی ١٩٤٠  بەربەرەکانی کردوە. دواجار 
چەکداری  خەباتی  لەمەوبەر  ســاڵ   ٧٧ واتــە 
کاتالۆنیا لەالیەن دیکتاتۆڕی ئەوکات ژێنێڕال 
سەرکوت  بێبەزەییانە  شێوەیەکی  بە  فرانکۆ 
کرا و سەرۆکی سەربەخۆییخوازان، »لوئیس 
لە  لە ١٥ی ئۆکتۆبری هەمان ساڵ  کامپانچ« 
حالێکدا دروشمی بژی سەربەخۆیی کاتالۆنیای 

دەدا لە بارسێلۆن تیرباران کرا.
ــەاڵم جــگــە لـــە فــاکــتــەری جــوغــرافــی و  ــ ب

ــان ساڵی  ــی دەیـ ــژای مــێــژوویــیــەکــان بــە درێ
ڕابردوو  و ئێستاشی لەگەڵ بێ دوو هۆکاری 
ڕۆڵی  و  دەور  و »دەرەکــی«  »نێوخۆیی« 
سەرەکییان هەبووە لەسەر خەباتی نەتەوە 
ژێــردەســتــەکــان بــۆ ســەربــەخــۆیــی. دەکــرێ 
سەربەخۆیی  ڕاپرسیی  ڕوانــگــەیــەوە  ــەو  ل

کوردستان و کاتالۆنیا شەن  و کەو بکەین.
لە کوردستان ئەوە بۆ زیاتر لە ٢٥ ساڵ 
کوردستان  لە  بەشە  ئەو  دەسەاڵتی  دەچێ 
لە دەستی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان 
و  دایــە  هێزانە  لــەو  هەڵقواڵوە  دەوڵــەتــی  و 
توانیویانە سەرەڕای ناکۆکیی زۆر کە تەنانەت 
رێکخراوە  لــێــکــەوتــەوە،  نێوخۆیی  شــەڕی 
بەڕیوەبەریی و مەدەنیی و حکوومەتییەکان 
دەوڵــەت  هەیکەلی  و  قــەوارە  و  دامەزرێنن 
بونیات بنێن. بەاڵم بەداخەوە ئەو ئەزموونە 
لەسەرەتاوە  هــەر  واڵت  بەڕێوەبەریی  لە 
ــواری  ب لــە  ناشەفافیەت  بــەهــۆی  لــەالیــەک 

لەو  و  گەندەڵی  پەرەسەندنی  و  ئــابــووری 
ــاش هێرشی دڕنــدانــەی  پ چــەنــد ســاڵــەشــدا 
داعش و لێکەوتە نەرێنییەکانی  و هەروەها 
په راوێزخرانی کوردستان لە الیەن دەوڵەتی 
فێدڕالەوە، تووشی قەیرانی زۆر و جاڕزکەر 
خەڵکیشی  هـــــەژاری  ــی  ــەاڵن ــۆم ک و  بـــوو 
دوچاری تەنگەشەی ئابووری کرد. لەالیەکی 
دیکەش حیزب و ڕێکخراوە سەرەکییەکانی 
باشووری کوردستان به  وه خت نەیانتوانیوه  
خۆیاندا  ناکۆکییه کانی  و  کێشە  بــه ســه ر 
لەبەرچاو  بە  بەو حاڵەش و  به اڵم  بن،  زاڵ 
باس  الوازانـــەی  خاڵە  ئــەو  هەموو  گرتنی 
ڕاپرسییه که ی  نییە  لـــەوەدا  گومان  ــران،  ک
مێژوویی  الپەڕەیەکی  هەرێم  سەربەخۆیی 
ــان و  ــوردســت ــە بـــاشـــووری ک و زێــڕیــنــە ل
لەجێی خویدا بوو و ئەگەر لە دواساتەکان 
و  عێراق  هێزەکانی  هێرشی  لەگەرمەی  و 

حەشدی شەعبی  و... 
                                      ل٥

باشووری کوردستان و کاتالۆنیا 
دوو هەرێمی چاو پڕ لە هیوا

چونکە  نــیــن  وا  ــان  ــووی ــەم ه دیــــارە   
و  ئەو هەواڵ  زیاتر  بەرچاویان  بەشێکی 
دەسەاڵتی  کە  دەکەنەوە  باڵو  ڕاپۆرتانە 
ــەوێ و دژی  ــ ئــێــران دەیـ داگـــیـــرکـــەری 
جوواڵنەوەی کوردن لە ڕۆژهەاڵت بەاڵم 
ــەالت  ــ ڕۆژه ــی  ــ ــان ــ ڕووداوەک بەشێکیان 
بــەو داڕشــتــنــەی کە  دەگــوازنــەوە ئەمما 
خۆیان مەبەستیانە و چونکە دەسەاڵتێکی 
میدیانەی  ئەم  لەپشت  ئابووری  گەورەی 
ــکــەی کــوردســتــانــەوەیــە  پــارچــەکــانــی دی
ســەرنــجــی  دەدەن  هــەوڵــێــک  ــوو  ــەمـ هـ
بــیــنــەری ڕۆژهـــەاڵتـــی بــۆ پــڕکــردنــەوەی 
ڕاکێشن. خــۆیــان  سیاسی  جــەمــاوەری 
ــۆ درێـــژەی  ــی ب ــەوەی ــەت مــیــدیــایــەکــی ن
ــە ــســت ــوی ــێ پ زۆر  ــان  ــ ــەم ــ ــەک ــ ــات ــ ــەب ــ خ
لــە بـــواری ســۆفــتــوێــرەوە ڕۆژهــەاڵتــی 
بەرین  خەباتێکی  داینەمۆی  کوردستان 
بـــووە بــۆ کــوردســتــانــی گـــەورە و هەتا 
ــدا بـــێ، پــارچــەکــانــی  ــەگــەڵ ئــێــســتــاشــی ل
کوردستان لە هەردوو بواری سۆفتوێر و 
ڕۆژهەاڵتیان  شۆڕشگێڕانی  هاردوێرەوە 

پەلکێش  خــۆیــان  خەباتەکەی  درێـــژەی  بــۆ 
کردوە و میدیاکانی ئەو پارچانەش لە بۆشایی 
نەبوونی میدیایەکی گشتگیریی نەتەوەیی لە 
ڕۆژهەاڵت هەلیان قۆستووەتەوە و تەنانەت 

هـــەنـــدێ جـــار ڕێــگــەیــان 
ببنە  داوە  ــان  ــۆیـ ــەخـ بـ
پارچەیە  ئەو  دەمڕاستی 
بگەیەنن.  پێ  زیانیشی  و 
ــواری  ــە لــە بـ ــووک ــەن ه
ئاسمانیی  تــەلــەفــزیــۆنــی 
ئــۆپــۆزیــســیــۆنــەوە بــەس 
ــە کە  ــورد کــانــاڵ هــەی ــ ک
دەنـــگـــی نــەتــەوایــەتــیــی 
کـــــورد لـــە ڕۆژهــــــەاڵت 
ئەگەر  و  دەگــوازێــتــەوە 
ڕۆژهــەاڵتــی  حیزبەکانی 
ــەوێ  ــان ــی ــان ب ــتـ ــوردسـ کـ

دەنــگــی خــۆیــان بــگــەیــەنــنــە جــەمــاوەریــان 
بۆ  دابــڕێــژن  تۆکمە  پالنێکی  پێویستە  زۆر 
و  بێالیەن  هــەواڵــی  ئاژانسێکی  هــەبــوونــی 
گشتگیر  سیاسیی  تەلەڤیزیۆنێکی  هەروەها 

کە پەیامی نەتەوەیی پێ بێ و خەڵکیش لە 
ڕۆژهەاڵت ئیتر لەم پرش و باڵویی میدیاییە 
زانیاریی  وەرگرتنی  بۆ  و  دەبێ  ڕزگاریان 
دروســت و هەڵوێستی شیاو دەزانــن ڕوو 

بەرەوپێشچوونی  بــۆ  و  بــکــەن  کــوێ  لــە 
هەواڵنێریی  یــان  تیڤی  کــام  خەباتەکەیان 
ــە و بــەڕاســتــی خــەمــخــۆریــانــە.        ــەوان هــی ئ

میدیایەکی نەتەوەیی بۆ ڕۆژهەاڵتدرێژەی:                                 

ڕەزا محەممەدئەمینی

خالید عەزیزی: 

کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی ڕێکاری عەمەلی نییە 
لەسەر پرسی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ئیران 

گەڕی نوێی گەمارۆکانی ئەمریکا لە دژی کۆماری ئیسالمی

لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی  عەزیزی،  خالید 
کۆمەڵە  و  کۆڕ  هەڵوێستی  لە  ڕەخنەی  ئەمریکادا  کوردیی  دەنگی  لەگەڵ  وتووێژێکدا 
نێونەتەوەییەکان بەتایبەتی واڵتە زلهێزەکان گرت سەبارەت بە پێشێلکردنی پرسی مافی 

مرۆڤ لە ئێران.
خالید عەزیزی لە وەاڵمی پرسیارێکدا کە ئێران هەموو ساڵێک لە الیەن کۆمەڵگەی 
ویالیەتە  بەاڵم،  دەکرێ  تاوانبار  مرۆڤ   مافی  پێشێلکردنی  بە  نێونەتەوەییەوە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا زیاتر پێ لەسەر بەرنامە ناوکییەکەی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
دادەگرێ، گوتی: گرفتێکی گەورەی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی ئەوەیە کە بە قسە باس لە 
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ئێراندا دەکەن، بەاڵم تا ئێستا ڕێکارێکی بەکردەوەیان بۆ ئەو 
بابەتە نەخستۆتە ڕوو؛ هەروەها سیاسەتی ئەمریکاش بەرانبەر بە کۆماری ئیسالمیی 

ئێران ئێستاشی لەگەڵ بێ ناڕوونە.
خالید عەزیزی لە دڕیژەی قسەکانیدا بە ئاماژە بە سیاسەتی ئابلۆقەی ئابووریی ئێران 
ئابووریی  ئابڵۆقەی  ئەمریکا  الیەن  لە  ساڵە  چەندین  ئێران  گوتی:  ئەمریکاوە  لەالیەن 
خراوەتە سەر،  بەاڵم ئەوە نەبووەتە کێشەیەکی گەروە بۆ ئەو واڵتە و، بە ڕای من ئەگەر 
ستراتێژی  دیکەوە  واڵتانی  و  ئەمریکا  لەالیەن  دواییانەش  ئەم  ئابوورییەکانی  ئابلۆقە 
دیاریکرای بەدواوە نەبێ، وەکوو سااڵنی پێشوو دیسان نابێتە فشارێکی قورس بەسەر 

کۆماری ئیسالمی. 
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پێی لەسەر ئەوە داگرت کە پێویستە ئەمریکا و واڵتانی 
ڕۆژاوایی ستراتیژییەکی ڕوونیان بەنیسبەت ئێران هەبێ و ئەگەر کۆماری ئیسالمی بە 
هۆکاری ناسەقامگیری ناوچەکە دەزانن،  دەبێ  زیاتر  سەرەنجی ویست و داخوازییەکانی 

خەڵکی ئێران و بەتایبەتی خەڵکی کورد بدەن هەتا لەو کێشەیە ڕزگاریان بێ.

لە  دژی  سپای  پاسداران و  وه زاره تی  خه زێنه داریی ئامریكا دەڵێ گه مارۆی  نوێیان 
به رپرسی ئه و ڕێكخراوه تێرۆریستییە  په سند كردوه .

حه وتووی  ڕابردوو مه جلیسی نوێنه رانی  ئامریكا گه اڵڵه یه كیان دژی  سپای  پاسداران و 
ده ست و پێوه ندییه كانی  په سند كردبوو كه  به و پێیه  دۆناڵد ترامپ، سه ركۆماری  ئامریكا 
ئه ركدار ده كرێ كاربەدەست  و شیركه ته كانی  ئه و دامه زاروه یه  و هه روه ها به رنامه ی  

مووشه كیی ئێران له  لیستی  گه مارۆكان بهاوێ و گه مارۆی  ئابوورییان بخاته سه ر.
مه جلیسی سه نای  ئامریكا به  كۆی  ده نگی  سه دی  ٩٨ ئه و گه اڵڵه یەی  ئیمزا كردبوو.

ئامریكاوه   له الیه ن  كه   پاسداران   سپای  شیرکەتانەی  و  کاربەدەست  و  كه س  ئه و 
گه مارۆیان خراوەتە سەر،  بریتین له  محه ممه دعه لی جه عفه ری ، یه حیا ڕه حیم سه فه وی ، 
ڕۆسته م قاسمی ، محه ممه د حێجازی ، په رویز فه تاح، موڕته زا ڕه زایی، عه بدواڵ عێراقی، 
و  سه لیمی   حوسێن  تائیب،  حوسێن  نه قدی ،  محه ممه دڕه زا  ئه حمه دیان،  ئه كبه ر  عه لی 
قه رارگای   وه ك  پاسداران   كۆمه ڵێك شیركه تی سپای  هه روه ها  و  فرووزه نده   ئه حمه د 
سازه نده گیی قائیم، دامه زراوه ی  موهه ندسینی  ڕاوێژكاری  ئیمه ن سازان، شیركه تی  حه را، 
دامه زراوه ی  موهه ندسیی فاتر، هێزه كانی  موقاومت به سیج، زانكۆی  علوومی  پزیشكیی 
به قیه توڵاڵ، بنیادی  ته عاونیی  سپا، قه رارگای  سازه نده گیی كه ربه ال، هێزی  هه وافه زایی سپا، 
زانكۆی  ئیمام حوسێن، بانكی مێهر، دامه زراوه ی  ڕه هاب، دامه زراوه ی  سه رمایه گوزاریی 
مێهری ئێرانییه كان، شیركه تی  پیشه سازیی ده ریایی ئێران، دامه زراوه ی  ڕێگه ی  ساحێل، 
شیركه تی  تاران گوسته رێش، شیركه تی  موهه ندیسیی نه وت و گازی  سپانیر، شیركه تی  

فه ناوه ریی ئاوه  قووڵه كان و ڕێكخراوی  خودكه فایی هه وافه زای  سپای پاسداران.
هەر لە درێژەی ئەو هەواڵنەدا مه جلیسی نوێنه رانی  ئامریكا گه مارۆی  نوێی  لە دژی  
كۆمه ڵێك  و  یه مه ن  حوسییه كانی   شه عبی،  حه شدی   لوبنان،  حیزبوڵاڵی   میلیشیاكانی  
گرووپی دیكه ی  له  ناوچه دا په سه ند كرد كه  به  پێی  ئه و په سندكراوه  ده بێ سه رچاوه ی  
كورت  ناوچه دا  له   ده ستیان  و  بكرێ  وشك  توندئاژۆیانه   ڕێكخراوه   ئه و  داراییه كانی  

بكرێته وه . 
 ٢٠٠ ئێران سااڵنه   ئیسالمیی  كۆماری   كه   ڕایگه یاندوە  ئامریكا  ده ره وه ی   وه زاره تی  
میلیۆن دۆالر یارمه تیی ماڵی و چه كوچۆل و ڕاهێنان حیزبۆاڵی  لوبنان ده كا. ئەمریکا 
هەروەها دەڵێ ئه و ڕێكخراوه  توندئاژۆیه  لە ئێستادا نزیك به  ١٥٠ هه زار موشه ك و 

ڕاكێتی  له  زه ڕاتخانه كانی  خۆیدا هه یه .
هەروەها داوا  له  یه كیه تیی ئورووپاش كراوه  كه  ئه و ڕێكخراوانه  له  لیستی  تیرۆریستی  

باوێ.
چاوەێرانی سیاسی دەڵێن ئه و گه مارۆیانه  ده سپێكی  هه ڵوێسته كانی  ئامریكایه  و ده بێ 
ته نیا  و  بین  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   دژی   واڵته   ئه و  نوێتری   گه مارۆی   چاوه ڕوانی  
به رنامه ی  ناوكیی ئه و واڵته  بۆ ئامریكا كێشه  نیه،  به ڵكوو ئامریكا له  هه وڵی  ئه وه  دایه  

كۆماری  ئیسالمیی ئێران له  ناوچه دا سڕ و بێده نگ بكا.
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)3١( 
ناکۆکیی ته حکیم له گه ڵ حیزبی جمهووری ئیسالمی

  ئێمە کاتێک کە لە هاوینی ١٣٥٨ کۆبووینەوە، دوو شووڕای 
کۆمیتەی  هەڵبژارد.   ڕاوێژکارانمان  کۆمیتەیەکی  و  ناوەندی 
هاشمی  ئا.  خامنه یی،  عه لی  ئا.  لە:  بوون  بریتی  ڕاوێژکاران 
حوجەتولئیسالم  هـــەردوک  کــات  ئــەو  ]دیـــارە  ڕه فسه نجانی 
بوون.[ ئاغای ئەوبولحەسەنی بەنی سەدر و ئاغای د. حەسەن 
حەبیبی. جار جار ئاغای حەبیبوڵاڵی پەیمان و ئاغای محەممەدی موجتەهیدی شەبستەری 

و لەالیەن ئیمامیشەوە، حاجی ئەحمەد ئاغا، بەشداری کۆبوونەوەکان دەبوون.
 زنجیره  کۆبوونه وه یه ک له نێوان شووڕای ناوەندیی یەکەم و کۆمیتەی ڕاوێژکاران 
لە  کۆبوونەوانە  ئەو  بوون.  خه ریک  جۆراوجۆر  مه سه له ی   تاوتوێکردنی  به   و  گیران 
ڕاستیدا، بۆ دیاریکردنی چارەنووسی سیاسەتەکانی ئاکادێمیکی بوون. لە کۆبوونەوەیەکدا، 
ئه من)ئیبراهیمی ئەسغەرزادە(، ئاغای میر دامادی و ئاغای بیتەرەف، ڕۆڵی بەرچاومان 

هەبوو. بیری »خط امام«  بۆ یەکەم جار ئه من لە کۆبوونەوەیەکدا، هێنامە گۆڕێ. 
ئا. خامنەیی و ئا. مووسەوی خوئینیها و ئێمە الیەک بوین و الیەنگری ئەو بیرە؛ و 
ئاغای بەنی سەدر و ئاغای حەبیبیش لە الیەکەی دیکەبوون و پێیان وابوو که  شۆڕش 

هێلێکی گشتی و فرە رەهەندە. و .... )١( 
خوێندکارانی ته حکیم گوێیان له  قسه  کانی خومه ینی ده گرت و بۆچوونی توندڕۆیی و 
قه یران خوڵقێنه رانه ی خۆشیان له گه ڵ تێکه ڵ ده کرد و له  کۆبوونه وه کانی خوێندکاره کانی 
داگیرکردنی  له   هه ڵسوکه وتانه   ئــه و  بــه ربــاس.  ده یانهێنایه   ڕێکخراوه که یاندا  سه ربه  

باڵوێزخانه ی ئه مریکا و شۆڕشی فه رهه نگیدا، کاریگه ریی گرینگیان هه بوو.
کورته یه ک له  به رنامه  و پێڕه وی ده فته ری ته حکیم

له  هاوینی ١٣٥٨  پێڕه وی ده فته ری ته حکیمی وه حده ت بۆ یه که مین جار  به رنامه  و 
نووسرا. دوای شێوه  داخرانێک له  ساڵی ١٣٦٠ دا، ته کمیلتر کرا و به  په سند گه یشت. 
پاشان به  په سندی جوادی ئامولی، خامنه یی و سانعی گه یه ندرا و درا به  خومه ینی و 

ئه ویش ڕه زامه ندیی خۆی له سه ر دا. 
به نده کانی په سندکراوی پێڕه وی ته حکیم بریتی بوون له: 

* بڕوا به  مه کته بی ئیسالم
* بڕوا به  ٥ ئه سڵه کانی مه کته بی ئیسالم 

* بڕوا به  ئیسالمی فه قاهه تی وه ک مه زهه بی ڕاسته قینه 
* بڕوا به  ویالیه تی فه قیه وه ک ڕه نگدانه وه ی ئیسالمی ڕاسته قینه 

* بڕوا به  یاسای بنه ڕه تی و شۆڕشی فه رهه نگی 
به پێی پێڕه وی په سند کراو، ئه و ڕێکخراوە  شه ش کۆمیسیۆنی هه بوو که  بریتی بوون 
له : ته شکیالت، ئامووزش و لێکۆلینه وه، ته بلیغات، شۆڕشی فه رهه نگی، حه وزه  و زانستگە 

له گه ڵ کۆمیسیۆنی شه ڕ. 
شوڕای گشتی

ئه و شوڕایه  له  ئه نجومه نی ئیسالمیی هه ر زانکۆیەک له  ١ تا٣ نوێنه ر، به  پێی حه شیمه تی 
ئەو زانکۆکە و شووڕای ناوه ندی پێک ده هات. 

  شوڕای ناوه ندی
ئه ندامانی ئه و شوڕایه  له  کۆبوونه وه ی سااڵنه ی شوڕای گشتیدا، هه ڵده بژێردران و 

به رزترین نیهادی ئیجرایی ئه و رێکخراوه  بوون.)٢(
ــه دوای  ل پتر  زانکۆکان  داخــرانــی  و  تــاران  لە  ئەمریکا  باڵوێزخانەی  داگیرکردنی 
په یامه که ی خومه ینی به  بۆنه ی نه ورۆزی ١٣٥٩دا پێی له سه ر داگیرا. له  به شێک له  په یامه  
١٣ خاڵییەکەی خومه ینیدا، باس له  سالمسازیی زانکۆکان،  ئیسالمیکردن  و یه کیه تیی 
حه وزه  و زانکۆ، کرابوو. دوای ئه و په یامه  ئه ندامانی ته حکیم هان دران پرسیاری پتر 
»شــوڕای شۆڕشی  ئــه وه ی  به هۆی  بوو  ئه ویش  واڵمــدانــه وه ی  و  بکه ن  خومه ینی  له  
فەرهەنگی« ڕاگەیەندرێ و  هه تا جۆزه ردانی ئەو ساڵە ده بوا تێکۆشان له  زانکۆکان ته واو 
بکرێن. به اڵم هه ر له  سه ره تای به هاردا، به  هێرشی ته حکیم و ئه نجومه نه  ئیسالمییه کانی 
هاتن.  تێکهه ڵچوون  و  گرژی  تووشی  زانکۆکان  جیابیره کان،  خوێندکاره   بۆسه ر  دیکه  
ده سه اڵتدارانی  به هاوکاریی  ئیسالمییه کان  ئه نجومه نه   و  ته حکیم  ده فته ری  له ئاکامدا، 
ئیسالمی سیاسی، براوه ی هێرشه کان بوون. له  دوای ئه و په الماره   دزێو و نادروسته،  
زانکۆکان داخران. ستادی »شۆڕشی فه ر هه نگی« دامه زرا و »خه زا)جیهاد( ی زانکۆیی« 

ڕاگه یاندرا.
دوای داخستنی زانکۆکان له  هاوینی ١٣٥٩دا، ده فته ری ته حکیم پایه کانی خۆی به هێزتر 
کرد و هه وڵی بۆ چاککردن و ته کمیلکردنی پێره وی نێوخۆی دا و بۆ پێگه یاندنی هێزه کانی 
لێکۆڵینه وه ی،  و  ئامووزشی  خولەکانی  پێکهێنانی  هه وڵی  ته شکیالتی،  ڕێکخستنی  و 

به به شداریی که سانی شاره زا ده ست پێکرد.
 بۆیه: 

* پشتیوانی له  دامه زراوه  شۆڕشگێڕییەکان، له  ڕێگه ی دابینکردنی هێز، 
* کرده وه کانی فیکری _ فه رهه نگی له  بارستایی ده وڵه مه ندکردنی تێئۆریکی نیزام،  

* ڕێکخستنی خۆێندکاران و ناردنیان بۆ به ره کانی شه ڕ،  
*دامه زراندنی شوڕای کاتی بۆ ئیداره کردنی زانکۆکان و هاوبه شی له  وه ڕێخستنی 

جیهادی زانکۆیی، 
* ئه ندامه تی ژماره یه ک له  ئه ندامه کانی ته حکیم له  ستادی شۆڕشی فه رهه نگیدا؛ بوون 
به  هۆی په ره گرتن و به هێز بوونی رێکخراوی خوێندکارانی ده فته ری ته حکیمی وه حده ت 

)خەتی ئیمام(.
     ناکۆکیی ته حکیم له گه ڵ حیزبی جمهوریی ئیسالمی 

حیزبە،  ئه و  دامــه زرا.   ١٣٥٧ زستانی  له   باسکرا  وه ک  ئیسالمی  جمهوریی  حیزبی 
لقی  دامه زراندنی  ته مای  به   و  ده زانی  به  نه یاری خۆی  ته حکیمی  دەفتەری  به شێوه ک 
بێ.  ده سه اڵتدا  ژێر  له   زانکۆکانی  ڕووداوه کانی  که   بوو  به خۆی  خوێندکاریی  تایبه تی 
ناوه ندیی ئه و رێکخراوه یه ،  به اڵم بوونی ده فته ری ته حکیم و هاوکارینه کردنی شوڕای 
ئه و  لێکه وته وه .  زۆری  ناکۆکیی  ئیسالمی،  جمهووری  حیزبی  خۆێندکاری  لقی  له گه ڵ 
ناکۆکییانه  ئه وه نده  بوون که  حیزبی جمهووری ئیسالمی بێ هاوبه شی ده فته ری ته حکیم، 
له گه ڵ ئه نجومه نه  ئیسالمییه  خوێندکارییەکان، به رنامه کانی خۆی  به شێوه ی سه ربه خۆ 

به ڕێوه  ده برد.
ئیسالمی  جمهووری  حیزبی  سیاسیی  ده بــیــری  ئــایــه ت_  حه سه نی  د.  کــاتــدا،  لــه و 
که   کردبوو  دروســت  گومانه ی  ئــه و  یه که م_  خولی  شــوڕای  مه جلیسی   نوێنه ری  و 
شۆڕشی فه رهه نگیی بیانوویه ک بوو به  قازانجی جه ریانێکی تایبه ت. ده فته ری ته حکیم 
له وپێوه ندییه دا، به یاننامه یه کی توندی به دژی حیزبی جمهووری ئیسالمی باڵو کرده وه . 
ئه و کرده وانه  له  حاڵێکدا بوون که  ده فته ری ته حکیم بۆ بانگهێشتنی محه ممه د حوسێنی 
هاوکاریی  له سه ر  بوون  پێداگر  ال،  دوو  له هه ر  کەسانێکیش  بوو.  موخالیف  به هێشتی، 
حیزبی جمهووری ئیسالمی و ته حکیمی وەحدەت، وه ک: حیشمه توڵال ته به رزه دی، عه لی 

ئه حمه دی و حوسێنی محه ممه دی و...
حیزبی جمهووری ئیسالمی ده نگۆی نه بوونی سه الحییه تی شوڕای ناوه ندیی ته حکیمی 
حیزبی  له   لێبووردنی  داوای  به نووسراوه   ته حکیم  ناوه ندی  شــووڕای  خست.  وه ڕێ 
له   ته حکیمدا،  له نێو  موخالیف  و  موافیق  به ره ی  دوو  به اڵم  کرد،  ئیسالمی  جمهووری 
پێوه ندی له گه ڵ حیزبی جمهوریی ئیسالمیدا په یدا بوو. دوای ته قینه وه ی ٧ ی پووشپه ڕی 
که م  تاڕاده یه ک  ناکۆکییه کان  هاوبیرانی،  له   ژماره یه ک  و  به هێشتی  کۆژرانی  و   ١٣٦٠

بوونه وه. )٣( 
***

 سەرچاوەکان
١- یوتیوب، آپارات، خشت خام، گفتگوی حسین دهباشی با ابراهیم اصغر زادە، قسمت ١٦

٢ و ٣- ویکیپدیا، دانشنامەی آزاد 

حەسەن حاتەمی

ئاسه وار و شوێنه واره  مێژووییه کانی کورد
 چییان به سه ردێ؟

ــژووی هــه ر  ــێ بــه شــێــک گــریــنــگ و بــه نــرخــی م
و  مێژوویی  شوێنه واره   و  ئاسه وار  نه ته وه یه ک 
شێوه ی  به   ئێستادا  له سه رده می  که   کۆنه کانه  
زانستی و به  هه ستێکی میللییه وه  هه موو واڵتان 
گرینگیی تایبه تی پێ ده ده ن و به  داڕشتنی پالن 
میراتێکی  وه کوو  ماددی  تێچووی  دابینکردنی  و 
که لتووریی و مێژووی ده یپارێزن و زۆرجاریش 
ته مه نی  تــۆمــارکــردنــی  و  کــه ونــارایــی  باسی  لــه  
شارستانیه تی خۆیان له  شوێنه واره  مێژووییه کان 

و ئاسه واره  کۆنه کان که ڵک وه رده گرن.
ــه واره   ــنـ ــوێـ بــه بــه یــاخــبــوونــی مـــیـــرات و شـ
جار  زۆر  که   جێیه    ئــه و  ده گــاتــه   مێژووییه کان 
تواندنه وه ی  بۆ  داگیرکه ره کان  واڵتــه   و  نه ته وه  
په ره  ڕێگاشه وه   لــه و  خۆیان  بنده سته ی  گه لی 
هه وڵی  یــان  واتــه   ده ده ن  خۆیان  ده ســه اڵتــی   به  
به   یــان  ده ده ن  شوێنه واره کانیان  له نێوبردنی 
ــان بــه ســاخــتــه کــردن بــه نــاوی  تــااڵنــیــان ده بـــه ن ی
تۆماریان  خۆیانه وه   مێژووییه کانی  شانازییه  

ده که ن.
مێژوویه کی  خاوه نی  که   کوردیش  نــه تــه وه ی 
دوور و درێژه  وه ک چۆن خاوه نی فۆلکلۆرێکی 
زێڕین  و به نرخه  که  به  میراتی مه عنه وی داده نرێ، 
له  میراتی ماددی و شوێنه واره  مێژووییه کانیشدا 
جێی  و  دوور  شارستانیه تێکی  حه کایه تبێژی  که  
نه بوونی  به هۆی  بــه اڵم  نییه ،  بێبه ش  سه رنجه  
له   هــه رکــام  لــه   به هێز و خــۆمــاڵــی  ده وڵــه تــێــکــی 
پارچه کانی کوردستان به داخه وه  به شێکی زۆر له  
شوێنه واره  مێژووییه کانی یان تێکدراون، یان به  

تااڵن براون یان وه کی پێوێست نه ناسراون.
و  پارچه پارچه   حوکمی  بــه   ــورد  ک نــه تــه وه ی 
له   پێویست  به شێوه ی  نه یتوانیوه   بنده ستبوونی 
ڕه هه ندی مێژووییه وه  باس له  پێگه  و جێگه ی خۆی 
بکا له  نێوان گه الندا، خۆ ئه گه ر له و باره وه  ڕوو 
به  دنیای ده ره وه ش  ناسراوه  ئه وه  ده گه ڕێته وه  بۆ 
هه وڵ و ماندووبوونی ڕۆژهه اڵتناس و توێژه ره  
کرد   باسمان  وه ک  چونکه   بیانییه کان،  بیالیه نه  
بێبه شه  بوونی کورد له  کیانی سیاسیی سه ربه خۆ 
هه موو کات ڕێگر بووه  که  خۆی خاوه نی مێژووی 

خۆی بێ و شانازییه کانی به  جیهان بناسێنێ.
ئیسالمی  کۆماری  ده ستی  بن  کوردستانی  له  
ئه گه رچی  ده بــیــنــدرێ  ــر  ــازارت ــه ئ ب سته مه   ئــه و 
دارێژه ری  پێشووتریش  له وباره وه  ڕێژیمه کانی 
به گه لی  ده رهه ق  نه ته وایه تییه  بوون  سته مه   ئه و 

کورد له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان.
یه کده ستکردنی  بیرۆکه ی  هاتنه ئارای  له دوای 

ــکــردنــی نـــه تـــه وه ی فــارس  ــێــران و زاڵ گــه النــی ئ
ــکــه دا کــه  ســاڵــی ١٣١٤  بــه ســه ر نــه تــه وه کــانــی دی
ده وڵه تی ڕه زاخانه وه  وه کوو  له الیه ن  و  هه تاوی 
هه وڵه کان  پێکرد؛  ده ستی  جیددی  پرۆسه یه کی 
بۆ تواندنه وه ی نه ته وه کانی دیکه  له  فه رهه نگ و 
له   سیستماتیک  شێوه ی  به   بااڵده ستی  مێژووی 
وه ک  ــدرا.  دان بۆ  به رنامه ی  ڕیگایه که وه   هه موو 
له نێوبردن یان دزین و تااڵنبڕکردنی شوێنه واره  
مێژووییه کانی گه النی دیکه  به تایبه تی گه لی خاوه ن 
شارستانیه تی کورد که  ده سه اڵتی فارس له هه موو 
بوارێکدا به  ڕکه به ری خۆی ده زانێ. زۆرجار له  
سۆنگه ی ترسه وه  هه وڵی به الرێدابردنی مێژووی 
به ناوی  و  دزیــن  ڕێگه ی  له   یان  داوه   کوردیان 
و  ویستویانه  شارستانییه ت  تۆمارکردن  دیکه وه  

مێژووی که وناری نه ته وه ی کورد بتوێننه وه .
ــی  هــه ربــۆیــه  تــه نــانــه ت ئــه وبــیــرۆکــه  لــه  ده ورانـ
ــاوی  ــرن ــه  ژێ ده ســه اڵتــدایــه تــیــی حــه مــه ڕه زاشــا ل
ئێرانچیه تی و فارس ته وه ری درێژه ی هه بوو و 
ئێستاشی له گه ڵ بێ له  ناخی به شێک له  کۆمه ڵگه ی 

فارس ده ق نه شکاو ماوه ته وه .
ئه وه  بوو که  له  ڕێژیمی پاشایه تیدا به شێکی 
و  شــار  له   مێژووییه کان  که لوپه له   له   به نرخ 
دوای  و  ــران  ک ــااڵن  ت کــوردســتــان  ناوچه کانی 
هاتنی سه رکاری کۆماری ئیسالمیی ئێران، ئه و 
ڕێژیمه ش وه ک میراتگرێکی باش بۆ پته وکردنی 
سیاسه ته   ــه و  بـ ــژه ی  ــ درێـ خـــۆی  بــنــاغــه کــانــی 
ئــه و سته مه   کــه   بــوو  ــه وه   ئـ ئــاکــامــه کــه ش  دا. 
ڕه گ ئـــاژۆی  هه بوو  ڕێشه ی  که   نه ته وایه تییه  
ــر و  ــ ــران و زه ب ــێ ــاخــی کــۆمــه ڵــگــه ی ئ ــرده  ن ــ ک
نه ته وه کانی  سه ر  به   کرا  زیاد  دیکه   زه ختێکی 
دیکه  و سه رجه م میراته کانیان و گه لی کوردیش 

ڕاسته   قوربانی.  به   بۆ  زیاتر  هه میشه   وه ک 
هێڕشه کانی سه ر میراتی کلتوری و نه ته وایه تی 
ــی ده ســه اڵتــی  ــن گــه لــی کـــورد لــه گــه ڵ ده رکــه وت
کۆماری ئیسالمیی ئێران له  دایک نه بووه ، به اڵم 
ئه و ڕێژیمه   پێی سیاسه ته کانی  به   ئه و شااڵوه  
زیاتر گه شه ی به خۆی بینیوه  و ڕه نگه  به  نه مان 
یان گۆڕان به سه ر ئه و ڕێژیمه  و به  ده سه اڵت 
خۆی    کیانی  و  خاک  سه ر  له   کــورد  گه یشتنی 
ئاسه واره   له ناوچوونی  و  تااڵنبردن  به   پرسی 
له  رۆژهه اڵتی کوردستان  مێژووییه کانی کورد 

تا ڕاده یه ک چاره سه ر ببێ.

بایه خه   جێگیرکردنی  بــاره ی  له  نموونه کان 
و سڕینه وه ی شوێنه وار  مه زهه بییه کانی شیعه  
و ئاسه واری شوناسخوازیی نه ته وه کان زۆرن، 
مه زهه بی  ناوه ندی  ده یــان  دامه زراندنی  وه ک: 
به   زۆره وه   سه رمایه ی  و  بــااڵ  ده ســه اڵتــی  به  
مه به ستی مڵڕاکێشانی خه ڵکی ئێران و به تایبه تی 
به ره والی سیاسه ته کانی ڕێژیم و دوور  کورد 
له  ڕیشه  و ڕه چه ڵه کی مێژوویی؛  خستنه وه یان 
شوێنه واره   به   ــه دان  ن گرینگی  و  نێوبردن  له  
مێژووییه کان هه ر ئه وه نده  زانیبێتیان ده رخه ری 

شارستانییه ت و که ونارایی کورده ؛  
ــه  قــازانــجــی گه لی  ســاخــتــه کــردنــی مــێــژوو ب
سیاسی  ناوه ندی  به   گرێدانیان  و  ده سه اڵتدار 
هه ره گرینگ  پــارێــزگــای  ســێ  لــه   تایبه تی  ــه   )ب
وه کوو لۆڕستان و ئیالم و کرماشان( به  سوود 
وه رگرتن له  پرسی مه زهه بی و ئێرانچیه تی له  
کاتێکدا ئێران له و په ڕی خۆی وه کوو جوغرافیا 

به  ئه ژمار دێ نه ک شووناسێکی گشتگیر.
مێژووییه کان  شوێنه واره   پشکنێنی  هه روه ها 

کراوه   مه به ست  به  چه ند  که   کوردستان  له  
و ده کرێ:

یه که م، به  تااڵنبردن و فرۆشتنی که لوپه له  
بازرگانی  و  کوردستان  له   مێژووییه کان 
بێ  به   هه ستیاره   پرسێکی  چون  که   کــردن 
ده ستوپێوه ندیی له  گه ڵ ناوه نده  ئه منییه کان 
نــمــوونــه ش  و  نــابــێ  جێبه جێی  ــاره   کـ ئـــه و 
ئه وه یه  که  سااڵنێکه  مافیای سپای پاسداران 
نــاوچــه ی  لــه   به تایبه تی  و  کــوردســتــان  لــه 
ئه رده اڵن له و تااڵن کردنانه  دا ده ستی هه بووه  
له   یه کێک  کــه   ناوچه ییه کان  ســه رچــاوه   و 
کوڕه کانی ڕه فسه نجانیش به  الساییکردنه وه  

له خوشکی حه مه ڕه زا شا، که ڵێن و قوژبنی 
ــاوه نــده   ن پشتیوانی  بــه   نــه مــا  کــوردســتــان 
له   ســوودوه گــرتــن  هــه روه هــا  و  ئه منیه کان 
خه ڵکانی سووک نه فس نه یپشکنی و میرات 
تااڵن  به   کورد  مێژووییه کانی  ئاسه واره   و 

نه با.
ئـــاوه اڵ   ــت  کــه  ده سـ ئــاشــکــرایــه   ڕوون و 
هێشتنه وی ناوه نده  ئه منیه تییه کان له وباره وه  
و  ده گه ڕێته وه   ئابووری  قازانجی  بۆ  هه م 
هه روه ها له  نێوبردنی میراته  مێژووییه کانی 
کارناسانه   به شێوه ی  ئــه وان  چونکه   کــورد، 
بۆ  گــه الن  که   بـــردووه   مه سه له   بــه و  پێیان 
پێوێستیان  خۆیان  ڕابـــردووی  سه لماندنی 
مێژووییه   ئـــاســـه واره   و  ــه وار  ــن شــوێ بـــه و 
هه یه، چونکی ئه و شته  عه نتیکه  و به نرخانه  
ده ریده خه ن که  ئه و میراته  مێژووییه  سه ر به  
کام شووناس و باس له  شارستانیه تی کام 
پاڕاستی  گرینگتر  له وه   به اڵم  ده کا.  نه ته وه  
ناوه نده   نه   بــه داخــه وه   که   شوێنه واره کانه  
نه   پێده ده ن  وای  گرینگی  پێوه ندیداره کان 
ئاستی وشیاری خه ڵکی کورد به  گشتی به  
ڕاده یه ک گه یشتوه  که  ئه و شوێنانه  که  باس 
له  مێژووی ئه وان ده که ن و به ڵگه یه کی قایمن 

بۆ داهاتوو وه کوو خۆی بیپاڕێزن.
ــە ڕێــکــخــراوەکــانــی  ــەک ــاوەی ــەگــەرچــی م ئ
لە هەوڵ دان هەتا  مەدەنی و ژینگەپارێزی 
خەڵک بە گشتی ئاگادار بکەنەوە کە بە هیچ 
مێژووییەکان  بە شیوێنەوارە  زیان  جۆرێک 
کەسانی  و  بــازرگــان  لــە  ڕێگە  و  نەگەێنن 
ــخــواز بــگــرن لــە هــەڵــقــەنــدن و  ــدی ــەرژەوەن ب

پشکنێنی شوێنەوارەکان.
بە پێی زانستی کەوناراناسی شوێنەوار و 
پاشخانە مێژووییەکان بەشێکی هەرگرینگ لە 
پێناسە و شووناسی نەتەوەکانن و تەنانەت 
گشتیی  میراتی  وەکــوو  ئــاســەوار  هێندێک 
مێژووی  ڕەوتــی  لە  پاشماو  و  مرۆڤایەتی 
چـــاوی لــێــدەکــرێ و لــە الیـــەن ڕێــکــخــراوی 
فەرهەنگی نەتەوەیەکگرتووەکان »یونێسکۆ« 
کەواتە  دەکــرێ.  تۆمار  هاوبەش  مێراتی  بە 
ئەرکی تاک بە تاکی کۆمەڵگەی کوردەوارییە 
کە بە هەستی بەرپرسارییەوە ڕووبەرووی 
هەرچەشنە هەوڵی ناوەند ببنەوە لە هەمبەر 
شوێنەوارە مێژووییەکان و وەکوو بەشێکی 
جێی سەرەنج و بەبایەخ بیپارێزن و نه هێڵن 
مێژووه که یان بۆ نەوەکانی داهاتوو نامۆ بێ  

لێیان بفه وتێ.

عەلی لەیالخ

سەقز- زێویە
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لە  و  بانە  ناوچەی  بەردەڕەشی  گوندی  لە  و  هەتاوی  ١٢٨٩ی  ساڵی  لە 
باوکی  ژیانەوە.  نایە  پێی  ژیکەڵە  منداڵێكی  رەنجکێشدا،  وەرزێڕی  بنەماڵەیەکی 
گوێزەبانەی بۆ دەکا و ناوی دەنێ حەسەن و، مامۆستا بانگی حەقی بە گوێدا دەدا.
 ٥_٦ تەمەنی  لە  هەر  ئەو  خانە.  ئامانە  ناوی  دایکی  و  ساڵحە  مام  کوڕی  حەسەن 
ساڵیدا لە خزمەت مامۆستای گوندەکەیان دەست بە خوێندنی پەرتووکە سەرەتاییەکانی 
مەالیەتی دەکا و دەبێتە قوتابییەکی حوجرەی گوندەکەیان. حەسەن دوای تەواوکردنی 
پەڕاوە سەرەتاییەکان، بەڕەسمی دەبێتە فەقێ و وەدووی فێربوونی زانست دەکەوێ. 
لە حوجرەی شار و گوندەکانی کوردستان و لە خزمەتی زۆر لە مامۆستایانی وەک 
مەال ئەحمەد نەمەشیری و مەال مستەفای شوێیی و، مەال ڕەحمانی سیسێر و مامۆستا 

لە  حوسەینی  عێزەدین  شێخ 
لە   دواجار  و  قاراوا  گوندی 
گوندی سەرایە و؛ لە خزمەتی 
ئەفخەم زادەدا  هادی  مامۆستا 
دوایین  خوێندنی  بە  درێژە 
پلەکانی مەالیی دەدا و هەر لە 
بڕوانامەی  ئەویشدا  خزمەتی 
و  وەردەگرێ  مەالیی 
ئایینی.  مامۆستای  دەبێتە 
حەسەن  مەال  مامۆستا 
شەیدایی، دوای وەدەستهێنانی 
دەگەڕێتەوە  بڕوانامەکەی 
بۆ  و  خۆیان  گوندەکەی 
کاری  سەرقاڵی  ماوەیەک 
دەڕوا  دواتر  دەبێ،  کشتوکاڵ 
بە شوێن بەجێگەیاندنی ئەرکی 
ئەو  پێناو  لە  و  مەالیەتی 
و  گوند  کۆمەڵە  لە  ئەرکەشدا 
مەالیەتی  کوردستاندا  شاری 
گوندەکانی  لەوانە  کردوە، 
گامێشان،  گردشیالن، 

کردوە. مەالیەتی  مهابادیشدا  شاری  مەزگەوتێکی  چەند  لە  هەروەها  و  کانی  سێو 
و  شار  مزگەوتی  و  حوجرە  بە  کۆچانەی  و  گەڕان  لەو  شەیدایی،  مامۆستا 
دەرکەوت  بۆ  گەلەکەی  ژێردەستەیی  و  چەوساوەیی  کوردستاندا،  گوندەکانی 
خۆی  ئاواتی  و  هیوا  گەورەترین  و  لەناخیدا  دەرمان  بێ  ژانێکی  بە  بوو  و 
و  بدۆزێتەوە  نیشتمانەکەی  نالەباری  باری  بۆ  هەوێنێک  کە،  ئەوەی  کردە 
هەژاوی.  ناخی  قووڵی  خولیایەکی  بە  بوو  گەلەکەی  ئازارەکانی  چارەی 
   لەو سەردەمەدا شۆڕەسواری مەیدانی خەبات، حیزبەکەی پێشەوا قازی محەممەد، 
سەرەکیی  ناوەندێکی  کاتدا  لەو  حوجرەکان  بوو،  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  واتە 
مامۆستا  و  بوون  کوردایەتی  و  خەبات  بیری  بە  پەرەپێدان  و  حیزبە  ئەو  چاالکی 
زۆر  هەر  مامۆستا  دەژیا.  ناوەندانەدا  ئەو  جەرگەی  لەنێو  خۆی  شەیداییش  حەسەن 
زوو بە بەرنامە و پڕۆگرامی حیزب ئاشنا دەبێ و بەڕەسمی دەبێتە ئەندامی حیزب و 
لەنێو شانە نهێنییەکانی حیزبدا ڕێک دەخرێ، مامۆستا بە هۆی دڵسۆزی و چاالکی و 
هەڵسووڕاونیەوە دوای ماوەیەک وەکوو کادێری حیزبی دیموکرات دەسنیشان دەکرێ 
بەجێ  نیشتمانییەکەشی  ئەرکە  ئایینیەکەیدا،  ئەرکە  پاڵ  لە  زیاترەوە  گڕوتینێکی  بە  و 
کۆمەڵگەدا  توێژەکانی  پێگەیاندنی  و  تێگەیاندن  لە  کاریگەر  زۆر  ڕۆڵێکی  و  دەگەیەنێ 
دەگێڕێ و شوێنکاری گرینگیش لەسەر پەرەپێدان و گەشەی تەشکیالتی حیزبدا دادەنێ.
هێزە  کە  دانابوو  دەورووبەری  سەر  لە  کاریگەرییەکی  وەها  شەیدایی،  مامۆستا 
بەبەردەوامیش  و  کردبوو  نیگەران  تەواوی  بە  پەهلەویی  ڕێژیمی  سیخوڕییەکانی 
بەکرێگیراوەکانی ساواک بەدوایەوەبوون. لە سااڵنی ٤٦_٤٧ کە لەو سەردەمدا، قۆناغێکی 
نوێ لە خەباتی پێشمەرگانەی حیزبی دێموکرات دەستی پێکردبوو و ڕێژیمی پاشایەتیی 
هەراسان و وەئامان هێنابوو، مامۆستا کەوتە ژێر گوشاری زیاترەوە. مامۆستا لەبەر 
خۆشناوی و ئەو خۆشەویستییەی کە لەنێو خەڵکدا هەیبووی، یەک لەو کەسانە بوو کە 
ساواک دەمێک بوو لە بیانوویەک دەگەڕا بۆ گرتن و ڕاپێچکردنی و ئەو بیانووەشیان  
وەدەست کەوت و لە ڕۆژی ١٨ی خەرمانانی ساڵی ١٣٤٧ی هەتاویدا دەسبەسەر کرا.

بۆپادگانی  کە  حیزبیانەی  کادێرە  لەو  بوو  یەکێک  شەیدایی  حەسەن  مامۆستا 
و  ڕۆحی  ئەشکەنجەی  شێوە  دڕندەترین  بە  مردن  ئاستی  هەتا  براو   جەڵدیان 
دانەنەواند،  پاشایەتی  دژەمرۆڤی  ڕێژیمی  بۆ  ئەوەیکە سەری  دوای  و  درا  جەستەیی 
بەسەردا  سێدارەدانی  لە  سزای  و  کرا  دادگایی  نادادپەروەرانەدا  دادگایەکی  لە 
پێداچوونەوەدا  دادگای  لە  دواتر  شەیدایی  مامۆستا  سێدارەدانی  لە  حوکمی  سەپا، 
کرا. بەڕێ  ورمێ  لە  »دەریا«  بەندیخانەی  بۆ  و  کرایەوە  کەم  ساڵ   ١٥ بۆ 
مامۆستا شەیدایی دوای کێشانی ٨ ساڵ لە ماوە سزاکەی بەهۆی بارودۆخی سیاسیی ئەو 
کات کە ڕێژیمی پاشایەتی کەوتبووە تەنگانەوە ئازاد کرا. مامۆستا لەگەڵ ئازادبوونی لە زیندان
لەگەڵ  نەترسانە  و  هەڵماڵی  تێکۆشان  و  خەبات  لە  قۆڵی  جاران  لە  شێلگیرتر 
دەستپێکردنەوەی خەباتی ئاشکرای حیزب، وەک شۆڕەسوارێکی بە ئەزموون هاتەوە مەیدان.
لەالیەن  کوردستان  ئیدارەی  و  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوای 
ئەندامی  وەک  مامۆستا  تایبەتی،  بە  دێموکرات  حیزبی  و  کوردییەکان  هێزە 
کرا. دیاری  بەردەڕش  ناوچەی  بەرپرسی  و  بانە  شارستانی  کومیتەی 
مامۆستا لە ساڵی ١٣٦١ی هەتاوی بەهۆی تەنگوچەڵەمەی ژیانەوە چەکی پێشمەرگایەتیی 
دانا و گەڕایەوە نێو ماڵ و منداڵی. ڕاستە مامۆستا بە جەستە لە ڕیزەکانی حیزبدا نەمابوو 
بەاڵم بیر و هۆشی هەر لەالی پێشمەرگە و شۆڕش و کوردایەتی بوو و تەنانەت بۆ تاوێکیش 
گەل و نیشتمانەکەی لە بیر نەکرد و پێوەندییەکانیشی لەگەڵ حیزبەکەی هەروا ڕاگرتبوو.
بڕوبیانووی  و  فشار  بەهۆی  خێزانەکەی  نێو  بۆ  گەڕانەوەی  دوای  مامۆستا    
بەکرێگیراوانی ڕێژیمەوە لە شاری بانە ژیانێکی ئاسایی نەبوو، بۆیە بە ناچاری بەرەو 
ناوچەی گەورکایەتیی مهاباد و دواتر نێو شاری مهاباد ڕۆیشت و هەتا کۆتایی ژیانی 
بوو.  مەالیەتی  ئەرکی  سەرقاڵی  شارەدا  ئەو  مزگەوتێکی  چەند  لە  و  مایەوە  لەوێ 
مەیدانی  لە  هەتاوی  ١٣٨٥ی  ساڵی  گەالوێژی  ١١ی  ڕۆژی  شەیدایی  مامۆستا 
هەتا  و  دا  لێی  گوماناوی  بە شێوەیەکی  فیات  ترومبیلێکی  مهاباد  جامیی شاری  مەال 
سوورخەاڵتانەوە. کاروانی  ڕیزی  چووە  و  ئەسپارد  گیانی  نەخۆشخانە  گەیەنرایە 

ڕۆحی شاد و ڕێگای پڕ ڕێبوار.

مامۆستا حەسەن شەیدایی

عەرەبستان و ئێران، ئەمریکا لەم نێوەدا

عادڵ مەحموودی

سێهەمین شەڕی لوبنان بەڕێوەیە 
بۆ وەستاندنی، ئەمریکا دەبێ دەستی ئێران 
کورت بکاتەوە و ئابلۆقە بخاتە سەر حیزبوڵاڵ

ژەنڕاڵ کالوس دیتەر ناومەن 
ژەنڕاڵ لۆرد ریچارد داننات

و: کەماڵ حه سه نپوور 

سورییە  نێوخۆی  شــەڕی  کە  کاتێکدا  لە 
ڕێـــکـــخـــراوی  هـــــەن،  دۆڕاوی  چـــەنـــدیـــن 
تــێــرۆریــســتــی لــوبــنــانــیــی حــیــزبــوڵــاڵ وەک 
هاتۆتە  شەڕە  لەو  ڕەکه بەر  بێ   براوەیەکی 
بەرچاوی  پێشکەوتنی  هــۆی  بۆتە  کە  دەر 

توانایی سەربازیی ئەو ڕێکخراوه یه . 
بە  دڵــگــەرمــیــی  لــەگــەڵ  پێشکەوتنە،  ــەم  ئ
ئێستا  کە  ناوچە،  لە  ئێران  خراپی  دەوری 
وەک  ترامپ  الیەن سەرکۆمار  لە  بەڕوونی 
کراوە،  پێ  ئیعترافی  هەنووکەیی  چالشێکی 
هەڕەشەیەکی جیددین بۆ سەر خۆرهەاڵتی 
ناسەقامگیرە.  زۆر  ئێستادا  لــه   کــە  نــاویــن 
ئەگەر ئەوە بە چارەسەر نەکراوی بمێنێتەوە، 
وێدەچێ ببێتە هۆی شەڕی سێهەمی لوبنان، 
شەڕیک کە لە گشت ئەوانی دی که  پێشوو 

دیتوومانن خراپتر دەبێ.
گەڵ  لە  لوبنان  دووهــەمــی  شــەڕی  دوای 
ئــامــرازی  حیزبوڵاڵ،   ،٢٠٠٦ لــە  ئیسڕائیل 
شــەڕی  بــۆ  ئــێــران  ستراتێژیی  ســەرەکــیــی 
خۆی  سەپاندنی  لە  ناوچەیی،  تێرۆریستیی 
لە  سەربازیی  باوەڕپێکراوی  هێزێکی  وەک 
لوبنان نەسڵەمیوەتەوە. بە فریودانی خەڵکی 
سەربازییەکانی  هێزە  نێو  خزانە  و  لوبنان 
سەربازیی  حــزووری  گرووپە  ئەو  لوبنان، 
لە  تایبەت  بە  واڵت،  سەرانسەری  لە  خۆی 

باشووردا چەسپاندووە.
بە  ئەولەوییەتدان  ڕێگای  لە  ــەوە،  ل جگە 
پێشکەوتوو،  جبەخانەی  وەدەستهێنانی 
پێکهاتوو لە ١٠٠ هه زار ڕۆکێت و موشەک 
زیادبوونە،  لە  هەر  هەنگێوییان  ئاستی  کە 
هەنگاوتنی  تــوانــایــی  ــە  ب خـــۆی  حــیــزبــوڵــاڵ 
ــســەری  ــە ســەران ئــامــانــجــی ســتــراتــێــژیــک ل
ئێسڕائیل تەیار کردوە، لە نێویاندا هەڕەشە 
بۆ سەر ئاسایشی ڕایەڵەی دابینکردنی وزە. 
ئەوەی کە جێگای نیگەرانیی زۆرە، یارمەتیی 
ئێران ئەو گرووپەی گەیاندۆتە شوێنێک کە 
لە جیاتی پشتبەستن بە هێنانیان بە قاچاخی، 
پێشکەوتوو  موشەکی  خــۆیــان  بــۆ  بتوانن 

بەرهەم بێنن.
ــەوە حــیــزبــوڵــاڵ پــێــشــی بە  ــ ــەرەڕای ئ ــ ســ
کردنی  خۆتەیار  هەوڵەکانی  ئاشکرابوونی 
تۆقاندنی  و  پێشگرتن  ڕێگای  لە  سەربازیی 
هێزەکانی پارێزەری ئاشتی، کە بەشێکن لە 
لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  نێوخۆیی  هێزی 

لوبنان )یونیفیل(، گرتوە.
ــە حــیــزبــوڵــال هیچ  ــران و ن ــێ ــە ئ ــەمــڕۆ ن ئ

هەرچەند لەم چەند ساڵەی دواییدا تورکیە 
بە هاتنەسەرکاری حیزبی ئیسالمگەرای داد 
و گه شه پێدان، کار لە سەر وەبیرهێنانەوەی 
مەزهەب  سوننی  عوسمانیی  ئیمپراتۆریی 
دەکــا و جــارنــاجــارێ بــەرانــبــەر بــە ئێرانی 
لە  بــەاڵم  دەگـــرێ،  فیگۆر  مــەزهــەب  شیعە 
راستیدا دوو واڵتی ئێران و عەرەبستانن کە 
سوننی  و  شیعە  جیهانی  دوو  نوێنەرایەتیی 

وەک دوو جەمسەر دەکەن.
بە  ســااڵنــە  کــە  ســعــوودی  عەڕەبستانی 
چەندین میلیۆن موسڵمان بە زیارەتی مەککە 
سەرهەڵدانی  شوێنی  و  تــێ دەکــەن  ڕووی 
ئاسمانییەکان  دینە  گەورەترین  لە  یەکێک 
)ئیسالم(ە، وەک نوێنەر و قیومی موسلمانانی 
سوننی مەزهەب دەردەکەوێ و موسڵمانانی 
ئەم  ئیسالمیش  دینی  مەزهەبەی  بەم  سەر 
ناوەندی  وەک  و  ده زانـــن  پیرۆز  بە  ــە  واڵت
دەیبینن.  و  دەناسن  خۆیانی  دینیی  قەراری 
هاتنەسەرکاری  بەرانبەر دا النیکەم دوای  لە 
رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لەم واڵتە، 
ئێران بۆتە نوێنگە و وێستگەیەکی عەقیدەتی 

بۆ زۆربەی موسلمانانی شیعە مەزهەب .
ئەم مەقبووڵیەتەی ئێرانی شیعە مەزهەب 
هەروا بە ئاسانی درووست نەبووە. ڕێژیمی 
سەرەتای  لە  هەر  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
ناردنە  بنەمای  سەر  لە  هاتنەسەرکارییەوە 
لە  لە شیعە  دەرەوەی شۆرش و پشتیوانی 
هەر کوێی ئەم جیهانەدا بن، بە تەرخانکردنی 
پوڵ و پارەیەکی خەیاڵی بۆ یارمەتیدانی تاقم 
و گرووپ و دەوڵەتە شیعەکان توانی بەشی 

هۆیەکی باوەڕ پێکراویان بۆ دوژمنایەتیی لە 
ئەوان  ئەوە  ســەرەڕای  نییە،  ئیسڕائیل  گەڵ 
لە  نەفرەت  هەڵمەتێکی کوشەندەی  خەریکی 
ڕیگای شێوەی ئیسالمی تووندئاژی خۆیانن. 
دانیشتووانی  بۆ  دەبێ  حیزبوڵال  لەوە  جگە 
ئــیــددیــعــای  کــە  بــکــاتــەوە،  ڕوون  ــنــان  ــوب ل
کوشتنی  خەریکی  بــۆ  دەکـــا،  پاراستنییان 
شێوەیەکی  بــە  ســووریــه   لــە  موسوڵمانان 
خێرا بووە. باشترین شێوە بۆ پڕکردنەوەی 
هێرشکردنە  لوبنان(،  )خەڵکی  بێ باوەڕیی 
سەرۆکی  وتارەکانی  هەم  ئیسڕائیلە.  سەر 
ئــاکــاری  و  نــەســڕوڵــاڵ  حــەســەن  حیزبوڵاڵ، 
سنووری  لــە  تێرۆریستییەکانی  چاالکییە 

ئیسڕائیل ئەوە دەسەلمێنن.
بااڵی  دەســتــەی  بۆ  ئێمە  نوێی  ڕاپــۆرتــی 
سەربازی ئەوە ئاشکرا دەکا کە بە هۆی ئەو 
ڕووداوانە کاربەدەستانی ئیسڕائیل ئامادەی 
لــوبــنــانــەوەن. ئـــەوان هیچ  لــە  هێرشی نــوێ 
گومانێکیان بۆ نەهێشتینەوە کە تواناییەکانی 
ئەمڕۆی حیزبوڵاڵ بەو مانایەیە کە ئیسڕائیل 
پاراستنی  بۆ  کاریگەر  ڕێگاچارەی  ناچارە 

خەڵکی مەدەنیی خۆی بگرێتە بەر.
هێزە  بە  کە  پاشەمالنەی  قسە  لەو  دوور 
هەڵمەتێکی  ــە  ل ئیسڕائیل  چــەکــدارەکــانــی 
ــی  ــەوەی ڕوایـ ــدن ــان ــەوەیــی بــۆ ســت ــەت ــون ــێ ن
بە  ئیسڕائیل  ئێمە ڕەزامەندین کە  دەوترێن، 
گوێرەی ستانداردە یاسایی و ئەخالقییەکانی 
کە هێزە چەکدارەکانی خۆمان لەبەر چاویان 
لــەوەش  ئێمە  بــەاڵم  دەجووڵێنەوە.  دەگــرن 
دەگەین کە ئامانجە ڕەواکانی سەربازیی لە 
شەڕێکی  هۆی  دەبنە  دا  ئەوتۆ  ناکۆکییەکی 
زۆر توند. وەک ستراتێژییەکی بە ئانقەست، 
کەرەستە  و  چەکوچۆڵ  چاالکی،  حیزبوڵاڵ 
مەدەنیی  خەڵکی  لەنێو  ســەربــازیــیــەکــانــی 
لوبناندا دەشارێتەوە، ئەوە تاوانێکی جەنگییە 
ــە کــاتــی شـــەڕ دانــیــشــتــووان تــووشــی  کــە ل

مەترسییەکی لە ڕاددە بەدەر دەکا.
هەر وەک ئێمە لە سەرەتای لێکۆڵینەوەی 
گەلێک  ئــەوە  ــردوە،  ک داوامــان  ئەمساڵماندا 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  پێشتر  کە  گرینگە 
دەستبەجێ  هەنگاوی  هاوپەیمانەکانی  و 
بنێن.  شـــەڕ  ــە  ل پێشگرتن  ــۆ  ب ئــاشــکــرا  و 
زەختی سیاسیی قورس دەبێ بخرێتە سەر 
سەرکۆمارەکەی  کە  لوبنان،  کاربەدەستانی 
ــەدا بــاســی حــیــزبــوڵــالی وەک  ــان ــی لــەو دوای
لوبنان«  بــەرگــریــی  ســەرەکــیــی  »بەشێکی 
کردبوو، بۆ جیا کردنەوەی دەوڵەتی لوبنان 

تایبەتیی  بە  حیزبوڵاڵ،  لەگەڵ  پەیوەندیی  لە 
ئــەو بــەشــانــەی کــە لــە ژێــر دەســتــی هێزە 
چەکدارەکانی لوبنان دان، دەبێ ئەولەوییەتی 

پێ بدرێ.
ــێ هــاوکــاریــی ئــابــووریــی  هـــەروەهـــا دەبـ
داهاتوو بۆ ئەو واڵتە بە بەجێگەیاندنی ئەو 
ئابووریی  زەختی  و  ببەسترێتەوە  مەرجە 
هاوتەریب  سیاسیی  هــەوڵــی  لــەگــەڵ  ــێ  دەب
بێ. بۆیە ئێمە پشتگیریی لە هەوڵە نوێکانی 
پێشنیاری  تــایــبــەت  بــە  بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــی 
پەسەندکردنی یاسا لە الیەن کۆنگرەوە، کە 
وێدەچێ دەنگ بێنێتەوە، بۆ سنووردارکردنی 
هەنگاوی  وەک  حیزبوڵاڵ  چاالکییەکانی 
سەرەتایی پێویست بۆ پێشگرتن بە ئاڵۆزتر 
لەوە،  ناوچەکە دەکەین. جگە  بوونی دۆخی 
یەکیەتیی  لە  داوا  دەبــێ  بەڕێوەبەرایەتیی 
ئورووپا  لە  هاوپەیمان  واڵتانی  و  ئورووپا 

بکا کە بەپەلە هەنگاوی لەو چەشنە بنێن.
ــەرەوە  ــ ــالک ــ ــەک ــ ــی ی ــک ــێ هـــــەروەهـــــا شــت
ــە  ــەت ــالی ــە وی ــن ئـــەوەیـــە کـ ــەوتـ ــەرکـ ــۆ سـ بـ
یەکیەتی  هاوپەیمانانی  و  یەکگرتووەکان 
ئورووپا بۆ باشترکردنی لێهاتوویی یونیفیل 
بچووکی  هەنگاوی  ســەرەڕای  بدەن.  هەوڵ 
چاودێرانی  ئەمساڵ،  پێشووتری  ماوەیەک 
نێونەتەوەیی ناتوانن چاودێریی چاالکییەکانی 
و  بکەن  کاریگەر  شێوەیەکی  بە  حیزبوڵاڵ 
ژێرپێنانی بڕیارەکان چەند هێندە زیاد بوون.
هاوپەیمانەکانی  و  ئامریکا  کۆتاییدا،  لە 
ئاشکرا  ــە  ب بـــن،  ئیسڕائیل  ــەگــەڵ  ل دەبـــێ 
و بـــە دەنـــگـــی بــــەرز بــڵــێــن کـــە هــەڵــمــەتــە 
تێرۆریستییەکانی ئێران و حیزبوڵاڵ بە دژی 
بەرپەرچدانەوەی  ــەرەوڕووی  ــ ب ئیسڕائیل 
بێ،  پێویست  ئەگەر  و  سیاسی  وێنەی  بێ  
ئیسڕائیل  سەربازیی  ڕەوای  پەرچەکرداری 
چاوترسێنکەری  پەیامێکی  ئێستا  دەبنەوە. 
یاریدەی ئاشتی دەدەن  لەم شێوەیە زۆرتر 

تا سکااڵکانی دوای دوژمنکاریی حیزبوڵاڵ. 
***

* ژەنڕاڵ کالوس دیتەر ناومەن فەرماندەی گشتیی 
سەرۆکی  و  ئاڵمان  چــەکــدارەکــانــی  هێزە  پێشووی 

کۆمیتەی سەربازیی ناتۆ بووە. 
* ژەنڕاڵ لۆرد ریچارد داننات ڕەئیسی فەرماندەیی 

گشتیی سوپای بەریتانیا بووە. 
پایەبەرزی  گروپی  ئەندامی  هەردووکیان  ــه وان  ئ
هەڕەشەی  ڕاپۆرتی  ئۆکتۆبر  ی   ٢٥ کە  سەربازیین 

حێزبوڵاڵ پێشکەش دەکەن.  

نەبی محەممەدی

بە  ــۆالی خــۆی رابکێشێ.  ب هــەرە زۆریـــان 
جۆرێک کە وەک دەگوترێ لە هەر شوێنێکی 
لەوێ  ئێران  هەبێ  شیعەیەک  جیهانە  ئــەم 

حزووری هەیە.
له  ئێستادا پێوەندیی ئێران و عەڕەبستان 
پێناو  ــه   ل ــێــران  ئ کــە  ــالــۆزتــرە  ئ ــەوە  لـ زۆر 
ئەم  بکاتەوە.  ئاسایی  به رژه وه ندییه کانیدا 
دوو واڵتە جیا لە جەمسەربەندییان لەڕووی 
دیکەشدا  گۆڕەپانی  دوو  لە  مەزهەبییه وه ، 
سه ره ڕای هه وڵی زۆر الیه ن وێدەچێ نەتەنیا 
لە  ڕۆژ  بەڵکوو  نەبێتەوە،  ئاسایی  نێوانیان 
بەرینتر  نالێکییەکانیان  و  ناکۆکی  ڕۆژ  گەڵ 
راســت  ناکۆکیانە  لــەم  بەشێک  کــە  بێته وه  
ــەوە  واڵت دوو  هــەر  ــەن  الی لە  ئامانجدارانە 

مودیرییەت دەکرێن.
هەردوو  نێوان  ناسیۆنالیستیی  ملمالنێی 
ــدووە کە  واڵت تــا ڕادەیــــەک پـــەرەی ســەن
خۆی  و  بڕیوە  دەوڵەتی  دوو  سنوورەکانی 
ــەتــەوەی  ــۆ نــێــو دوو ن شـــۆڕ کـــردۆتـــەوە ب
عەڕەب و فارس. ئەمەیان زیاتر لە لە ڕووی 
هەیە.  دەرکەوتەی  مێژووییەوە  و  کلتووری 
و  سیاسییەکان  ئاڵۆزییه   و  بشێوی  بــەاڵم 
ناکۆکییه     ئــەم  بــەرژەوەنــدی،  شــەڕەکــان بۆ 
چاشنی  لە  جۆرێک  کردۆتە  کلتوورییانەیان 
و هەردوو دەوڵەت وەک کەرەسیە کەڵکیان 

لێ وەردەگرن.
ــوەدا لــە هــەمــووی  ــێ ــەم ن ــەوەی ل بـــەاڵم ئـ
مــاوەی  لــە  کــە  ئامریکایە  ــی  رۆڵ گرینگترە 
جۆرێک  بە  ــردوودا  ــ ڕاب ساڵی   ٢٥ النیکەم 
دوو  ئەم  نێوان  پێوەندیی  بەسەر  سێبەری 

واڵتەدا کێشاوە. هاوکات لە گەڵ پەرەسەندنی 
و  واشنگتۆن  نێوان  ئاڵۆزییەکانی  و  گرژی 
تاران، ریاز هەوڵی داوە پتر له  جاران خۆی 
قەزیەی  لە  بکاتەوە.  نزیک  واشنگتۆن  لە 
ئێران  گەڵ  لە  ئورووپا  ئامریکاو  رێکەوتنی 
ئەم  ناوکیی  بەرنامەی  لەسه ر  پێوەندی  لە 
واڵتەدا، عادڵ ئه لجوبه یر، وەزیری دەرەوەی 
دەبێ  واشنگتۆن  کە  ڕایگەیاند  عەرەبستان 
ناوچەکە  لە  دۆستەکانی  بە  گرینگی  زیاتر 
بدا و، گوتی کە لە گەڵ ئەوەیکە چەند جار 
لە  ئــێــران  ڕۆڵـــی  لــە  ئامریکایان  و  ــان  واڵتـ
کردۆتەوە،  ئاگادار  ناوچەکە  نائارامییەکانی 
بەداخەوە ئەوان ئامریکا و ئورووپا خەریکن 

بەم رێکەوتنە ورە بە ئێران دەبەخشن!
وەک  پێویستە  پێوەندییەدا  لــەم  ئــەوەی 
سەر  لە  قسەی  حاشاهەڵنەگر  ڕاستییەکی 
بکرێ دابینبوونی بەرژەوەندییەکانی هەرکام 
پێوەندی  بەشێکی  کــە  ــە  ــەی واڵت ســێ  لــەم 
ناکۆکیانەوە  و  ئــالــۆزی  بــەم  ڕاستەوخۆی 
هەیە. بە واتایەکی دیکە بوونی ناکۆکییەکان 
هــەمــیــشــە نـــاتـــوانـــێ بـــەرژەوەنـــدیـــیـــەکـــان 
و  تـــەزاد  تێئۆری  لــە  مەترسییەوە.  بخاتە 
ناکۆکی یەکاندا، قسە لە مودیرییەتی قەیرانەکان 
بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــدا  دابینکردنی  پێناو  لــە 
ــە کۆتایی  ب دڵــخــۆشــکــردن  بــۆیــە  دەکــــرێ. 
نێوان  ناکۆکییەکانی  ڕەواندنەوەی  و   هێنان 
هەر  ئێران  و  عەڕەبستان  واڵتــی  دوو  هەر 
بەو ڕادەیە خۆش باوەڕانەیە کە پێمان وابێ 
ڕووبەرووبوونەوەیەکی سەربازی لە نێوان 

ئەم دوو واڵتەدا دێتە ئاراوە!
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خەوێکی هەتاهەتایی

پێی  بە  کۆمەڵگه یەکدا  هەر  نێو  لە  بێگومان 
و  حیزب  جۆراوجۆر،  توێژی  و  چین  بوونی 
کردەوەی  و  بیر  بە  ڕەنگاوڕەنگ  ڕێکخراوەی 
جیاوازەوە دروست دەبێ. لێرەدا بە پێی هەلومەرج 
نێوان  لە  کە  کوردستان  مێژوویی  بارودۆخی  و 
دێتە  پرسیارە  ئەم  دابەش کراوە،  دەوڵەتدا  چوار 
کوردستانی  حیزبێکی  سەرەکیی  ئەرکی  کە  پێش 
بە هەر بیر و باوەڕێکەوە چیە و کام ڕێباز کورد 
بە کیان و سەروەریی خۆی نزیک دەکاتەوە. بڵێی 
یەک  کوردستانی  حیزبێکی  پڕۆگرامی  و  ئەرک 
لەوان چەپ لە واڵتێکی داگیرکراو و کوڵۆنی کراودا 
یان  سەرتاسەری  حیزبێکی  لەگەڵ  هاوئاهەنگی 
نیە  میللیی  نەتەوەکەی کێشەی  حێزبێک هه بێ کە 
و بە دەوڵەت و کیانی خۆێ گەیشتووە؟ بڵێی بە 
لەبەر چاوگرتنی بیر و باوەڕی هێزە سەرکییەکانی 
ئێرانی سەبارەت بە کێشەی نەتەوەیی بە گشتی و 
کێشەی کورد بە تایبەتی کە تەنانەت مافی کورد 
لە چوارچێوەی تەسکی خودموختاریشدا بە ڕەوا 
جیاییخوازی  مۆڕی  حاڵەتێکدا  لەهەر  و  نابینن 
شوێن  بە  دەدەن،  کوردێک  هەڕ  نێوچاوانی  لە 
چوارچێوەی  لە  کورد  کێشەی  چارەسەرکردنی 
کورد  توانایی  و  هێز  هه ده ردانی  بە  تەنیا  ئێراندا 
مێژوویی  دەرفەتەکانی  و  کات  فیرۆدانی  بە  و 
کە  ڕاستییە  ئەم  چاوگرتنی  لەبەر  بە  ئایا  نەبێ؟ 
و  چین  تەواوی  بە  واتە  نەتەوەیەک،  وەکو  کورد 
توێژەکانییەوە دەچەوسێتەوە، بڵێی تەنانەت ئەگەر 
لە کۆمەڵگه یەکی فیدراڵیشدا بە ئازادی بگا، کێشەی 
نەتەوەیه ک  بڵێی  بکرێ؟  ئەو چارەسەر  نەتەوەیی 
لە  ژیانیدا  بوارەکانی  تەواوی  لە  کۆمەڵ  بە  کە 
ڕەگەزپەرەستیی  نەتەوایەتی و  زۆری  زوڵم و  ژێر 
سەقامگرتوودایە، بە گەیشتن بە مافی شارۆمەندیی 
لە ئێراندا لەم کێشە مێژووییە ڕزگاری بێ؟ ئایا لە 
کوردستاندا ئەرکی سەرەکیی حیزبەکان دەبێ تەنیا 
لەچوارچێوەی بەرگری لە مافی چین و توێژەکان 
بمێنێتەوە؟ قەتیس  مرۆڤ  مافی  بە  گەیشتن  و 
کاتێک واڵمی ئەم پڕسیارانە نەرینی بێ، پێویستە 
هەوڵی  هەوڵدا  هەنگاوی  لە  کورد  تێکۆشەری 
ڕزگاربوونی خۆی لەم بارودۆخە بدا و بۆ گەیشتن 
بە مافی ڕەوای خۆی تێبکۆشێ و ڕووی سەرەکیی 
بزووتنەوەی کورد بەرەو ڕەوتی مێژوویی خۆی 
بگەڕێنەتەوە و لەوە زۆرتر نه بێتە پاشکۆی بیری 
ئێرانچیەتی بە چەپ و ڕاستی  ئه و بیره  داگیرکه ره .
کوردستان  مەسەلەی  کە  ڕاستییە  ئەم  کاتێک 
لە  بوون  لە  نە  داگیرکراو  واڵتێکی  وەکوو 
بە  پێچەوانە  بە  بەڵکوو  واڵتانە،  ئەم  چوارچێوەی 
چارە  کورد  سەربەخۆی  دەوڵەتی  دامەزراندنی 
چەشنە  ئەم  فیکریی  نێوەرۆکی  ببێتە  دەکرێ 
حیزبانە، ئەو کات خەبات لە پێناوی سەربەخۆیی 
دەبێتە  نەتەوەیی  کیانی  و  دەوڵەت  پێکهێنانی  و 
ئەم  پێناوی  لە  و  ئەوان  سەرەکی  ستراتێژیی 
و  باڕودۆخ  پێی  بە  کاتیی  تاکتیکەکانی  ئامانجەدا 
نەتەوەیی،  ئاگایی  ئاستی  هێزەکان،  پارسەنگی 
ڕێکخستن و کۆکردنەوەی کۆمەڵی خەڵک لە دەوری 
ڕزگاریخوازیی  بزووتنەوی  کە  دروشمانەی  ئەو 
مێژووییان  ئاواتی  بە  گەیشتن  پێناوی  لە  کورد 
نزیک دەکاتەوە، تەنزیم دەکرێ و ستراتێژیی کورد 
پێویستە  پێیە  بەم  ناکرێ.  کاتی  تاکتیکی  فیدای 
حەقی  وەدیهێنانی  بۆ  تەنیا  نە  چەپیش  هێزی 
زەحمەتکێشی چەوساوەی کورد تێبکۆشێ، بەڵکوو 
ئەم ڕاستییەش لەبەر چاو بگڕێ کە زەحمەتکێشی 
کورد و تەواوی چین و توێژەکانی ئەم کۆمەڵگه یە 
ناوی  بە  دیکەیان  گرینگی  زۆر  مەسەلەیەکی 
»مەسەلەی نەتەوەیی«هەیە و بێ چارەسەرکردنی 
چارەسەر  چینایەتییان  مەسەلەی  کێشەیە،  ئەم 
خۆی  کیانی  و  ماڵی  کورد   پێویستە  و  ناکڕی 
کوردستانێکی  لە  بتوانێ  تا  بکا  دروست 
ئازاد،  کۆمەڵگەیەکی  پێکهێنانی  بۆ  سەربەخۆدا 
بکا.  خەبات  دادپەروەر  نزامێکی  و  دیموکرات 
خەباتی  سروشتی  و  بوار  کە  مانایەیە  بەو  ئەوە 
قۆناخی هەوەڵدا  لە  بزووتنەوەی کورد  سەرەکیی 
تەواوی  بەرەیەکدا  لە  پێویستە  ڕزگاریخوازانەیە، 
باوەڕێکەوە  و  بیر  هەر  بە  کورد  توێژی  و  چین 
تێبکۆشن.  کوردستان  سەربەخۆیی  و  ئازادی  بۆ 

بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی کورد
 لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان)7_7(

چەپی کورد و پرسی نەتەوایەتی

بۆ  دروست  تاکتیکی  هەڵبژاردنی  بێگومان 
پێوەندیی  ستراتێژی  واتە  ئامانج  بە  گەیشتن 
سیاسی  بارودۆخی  لەگەڵ  ڕاستەوخۆی 
سیاسەتی  و  واڵتەداگیرکەرەکان  کوردستان، 
هەیە.  جیهان  زلهێزەکانی  واڵتە  گشتی 
مافی شارۆمەندی  بیرۆکەی  ئەگەر  ئەمڕۆکە 
  و خودموختاری فەرهەنگی  وەاڵنێن، لەوەدەچێ 
لە بارودۆخی ئێستادا دوو بۆچوونی سەرەکی 
پێوەندیی  لە  کورد  ڕووناکبیرانی  نێوان  لە 
پرسی  چارەسەرکردنی  شێوەی  لەگەڵ 
ببیندرێ: کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد 
*یەکەم؛ لەم سەردەمەدا دروشمی سەرەکی  
گەیشتن بە واڵتێکی فیدراڵە، بەاڵم ئەگەر مافی 
کورد لەم چوارچێوەیەدا مسۆگەر نەکرێ، ئەوە 
زۆربەی  بکا.  جیابوونە  داوای  کوردە  مافی 
حیزب  و ئەو کەسانەی کە هۆگری ئەم بیرەن، 
مافی چارەنووسی کوردو تەنانەت سەربەخۆیی 
پێی  بە  ئێستا  بەاڵم  دەزانن  کورد  مافی  بە 
لێکدانەوەی بارودۆخی ئەمرۆ دانی ئەم دروشمە 
بە گونجاو نازانن. بە پیێ بۆچوونێک، بۆ گەیشتن 
بە سەربەرخۆیی پێویستە بە پێی هەلومەرجی 
ئەمرۆی کوردستان  و جیهان، السەنگی هیزی 
ئەم  زۆرینەی  بوونی  دەوڵەتەکان،  کوردو 
حیزبانە لە تاراوگە، دوور بوونیان لە کۆمەڵگای 
نەتەوەیی و  ئاگایی  ئاستی  نزمبوونی  کوردی، 
ئاستی  نزمبوونی  سەربەخۆییخوازی،  بیری 
کۆمەاڵیەتی–  ئابووری و  بنەمای  گەشەسەندنی 
ئاواتە  ئەم  وەدیهێنانی  بۆ  کوردستان،  سیاسی 
بچین.  بۆی  فیدراڵیزمەوە  کاناڵی  لە  دەبێ 
فیدراڵیزم بە پێی کۆتاییهێنان بە نەخشی ناوەند 
کاروباری  لە  نەتەوەکان  ڕۆڵی  بە هێزکردنی  و 
ژیانی خۆیان، دیاریکردنی سنووری جوغرافیای 
– مێژوویی و پێکهێنانی ستروکتوری دەوڵەتی 
سەربەخۆیی  ڕێخۆشکەری  دەبێتە  کوردی 
باوەڕە  ئەم  بە پێی  کوردستان.  ڕۆژهەاڵتی  لە 
پەیتا  پێکدێنی کە کورد  فیدراڵیزم ئەو دەرفەتە 
بۆ  خۆی  ڕێگای  کەمتر  خەرجێکی  بە  پەیتا 
گەیشتن بە ئاواتی دێرینە خۆی یانی سەربەخۆیی 
ببڕێ.  خۆی  سەروەری  کیان و  پێکهێنانی  و 
ڕووخانی  بەرهەمی  کە  واڵتانەی  ئەو  وێنە  بۆ 
حاڵەتەن.  لەو  نموونەیەک  سۆڤییەتن  یەکێتی 
پێکهاتنی کۆمارەکانی سۆسیالیستی لە یەکیه تیی 
ساڵی  لە  ئوکتۆبر  شۆڕشی  پاش  سۆڤییەتی 
نەتەوە بوون و  بە  بە هۆی  بوو  زایینی  ١٩١٧ی 
ئەو  دەوڵەتی  سیستەمی  و  دەزگا  پێکهاتنی 
گەاڵنەی کە لە کاتی تێزاردا لە ژێر زۆڵم و زۆری 
دەوڵەتی ڕووسیەدا بوون. بە ڕووخانی یەکێتی 
سۆڤییەت، ئەم کۆمارانە بە پێی هەبوونی بنەمای 
کامیان  هەر  سەربەخۆ،  واڵتێکی  بۆ  پێویست 
واڵتی سەربەخۆی خۆیان پێکهێنا و ڕایانگەیاند.
دروشمی  وەکو  سەربەخۆیی  *دووهەم؛ 
ڕێگای  تەنیا  تاکتیکی   و  ستراتێژیکی 
ئەم  بە پێی  کوردە.  کێشەی  چارەسەرکردنی 
فیدراڵیخوازی  بیرێکی  چەشنە  هەر  باوەڕە 
دەتوانێ کۆسپێک بێ لە سەر ڕێگای گەیشتن بۆ 
پێکهێنانی کیانی نەتەوەیی  و سەربەخۆیی کورد. 
ناوچە و  ئاستی  لە  کە  ئاڵوگۆرانەی  ئەو  بە پێی 
پێكهاتووە  ڕابردوودا  دەیەی  دوو  لە  جیهان 
بوونی  دەوڵەت  بە  و  سەربەخۆیی  کاتی 
سەربەخۆیی  داوای  دەبێ  و  گەیشتووە  کورد 
بکردرێ. ڕووداوەکانی پاش ڕووخانی یەکیه تیی 
سۆڤییەت  و بەرەی سۆسیالیستی لە ڕۆژهەاڵتی 
تازە و  واڵتی  چەندین  سەرهەڵدانی  ئورووپا و 
بەعسی  دەوڵەتی  ڕووخانی  سەربەخۆ، 
دەوڵەتی  پێکهاتنی  ئێراق  و  سۆسیالیستی 
کوردستان،  باشووری  نیوە سەربەخۆی 
تەیمور  دیموکراتیکی   دەوڵەتی  پێکهاتنی 
سەربەخۆیی  ویستی  سودان،  باشووری  و  
نەتەوەیی  قەیرانی  و  ئیسپانیا   کاتالۆنیای  لە 
هەروەها  یەکگرتوودا،  ئورووپای  لە  بلژیک 
سکاتلەند  سەربەخۆیی  بۆ  ڕێفراندۆم  قەبوڵی 
نزیکبوونەوەی  ئینگلیسەوە،  دەوڵەتی  الیەن  لە 
دەوڵەتێکی  پێکهێنانی  بۆ  فه لستین  پەیتای  پەیتا 

تووشی  جیهانی  کۆمەڵگای  هتد...  سەربەخۆو 
و  کردوە  سەرنجڕاکێش  گەورە و  ئاڵوگۆڕێکی 
نەکەوێ  لەم ڕەوتە وەپاش  پێویستە کوردیش 
و هەوڵ بۆ سەربەخۆیی و ڕاکێشانی بیروڕای 
بدا.)١( مەسەلەیە  ئەم  بۆ  جیهانی  گشتیی 
باس  جێگای  خااڵنەی سەرەوە  ئەم  تەواوی 
لێکدانەوەن، دەکرێ نوێنەرانی جۆراوجۆری   و 
مافی  بە  گەیشتن  شیوەی  بە  سەبارەت  کورد 
سەربەخۆیی  هەتا  فیدراڵیزمەوە  لە  کورد 
مەسەلەی  بەاڵم  هەبێ.  جیاوازیان  بیرورای 
سەرەکی ئەویە کە ئەوان باوەڕیان بەوە هەبێ 
کە پرسی کورد تەنیا بە پێکهێنانی سەروەری و 
ڕاشکاوی  بە  دەکرێ و  چارەسەر  خۆی  کیانی 
ئاستی  هەتا  کورد  نەتەوەی  مافی  پاریزگەری 
جیابوونەوە بن. لەم قۆناخەدا کوردی ڕۆژهەاڵت 
بەشەی  ئەو  بەرژوەندیی  پێی  بە  پێویستە 
خۆی  ڕەوای  مافی  بە  گەیشتن  بۆ  کوردستان 
تێبکۆشێ   و قۆناخ بە قۆناخ بە پێی هەلومەرجی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕێگای خۆی بۆ گەیشتن 
بە مافی ڕەوای کورد ببڕێ  و سیاسەتی خۆی 
بە بەشێکی دیکەی کوردستان گرێ  نەدا .«)٢(

»تا  دەڵێ:  ئەڵمانی[  ]فه یله سۆفی  هێگێل)٣( 
ئێستا هیچ کەس، هیج کات شتێک لە مێژوو فێر 
نەبووە«. ئەمە ڕاستە، بەاڵم ئەوە لەم ڕاستییە 
چەند  فێری  مرۆڤ  مێژوو  کە  ناکاتەوە  کەم 
پێویستە  و  دەکا  ژیرانە  و  بەکەڵک  وانەیەکی 
ئەنجامە  وەربگرێ،  دەرس  مێژوو  لە  ئینسان 
هەڵەی  بەالنیکەم  و  دەرکێشی  بەکەڵکەکانی 
خەتاکار  لێرەدا  نەکاتەوە.  دووپات  پێشینیان 
دەرسەکانی مێژوو نییە، بەڵکوو نەبوونی بڕشت 
وانانەیە.«)٤( ئەم  فێربوونی  بۆ  لێهاتوویی  و 
سەدەی  دوو  دڵتەزێنەکانی  ڕووداوە  تەواوی 
دەوڵەتی  نەبوونی  کە  نیشانی داوە  ڕابردوو 
کوردستان  کوڵۆنیبوونی  و  کورد  یەکگرتووی 
هۆی سەرەکی تەواوی ئەم بەسەرهاتە تااڵنەی 
سەدەی  لە  کە  میلیۆنییە   ٤٠ نەتەوەیەکی 
٢١یشدا لە مافە ڕەواکانی خۆی بێبەش کراوە 
و ئەم نوقسانە گەورەترین کۆسپی سەر ڕێگای 
گەشەسەندنی کورد لە تەواوی بوارەکانی ژیانی 
ئاواتەکانی  بە  گەیشتن  بۆ  کورد  ئەمڕۆیی دایە. 
لە  ڕێگایەکی  تەنیا  و  تەنیا  خۆی  مێژینەی 
پێشە، ئەویش خەبات بۆ دامەزراندنی دەوڵەت 
کورد  میللەتی  و سەروەریی خۆیەتی.  کیان  و 
و  هێمنی  بە  کاتێک  هیچ  سەربەخۆیی،  بێ 
وەک  کورد  ڕۆڵەی  و  ناگا  خۆی  ئاواتەکانی 
دەمێنێتەوە.  زاڵ  نەتەوەی  ژیردەستی  و  دیل 
ڕووداوەکانی چەند دەیەی ڕابردوو نیشانی داوە 
ناوچە  و  جیهانی  گۆرانکارییەکانی  تەواوی  کە 
گەیشتن  بۆ  پێویستی  ودەرفەتی  هەلومەرج 
لە  تەنیا  کورد  و  هێناوە  پێک  ماڤەی  بەم 
لە ئاستی  ڕێگای یەکیه تی و خەباتی ژیرانە چ 
نیوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  و  کوردستان 
ئاواتە  بەم  دەتوانێ  جیهانی دا  ئاستی  لە  چ  و 
بگا.  کوردستان«  »سەربەخۆیی  یانی  پیرۆزە 

سه رچاوه کان:
بیری  سەرکەوتن،  ڕەمزی  لەسەر  کورتەباسێک   )١
سەربەخۆیی خوازیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ، کامران ئەمێن ئاوە
ڕۆژهەاڵتی  لە  سەرەکی  درووشمی  و  کورد  کێشەی   )٢
ئاوە ئەمێن  کامران  مەسەڵە،  گەاڵڵەی  کوردستان، 
 August .٢٧ ( Georg Wilhelm Friedrich Hegel )٣
 in Berlin  ١٨٣١  November)١٤  ;in Stuttgart  ١٧٧٠
محوی  الزایف،  مولفان  کردستان،  تاریخ   )٤
منصور  ترجمە   ٣٠٨ ص  نتیجەگیریی  دیگران.  و 
آلمان.  ،  ٢٠٠٧ اول  چاپ  آوە،  امین  کامران  و  صدقی 

پاییزێکی ز وو دەستی پێکردبوو، دارەکان دەریان بەردابۆوە و الرەمل و بێ خەزەڵ 
لە ژێر زەختی ڕەشەبای پاییز دا بە هاش  و هوش دەیان نااڵند، دەتگوت بۆ لەسێدارەدان 
چاوەرێن  و بۆ دەرباز بوون ڕادەپسێن. باڵندەکانی نێو ئاوایی تەڕ و سیس، پۆل پۆل لێک 
هااڵبوون، لەهەر کەلێن  و قوژبنێک چەند دانەیەکیان پێکەوە سەریان بەیەکەوە نابوو، 
بەبێ شوێنی حاوانەوە داخوا کەی چنگی ڕەشی باشووی مەرگ سینگی یەکیان هەڵدرێ.
قورسایی کردبوو، خەلکیک  دڵی خەماوی خەڵک  لە سەر  پاییزی سارد  خەفەتی 
داگیرکەران  پۆستاڵی  ژێر  لە  کۆیلەتی  رەنجی  و  دەرد  و  ناخۆشی   هەموو  بە  کە 
ئەو  قورسایی  لەژێر  کوردکوژان  و  ئاسنی  و  ئاور  تۆپ  و  گرمەی  بەر  کەوتنە   و 
زوڵمە زۆرە لە مێژە لە وەرزیکی پاییز دا دەژین کە نە ژیانێکی سەرەتایی ئینسانی، 
بەڵکوو لە کوشتن  و بڕین ڕا بگرە هەتا  مووشەک  و فرۆکەکانی وێرانکەر و بارینی 
هەموو جۆرە گوللەیەک لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە بەسەر کوردی زۆڵملێکراودا 
دیکتاتۆڕیدا  ڕەشی  پەڵەهەوری  ژێر  لە  بەئاسوودەیی  ژیانی  ڕۆژی  بۆیە  دەباری، 
دەپڕژێ. کورددا  خەڵكی  بەسەر  لەجەمارانەوە  مەرگ  تۆزی  و  شاردراوەتەوە 
لەو پاییزە دا باران دەباری، بارانێکی بە خوڕ. لەگەڵ لە کەمیدانی باران جموجۆڵ لە 
کوچەکۆاڵن و نێو ئاواییدا دەستی پێ کردەوە. زرمەزرمی مندااڵن  و غارغارێنیان لەو 
ماڵ بۆ ئەوماڵ و نەرمە بارانی ئێسک سووک تۆزی خەمیان لە گوندەکە دەشۆردەوە. 
لە چۆمییان  دەتگوت  ئاوایی، هەموویان  نێو  هاتنە  پێشمەرگە  لەو دەم و ساتەدا 
و  نیشتمان  بۆ  خۆشەویستی  و  ئەوین   لە  پڕ  دڵی  و  باران  لەبەر  خوساو  داوە، 
پێشمەرگەکان  هاتنی  بە  خەڵکەکەیان.  باوەشی  خستبووە  خۆیان  کە  ئێستاش 
بزەی  و  دەکرد  رۆڵەکانیاندا  بە  باوەشیان  خەلك  گەشابۆوە،  خەڵکی  سیسی  دڵی 
ڕووی  پیشمەرگە  بوو  زۆر  ماوەیەکی  هەمووان.  لێو  سەر  کەوتبووە  شادی 
ئەو  بۆیە  نەکەوتبوون،  وەژوور  گوندە  لەو  بەتایبەت  و  ناوچە  ئەو  نەکردبووە 
کرد  بەدەسەاڵت  هەستی  خەڵک  و  سەرسەوز  بەهارێکی  بە  بوو  ئەوان  بۆ  پاییزە 
دەدا. خۆی  بۆ  بڕیار  بۆخۆی  و  سەربەخۆیە  بێ  کەمیش  ماوەیەکی  ئەگەر  کە 
پێشمەرگە بە سەر مااڵندا بەش بەش ببوون و لە هەموو شوێنێک تریقەی پێکەنین و 
شادی و خۆشی بوو. ژیانیک، ڕووناکاییەک، دەسەاڵتێکی خۆیی، ژیانێکی بەسەربەستی 
دەکوڵی. دروونیان  کە  ئاوایی  سەر  خستە  سیبەری  بێ  ماوەیەکیش  بۆ  ئەگەر 
هاتووچۆی خەڵک لەنێو ئاوایی گەرم بوو، هەموو دەم بەبزە و پێکەنین تەنانەت 
دەورووبەریش.  گوندی  چەند  گەیشتە  گوندە  ئەو  بۆ  پێشمەرگە  هاتنی  هەواڵی 
پێشمەرگە هەر تیمە پێوشوێنی ئەرکی پێسێردراوی کەوت و، پاش راپەڕاندنی هەموو 
کۆ  دیاریکراو  پێشدا  لە  لە شوێنی  تیمەکان سپێردرابوون،  بە  کە  حیزبی  ئەرکێکی 
بوونەوە و لە الیەن بەرپرسانەوە بەرەوشوێنی کاری سبەی دەستبەکار بوون. لە 
ئاوایی گامێشگۆلێ کە لە نزیک شاری میاندواو هەڵکەوتوە، پێشمەرگە لە نێو دوعای 
بەخێر و نزای خەڵکیدا و لە تاریکەشەوی ئەنگوستەچاودا لە ئاوایی وەدەرکەوتن.
نیوەشەو  یەکی  کاتژمێر  نەمابوو،  ئاسمانەوە  بە  هەور  بوو.  شەو  دەرەنگانی 
لەسەر جادەی بۆکان_ میاندواو ئەو دەستە پێشمەرگەیە کە پێکهاتبوو لە ٢٢ کەس 
هەنگاویان  »ئەحمەدی کۆر«  حاجیابادی  گوندی  بەرەو  و  گرتبوو  جادەیان  ملی 
خەلکێكدا  لەنێو  و  کوردستان  ناوچەی  قوواڵییترین  لە  کە  پێشمەرگەکان  دەنا. 
پێشمەرگەکانیش  بۆیە  دەهات،  پێشمەرگەوە  لەالی  دەژیان  بایەوە  بەو  کە  بوون 
فیکری  لە  و  دەکەن  لێ  پیشوازییان  چۆن  خەڵکە  ئەو  کە  دەگەڕا  دڵ  لە  شاییان 
بکەن. بۆ  باسی چییان  و  بڵێن چی  ئەواندا  گەرمی  نێو کۆڕی  لە  کە  بوون  ئەوەدا 
ئەو  بەرپرسانی  بوو.   ١٣٦٥ ساڵی  رەزبەری  ١٣ی  شەوی  ٣ی  کاتژمیری 
و  بدەن  پشوو  کوێ  لە  کە  بوون  ئەوە  تاوتوێی  خەریکی  پێشمەرگە  دەستە 
پایەگای   ٥ نێو  لە  شوێنە  ئەو  کە  دا  شوێنێکدا  لە  بڕیاریان  دواجار  بگیرسێنەوە. 
هەموو  وەک  هەڵکەوتبوو.  بۆکان_میاندواو  جادەی  میتریی   ٥٠٠ و  دوژمن 
باڵو  لی  کیسەخەویان  پێشمەرگە  و  ڕاپەڕی  نیگابانیی شەو  کاری  دیکە  ڕۆژەکانی 
ڕۆژی.  و  شەو   ٧ خەوێکی  کەوتنە  ڕۆژ،  سبەی  نیوەڕۆی  نیزیک  تا  و  کردەوە 
و  ستوون  دەیان  لە  پێشمەرگانەی  ئەو  دا.  رووی  دابا  رووی  نەدەبوو  ئەوەی 
هیچکات  ئەوانەی  شکاندبوویانن،  و  گەڕابوون  وەسەردوژمن  کەمیندا  و  هێرش 
گەمارۆیەک  و  داوێک  کەوتنە  دەکرد،  مەرگ  بە  گاڵتەیان  و  نەدەترسان  گوللە  لە 
هەمیشەیی  خەوێکی  چوونە  هەستن  خەو  لە  لەوەی  بەر  هێندێکیان  تەنانەت  کە 
و  دەرهاتبوو  کاالن  لە  کە  بوو  خیانەت  جەنجەری  دیسان  هەتاهەتایی.  و 
لەبەر  خۆی  دوژمن  هێزی  قەت  کات  ئەو  تا  پێشمەرگانەی  ئەو  گیانی  کەوتبووە 
پێشمەرگەکان  کەمتەرخەمیی  لەالیەک  و  خیانەت  لەالیەک  بەاڵم  نەگرتبوون، 
نەزانن. پێ  سەریان  نەگەنە  دوژمن  هێزی  هەتا  ئەوەی  هۆی  بووە  خۆیان  بۆ 
لەگەڵ  و  سەختەوە  و  توند  زۆر  گەمارۆیەکی  کەوتبوونە  پێشمەرگەکان 
و  توانا  کامیان  هەر  کە  وەج   بە  پێشمەرگەی  هەشت  دەستڕێژەکان  یەکەم 
ئەوەی  بێ  هەبوو،  دوژمنیان  کەسی  دەیان  تێکشکاندنی  ئازایەتیی  و  لێوەشاوەیی 
عەرزی. سەر  کەوتنە  پاییز  گەاڵی  وەک  هەبێ،  تفەنگیان  دەستدانە  دەرفەتی 
ڕاسان  دوژمن  لە  و  هاتن  وەدەنگ  دەسبەجێ  دیکە  پێشمەرگەکانی 
کاری  تازە  دوژمن  چڵکنی  تیری  بەاڵم  بوونەوە،  بەرەنگاریان  و 
گالبوون. خەبات  مەیدانی  شۆڕەسواری  هەشت  و  کردبوو  خۆی 
چیای تەرەغە هاواری لێ بەرز بۆوە و بانگی کرد لە ناوچەی ئەحمەدی کۆر کە 
تەرمیان کەوتۆتە  بە گوللەی دوژمنان  لە الوچاکانی شەڕەفپارێز  پۆلێک  بە،  بەئاگا 
سەر خاکی نیشتمان وهۆشت لە لەشی جوان وشیرینیان بێ. لەرزە و ناڵەیان هاوڕێی 
ئاهی بە سۆز و شین  و گریانی ناوچەی ئەحمەدی کۆڕ، هەوری ڕەشی خستە ناوچەی 
بۆکان  و هەورەتریشقەی ئەو هەورە دڵی هەموو دایکانی هەڵقرچاند. ئەوی چاوی 
بە بەژن و بااڵیان کەوتبوو، ئەوەی ئازایەتی ئەوانی بیستبوو، ئەوەی فیداکارییەکانی 
دیتبوون کە چۆن دوژمنیان بەچۆک دادێنا، رەشی پۆشی  و فرمێسکی هەڵوەراند...
ئەو برینە ئەوە نەبوو کە بکرێ ئاوا سووک و سانا ساڕێژ ببێ، بۆیە هەر چەند رۆژ 
دوای شەهیدبوونی ئەو قارەمانانە، هاوسەنگەرانیان زەبرێکی وەها گورچکبڕیان لە 
پەیکەری هیزی داگیرکەر دا کە ئیستاش تاڵەواری ئەو زەبرە لە گەروویان داماوەتەوە.
لە هەگبەی شاخ  و شۆڕش. بمێنێ بۆ الپەڕەیەکی دی،  با  باسی ئەو حەماسەیە 

* ئەو هەشت پێشمەرگە شەهیدە ناویان سمایل خورشیدی، سولیمان ئارامش، ڕەحمان 
چواردیواری، محەممەد حاجیابادی، سەرهەنگ ئەحمەدی، قاسم فەیزی، مەحموود قۆچاغی 

و هەمزە ئیفتخاری بوو

د. کامران ئەمین ئاوە

برایم چووکەڵی

»کوردم و داوای حقوقی پایەمالی خۆم دەکەم
ماڵی خومە مڵکی کورد، داوای مالی خۆم دەکەم

گەرچی الی ئاغا خەیاڵی خاوە فیکری میللیەت
من لەالم باشە هەتا ماوم خەیاڵی خۆم دەکەم

من لەدەس بیگانە قەت ناکەم شکایەت ئەی ڕەفیق
گەر شکایەت کەم لە چەنگی مام و خاڵی خۆم دەکەم«

هێمن خەزەلوەری ١٣٢٢

کاتێک ئەم ڕاستییە کە مەسەلەی کوردستان وەکوو واڵتێکی داگیرکراو نە لە بوون لە چوارچێوەی 
ئەم واڵتانە، بەڵکوو بە پێچەوانە بە دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کورد چارە دەکرێ ببێتە 
نێوەرۆکی فیکریی ئەم چەشنە حیزبانە، ئەو کات خەبات لە پێناوی سەربەخۆیی و پێکهێنانی دەوڵەت 
و کیانی نەتەوەیی دەبێتە ستراتێژیی سەرەکی ئەوان و لە پێناوی ئەم ئامانجەدا تاکتیکەکانی کاتیی 
بە پێی باڕودۆخ و پارسەنگی هێزەکان، ئاستی ئاگایی نەتەوەیی، ڕێکخستن و کۆکردنەوەی کۆمەڵی 
خەڵک لە دەوری ئەو دروشمانەی کە بزووتنەوی ڕزگاریخوازیی کورد لە پێناوی گەیشتن بە 
ئاواتی مێژووییان نزیک دەکاتەوە، تەنزیم دەکرێ و ستراتێژیی کورد فیدای تاکتیکی کاتی ناکرێ
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١٥ی خەزەڵوەری ١٣٩٦  _  ٦ی نوامربی٢٠١٧

کە  بێ  مانەوە  بۆ  خەبات  جۆرێک  ئەوەش  ڕەنگە 
بدەن  کوردانە  تایبەتمەندیی  خۆشە  پێیان  کوردەکان 
هێلکەی  وەک:  بەروبوومەکانیان  و  لەکەلوپەل  بەزۆر 
کوردی، ڕۆنی کوردی، مریشکی کوردی، بنێشتی کوردی، 
غیرەتی کوردی، میوانداریی کوردی، لێبووردەیی کوردی 
الیەنی  هەم  شت  زۆر  کردنەی  کوردی  بە  ئەو   ..... و 
باشی هەیە و هەم خراپ. باسی الیەنە باشەکانی ناکەم 
پەرەنەگرتن،  کورداندنە:  ئەو  خراپەکانی  لەالیەنە  بەاڵم 
نەچوونە  و  ئاڵوگۆڕ  پێکنەهێنانی  پێشەوەنەچوون،  بۆ 
هەر  واتە  کردنە.  باشتر  بۆ  ڕکەبەری  مەیدانی  نێو 
چونکە  و  بمێنێتەوە  هەروا  دەبێ  هاتوە  چۆن  شتەی 
بەشێک لەپێناسەی کوردییە نابێ دەستی لێ بدرێ. خۆ 
بەهێزکردنی هەستی  بۆ  هێندێک شت  ئەگەر کورداندنی 
بۆ خەبات  درێژەی  مەبەستی  بە  ئەویش  و  کوردایەتی 
کوردیکردنی  بە  ئیدی  باشە،  کارێکی  ڕزگاری 
بکا. یارمەتیمان  ناتوانێ  جیهانی  دیاردەی  هێندێک 
وێدەچێ  کە  شتانەیە  لەو  لەکوردستان  سیاسەتیش 
کوردێندرابێ چونکە ئێستا بەهاسانی دەتوانین سیاسەتی 
کوردی لەسیاسەتی جیهانی جیا کەینەوە. سیاسەت خۆی 
دەکەن  سیاسەت  ئەوانەی  و  واڵتە  بەڕێوەبردنی  عیلمی 
لەمەیدانی  ئینجا  و  بن  فێر  عیلمە  ئەو  دەپێشدا  دەبێ 
کۆمەڵگاکاندا  لەهەموو  بکەن.  لەسەر  کاری  بەکردەوەدا 
زۆر  ژمارەیان  دەکەن  سیاسەت  کردەوە  بە  ئەوانەی 
دەبن.  زیاد  و  کەم  بەردەوام  ژمارەش  ئەو  هەر  و  نیە 
لێهاتوو وەک شوغڵ سەیری سیاسەت  سیاسەتمەداری 
سەرکەوێ.  تێیدا  دەدا  خۆی  هەوڵی  هەموو  و  دەکا 
و  بەکۆمەڵگا  زیان  کە  کرد  وای  هەڵەیەکی  هەرکاتیش 
واڵت بگەیەنێ بە ئارامی واز لەسیاسەت دێنێ و خەریکی 
کارێکی دێکە دەبێ.  لەو شوێنانەی سیاسەت وەک عیلمی 
لەقەرەی  خۆی  کەس  هەموو  گرتوە  جێی  بەڕێوەبردن 
نادا و تەنانەت کەمتر وایە لێکدانەوەشی لەسەری هەبێ. 
زۆرتر وایە خەڵک دەڵێن: ئەوە کاری سیاسییەکانە و من 
شانسی  دیارە  کردنە  سیاسەت  جۆرە  ئەو  نازانم.  لێی 
سەرکەوتنی زیاترە و کۆمەڵگاش باشتر دەتوانێ لەخێر 
و بێرەکانی کەڵک وەرگرێ، چونکە مەهارەت و لێهاتوویی 
هەیە.  لێپرسینەوەشی  دیارە  و  دەدرێ  بەخەرج  تێدا 
داندراوە  لەسەر  ناوی سیاسەتی  ئەوەی  لەکوردستان، 
لەڕاستیدا تێکەاڵوێکە لەخەبات بۆ ڕزگاری و هەوڵدان بۆ 
گوشار خستنە سەر دەوڵەتانی حاکم بەسەر کوردستاندا 
کە مل بۆ مافەکانی کورد ڕاکێشن. ئەو حیزبە سیاسییانەش 
کە پێک دێن و ڕۆڵی ڕێبەریی خەبات وەئەستۆ دەگرن 
و  ناکەن  دروستەکەی  مانا  بە  سیاسەت  لەڕاستیدا 
حیزبە  هەموو  لەنێو  لەسەرە.  سیاسییان  ناوی  تەنیا 
الیەنگران  و  ئەندام  هەموو  کوردستاندا  سیاسییەکانی 
مافی  ئەندامان  هەموو  بەتایبەت  و  سیاسیین  بەگشتی 
ئەوەیان هەیە تەنانەت ڕێبەریی حیزبەکەش بگرنە ئەستۆ 
کە لەو حاڵەتەدا ئەرکی زۆر قورسیان دەکەوێتە سەرشان. 
ئەوە لەکاتێدایە نەک هەر عیلمی سیاسەتیان نەخوێندوە و 
لەسیاسەت بە مانا دروستەکەی نازانن، بگرە لەسیاسەتە 
چێشتی  ئەو  دەرناکەن.  سەرەدەر  کوردێندراوەکەش 
مجێورەی ئەمڕۆ لەبازاڕی سیاسەتی کوردستاندا بەرچاو 
دەکەوێ لەڕاستیدا بەرهەمی ئەو جۆرە سیاسەت کردنەی 
کوردییە کە هەتا دێ مەترسیدارتر و پڕ کارەساتتر دەبێ.
     لەوەش خۆشتر، لەکوردستان نەک هەر چاالکیی 
حیزبەکان و خەباتکارانی مەیدان سیاسیین، بگرە هەموو 
خەڵک بە ژن و پیاوەوە و زۆرجار تەنانەت مێرمندااڵنیش 
پڕ  ڕووداوە  لێکدانەوەی  و  دەکەن  سیاسەت  باسی 
گرێوگۆڵەکان وەئەستۆ دەگرن. بەتایبەت ئێستا کە تۆڕە 
سیاسەت  مەیدانی  ئیتر  دەستن  لەبەر  کۆمەاڵیەتییەکان 
هەر  بۆ  وایە.  خواردنەوە  ئاو  وەک  بۆتەوە  هاسان  وا 
پانەوە  بە  گەورە  چ  و  چووک  چ  سیاسی  مەسەلەیەکی 
خەڵک لێکدانەوەی لەسەر دەکەن و وای هەڵ دەشێلن کەس 
نازانێ سەرەتای ڕووداوەکە چۆن بووە. جا لەو حاڵەتانەدا 
سەری  و  سیاسییە  پێ  خۆیان  کە  سیاسییانەش  ئەو 
داوەکەیان بەدەستە چونکە سیاسیی ماهیر و لێهاتوو نین 
دەکەونە نێو ئەو هەموو شەپۆلە مەترسیدارەی لەهەموو 
الیەک ڕا بۆیان دێ. واتە ئەو سیاسیکارەی بە حیساب 
سیاسییە و لەڕاستیدا هەویش نیە، دەبێ چاوی لەزاری 
بۆچووننووس  و  نەزەردەر  و  »لێکۆڵەڕ«  هەزاران  ئەو 
دێننەوە چ  پەیتا وەبیری  پەیتا  کە  بێ  و »شرۆڤەکارە« 
شتێک ڕاستە و چ شتێک هەڵەیە. جا سیاسییە نەزانەکەش 
ڕەنگاوڕەنگە  لێکدانەوە  هەموو  ئەو  لەنێو  دەمێنێ  تێ 
وەک سیاسییەکی  بدا  یارمەتیی  کە  بژێرێ  هەڵ  کامیان 
سەرکەوتوو بناسرێ. لێرەدا بەشێک لەسیاسیکارەکانمان 
»شێروخەت« هەڵداوێن و بەهەر بارێکدا کەوت ئەویان 
نایەڵن  زیرەکترن  کەمێک  کە  ئەوانەش  دەکەن.  پەیرەو 
قسەی  ئەمڕۆ  واتە  کەباب.  نە  و  بسووتێ  شیش  نە 
دیکەیان.  ئەوی  هی  سبەی  و  دەکەن  تەئیید  ئەویان 

خۆالسە سیاسەتی کوردی ئاوایە...

لەهەر باخەی گوڵێک 

هەموو شتێک سیاسەت و 
هەموو کەسیش سیاسەتوان!

هەیاس کاردۆ

کات،  چرکە:  پازدە  و  خولەک  نۆ 
نادیار. هەورە. خەڵکێکی زۆر؛ ژن و 
پیاو ]پیر و گەنج[ و منداڵ ]کوڕ و کچ[ 

لە نێو پەرداخەکەمدا، بۆرانێک دەستی پێ کردوە. زرێبار 
لە ڕووبەڕوومەوە شکاوە و چەند درزێکی تێ کەوتووە. 
دڵۆپێک  گەر  و  تەوێڵم  کەوتووەتە  شەپۆلێکیش  چەند 
لە مانگیش بتکێتە چاوەکانم، ڕووناکی قەت وسە ناکا.
هیچ  لە  تۆ  نیگاکانی  شەو.  لە  پڕە  جانتاکەم 
هەڵمەتیش،  لەمبەری  نابێتەوە.  جێگەی  جانتایەکدا 
نایەن.  لەگەڵمدا  پێاڵوەکانم  بەندە.  لە  خۆرهەاڵت 
هەڵبژاردووە... ئادیداسیان  هاوڕێبواریی  وابزانم 
لەدایک  دڵتدا  لە  دووبارە  بهێڵە  دەدوێم:  لەگەڵیدا 
ماندووەکەمدا  دەنگە  بە  بهێنە  دەستێک  ببمەوە. 
هەڵمی  بە  کە  یاد،  بهێنەوە  نیگارەکانم  و 
قاپ. خستوومەتە  شووشەکان  لەسەر  هەناسەکانم 
لە  دەڵێم.  وێنەکانت  دەژیم،  لەگەڵیدا 
ملم؛  کردوومەتە  و  هەڵمگرتووە  »مێمۆری«یەکدا 
بزانن  بووم،  ون  بێوارەڕێگەیەکدا  هەر  لە  تاکوو 
بووە. مەڵبەند  کام  خەڵکی  شیتاڵبووە  جەستە  ئەم 
برسییەتی.  دەڵێم.  کۆڵبەندەکەم  نانی  زیزن:  لێم 
برسییەتیم  چۆن  تینوویەتی.  دەڵێم.  مەتارەکەم  ئاوی 
قەرزباری  بشکێنن؟  تینوویەتیم  و  بکەن  تێر 
قومێکیان  کانییانەی  ئەو  و  تۆم  دەستی  نانەڕەقەکەی 
بکەمەوە... کەلەپچەیان  تاکوو  پێ  بەخشیوم، 
لەوەتی  بڕۆن!  نایانەوێ  پێاڵوەکانم 
گەورەییت  لە  شەرم  زەریا  بیستوویانە 
ڕاناگەیەنێ  »ئێوێرێست«یش  چیدی  و  دەکا 

نیو بازنەیەکیان درووست کردووە. زۆزبەی ژنەکان 
خەم و دڵەڕاوکێ بە ڕوخساریانەوە دیارە. پیاوەکان 
ڕوخساری  نەفرەت  و  تووڕەیی  هەموویان  بەاڵم 
داپچڕیوە. زاریان  وڕ  و  گێژ  منداڵەکان  داگرتوون. 
کۆتەڵ  شتێکی  نیوبازنەکە  ناوەندی  لە 
داپۆشراوە.  ڕەش  چارشێوێکی  بە  ئاسا 
کۆگایەک  ڕۆکرابێ.  زەوی  لە  نیوەی  پێدەچێ 
ڕۆکراوە.  خەڵکەکە  بەردەمی  لە  بەرد 
بەردەکە  کۆگا  دەمی  لەبەر  ئایینی  مامۆستایەکی 
ڕاوەستاوە و بە زمانی عەڕەبی خەریکە قسە دەکات.
دوگمەی عەباکەی کراوەتەوە و پشتوێنێکی سپیی 

گوڵڕەشی بەستووە.
تەواو  قسەکانی  ئایینییەکە  مامۆستا  هەرکە 
دەکەوێ،  جووڵ  وەجووڵە  ڕەشەکە  کۆتەڵە  دەبێ. 
دەنگێک  دەبێتەوە.  بەرز  لێ  ناڕوونی  دەنگێکی 
تووتکەسەگی  قرووسکی  قرووسکە  شێوەی  لە 
لە کۆگاکە سەر  بەخێرایی دەچن  پیاوەکان  لێدراو. 
بەدوای  دوا  منداڵەکانیش  هەڵدەگرن.  بەردێک  و 
سەروو  پاڵەپەستۆ  بە  و  خێرایی  بە  پیاوەکان 
منداڵەکان  دوای  پیاو  دوو  هەڵدەگرن.  بەردێک 
دەگەرێنەوە و سەروو دوو بەردی دیکە هەڵدەگرن. 
دوو ژن بە خێرایی و بە پەلەپڕووزە، دوا بەدوای 

»بێتهۆڤێن«

پێاڵوەکانم پیاون

و  سەر  و  دادەکەن  بەردەکان  بە  پڕ  منداڵەکان 
خاوەخاو  بە  دیکە  ژنەکانی  هەڵدەگرن.  بەرد  دوو 
هەڵدەگرن. سەرووبەردێک  دەچن  بەسەبری  و 
دەڵێ:  بەرز  دەنگی  بە  ئایینییەکە  مامۆستا 
ڕەحیم  و  ئەڕڕەحمان  خودای  »ئێستاش 
ئەاڵهووئەکبەڕ.« ئێوەیە!  دەستی  لە  چاوی 
لە  یەکێک  بەپەلەکان  ژنە  لە  یەکێک 
هەڵدەکات.  کۆتەڵەکە  لە  بەردەکەی  دوو 
دەستی  لە  چاویان  هەموو  خەڵکەکە 
لە  بەردێک  مامۆستا  ئایینییەکەیە.  مامۆستا 
دەڵێن:  پێکەوە  هەموان  هەڵدەکات.  کۆتەڵەکە 
بەردەکانیان  بەیەک  یەک  و  »ئەاڵهووئەکبەڕ« 
جووڵەکانی  کۆتەڵەکە  هەڵدەکەن.  کۆتەڵەکە  لە 
قورووسکەکانی  و  نووزە  دەنگی  دەبێ؛  زۆرتر 
دەبێ.  بزر  خەڵکەکەدا  غەڵبەغەڵبی  و  هاوار  لەنێو 
سوور. بەردی  لە  دەبێ  پڕ  کۆتەڵەکە  داوێنی 
خولەکی حەوت و یەک چرکە: »ئەم ویدۆیە بەهۆی 
الدان لە یاساکانی یووتیووب و، نەدانی مافی کۆپی 
ڕایتی مووزیکی »بەیانییەکی لەخمدا خەماڵو« ـی 
بێتهۆڤیێن و بەکارهێنانی، بەبێ ئیزنی، سڕایەوە.«

هاتوونەتە  هێرەمەکان  »میسر«یشەوە  لە  بیستوویەتی  نییە.  لووتکەیەک  لەو  بەرزتر  کە 
کوردستانە. چیاکانی  حەماسەکانی  ئێمە،  لە  سەرسووڕهێنەرتر  گوتوویانە:  و  چنگ  سەر 
کۆڵبەندیش  و  پووزەوانە  و  بەخەبەرە  جامانە  دەزانن  چونکه  بڕۆن!  نایانەوێ  پێاڵوەکانم 
بوژاوەتەوە. سەنگەر  هەرێمی  و  وەستاون  ڕاست  شار  و  شاخ  دەزانن  چونکە  گوڕمیچە؛ 
ڕێگای  شەو،  لە  پڕ  جانتای  بە  و  پێپەتی  و  بەجێ  ناهێڵم  پێاڵوەکانم  قەت  منیش  بۆیە 
بکەن... پیاسە  تەنیا  و  تەنیا  لەوەی  پیاوتر  پیاون،  پێاڵوەکانم  پێش.   ناگرمە  بێ  ئەوی 

ئاکام زرێبار

_چ ناکرێ نا...
_ پەککو لەو بێ کەسییە. کێ ئەو میللەتە سەر بە هەشەی تەلیسم کردۆ...؟

گوتم: قەڵەمەکەت نەهێشت هەمووییت تاشی
بۆی ڕاداشتم 

_ها بیگرە! الی بە ال
ئەهەیەکم بۆ کرد بە پێکەنینەوە گوتم : نامهەوێ، بۆخۆت. پشتتی پێ بخورێنە 

هەستا سەرپێ و پاتۆڵەکەی تەکاند. چاوی لە گڵۆپی ئەو ماشێنە هەڵنەدەگرت کە 
خەریک بوو بەرەو ڕوومان دەهات.

غوتم : بەو نوێژی نیوڕۆیە ئەوە گڵۆپانە...
پەڕییە نێو قسەکەم. بە دەنگێکی گڕەوە 

_ قەت دیوتە؟ سەر لە نوێ دەبێ لە ئەی ڕەقیبی هەوەڵێ ڕا پێدا بێینەوە؟
ئیدی دایە پڕمەی گریان.

ڕامان سۆفی سوڵتانی

)لە ئەکاونتی فەیسبووکی ناوبراو وەرگیراوە(

کەرکووک
دامە دەستی. بێ ئەوەی چاوی لێ بکا، بێ ئەوەی سەر هەڵبڕێ، لێی 

وەرگرتم. بە قوونەکەی دەستی برد پشتی پێ خوراند.
گوتم: چەقۆ تیژەکەت پێ ماوە؟

_ ئا، بۆ؟
_بۆم دادە! نووکی ئەو قەڵەمەم بۆ دادە!

دەستێکی فەندەکەکەی لە باخەڵی دەرهێنا و دەستەکەی دیکەشی لە 
جگەرەکەی دەگەڕا.

_دیتت؟
زانیم چی لە مێشکی دایە. زوو گوتم : ئەو دیو؟

_ئم. کەرکووکی دەڵێم
_ ئەی نەیبینم؟

_ چ ببینی. هەرچی کەسم مردبا هەر ئەوەندەم خەفەت ڕە دڵی دەنیشت. 
بری دە بری خودای مردبام و ئەو ڕۆژەم بە چاوان نەدیتبا.

پێموابێ جگەرەکەی بوو لە گیرفانی پاتۆڵەکەیدا کەوتبووە بەردەستی. بە 
لەرزە لەرزی سەر قامکەکانی زوو زوو رێکی دەگوشی.

_ پەککوو لەو ماڵوێرانییە، پەکوو... قەت سەاڵم لێ ڕانەبوو 
_ شەنگاڵیشت زانی؟

دەستی لەو شتەی کە پێم وابوو پاکەتی جگەرەکەیەتی بەردا. چاوی بە 
مۆلەق وەستا 

_ شەنگاڵ چی؟
_ دەی شەنگاڵیش

سەری بەردابۆوە و لێوەکانی دەلەرزی. چەقۆ دەسک کەڵەشاخەکەی 
زوو زوو بە دمی قەڵەمەکەمدا دەهێنا.

ماشێنێک لە دوورەوە بەرەو مااڵن دەهات. بەو ئیوارە ڕووناکە چراکانی 
داگیرساندبوو. قوڵپی گریانێک ئەوکمی ئاخنیبوو. نەمدەزانی چۆن 

بیڕەوێنمەوە پێم نەزانێ.
گوتم: ئەو سەگبابە بەو ڕۆژی ڕوونە ئەو گڵۆپە زەقانە چیە لە چاوی 

ئێمەی گرتوە؟
دووکەڵی جگەرەکەی لە کونە لووتیەوە لوولی دەکرد و گێژی دەخواردە 

نێو گەرووی 
_خۆ دیوتە؟ ئەوجاریش نەکرا . 

ناسر فەتحی
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کۆچی دوایی عەلی ئەشرەفی دەرویشیان، چیرۆکنووس و لێکۆڵەری کورد

کۆتایی خولێکی دیکەی فێرکاریی ڕێنووسی کوردی لە ناوچەی بانە

لە هەورامان ڕێز لە عوسمان هەورامی گیرا

پیشاندانی کورتە فیلمی منداڵێکی کورد لە فێستیڤاڵێکی ئیتالیا 

به ر له  مااڵوایی

گەورە کەلێنێکی 
)بەبۆنەی کۆچی دوایی عەلیئەشڕەفی دەرویشیان(

جاروبار بنیادەم هەقیەتی گلەیی لە ڕۆژگــار و ئاسمان 
بکا و ساڵێک لە سااڵن بە ساڵی نەهامەتی بژمێرێ. ساڵی 
١٣٩٦ی هەتاوی )٢٠١٧ی زایینی( بۆ ئێمەی کورد یەکێک لە 
ساڵە بەرلۆمەکانە. ئەو هەموو غەدر و ناهەقییەی لەم ساڵەدا 
لەالیەن دەوڵەتەکانەوە لە کورد کرا و ئەو شەڕ و مەرگ و 
ماڵوێرانییە کە بەسەریدا سەپا بەس نەبوو، مەرگی هەڵکەوتە 

و دەستەبژێرەکانیشی لێبوو بە سەربار. ئاسان نیە هەموو ئەو خەسارە ئینسانییانە کە 
لەم ساڵەدا لە کورد کەوتوون لە کاتێکی پڕکەسەری وەک ئێستادا وەبیر بێنەوە. بەاڵم 
هەر بۆ نموونە دەڵێین ئەمساڵ لەنێو ڕێبەران و بیرمەندانی دنیای سیاسەتدا ئێمە لە غەمی 
لەدەستدانی دەستەبژێرانی وەک نەوشیروان مستەفا، ڕێکخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان؛ 
عەزیز محەممەد، کەسایەتیی گەورەی سیاسی و سکرتێری پێشووی حیزبی شیووعیی 
عێڕاق و مام جەالل، سەرکۆماری پێشووی عێڕاق و سکرتێری گشتیی یەکیەتیی نیشتمانیی 
کوردستاندا دانیشتین. دوایەش نۆرە گەیشتە گەورەگەورەکانی دنیای ئەدەب و لەوەشدا 
دوێنێ کەریم زەند، ئەدیب وگەڕێدە و مێژووناسی ناسراو و ئەمڕۆ گەورە نووسەر و 

توێژەری بەتوانای ئەدەبی، عەلیئەشڕەفی دەرویشیانمان لەدەست چوو.
عەلیئەشڕەفی دەرویشیان گەورەنووسەری کوردی کرماشانی بۆ ئۆگرانی ئەدەب و 
زمان و کەلتووری کوردی لەوە ناسراوترە پێویستیی بە ناساندن هەبێ و لەوەش زۆر 
گەورەترە لە وتارێکی کورتی قەڵەمێکی کولدا هەقی خۆی بدرێتێ. ئەوەی لێرەدا دەنووسرێ 
تەنیا هەڵڕشتنی دڵۆپێک لە دەریای کەسەری لەدەستدانی ئەو و باس لە پەراوێزی توانا 
ئەدەبی و فەرهەنگییەکانی ئەو بلیمەتەیە. هەوڵ بۆ دەرخستنی قوواڵیی ئەدەبی و سیاسیی 
دەرویشیان کاری توێژەر و لێکۆڵەرێکی وەک خۆیەتی کە لە بەرهەمێکی سەدان الپەڕیدا 

)ئەگەر نەڵێم هەزاران الپەڕی( هەقی خۆی بداتێ.
پێگەیشتووی ئەو گەورەشارەی کوردستانە.  لەدایکبووی کرماشان و  عەلیئەشڕەف 
دەگەڵ ئەوەی وەک هەموو ڕۆڵەکوردێکی ئەو سەردەمە و تەنانەت ئێستای خۆرهەاڵتی 
کوردستانیش لەمافی خوێندن بە زمانی کوردی بێبەش بووە، بەداخەوە بۆی نەڕەخساوە 
ببێتە نووسەرێکی کوردی کوردینووس. بۆیە بەرهەمەکانی لەباری فۆڕمەوە بەشێکن لە 
ئەدەبی فارسی و چبەشێکیش! بەاڵم لەبواری نێوەرۆکدا لە هەربارێکەوە لێیان بڕوانی لە 
خزمەتی زمانی کوردی، مێژووی کورد، خەباتی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەیی کورد و خەباتی 
مافخوازانەی چینە چەوساوەکانی کۆمەڵی کوردەواریدان. ئەو لە ناساندنی کەلەپووری 
ئەدەبیی کوردیدا بە کۆکردنەوەی پەند و مەتەڵ و ئەفسانە کوردییەکان بەڕاستی ڕەنجی 
فەرهادی کێشاوە و کوردی وەک نەتەوەیەکی خاوەنزمان و ئەدەب و حیکمەت و مێژوو 

بە جیهانییان نیشان داوە.
بە حوکمی ئەوەی چەند ساڵێک وەک مامۆستای قوتابخانە لە گوند و لەنێو چەوساوەترین 
چینەکانی کۆمەڵ خزمەتی کردوە و دەگەڵ غەم و ئێشوئازاری خەڵکی بێبەشی الدێ ژیاوە، 
لە بەرهەمە بەهێز و بەپێزەکانیدا توانیویەتی پانۆڕامایەک لە ژیانی پڕمەینەتیی چەوساوەکان 
ئۆگرانی  بەر چاوی خوێنەران و  بخاتە  بێدەرەتانەکان  و  هــەژار  بەتایبەتی گوندنشینە 
نووسینەکانی خۆی. جگە لەمانە ئەندامەتی یان الیەنگری لە حیزبی توودەی ئەو سەردەمەدا 
کە بە حیزبی چین و توێژە بێبەشەکانی کۆمەڵی ئێران دەژمێردرا ئەوی بۆ هەمیشە کردە 
نووسەرێکی چەپ و زمانحاڵی چەوساوانی دەستی سەرمایەداری و فیئۆدالیزم و ڕێژیمی 
پاشایەتی، نوێنەری بەرهەقی جیهانخۆران لە ئێراندا. خوێندنەوەی ڕۆمانی چواربەرگی و 
هەزاران الپەڕیی )سالهای ابری( »هەورە ساڵەکان« کە بەجۆرێکی شیرین و دڵگیر مێژووی 
خەباتی ئازادیخوازانەی گەالنی ئێران لەو ڕۆژگارەدا دەگێڕێتەوە، ئەم ڕاستییە بە جوانی 

نیشان دەدا.
بە خوێندنەوەی بەرهەمەکانی عەلیئەشڕەفی دەرویشیانیش مرۆڤ کەموزۆر دەتوانێ پەی 
بە گەورەیی و توانا و زانایی ئەو ئینسانە بەرێ. بەاڵم ئەوکاتە دەتوانی بزانی عەلیئەشڕفی 
دەرویشیان کێیە کە بەخت یارت بووبێ لە نیزیکەوە لەگەڵی ئاشنا بی )خۆزگەم بەو کەسانە 
کە بۆیان ڕخساوە زۆرتری ببینن و بدوێنن(. نووسەری ئەم دێڕانە تەنیا سێ جار )جارێک 
لە باشووری کوردستان و دووجار لە ئورووپا( شانسی ئەوەی هەبووە لە نزیکەوە بیدوێنێ، 
ئەویش هەر جارە بۆ سێچوار سەعات و دواجاریشیان دوای تووشبوونی بەو نەخۆشییە 
کە بەداخەوە سەرەنجام بەچۆکیدا هێنا. بەهەق ئەم چەند سەعاتە بۆ من دەرفەتی تەمەن 
بوون و تا ماوم لەبیریان ناکەم، چونکە تەنیا لەو دەرفەتانەدا بوو کە بنیادەم دەیتوانی بزانێ 

ئەو پیاوە چدەریایەکە لە زانست و ئاگایی و مرۆڤایەتی و مرۆڤدۆستی.
ڕەنگە هەر نەبێ بەشێک لە ڕووناکبیرانی کورد بزانن کە ئەمن کۆمەڵە چیڕۆکی )از این 
والیت(ی مامۆستام لەژێر ناوی »هەتاو«دا کردە کوردی و چاپ و باڵوم کردەوە. یەکێک 
لە خۆشییەکانی ژیانم بوو کە هەم بە نووسین هەم لەکاتی دیدارماندا ئەم وەرگێڕانەی 
پەسند کرد. لە دوادیدارماندا ئەو پێشنیاری کرد و بۆخۆشم دەمێک بوو حەزم دەکرد 
ڕۆمانی )سالهای ابری(یش بکەمە کوردی. بەاڵم گیروگرفتی من ئەوە بوو کە پەند و مەتەڵ 
و گۆرانییە کوردییەکانی نێو ئەو ڕۆمانەی کردبوونە فارسی و ئەمنیش نەمدەویست لە 
فارسییەوە بیانکەمەوە کوردی چونکە پێم وابوو ڕەسەنایەتییەکەیان دەچێ. بۆیە داوام لێکرد 
کە بە هاوکاریی شاناز خانمی هاوسەری هەموو دەقە کوردییەکانم بە ژمارەی الپەڕەوە 
بۆ بنێرێ تا وەرگێڕانەکەم بەکەلک و بێئیراد بێ. هەرچەند پێشنیارەکەمی پەسند کرد بەاڵم 
بەداخەوە پێموایە بەهۆی نەخۆشی و گرفتارییەوە نەیانتوانی بۆم بنێرن و ئەمنیش ئەو 

دەرفەتەم لەدەست چوو.
بە هەموو پێوانەیەک لەدەستچوونی عەلیئەشڕەفی دەرویشیان بۆ زمان و ئەدەب و 
مێژووی کوردی خەسارێکی گەورەیە و کەلێنێکی بەجێ هێشتوە کە پڕکردنەوەی وەختێکی 
بەتایبەتی  بەڕێزەکەی  لەبنەماڵە  سەرەخۆشی  پڕبەدڵ  بەوبۆنەیەوە  دەخایەنێ.  درێــژ 
شانازخانمی هاوسەری و کاکە بێهڕەنگی کوڕی دەکەم و لەوەش زیاتر سەرەخۆشی لە 
کۆڕی ئەدیبان و ئەدەبدۆستان و خەڵکی بەشەرەفی کوردستان دەکەم. دڵنیام ناو و یادی 
ئەو گەورە نووسەرە بۆ هەمیشە لە کاناڵی بەرهەمە ناوازەکانیەوە لە دڵی دڵسۆزانی زمان 

و ئەدەب و مێژووی کوردیدا دەمێنێتەوە.
ڕووحی مامۆستای نەمر شاد و تەمەنی ئازیزانی درێژ، رێگاکەی ڕێگای ژیاندنەوە و 

بووژاندنەوەی کەلەپووری نەتەوەیی کورد بەردەوام بێ و سەبووری بۆ هەمووان.

و  لێکۆڵەر  چــیــرۆکــنــووس،  ــان،  ــشــی دەروێ ــەشــرەف  ئ عــەلــی 
بە  خزمەت  تەمەنێک  دوای  کرماشانی  کــوردی  ڕووناکبیری 
ئەدەبیات و بە جێهێشتنی دەیان چیرۆک و ڕۆمان و توێژینەوەی 
فەرهەنگی و مێژوویی لە تەمەنی ٧٦ ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان کرد.
ــان  ــشــی ــی ئـــەشـــرەف دەروی ــی چــیــرۆکــەکــانــی عــەل ــوەڕۆک ــێ ن
و  بــوون  کۆمەاڵیەتی  ویستی  و  ڕەخــنــە  و  پــەیــام  هەڵگری 
دەکــەن  چینایەتی  و  نەتەوایەتی  ستەمی  لــە  بــاس  هــاوکــات 
ــوو چــەکــێــک بــەکــار  ــ ــەمــەکــەی وەک ــە وتـــەی خـــۆی قــەڵ و، ب
و  کۆمەاڵیەتی  نایەکسانیی  و  ناتەبایی  بە  بەرانبەر  هێناوە 
. دیکتاتۆرەکاندا  دەوڵەتە  دەستەی  ژێر  ئێرانی  لە  سیاسی 
دەیان چیرۆک  کە خاوەنی  بەناوبانگە  نووسەرە  ئەو  قەڵەمی 
هەم  و  پاشایەتی  ســەردەمــی  لە  هــەم  ئەدەبییە،  وبەرهەمی 
کــرا.  قــەدەغــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  هاتنەسەرکاری  دوای  لــە 
تەرخانکردنی  بە  چیرۆکنووسی  کــاری  لە  جیا  دەروێشیان 
ئێرانی  ئەفسانەکانی  فەرهەنگی  خــۆی  تەمەنی  لە  ســاڵ   ٢٢
بەرهەمەکانی  ئەگەرچی  هەروەها  کرد.  ئامادە  بەرگدا   ٢٠ لە 
بەاڵم  نــووســراون،  فارسی  بە  دەروێشیان  ئــەشــرەف  عەلی 
نێوەڕۆک و سۆژەی چیرۆکەکانی  بەهۆی ئەوەی کە هەموو 
تایبەت بە کۆمەڵگەی کوردەوارییە هەربۆیە لەالیەن وەرگێڕە 
پێوەندییەشدا  لـــەو  و  دراوە  پــێ  گرینگی  کـــوردەکـــانـــەوە 

ــەن زادە کــۆمــەڵــە چــیــرۆکــێــک لە  ــەسـ مــامــۆســتــا عــەبــدوڵــاڵ حـ
ــوردی. ــ ــاو«دا کـــردۆتـــە ک ــ ــەت ــ ــاوی »ه ــرنـ نـــاوبـــراوی لــە ژێـ
دوایــی  کۆچی   هەواڵی  بــاڵوبــوونــەوەی  لەگەڵ  باسە  شایانی 
بە  ئەمنیەتییەکان  ــدە  ــاوەن ن ــان،  ــشــی دەروێ ئــەشــرەف  عــەلــی 
تەرمی  کــە  گــرت  ــەوە  ل پێشیان  نــاوبــراو  ماڵی  گــەمــارۆدانــی 
تەنانەت  بــنــێــژرێ،  ــەوێ  لـ و  کــرمــاشــان  بچێتەوە  نــاوبــراو 
»ظهیرالدولە«ی  گۆڕستانی  لــە  تــەرمــەکــەی  نەیانهێشتوە 
هونەرمەندان  ناشتنی  شوێنی  بە  تایبەتە  کە  بنێژرێ  تــاران 
ــی بــەنــاوبــانــگ وەکـــوو »ئــەحــمــەد شــامــلــوو«. ــووســەران و ن

ــی نـــۆژیـــن بە  ــی ــەت ــەاڵی ــۆم ــی و ک ــگ ــەن ــەره ــی  ف ــەن ــجــوم ــەن ئ
ڕێنووسی  و  ــان  زم خەمخۆرانی  و  مامۆستایان  هیممەتی 
خولێکی  بانە  ــوارووی  خــ بۆیەنی  شــارۆچــکــەی  لــە  کـــوردی 
بەڕێوەبرد. سەرکەوتوویی  بە  کوردییان  زمانی  فێرکاریی 
ــبــەتــدا کــە لە  ــای ــە و لــە ڕێــوڕەســمــێــکــی ت ــەی ــۆن ــەو ب ــەر بـ هـ
شارۆچکەی بۆیەن بەڕێوەچوو، رێز لە مندااڵن و بەشدارانی 
کــۆرســەدا  لــەو  بەشدارییان  بــڕوانــامــەی  و  گیرا  خولە  ئــەو 
شێعر  و  وتـــار  کۆمەڵێک  فەرهەنگییە دا  کـــۆڕە  ــەو  ل ــێــدرا.  پ
چاالکییەکی  چەند  و  شانۆیەک  نواندنی  و  کــران  پێشکێش 
ــوون. ــۆڕە بـ ــ ــەو ک دیــکــەی هـــونـــەری بــڕگــەکــانــی دیــکــەی ئـ
کۆمه اڵیه تی  فه رهه نگی  ئه نجومه نی  دیکەدا  چاالکییەکی  لە 
له   بانه   به   مــیــراوای خـــواروو ســه ر  له  گوندی  )نــۆژیــن(یــش 
سه رجه م دوو که السی کوردیدا که  پێک هاتبوو له  ٤٢ قوتابی 
تەواوکردنی  بڕوانامه ی  و   ڕێزنامه   گه وره سااڵن،  و  مندااڵن 
ئەو کۆرسەی خوێندنی دا به  قوتابیانی ئه و گونده. لەم کۆڕەدا 

کە به  به شداریی خه ڵکی ئاوایی و چاالکانی ئه نجومه نی نۆژین 
لەالیەن  ســروود  کۆمەڵێک  چوو،  به ڕێوه   میوانێک  کۆمەڵە  و 
لەسەر  باسێک  و  وتــار  چەند  و،  کــران  پێشکێش  مندااڵنەوە 
خوێندرانەوە. دایکی  زمانی  بە  خوێندن  و  فێڕبوون  گرینگیی 

دەیە  چەند  نیشانەی  بە  خــەزەڵــوەر،  ٢ی  سێشەممە  ڕۆژی 

خزمەت بە هونەری گۆرانیی سیاچەمانە لە ناوچەی هەورامان، 
ڕێز لە هونەرمەندی سیاچەمانەبێژ »عوسمان هەورامی« گیرا.
ئەم ڕێوڕەسمە لەالیەن کەمپەینی مێهربانییە چووکەکان گیرا 
و لەو کۆڕەدا وێڕای باس لە خزمەتە هونەرییەکانی مامۆستا 
عوسمان هەورامی، چەند چاالکییەکی هونەری پێشکێش کرا.
هەتاوی،  ١٣١٤ی  ساڵی  لە  هــەورامــی،  عوسمان  مامۆستا 
بــووە. دایــک  لە  پــاوە  بە شــاری  لە گوندی »كێمنە« ســەر 
 ٧٠٠ هــــــونــــــەریــــــدا  ژیــــــانــــــی  مـــــــــــاوەی  لــــــە  ئــــــــەو   
ــار كـــــــردوە. ــ ــۆمـ ــ ــی كـــــوردیـــــی هــــــەورامــــــی تـ ــ ــران ــ ــت ســ
ئەزموونی  بۆنەی  بە  زیاتر  هــەورامــی  عوسمان  ناوبانگی 
بە  کـــوردەواریـــدا  ــە  ل و  سیاچەمانەیە  وتــنــەوەی  ــە  ل ئــەو 
ناسراوە. سیاچەمانە«  باوکی  و  هــەورامــان  »بولبولەکەی 

ــی  ــم ــل ــی ــە ف ــ ــ ــورت ــ ــ ک
خەڵکی  مــنــداڵــێــکــی 
سەقز لە فێستیڤاڵێکی 
گــریــنــگــی ئــیــتــالــیــا 
دەدرێ. پـــێـــشـــان 
ــوار فــــەرەج زادە،  ژیـ
خەڵکی  مــنــداڵــێــکــی 
ــزە  ــ ــەق شــــــــاری ســ
بــە  فــیــلــمــێــکــی  و 

توانیویەتی  و  هێناوە  بەرهەم  ئێمە«ی  کۆاڵنی  »چۆلەکەکانی  ناوی 
بگەیەنێ. ئیتالیا  لــە  سینەمایی  فێسیڤاڵێکی  بــە  فیلمە  ــەو  ئ ــەو  ئ
ــووە و  ــەرهــەم هــات ــەو کــورتــە فیلمە زســتــانــی ســاڵــی ڕابــــردوو ب ئ
دەنیشنەوە. ماڵەکەیان  سەربانی  لە  کە  دەکــا  چۆلەکانە  لــەو  بــاس 
بیستەمین  ــە  ل ــااڵن  ــ ١٢سـ ــەن  ــەم ت ــواری  ــ ژیـ فــیــلــمــەی  ــەو  ئـ ئێستا 
ــی “مـــــارانـــــۆ راگـــــــــــازی”ی ئــیــتــالــیــا  ــگـ ــانـ ــاوبـ ــەنـ ــی بـ ــاڵ ــڤ ــی ــســت ــێ ف
ــا. ــ ــەو فــســتــیــڤــاڵــەدا دەک ــ ــداری كــیــبــڕکــێــی ئ ــەشــ ــ وەرگــــیــــراوە و ب
١٢ی  تــا   ٦ ڕێــکــەوتــی  ــازی،  ــ ڕاگ مــارانــۆ  فێستیڤاڵی  باسە  شایانی 
دەچــێ. بەڕێوە  ئیتالیا  »نــاپــل«ی  شــاری  لە  ئەمساڵ  ســەرمــاوەزی 

عەبدوڵاڵ حەسەنزادە
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