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فیدراڵ دا دێموکراتیکی  ئێرانێکی  چوارچێوه ی  له   کوردستان  کۆماری  دامه زرانی 
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خوێنی کاڵتری کوردان!
عه لی بداغی
بوومه له رزه یه کی به هێز به  گوڕیی سه روو حه وت ڕیشتێر له  ڕۆژهه اڵتی کوردستانی داوه ، ئاماره  ڕه سمییه کان ده ڵێن نیزیک به  500 که س گیانیان له  ده ست داوه ، زیاتر له  7000 که س بریندارن، به  سه دان باڵه خانه  و  به  هه زاران 
ماڵ کاول بوون و چیدی نابنه وه  جێ و مه کانێک بۆ ژیان، ئه وانه  خه م و ئازارێکی قورس و ناخهه ژێنی هه موو کوردێکه ، به اڵم ئه وه ی تاڵتره  بینین و ده رکه وتنی هه ندێ ڕاستییه  که  باشتر ته عبیر له  دۆخی کورد له  ئێراندا ده که ن.
بــوون  بریندار  کــه س   230 نیزیک  و  دا  ده ســت  لــه   گیانیان  کــه س   30 تــا   20 نــێــوان  لــه   ڕووداوه دا  ــه و  ل گــرت.  ئــاگــری  »پالسکۆ«  بینای  تـــاران  لــه    )1395( ڕابـــردوو  ساڵی  بــه فــرانــبــاری  30ی  ڕۆژی 
ناخۆشه   و  تــاڵ  ڕووداوه   ئــه و  بــۆ  ده وڵـــه ت  بــوونــه .  ماڵێ  بـــه ره و  و  کــرا  بــۆ  پزیشکییان  چــاره ســه ری  ده رمانییه کان  نــاوه نــده   لــه   الق  لــه ســه ر  که سیان   180 لــه   زیــاتــر  ڕه سمییه کان  ڕاگه یه ندنه   به پێی  کــه  
ــه زاران  هـ کــاولــبــوونــی  و  قــوربــانــی  لــه  7500  زیــاتــر  ــرا  ک ــاس  ب وه ک  کــه   ده دا  کــرمــاشــان ڕوو  پــارێــزگــای  گــه وره کــه ی  کــاره ســاتــه   ــر  دواتـ مــانــگ   10 ڕاگــه یــانــد.  ئــێــران«دا  ئاستی  لــه   »ماته مینیی گشتیی 
ئێران! نەک  بێ،  کوردستان  خه ڵکی  و  کورد  خه می  ده توانێ  ته نیا  خه ساره کانی  و  بوومه له رزه یه   ئه و  دی  واتایه کی  به   ڕاده گه یه نێ،  ماته مینی  کرماشان  له   ته نیا  ده وڵــه ت  به اڵم  لێکه وته وه ،  خانووی  و  ماڵ 
دی  واڵتــانــی  و  یه کگرتووه کان  نــه تــه وه   ڕێــکــخــراوی  و  نییه   پێخه ف  و  ڕاخـــه ر  و  خــێــوه ت  و  ــه ن، سه رماوسۆڵه یه   ده کـ بــه هــانــاوه چــوون   داوای  خه ڵک  بـــوون،  خــانــه والن  بــێ  کــه س  هـــه زار   70 لــه   زیــاتــر 
کۆمه ڵه   و  کۆڕ  داوای  بۆ  بایه خێک  و  گرینگی  نه   و  ــه وه   ده دات خه ڵک  داوای  وه اڵمــی  نه   ده وڵــه ت  به اڵم  ده کــه ون،  لێقه وماوان  فریای  یارمه تییه کانیان  و  هاوکاری  به   ئــه وان  بیه وێ  ئێران  ئه گه ر  ڕایانگه یاندوه  
لەو کێشەیە دەخــوا و دیــارە کە چۆنیشی خەم لێ دەخــۆن.... نییە و دەوڵــەت بۆ خۆی خەم  ئێران ڕایگەیاندوە کە پێویست بە هاوکاریی دەرەکــی  جیهانییه کان داده نــێ! جــەواد زەریــف، وەزیــری دەرەوەی 
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کۆچی کوردان وا بە کاروان دێن لە ڕێی شارانەوە

ڕۆژ بە باری قورس و برسی شەو لەبەر  بارانەوە

ئینکاری کورد بە
 ڕێگه ی قانوونەوە

)٦(

خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
 لە کڵپەی تەقینەوەدا

)٩(

داهاتووی سووریە و 
پێگەی کورد

)١٠(

هەردهەژێنی 
هەست هەژێن

)١١(

چاالکانی مەدەنی و
 متمانەی کۆمەڵگا

)٧(

کۆماری ئەخالق لە درێژەی 
کۆماری کوردستاندا

)٨(

پۆلێکی دیکە لە الوانی کورد هاتنە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە

سەروتار

تێپەڕکردنی  دوای  کورد  الوانی  لە  دیکە  پۆلێکی 
 _ سیاسی  فێرگەی  225ی  سەرەتایی  دەورەی 
لەبەر کرد. پیرۆزی پێشمەرگایەتییان  نیزامی بەرگی 
لە ڕێوڕەسمێکدا کە ڕۆژی سێشەممە 23ی خەزەڵوەر 
بناری  لە  فێرگە  دیی  دەورەیەکی  کۆتایی  بۆنەی  بە 
هەڵگورد پێکهاتبوو، کەماڵ کەریمی، ئەندامی دەفتەری 
بەڕێزیان  کرد.  پێشکێش  وتارێکی  حیزب  سیاسیی 
پێشمەرگانەی  ئەو  گرینکی  ئەرکی  و  ڕۆڵ  لە  باسی 
شەهیدانی  ڕێبازی  ئێستادا  هەلومەرجی  لە  کە  کرد 
گەلەکەیان هەلبژاردە و لە داهاتوو دا ئەرکی زۆر گرینگ 

دەکەوێتە سارشانیان و دەبێ شانازی بەخۆیان بکەن کە لە ڕێبازی قازی و قاسملوودا خەباتی خۆیان دەست پێکردوە.
پەیامی  خوێندنەوەی   ،225 دەورەی  بەشداربووانی  لەالیەن  نابەزن«  پیشمەرگە  »هێزی  سروودی 
بوون. ڕێوڕەسمە  ئەو  دیکەی  بڕگەکانی  گۆرانی  و  شێعر  پەخشانە  چەند  پێشکێشکردنی  و  دەورە  کۆتایی 
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دەفتەری سیاسیی حدک:

 هەرەوەزی نەتەوەیی و مرۆڤدۆستانەتان بۆ 
بەدەنگەوەچوونی بوومەلەرزەلێدراوان جێگای شانازییە

شەوی  بوومەلەرزەکەی  هاتنی  دوای  بە  دوا 
بەرینایی  ئاشکرابوونی  و  خەزەڵوەر  ٢١ی 
گیانی  زیانە  قوواڵیی  دەرکەوتنی  و  کارەساتەکە 
و ماددییەکانی بە تایبەتی لە پارێزگەی کرماشان 
خەڵکی  ئیالم،  پارێزگەی  ناوچەی  هێندێک  و  
ڕۆژهەاڵتی کوردستان جارێکی دیکە بەرەوڕووی 
بوونەوە.  ئینسانی  نەتەوەیی و  تاقیکردنەوەیەکی 
خەڵکی نزیک بە ١٠ شار و زیاتر لە ١٠٠٠ گوند 
پەردووی  و  دار  و  چیمەنتۆ  ژێر  کەوتبوونە  یا 
هێالنەی  و  ماڵ  یا  ڕووخاوەکان،  بینا  و  خانوو 
لە  و  شەوە  بەو  خۆیان  هەڵتەکاوی  لەبەریەک 
وەرزی سەرمادا بەجێ هێشتبوو و لە کۆاڵن و 
هەڵ  لە سەرمان  ئاوەدانیدا  دەرەوەی  و  مەیدان 
کارەساتەکە،  گەورەیی  سەرەڕای  دەلەرزین. 
لە کاربەدەستان و  لە سەرەتاوە  شتێک کە هەر 
دامودەزگا دەوڵەتی و حکوومەتییەکان، بینرا و بە 
ڕوونی هەستی پێ کرا، خەمساردی و خاوەخاو 
بوومەلەرزەلێدراودا  خەڵکی  بەدەنگەوەهاتنی  لە 
تەنانەت  بوو. نەک هەر دوابەدوای کارەساتەکە، 
ڕەوانەکردنی  ڕووداوەکەشدا،  یەکەمی  ڕۆژی  لە 
و  فریاکەوتن  گرووپەکانی  پسپۆرەکان،  تیمە 
تاران  لە  پیویست  کەرەستەی  و  ئینسانی  هێزی 
و شارە گەورەکانی دیکەوە بۆ بە هاناوەچوونی 
خەڵکی بوومەلەرزەلێدراو، بە هیچ جۆر لە ئاستی 

چاوەڕوانییەکاندا نەبوو. سەرنجڕاکێش و جێگای 
داخ ئەوە بوو ڕێژیمێک کە لە بە دەنگەوەچوونی 
خەڵکی لێقەوماودا ئەوە حاڵی بوو، یارمەتیی واڵتانی 
دەرەوە بۆ بە هاناوەچوونی بوومەلەرزەلێدراوانی 
و  پسپۆری  لەوەی  بوو  ڕێگر  و  کردەوە  ڕەت 
پێشکەوتووی  ماددیی  و  ئینسانی  ئیمکاناتی 
بوومەلەرزەلێدراو  خەڵکی  فریای  دیکە،  واڵتانی 
بکەوێ و بەم جۆرە خەساری گیانیی کارەساتەکە 
خراپ  و  کەمتەرخەمی  ئەم  بێتەوە.  کەمتر 
و  دەوڵەتی  دامودەزگای  دەنگەوەهاتنەی  بە 
خەڵکی  توورەیی  و  ڕەخنە  گەڵ  لە  حکوومەتی، 
بوو.  بەرەوڕوو  لێدراوەکان  بوومەلەرزە  ناوچە 
دانیشتوانی لێقەوماوی ئەو ناوچانە هەوڵیان دا لە 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە  تۆڕە  و  ڕاگەیەنەکان  ڕێگای 
بیروڕای  ئاگاداریی  بە  خۆیان  پەیامی  و  هاوار 
گشتی بە تایبەتی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بگەیەنن و داوای یارمەتیی بە پەلەیان لێ بکەن.
دڵتەزێن بوونی دۆخی خەڵکی بوومەلەرزەلێدراو، 
سات  بە  سات  قوربانییەکانیان  ژمارەی  کە 
الیەکی   لە  الیەک،  لە  بوو  زیادبوون  لە  ڕوو 
و  حکوومەتی  دامەزراوە  کارلێنەهاتوویی  دیکە 
لە  ئەنقەستیان  بە  خەمساردیی  و  دەوڵەتییەکان 
ئەو  لێقەوماوی  دانیشتوانی  دەنگەوەچوونی  بە 
دوو پارێزگایە، بووە هاندەری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان تا هەرەوەزێکی گەورەی نەتەوەیی و 
و  هاوزمانان  هاناوەچوونی  بە  بۆ  مرۆڤدۆستانە 
بخەن.  وەڕێ  بوومەلەرزەلێدراو  هاونیشتمانانی 
کاتی ئەوە هاتبوو بە بەڕێوەبەران و کاربەدەستانی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران نیشانی بدرێ کە خەڵکی 

درێژەی:

خوێنی کاڵتری کوردان!
وه رگرین: ڕۆژنامه کان  مانشێتی  له   با  تاڵه کان  حه قیقه ته    ...
ئێران  ئــۆڕژانــســی  ســه رۆکــی  کولیوه ند،  پیرحوسێن  دوکــتــور 
»مهر«ی  هــه واڵــده ریــی  بــه   ــوه ر  خــه زه ڵ 7ی  یه کشه ممه ،  ڕۆژی 
و  شێنگێڕی  مــه ســیــری  ــه   ل ئــامــبــواڵنــســیــان   8٠٠ کــه   ــد  ــان ڕاگــه ی
کــردوه .  جێگیر  کەربەال  زیارەتکەرانی  بۆ  ئه ربه عین  ماته مینیی 
دوو حه وتوو دواتر و ڕۆژی ٢٢ی خه زه ڵوه ر، واته  ڕۆژی دوای 
بوومه له رزه که ی کرماشان، هوشه نگ بازوه ند، پارێزگای کرماشان 
به  هه واڵده ریی »مهر« و »تسنیم«ی ڕاگه یاند که  که می و نه بوونی 
گواستنه وه ی  بابه ت  له   ــه وان  ئ کێشه ی  گه وره ترین  ئامبواڵنس 
بــوومــه لــه رزه کــه یــه ! قوربانیانی  بــه هــانــاوه چــوونــی  و  بــریــنــداران 
سه رپێلی  تاقانه که ی  ده رمانییه   ناوه نده   و  نه خۆشخانه   تاکه  
و  ڕووخــا  بوومه له رزه که دا  له   که   بوو  بیناکان  یه که م  له   زه هــاو 
خه ڵک ناچاربوون برینداره کانیان به ڕێی نه خۆشخانه کانی شار و 
ئیسالمی  کە کۆماری  لە حاڵێکدا  ئەویش  بکه ن،  دیکه   ناوچه کانی 
لوبنان،  واڵتانی  له   پێشکه وتووی  و  ته یار  نه خۆشخانه ی  ده یــان 
دروســت  ئه فریقادا  له   ئوگاندا  له   ته نانه ت  و  عێراق  ســووریــه ، 
کردوه ! هەر لەو پێوەندییەدا کۆمەڵە پزیشک و کادری دەرمانیی 
ئاشکریان کرد کە عەمبارەکانی داودەرمانی  پارێزگای کرماشان 
دوو پارێزگای کرماشان و ئیالم بۆ پێڕاگەیشتن بە زیارەتکەرانی 
کەربەال بەتاڵ کراوە و ئێستا خۆیان بۆ دابینکردنی داودەرمان بۆ 
بوومەلەرزەلێدراوەکان داماون! لەم بەشەدا دەرد یەک و دووان 
نین، شارەکانی پارێزگای کرماشان و یەک لەوان سەرپێڵی زەهاو 
بەهۆی لەدواکەوتووییدا ڕاگیران و گەشەنەسەندن پزیشکی پسپۆڕ 
و کادری دەرمانیی ئەوتۆی نییە و زانیارییەکان باس لەوە دەکەن 
نەبوونی  بەهۆی  و  نەخۆشخانە  لە  کوژراوەکان  زۆری  زۆربەی 
پزیشکی پسپۆڕ لەسەریان و نەمانی داودەرمان گیانیان لەدەست داوە.
ــەوەش؛ هەموو  ــدن حــاوان ڕاخـــەر و  پێخەف و  و  ــواردن  خـ بــۆ 
ڕۆژێکی  کــرد،  بۆمباران  غــەزەی  ئیسڕائیل  کاتێک  بیرمانە  لە 
نــەبــرد ئــێــران بــە چەند پــاپــۆڕی پــڕ خــواردەمــەنــی و پێخەڤ و 
کــەنــداوی  لــە  پێڕاگەیشتن  و  ــی  ــان دەرم کــەرەســتــەی  و  ــەر  ڕاخـ
ئــۆڕدۆن،  چۆمئ  ڕۆژاوای  کەنارەکانی  گەیاندە  خۆی  فارسەوە 
ئەزگەلە  خەڵكی  ویــدیــۆی  و  وێــنــە  بێشەرمی  بــە  ئێستا  بـــەاڵم 
باڵو  تەلەڤیزیۆنەکاندا  لە  شیرین  قەسری  و  زەهــاو  سەرپیڵی  و 
دەکــەنــەوە کــە هـــاواری قومە ئــاوێــک و پـــارووە نانێک دەکــەن!
هەر  ئیسالمی  کــۆمــاری  کــە  سەلماندی  بــوومــەلــەرزەیــە  ــەو  ئ
هەر  ڕانــەگــرتــوە،  پاشکەوتووییدا  لە  کوردستانی  سیستماتیک 
کوردی  کۆمەاڵیەتییەکانی  و  مەدەنی  سیاسی،  مافە  سیستماتیک 
سەرچاوە  و  وزە  و  کانگا  سیستماتیک  هــەر  نــەکــردوە،  پێشێل 
ئێستا  بەڵکوو  نــەبــردوە،  تــااڵن  بە  کوردستانی  سروشتییەکانی 
دەبینین لە یارمەتیگەیاندن و بەهاناوەچوونی لێقەوماوانی ڕووداوە 
مرۆیی  و  قانوونی  و  بنەڕەتی  ئەرکی  کە   _ سروشتییەکانیش 
ئەگەر  دادەنێ.  هەر دەسەاڵتێکە_ سیستماتیک فەڕق و جیاوازی 
یان  ناڕەزایەتیدەربڕین  بۆ  کەسی  سەد  چەند  کۆبوونەوەیەکی 
یەکەم چرکەکاندا  لە  پێکبێ،  لە شارێکی کوردستان  داواکارییەک 
دەکــەن،  داگیر  شــارە  ئەو  ئاسمانی  و  عــەرز  چەکدارەکان  هێزە 
بەاڵم دەوڵەت نیوڕۆژ دوای بوومەلەرزەکە لە خەو هەڵدەستێ و 
و  ئەرتەش  کە حکومەت  دەریخست  ئەوە  دەدا.  لەخۆی  تەکانێک 
هێزە چەکدارەکان و هێلیکۆپتێر و کەرەستە سەربازییەکانی هەر 
خەڵکی  یارمەتیدانی  بۆ  نەک  دەوێ،  کورد  خەڵکی  سەرکوتی  بۆ 
بوومەلەرزەدا.  وەک  سروشتی  ڕووداوێکی  لە  کورد  لێقەوماوی 
بۆ  سەرچاوەکەی  کە  پێنەدانە  گوێ  و  خاوەخاوە  ئەو  هەر  خۆ 
چاولێکردنی  و  حکومەت  الی  کــورد  مرۆڤی  گیانی  بایەخی  بێ 
ــەوە، وایــکــرد  ــت کــوردســتــان وەک نــاوچــەیــەکــی پلە ســێ دەگــەڕێ
بن. زیاتر  ڕووداوە  ئــەو  قوربانیانی  ژمــارەی  و  زیــان  بــڕی  کە 
میراتەکەی  مــهــر«،  »مسکن  پــڕۆژەکــانــی  خــەفــەتــی  و  دەرد 
کە  خــۆی  جێی  لە  ئەحمەدینژادیش  پۆپۆلیستییەکەی  دەوڵــەتــە 
و  دەرهێنان  گیرفانیان  لە  پووڵ و سامانی خەڵکی کوردستانیان 
قوتولکەیان پێدان؛ ئەو قوتولکانەی بەرگەی ڕاتڵەکانێکیان نەگرت 
و بەسەر خاوەنە بێ ئەنواکانیاندا ڕووخان و گیانیان لێ ستاندن.
نە  ــاری ئیسالمی  ــۆم ک کــە  ــە دەریــخــســت  ــەرزەی ــوومــەل ب ئــەو 
لەو  ــەت وەک بەشێک  ق نــە  ــوردی ویــســتــوە و  کـ ــارەی  ــەت چـ ق
ــەرد و ئــاو و  ــەوت و ب ــە سەیری دەکــا. حکومەت زێــڕ و ن واڵت
هیچی  و  تــااڵنــی  بــۆ  دەوێ  کــوردســتــانــی  دیــکــەی  سامانەکانی 
ــەوەی لـــەو نــێــوەدا ئــۆخــژنــێــک دەخــاتــە هــەنــاوی  ــ دی، بـــەاڵم ئ
کردیان. کوردستان  خەڵکی  کە  هــەرەوەزەیــە  ئــەو  سووتاومان 
ئەو بازنە و گوارە و ملوانکانەی کچان و ژنانی ئەو نیشتمانە 
ناردیان بۆ خوشک و  بە پووڵ و  کــردەوە و کردیان  لە خۆیان 
کەمکردنەوەی  بۆ  مندااڵنەی  ئەو  داخڵەی  لێقەوماوەکانیان،  برا 
ئازاری هاوتەمەنەکانیان شکان، ئه و میداڵه  وه رزشییانه ی له الیه ن 
ئه وه ی  بۆ  مــه زاده وه   خرانه   کــورده وه   وه رزشکاره کانی  پاڵه وانه  
بەوەخت  هـــەرەوەزە  ئــەو  هه تیوان،  برینی  هه توانی  هــۆی  ببنه  
بۆ  کوردستان  توێژەکانی  و  چین  ســەرجــەم  دڵسۆزانەیەی  و 
بەهاناوەچوونی هاونیشتمانییەکانیان کردیان و ئه و دیمه نانه ی له  
مه عرووفی_  ئه بووبه کر  ته رمی  به ڕێکردنی  کاتی  له   کوردستان 
به هۆی  مرۆڤدۆستانه کاندا  یارمه تییه   گه یاندنی  کاتی  لــه   کــه  
مانایەکی  بینیمان؛  دا_  ده ســت  لــه   گیانی  هاتوچۆ  ڕووداوی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  کــورد  کوردایەتیی  و  کوردانە  ڕوحــی  بە  دیکەی 
دەتــوانــێ  بــەنــرخ  ســەرمــایــەیــەکــی  وەک  و  بەخشی  کــوردســتــان 
جەرگبڕە. کۆستە  و  ژان  و  بڕک  ئەو  بۆ  بێ  کەم  سوکناییەکی 

و  ئازادیخوازی  تاوانی  بە  ئەگەر  کوردستان، 
پێداگری لە سەر مافە نەتەوەییەکانیان، کەوتوونە 
بەر ڕق و تۆڵە لێ ئەستاندنەوەی دەسەاڵتدارانی 
ئەو ڕێژیمە و لە بەدەنگەوەهاتن و پێڕاگەیشتن و 
ئیسالمی  کۆماری  کاریگەری  و  خێرا  هاوکاریی 
بۆ  بەرامبەردا  لە  بێبەشن،  تایبەتە دا  دۆخە  لەم 
خۆیان و لە ڕۆژی تەنگانەدا، خەمخۆر ودڵسۆز و 
پشت و پەنای یەکترن. بە هەوڵی ڕێکخراوە خەڵکی 
مەدەنی،  سیاسی،  چاالکانی  و  نادەوڵەتییەکان  و 
ژینگەپارێزان، مامۆستایانی ئایینی و کەسایەتییە 

شار  تێکڕای  لە  خێرخوازەکان،  و  کۆمەاڵیەتی 
ڕۆژهەاڵتی  پاریزگەی   ٤ هەر  گوندەکانی  و 
کۆکردنەوەی  ناوەندی  و  بنکە  کوردستان، 
کۆکردنەوەی  هەرەوەزی  هات.  پێک  یارمەتی 
و  خۆراسان  کوردانی  نێو  گەیشتە  یارمەتی 
هەرەوەزە  ئەم  ڕەوتی  لە  دیکەش.  پاریزگەکانی 
و  سەدان  بە  مرۆڤدۆستانەیەدا،  و  نەتەوەیی 
بەشداریی  لە  شانازی  جێگای  دیمەنی  هەزاران 
چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی خەڵک، لە نواندنی 
هاوپێوەندیی  سەلماندنەوەی  لە  بەرز،  هیممەتی 
بەرزیی  درەوشانەوەی  و  ئینسانی  و  نەتەوەیی 
بۆ  کوردستان،  خەڵکی  شوعووری  و  هەست 
بوونەوە.  سەرنجڕاکێش  دووپات  دیکە  جارێکی 
ئەوە بوو دەزگا حکوومەتییەکان کە نەیاندەتوانی 
کۆکردنەوەی  خۆبەخشانەی  الفاوی  بە  بەر 
یارمەتی لە الیەن خەڵکەوە بگرن، داواکار بوون 
ئەو یارمەتییانە تەحویلی« هالل احمر«ی کۆماری 
یارمەتیی  ناوی  بە  تا  بدرێ  ئێران  ئیسالمیی 
بوومەلەرزەلێدراوەکان،  ناوچە  بۆ  حکومەتی 
گوشار  هەموو  سەرەڕای  بەاڵم  بکرێن!  ڕەوانە 
بەڕێوەبەرانی  و  کۆکەرەوە  ڕێگرییەکان،  و 
بەری  نەیانهێشت  خەڵکییانە،  یارمەتییە  ئەو 
لەسەر  حکومەتی  ناوی  خەڵکە،  ئەو  هیممەتی 
دابنرێ و مۆرکی ئەو ڕێژیمەی لێ بدرێ. ئەوان 
ئینسانییەش  دژی  هەاڵواردنە  ئەو  بەرامبەر 
پاسداران  سوپای  کاربەدەستانی  کە  وەستانەوە 
دیکە،  بەدناوەکانی  دامەزراوە  و  ئیتالعات  و 
و  گەیاندن  لە  دینی،  و  ئایینی  بناغەی  سەر  لە 

بەر  گرتبوویاننە  یارمەتییەکاندا،  دابەشکردنی 
و بە ئەنقەست دانیشتووانی هێندێک لە ناوچە 
خستبوو! پشتگوێ  بوومەلەرزەلێدراوەکانیان 
پێمان  زانیارییانەی  ئەو  گوێرەی  بە 
گەیشتوون، بە هۆی ئەو هەرەوەزە نەتەوەیی 
ڕابردوو،  ڕۆژی  چەند  مرۆڤدۆستانەیەی  و 
پەلەی  بە  پێداویستیی  لە  بەرچاو  بەشێکی 
پەتۆ،  خێوەت،  وەک  بوومەلەرزەلێدراوان 
و  بوون  دابین  گەرم  وجلوبەرگی  خواردن 
ئێمە  دەستەکانیش.  دوورە  گوندە  گەیشتوونە 
بە ئەرکی خۆمانی دەزانین سوپاس و پێزانینی 
و  گشتی  بە  ڕۆژهەاڵت  خەڵکی  بە  خۆمان 
هەرەوەزە  ئەو  چاالکانی  و  ڕێکخەران  بە 
بە  شانازی  کە  بڵێین  پێیان  و  ڕابگەیەنین 
دەکەین.  ئیرادەتانەوە  و  هیممەت  و  ئاگایی 
ئەو  کە  دێنینەوە  وەبیریان  کاتەشدا  لەو  هەر 
خەڵکەی بوومەلەرزە ئازیزترین کەسەکانی لێ 
بریندار  لێ  بە هەزاران کەسی   ئەستاندوون، 
هێالنەی  و  ماڵ  و  گوند  و  شار  و  کردوون 
لێ تێک داون، بەم زووانە نابنەوە بە خاوەنی 
نادیار  ماوەیەکی  هەتا  و،  ئاسایی  ژیانی 
دۆخێکی  و  نالەبار  سەرپەنایەکی  لە  ناچارن 
هەر  بکەن.  تێپەڕ  ژیان  ناخۆشدا،  و  سەخت 
جۆرە   هەر  لە  الیەکەوە  لە  پێویستە  بۆیە 
پێویستی دیکەیان  یارمەتیدان و هاوکارییەکی 
ئەرکی  سەر  لە  و  نەبن  غافڵ  دا  داهاتوو  لە 
لە  پێوەندی  لە  خۆتان  ئینسانیی  و  نەتەوەیی 
گەڵ بوومەلەرزەلێدراواندا، بەردەوام بمێننەوە. 
هەر لەو کاتەشدا جێی خۆیەتی ببن بە هێزی 
گوشار بۆ سەر دام و دەزگا و دامەزراوەکانی 
ئەرکەکانیان  ئەوەی  بۆ  ئیسالمی،  کۆماری 
و  لێقەوماوە  خەڵکە  بەو  پێڕاگەیشتن  لە 
سەرپەنا  و  ژیان  بنیاتنانەوەی  و  دابینکردن 
بکەن. جێبەجێ  گوندەکانیاندا،  و  شار  و 
هاوخەمیی  دیکە  جارێکی  بۆنەیەدا،  لەم 
کەسوکاری  و  بنەماڵە  بە  خۆمان  قووڵی 
بوومەلەرزەیە،  ئەم  قوربانییەکانی 
ڕادەگەیەنینەوە و بۆ برینداران و ئازاردیتوانی 
زووتر  چی  هەر  چاکبوونەوەی  کارەساتەکە، 
ئەوەیە  هیواشمان  دەخوازین.  ئاوات  بە 
ئەرکی  ئێران،  دیکەی  بەشەکانی  خەڵکی 
بەرامبەر  خۆیان  هاونیشتمانیی  و  ئینسانی 
بوومەلەرزەلێدراوان لە پارێزگەکانی کرماشان 
و ئیالم لە بیر نەکەن. هەر لەو کاتەدا سوپاس 
کورد  چاالکانی  و  دڵسۆزان  بۆ  پێزانینمان  و 
دەرەوەی  و  کوردستان  دیکەی  بەشەکانی  لە 
هەر  و  کەمپەین  وەڕێخستنی  بە  کە  واڵت 
لە  گشتی  بیروڕای  ئاگادارکردنەوەی  وەها 
گیانی  زیانە  و  کارەساتەکە  چۆنی  و  چەند 
پشتیوانی  و  هاوکاری  ماڵوێرانییەکانی،  و 
ڕادەکێشن. بوومەلەرزەلێدراوان  الی  بۆ 

حیزبی دیموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی

١٦ی نوڤەمبری ٢٠١٧
٢٤ی خەزەڵوەری ١٣٩٦

دڵتەزێن بوونی دۆخی خەڵکی بوومەلەرزەلێدراو و کارلێنەهاتوویی دامەزراوە حکوومەتی و دەوڵەتییەکان و خەمساردیی 
بە ئەنقەستیان لە بە دەنگەوەچوونی دانیشتوانی لێقەوماوی ئەو دوو پارێزگایە، بووە هاندەری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
هاونیشتمانانی  و  هاوزمانان  هاناوەچوونی  بە  بۆ  مرۆڤدۆستانە  و  نەتەوەیی  گەورەی  هەرەوەزێکی  تا  کوردستان 
بوومەلەرزەلێدراو وەڕێ بخەن. کاتی ئەوە هاتبوو بە بەڕێوەبەران و کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیی ئێران نیشانی بدرێ 
کە خەڵکی کوردستان، ئەگەر بە تاوانی ئازادیخوازی و پێداگری لە سەر مافە نەتەوەییەکانیان، کەوتوونە بەر ڕق و تۆڵە 
لێ ئەستاندنەوەی دەسەاڵتدارانی ئەو ڕێژیمە و لە بەدەنگەوەهاتن و پێڕاگەیشتن و هاوکاریی خێرا و کاریگەری کۆماری 
ئیسالمی لەم دۆخە تایبەتە دا بێبەشن، لە بەرامبەردا بۆ خۆیان و لە ڕۆژی تەنگانەدا، خەمخۆر ودڵسۆز و پشت و پەنای یەکترن
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پوخته ی ڕاپۆرتی سکرتێری گشتیی حیزب به  پلینۆمی
 حه وته می کومیتەی ناوەندی

هەڵبژاردنه کانی  پاش  له   ئاڵوگۆڕه کان  سەیری  که  
و  لێکدانه وه   پێشتر  ئه گه رچی  ده کەین؛  سەرکۆماری 
چاوه ڕوانیی  و  دەکرا  بۆ  جۆراوجۆری  خوێندنەوەی 
له  سه ر حه سه ن ڕوحانی که ڵه که  کرابوو،  مه نتیقیش 
ئێران  وەزعی  لە  هیچی  ئێستا  تا  که   ده بینین  بەاڵم 
نەگۆڕیوە.  ئیسالمی  کۆماری  ڕه سمیی  سیاسەتی  و 
نیزام و حكومەتی ئێران هەروا نادێموکراتیکە، خەڵکی 
ئێران له گه ڵ کێشە ئابووری و کۆمەاڵیەتییه کانی وه ک 
بێکاری، هه ژاری، دژواریی ده سخستنی بژیوی ژیان 
و  ده سته ویه خه ن  ئازادی  و  دێموکراسی  نەبوونی  و 
بارودۆخه که  هیچ به  قازانجی خه ڵک نه شکاوه ته وه ، کە 
سەیری ڕۆژهه اڵتی کوردستانیش دەکەین ده بینین که  
لە پێوەندی لەگەڵ ژیان و گوزەرانیاندا وەزعی خەڵک 
لە زۆر الوه  خراپتریش  بەڵکوو  نەبووە،  باشتر  نه ک 
ناوچەکانی  لەچاو  کوردستان  لە  هەلومەرج  بووە. 
دیکەی ئێران زیاتر ئەمنییەتیتر کراوە و له م دواییانه دا 
و  کوردستان  خەڵکی  زیاتری  سەرکوتکردنی  بۆ 
بزووتنەوەی سیاسیی کورد هەموو هێزە ئەمنییه تی و 
فەرماندەیی  ژێر  نیزامییەکانی کوردستانیان خستۆتە 
سوپای پاسدارانه وه  بۆ ئەوەی زیاتر و باشتر بتوانن 
لە ڕووی ئەمنییه تی و نیزامییەوە کۆنترۆڵی کوردستان 
دیکەی  بەشەکانی  له گه ڵ  و سنوورەکانی کوردستان 
کوردستان بکەن. له  کوردستان ماف و ئازادییه کان و 
جووڵەی خەڵک زیاتر سنووردار کراوە، هه ر بە پێی 
ئامارەکانی ناوه نده  حکومییه کان که  ورد و ده قیقیش 
نین، نرخی بێکاری له  کوردستان له  هه موو ناوچه کانی 
دیکه ی ئێران زیاتره  و له  سه رێیه . ده شبینین  به شێکی 
ڕو  ناچار  نانێکدا  پارووه   پێناو  له   که   خه ڵک  زۆری 

پێناسه یه ک  له  کۆڵبه ری ده که ن_ که  به هیچ پێوانه  و 
هێزه   له الیه ن  لێبکه ی_  چاوی  کار  وه ک  ناتوانی 
چه کداره کانی حکومه ته وه  چۆن به ره وڕوویان ده بنه وه 
و  گرتن  ده که ن .  خوێنیان  و  خاک  خوڵتانی  چۆن  و 
که   ئێعدامیش  سزای  جێبه جێکردنی  و  زیندانیکردن 
ئاوسانی  ئه گه رچی  دیاره   هەیە.  درێژەی  هەروا 
کۆمەاڵیەتییه کانی  کێشە  و  گرانی  بێکاری،  ئابووری، 
حاڵەش  بەو  بەاڵم  گرتوه ،  خەڵکیان  بینه قاقای  دیکه  
بە  و  هەستن  لەسەر  هەروا  کوردستان  خەڵكی 
حوکمی سیاسیبوونیان بە نیسبەت هەر کردەوەیەک 
دژکردەوەیان هەیە و له  مه یداندا ماونه ته وه . هه ر له و 
شارێکی  چەند  و  بانە  خەڵکی  ناڕەزایەتیی  ماوه یه دا 
دیکه  به  به ردوامیی کوشتنی کۆڵبه ران و کاسبکارانی 
خه ڵک  وێنه کانی  بێ  خۆشیدەربڕینه  و  سه رسنوور 
بۆ  کوردستان  هەرێمی  ڕاپرسییه که ی  به   سه باره ت 
سه ربه خۆیی دوو نموونه ی نیزیکن و دەتوانین بڵێین 
تێکۆشان و بزووتنەوەی مەدەنی و سیاسیی خەڵکی 
سیاسیی  فەزای  مەدەنیانەدا،  شێوەی  له   کوردستان 
و  وشیارتر  خەڵک  و  کردوە  گەرمتر  کوردستانی 
لەسەر هەستترن. تەنانەت که  چاو له  گۆڕانکارییه کان 
له   ئیدارییه کان  به رپرسایه تییه   و  پۆست  له  
ئێستا  ده بینین  ده که ین،  کوردستاندا  پارێزگاکانی 
و  ئوستاندار  بۆ  خۆجێی   و  کورد  خەڵكی  لە  زیاتر 
ئەمه   کەڵک  وەردەگرن  دیکه   به شه کانی  و  فەرماندار 
سەرچاوە  ئیداری  هاوبه شیی  بۆ  ڕێژیم  باوەڕی  لە 
و  تێکۆشان  و  خه بات  ئاکامی  ئەوە  بەڵکوو  ناگرێ، 
خەڵکی  گشتی  به   و  مەدەنی  چاالکانی  نه سره وتنی 
زۆر  دێموکرات  حیزبی  کە  کوردستانە  ڕۆژهەاڵتی 
دەکا.  لێ  پشتگیریی  و  کردوە  سەیری  بایەخەوە  بە 
کۆماری ئیسالمیی ئێران له گه ڵ ئه وه ی له  نێوخۆی 
بنه ڕه تی  زۆر  قه یرانی  کۆمه ڵێک  به ره وڕووی  واڵتدا 
سنووره کانی  ده ره وه ی  له   به اڵم  بۆته وه ،  گه وره   و 
ناوچه ی  هاوکێشه کانی  سه ره کیی  گه مه که ری  خۆی 
چه ند  له   ئێستادا  له   و  نیوه ڕاسته   ڕۆژهه اڵتی 
سووریه دا  و  عێڕاق  لوبنان،  به حره ین،  وه ک  واڵتی 
ده بینێ.  شوێندانه ر  و  به رچاو  زۆر  ده وری 

حیزبی دێموکراتی کوردستان:

خه ڵکی کوردستان به  هانای 
هاونیشتمانه کانیانه وه  بچن

بوومه له رزه که ی شه وی یه کشه ممه  له سه ر دووشه ممه ، ٢٢ی 
خه زه ڵوه ر که  هه موو ڕۆژهه اڵتی کوردستان، چه ند ناوچه یه کی 
گرته وه ،  کوردستانی  باشووری  له   زۆر  به شێکی  و  ئێران 

به داخه وه  زه ره  و زیانی گیانی و ماڵیی زۆری لێ که وتۆته وه .
زانستییه کانی  ناوه نده   که   بوومه له رزه یه   ئه و  به هۆی 
ڕیشتێر   7/٣ به هێزییه که یان  زه وی  له رینه وه ی  تۆمارکردنی 
١٠ی  سه عات  هه تا  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   ڕاگه یاندوه ، 
به یانیی ئه مڕۆ دووشه ممه ، ٢٠7 که س گیانیان له  ده ست داوه  
و ١7٠٠ که سیش بریندار بوون و گه ڕان به  دوای قوربانیانی 
دیکه ی ئه و بوومه له رزه یه  له ژێر داروپه ردووی ڕووخاوی بینا 

و خانووبه ره کان درێژه ی هه یه .
خه ڵکی  زمان  له   و  کوردستانه وه   له   هه وااڵنه ی  ئه و  به پێی 
که   ئه وه دا  له گه ڵ  ده بنه وه ،  باڵو  کاره ساته وه   ئه و  قوربانیی 
زیانی ئه و بوومه له رزه  تونده  هه ر له  یه که م ساته کانی ڕوودانی 
ناوه نده   به هاناوه چوونی  شێوه ی  به اڵم  بووه ،  به رچاو  و  زۆر 
به رپرسیاره کانی ده رمانی و خزمه تگوزارییه  گشتییه  حکومه تی 
و ده وڵه تییه کان ڕه خنه ی زۆری هاتۆته وه  سه ر، به  جۆرێک که  
شه وی ڕابردوو سه دان هه زار که س له  خه ڵکی زیان به رکه وتووی 
و  کردوه   هه ڵیان  سه رپه نا  و  خێوه ت  به بێ  بوومه له رزه که  
شێوه ی پێڕاگه یشتنی پزیشکی به  بریندارانی ئه و ڕووداوش له  
نه بوه . وه ک  پێداویستییه کانی  ئاستی گه وره یی کاره ساته که  و 
چۆن هه ر چه ند سه عات له وه  پێش فه رمانداری قه سری شیرین 
دیکه ی  بوومه له رزلێدراوه کانی  ناوچه   و  زه هاو  سه رپێلی  و 
کوردستان ڕایانگه یاند که  له گه ڵ کێشه ی نه بوونی خێوه ت بۆ 
نیشه جێکردن و دامه زراندنی خه ڵکی بێ ئه نوای ماڵ کاولبووه کان 
به ره وڕوون و داوای پێڕاگه یشتنی به په له یان کردوه ، ئه ویش له  
دۆخێکدا که  سه رما و سۆڵه  له و ناوچانه  بارگرانییه کی دیکه یه  

به سه ر شانی خه ڵکی زیاندیتوو.
حیزبی دێموکراتی کوردستان سه باره ت به و ڕووداوه  دڵته زێنه  
کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  زیاندیتووی  خه ڵکی  له گه ڵ  هاوخه می 
ده کا و وێڕای سه ره خۆشی له  بنه ماڵه  و که سوکاری قوربانیانی 
ئه و  برینداره کانی  بۆ  چاکبوونه وه   هیوای  بوومه له رزه یه ،  ئه و 
کاره ساته  ده خوازێ و داوا له  هه موو خه ڵکی کوردستان ده کا 
و  برا  و  خوشک  به هانای  ئیمکاناتیانه وه   و  توانا  هه موو  به  

هاونیشتمانییه  لێقه وماوه کانیانه وه  بچن.
ده فته ری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

٢٢ی خه زه ڵوه ری ١٣٩٦
***

باڵوبوونه وه ی  دوای  کاته کانی  یه که م  له   به یاننامه یه   ئه و   *
هه واڵی زه ره ر و زیانه  گیانییه کانی بوومه له رزه که  نووسراوه ، 
کۆتاییهاتنی  دوای  هاتوه .  ئه وه نده   قوربانیان  ئاماری  بۆیه  
ژماره ی  که   ده رکه وت  به رکه وتووان  ڕزگارکردنی  عه مه لیاتی 
کوژراوه کان نیزیک 5٠٠ که س و ژماره ی برینداران زیاتر له  

7٠٠٠ که س بووه .

سووریه دا  قه یرانی  ده سپێکی  سه ره تای  له  
الیان  سیاسی  چاوەدێڕانی  زۆری  هه ره   زۆربه ی 
زۆر  مەرجی  و،  بڕوا  ده بێ  ئەسەد  بەشار  وابوو 
له گه ڵ  پێوه ندییه کانیان  ئاساییکردنه وه ی  بۆ  واڵت 
سووریه  ئه وه  بوو کە بەشار ئەسەد لە دەسەاڵتدا 
پشتگیری  به هۆی  سه ره تا  ده بینین  بەاڵم  نەمێنێ؛ 
بە  پاشان  و  ئیسالمی  کۆماری  هەمەالیەنەی 
وەزعەکە  خەریکە  ئێستا  رووسیە،  هاتنه مه یدانی 
تەواو له  به رژه وه ندیی به شار ئه سه ددا دەگۆڕدرێ 
و نه خشی کۆماری ئیسالمی له  دروستبوونی ئه و 
واقعییه ته  حاشای لێ ناکرێ و ته نانه ت ئەمریکاش 
یه کالکردنه وه ی  کە  قه ناعه ته ی  ئه و  سه ر  هاتۆته  
به بێ  سووریە  لە  قەیران  و  شەڕ  چارەسەری 
ناکرێ.  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  له به رچاوگرتنی 
له  ژێر تیشکی ئه و بارودۆخه دا باس له  داهاتووی 
له   گرینگه.   کورد  سووریه  کورده کانی  پرسی 
له و  قه یرانی سیاسی  سووریه  دوای دروستبوونی 
و  ئازایەتی  به هۆی  داعش  سه رهه ڵدانی  و  واڵته  
ژیریی خۆیان بوون بە فاکتۆرێکی بەهێز و لە شەڕی 
هاوپه یمانان و  به ره ی  داعشدا خۆیان خسته   دژی 
خۆیانن.  خۆبەرێوەبەریی  ئه زمونکردنی  خه ریکی 
ناوچە  کرا  بۆی  ئه وه نده ی  ڕۆژاوا  له   کورد 
کوردستانییه کانیان لە وێرانی پاراست و نەیانهێشت 
و  نیزامی  باشی  هێزێکی  و  بێ  ئاوارە  خەڵک 
شەڕکەریان پەروەردە کرد و ئێستا وەک فاکتۆرێکی 
سووریەدا  کێشەکانی  یەکالکردنەوەی  لە  بەهێز 
حیسابیان بۆ دەکرێ و ڕوونه  که  له  دارشتنه وه ی 
سووریەدا ناکرێ په راوێز بخرێن. دیاره  هەر چەند 

لە ڕۆژئاوای کوردستاندا کوردەکان کاری گەورەیان 
کرد کە جێگای رێز و قەدرگرتنە، بەاڵم کێشه یه ک 
دیکەی  بەشەکانی  هەموو  وەک  ڕۆژاواش  لە  کە 
هاوکاریی  و  یەکڕیزیی  نەبوونی  هەیە،  کوردستان 
هێزە سیاسییەکانە له گه ڵ یه کتر. بۆیه  هەموو کاتێک 
و بە تایبەت له  ئێستادا کوردەکانی سووریە پتر له  
هه ر وه ختێک پێویستییان بە یەکڕیزی هەیە و ده بێ 
پێش تەواوبوونی شەڕی داعش و زۆر زوو له سه ر 
کورد  سیاسیی  چارەنووسی  دیاریکردنی  جۆری 
له و واڵته دا لەگەڵ الیەنەکانی دیکەی سووریە پێک 
بێن. بەتایبەتی کە کوردەکان لە ئێستادا ستاتویه کی 
به هێزیان هه یه  و ئه گه ری ئه وه  هه یه  له  داهاتوودا 
حکومه تی  سووریە  لە  داعش  ڕاماڵینی  پاش  و 
له باربردنی  هەوڵی  ئێران  هاوکاریی  بە  سووریە 
هه ر  که   بەتایبەتی  بدا،  کوردەکان  ده سکه وته کانی 
هەرێمی  ناهێڵین  دەڵێ  ئێران  ڕێژیمی  ئێستاوه  
دیکەی کوردستان لە سووریە دروست ببێ و وه ک 
ده بینین له وه دا تورکیه ش پشتیوانی له  ئێران ده کا.
ئەزموونێکی  ماوه یه دا  له و  ئیسالمی  کۆماری 
زۆری سیاسی و نیزامیی بۆ چوونە نێو قەیرانەکان 
و  هێناوە  وەدەست  کردنیان  مودیرییەت  و 
ڕاستەوخۆ ده ستی هه یه   لە دروستکردنی دەیان و 
و  میلیشیا  و  سیخوڕی  تۆڕی  و  گرووپ  سەدان 
بە  ویستوویه تی  کات  هەر  کە  چه کداردا  گرووپی 
هێناون،  بەکاری  بەرژەوەندییه کانی خۆی  قازانجی 
ڕووداوه کانی ئه م دواییانه ی باشووری کوردستان 
و هێرشی هێزه کانی عێڕاق و حه شدی شه عبی به  
پالندانانی ئێران تازه ترین نموونه  بۆ ئه و ئیدیعایه ن.
به رده وامیی  و  لێکتێنەگەیشتن  دەزانین  وه ک 
و  عێراق  لە  ناوەندی  حکومەتی  نێوان  کێشه کانی 
هەرێمی کوردستان به رپرسانی هه رێمی کوردستانی 
به ره و رێفراندۆم برد. به اڵم ئەو ڕێفراندۆمە که  زۆر 
لەژێر  ئارام و  لە کەشێکی  دێموکراتێک و  ئازاد و 
نێونەتەوەیی  چاودێری   ٣٠٠ لە  زیاتر  چاودێریی 
و  نێودەوڵەتی  کاردانەوەی  زوو  زۆر  بەڕێوەچوو، 
لە  لێکەوتەوە. کەمتر  هەرێمی و حکومەتی عێراقی 

مانگێک دوای ڕێفراندۆم و ئەگەرچی حکومەتی هەرێم 
ڕاگەیاندبوو کە ئامادەی دانوستانە لەگەڵ بەغدا، بەاڵم 
بە پیالنگێری دەوڵەتانی ئێران و تورکیە و عێراق و 
بە هێرش بۆ سەر کەرکووک و زۆر ناوچەی دیکەی 
لە  بیانووگرتن  کەوتە  عێراق  دەوڵەتی  کوردستان، 
بە  دەیەوێ  ئێستا  تەنانەت  کوردستان،  هەرێمی 
بیانووی جێبەجێکردنی دەستوور دەسەاڵتی هەرێمی 
کوردستان لە زۆر بارەوە سنووردار بکا. بە ڕوونی 
دەسەاڵتی  کوردستان  لە  دەیهەوێ  عێراق  حکومەتی 
بەسەر دەروازە و خاڵە سنوورییەکان، فرۆکەخانەکان 
نەوتییەکاندا  تایبەتی چاڵە  بە  و سەرچاوەکانی وزە، 
قایم کردوه . ئێران  به   ئه وه ش پشتی  بۆ  بسەپێنێ و 
باشی  گەمەکەرێکی  لەوەی  جیا  ئێران  حکومەتی 
سیاسی  بواری  لە  ناوچەکەیە؛  لە  هاوکێشەکان 
کاریگەریی  ئەمنییەتیەوە  و  نیزامی  و  ئابووری  و 
لە  عەبادی  حکومەتی  و  بەغدا  لەسەر  زۆری 
هەرێمی  و  عێراق  لە  ئێران  بۆیه   هەیە.  عێراقدا 
بەرژەوەندییەکانی  بەدوای  ناوچەکەدا  و  کوردستان 
به رژه وه ندییانه ی  لەو  یەکێک  و  دەگرێ  خۆیدا 
کوردی  سیاسیی  بزووتنه وه ی  له   زه بروه شاندن 
و  پالن  ئه و  کردنه وه ی  مایه پووچ  و،  ڕۆژهه اڵته  
سیاسییه کانی  هێزه   کرده وه ی  به   یه کیه تیی  پیالنه ش 
کورد و کردار و په رچه کرداری گونجاوی پێویسته .
و  ئه مریکا  هاوکێشه یه   ئه و  دیکه ی  کوچکه یه کی 
لەو  کابینەکەی  و  تڕامپ  واڵته یه .  ئه و  ستراتیژیی 
ماوەیەی ڕابردوودا لێدوانێکی توندتریان لە بەرامبەر 
ئێراندا بووە. دەوڵەتی نوێی ئەمریکا بەردەوام ده ڵێ 
بەرجام ڕێککەوتنێکی خراپە و پێویستە هەڵوەشێتەوە 
دیکەشی  بیانووی  ئەمریکا  دیارە  بکرێ.  ئیسالح  یان 
زۆرە کە بیەوێ ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ بەربینگ 
کاری  دیارە  ماوەیەدا  لەو  ئەمریکا  بگرێ.  ئێران  بە 
بۆ  هەوڵدان  وەک  کردوە،  پڕۆژە  هەندێ  لەسەر 
دروستکردنی هاوپەیمانی لەگەڵ دەوڵەتانی عەڕەبیی 
سەر  فشارخستنە  لەوەش   مەبەست  کە  ناوچەدا، 
کە  دەکەن  لەوە  باس  ئەوان  بووە.  ئێران  حکومەتی 
واڵتانی  نێوخۆیی  کاروباری  لە  دەستێوەردان  ئێران 
لە  ئێران  بۆیه  دەیانەوێ دەسەاڵتی  ناوچەکەدا دەکا، 
ناوچەدا سنووردار بکەن. هەر لەو ڕۆژانەدا بینیمان 
کە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا گوتی یارمەتیی خەڵکی 
ئێران دەدەن بۆ ئەوەی حکومەتی شایستەی خۆیان 
بێننە سەرکار و لە هەموویان گرینگتر ئەوەی ئێستا 
سوپای پاسدارانی ئێرانیان بە تاوانی پشتگیرییان لە 
گەمارۆی  لیستەی  خستۆتە  تیرۆریستیدا  کردەوەی 
توندی ئابوورییەوە. ئەو بڕیارەی ئەمریکا کە سپای 
ئامانج،  کردۆتە  خۆیدا  تەواوەتیی  لە  پاسدارانی 
کردوە،  نیگەران  زۆر  ئێرانی  ئیسالمیی  کۆماری 
سەر  گەمارۆخستنە  دەڵێن  نییە  خۆڕا  لە  بۆیە  هەر 
سوپای پاسداران یانی گەمارۆدانی هەر هەموو ئێران؛ 
چونکی سپای پاسداران زۆربەی جومگەکانی ئێرانی 
فەرهەنگی،  ئەمنییەتی،  ئابووری،  سیاسی،  بواری  لە 
کردوە. پاوان  دیپڵۆماسیدا  تەنانەت  و  ئیداری 
ئیسالمیی  کۆماری  سەرووی  کاربەدەستانی 
ئێرانیش حاشا له وه  ناکه ن که  له  بڕگه یه کی هه ستیار و 
چاره نووسسازدان، بە تایبەت بەشی نیزامیی کۆماری 
بەرنامەی  لە  ئەمریکا  کە  دەکەن  ئیدیعا  ئیسالمی 
بڕووخێنێ:  قۆناغدا  سێ  لە  ئێران  حکومەتی  دایە 
یەکەم؛ گەمارۆی توندی  ئابووری دەخەنە سەر ئێران.
قورسی  گەمارۆی  ڕێگەی  لە  دووهەم؛ 
ئەوەی  بۆ  دەکەن  بێزار  خەڵک  ئابوورییەوە 
بوەستنەوە. حکومەت  دژی  لە  بدەن  هانیان 
سێهەم؛ لە دوا قۆناغدا هێرشی نیزامی دەکەنە سەر ئێران.
دیارە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە مێژووی خۆیدا 
لەو  و  تاشیوە  خۆی  بۆ  فەڕزیی  دوژمنی  هەمیشە 
ڕێگەیەوە ویست و داواکانی خەڵکی بەاڵڕێدا بردوە و 
تەمەنی ڕێژیمەکەیان پێ درێژ کردۆتەوە.  بەاڵم بەپێی 
حکومەتی  نامەسئووالنەیەی  کردەوە  هەمووە  ئەو 
کردوویەتی،  دەرەوەدا  و  واڵت  نێوخۆی  لە  ئێران 
پێ  پێشی  شوێنێک  لە  کە  بێ  نیگەران  دەبێ  هه ر 
ئەمریکاش  هەڵبەت  ببنەوە.  ئامبازی  و  بگیردرێ 
ڕه خنه ی ئه وه ی له سه ره  کە لە بەرامبەر ئەو هەمووە 
دەستدرێژییانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا پالن و 
ستراتیژییەکی ڕوونی نییە، هەر ئەوەش وای کردوە 
وەرنەگیرێن  جیددی  بە  ئەمریکا  بەرپرسانی  قسەی 
بەرنامەکانی  بەربەست  بێ  ئێرانیش  حکومەتی  و 
پێشێ.  بەرێتە  رێکوپێک  و  بەرنامە  بە  خۆی 
ئەگەری  دەزانین  دیکەشدا  ڕوویەکی  بە 
لە  ئێران  حکومەتی  سەر  بۆ  فشارەکان  زۆربوونی 
زیاتریش  دەرفەتی  دەتوانێ  ژوورەوە  و  دەرەوە 
بتوانن  ئەوەی  بۆ  بڕەخسێنێ   ئوپۆزیسیۆن  بۆ 
دابن.  تێکۆشان  مەیدانی  لە  جیددیتر  و  بەرنامە  بە 
به ره وڕووی  هێزه  سیاسییه کانی کوردستان  ئه وه ش 
کۆمڵێک ئه رک ده کاته وه  که  گرینگترینیان ئه وه یه  که  
هاوبەشیان  درێژماوەی  و  روون  بەرنامەی  دەبێ 
هەبێ. ئاستدا  زۆر  لە  هاوکاری  و  کار  بۆ 

ڕاگه یاندن و ده سبه کاربوونی شوڕای
 دێموکراسیخوازانی ئێران

یــەکــەمــیــن کــۆنــفــرانــســی شــــورای دێــمــوکــراســیــخــوازانــی 
بە  ئاڵـمان  کۆڵنی  شــاری  لە  خــه زه ڵــوه ر  ٢7ی  ڕۆژی  ئێران 
سیاسییه کان،  که سایه تییه   لە  بەرچاو  ژماره یه کی  بەشداریی 
بە  ســەر  ئۆپۆزسیونی  رێکخراوەکانی  و  حیزب  نوێنەری 
کۆنفڕانسه دا  لــه و  و  گیرا  ئێران  جــۆراوجــۆرەکــانــی  نــەتــەوە 
ئـــه م شــوڕایــه  ده ســپــێــکــی چــاالکــیــیــه کــانــی خـــۆی ڕاگــه یــانــد.
ــۆڕای  ــامــەی شــ ــن ــمــان ــەی ــه و کــۆنــفــڕانــســه دا ســـه ره تـــا پ ــ ل
دێموکراسیخوازانی ئێران لەالیەن خالید حەسەنپوور، ئەندامی 
. خــوێــنــدرایــەوە  کــوردســتــان  دێموکراتی  حیزبی  رێــبــەریــی 
وێڕای  گرتوه ،  خۆ  لە  خاڵی  هەشت  کە  پەیماننامەکەدا  لە 
نیزامی  لە  تێپەڕین  و  گــۆڕان  لەسەر  پێداگری  کە  ئــەوەی 
ئێران  فرەنەتەوەبوونی  بە  دان  کـــراوه ،  ئیسالمی  کــۆمــاری 
پێ  و،  ــدراوه   دان ئێران  بۆ  فیدراڵی  سیستەمێکی  هەروەها  و 
ــان، مــافــی مـــرۆڤ و شــێــوەکــانــی خەباتی  لــەســەر مــافــی ژنـ
گــونــجــاو لــەگــەڵ بـــارودۆخـــی ئــەمــرۆیــی ئــێــران داگـــیـــراوه  .
ــی له   ــەشــراف ــاســەدرئ لـــه و کـــۆبـــوونـــه وه یـــه دا دوکـــتـــور زی
ئــازەربــایــجــان، خالید  ــخــراوی ســیــاســی فــەرهــه نــگــیــی  ــک رێ
کەریم  دوکتور  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  له   عەزیزی 
له   بولیدەیی  ناسر  ئــەهــواز،  تەزامنی  حیزبی  لــه   عەبدیان 
بەرەی  له   عەبباس خورسەندی  بەلووچستان،  حزبی خەڵکی 
بــەرەی  یەکیه تیی  لــه   ــار  دادیـ عــەزیــز  ئــێــران،  دێموکراتیکی 
بەلووچستان و محەممەد میسری  له  کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
کــرد. پێشکێش  ــان  ــاریـ وتـ کــوردســتــان  زه حــمــه تــکــێــشــانــی 
چه ند  کۆبوونه وه که شدا  سێهه می  و  دووهـــه م  پانێلی  له  
له و  به شدار  حیزبه کانی  نوێنه ری  و  سیاسی  که سایه تییه کی 
شوڕایه  زنجیره  باس و وتارێکیان له سه ر پرسی مافی مرۆڤ له  
ئێران، دێموکراسی و مافی نه ته وه کان پێشکێش کرد و له  بەشی 
کۆتایی کۆنفرانسەکەدا بریارنامەی کۆنفرانس خوێندرایەوە .
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کاک مسته فا با له و بوومه له رزه یه ی ئه م 
ڕۆژانه وه  ده ست پێبکه ین که  زیانێکی گیانی 
ڕۆژهه اڵتی  خه ڵکی  گه یانده   زۆری  ماڵیی  و 
له   زیاتر  زیانه کان  و  وێرانی  کوردستان. 
چاوه ڕوانییه کان بوون، هۆکاره کانی چ بوون؟
به هێزبونی  ئەوە  سه ره کیی  هۆکاری  دیاره  
ــاوه ی  ــ ــی م ــوونـ ـــژبـ ــه  و درێ ــه رزه کـ ــه لـ ــوومـ بـ
هــۆکــاری زۆر  ــوو. دووه م  ب بــوومــه لــه رزه کــه  
خانووه کان  زۆری  به شی  الوازیــی  گرنگیش 
که   ئه وانه ی  به تایبه تی  بوو،  ئاپارتمانه کان  و 
ده وڵه ته وه   الیــه ن  له   میهر  ــڕۆژه ی  پ نــاوی  به  
تا ڕادەیــەک  به  نرخێکی  دروســت کرابوون و 
ــتــر درابــــوون بــه  خــەڵــک. دیـــاره  ئه و  هــه رزان
خراپ  زۆر  چۆنیه تییه وه   بــاری  له   خانووانه  
هــه رزان  نرخێکی  به   بێ  هه رچۆنێک  و  بــوون 
زۆری  به شی  ڕه نگه   و  کــردبــوون  تــه واویــان 
گیرفانی  ده   چووبێ  خانووه کانیش  بودجه ی 
قوربانیدانی  هــۆی  سێهه م  به رپرسه کانه وه . 
و  کردنه وه   ئاگادار  سیستمی  نه بوونی  زۆر، 
فریاکه وتنه  له  کاتی کاره ساتێکی ئاوا دا. ئه گه ر 
له   خه ڵکیان  زوو  یه که م  ــه رزه ی  ل دوای  هــه ر 
کــردبــاوه   ئــاگــادار  بــوومــه لــه رزه کــه   مەترسیی 
به   بوایه .  که متر  له وه   زۆر  خه ساره ت  ڕه نگه  
لــه رزه ی  پێش  بوومه له رزه یه   ئه و  که   تایبه ت 
هه بووه . دیاره  خه ڵکێکی زۆریش به و هۆیه وه  
ڕادده یــه ک  تا  ئه وه   و  ده ر  هاتوونه   له ماڵه کان 
هیچ  بــه اڵم  کــردۆتــه وه .  که م  گیانیی  زیانی  له  
بکاته وه   وریــا  خه ڵک  که   نه بووه   وا  ده نگێکی 
هه موویان  ــه   ــه وره ک گ ــه رزه   بــوومــه ل پێش  تــا 
باوه ڕی  به   هۆش  ئاخر  بێڵن.  به جێ  ماڵه کان 
به   و  ڕێکوپێک  فــریــاکــه وتــنــی  نــه بــوونــی  مــن 
وه خت بووه . هه ر له  ته له فزیۆنی ده وڵه تیشه وه  
ده ماندی که  خه ڵکه که  بۆخۆی به  پاچ و پێمه ڕه  
ده گه ڕان.  قوربانییه کاندا  به دوای  ده ست  به   و 
لێ  پێشکه وتووی  و  خــێــرا  ئــامــرازێــکــی  هیچ 
ڕێژێم هیچ  ئیددیعاکانی  پێچەوانه ی  به   نه بوو. 
هێزێکی فریاکه وتنی واشی لێ نه بوو. هه ربۆیه  
ژماره ی گیانبه ختکردووه کان سه عات له  دوای 
دره نگ  هێنده   ده کــرد. چونکه   زیــادی  سه عات 
فریایان ده که وتن که  ئه گه ر فه وره نیش گیانیان 
ده دا. گیانیان  ــه ردوودا  پ و  دار  بن  له   نه دابێ 
ــه دا دڵــخــۆشــکــه ره ،  ــدی ــوه ن ــه ی ــه وه ی لـــه م پ ــ ئ
ــی  ــه اڵتـ هــه ڵــوێــســتــی گــه لــی کــــورد لـــه  ڕۆژهـ
کوردستانه . ئه و هاوخه می و هاو په یوه ندییه ی 
له م کاره ساته دا خه ڵکی ڕۆژهه اڵتی کوردستان 
به   کــه   ده سه لمێنێ  ئـــه وه   نیشاندا  خــۆی  لــه  
ئینساندۆستی  و  نه ته وه یی  هه ستی  خۆشیه وه  
لــه  ئــه وجــی خــۆی دایـــه  و بــەڕاســتــی ئینسان 
ئه و  ــا.  ده ک خۆیه وه   کوردبوونی  به   شانازی 
هه موو  له   کــورد  ڕۆڵه کانی  هاوارهاتنه ی  به  
له   هه ر  ڕا  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  ناوچه کانی 
ڕۆژهــه اڵت  باشووری  و  ناوه ند  تا  باکوره وه  
که  ئاوا به  شێوه یه کی به رباڵو به  پیر خوشک 
گه لی  که   ده دا  نیشانی  چوون  براکانیانه وه   و 
کورد له  ڕۆژهه التی کوردستان یه کگرتووترین 
که   کــورده ،  نه ته وه ی  به شی  به هه ستترین  و  
ناخۆشییه کانی  و  خۆشی  له   جــارێ  هه موو 
ناوچه یه کی  هه ر  له   خۆیدا  برایانی  و  خوشک 
ده سه لمێنێته وه .   خۆی  دیسان  بێ،  کوردستان 

واڵتێکی  له   وا  بوومه له رزه یه کی  ئه گه ر 
په له   به   ئێران  دابا،  ڕووی  ئێران  دۆستی 
بینیمان  چــۆن  وه ک  ده گــه یــانــدێ،  خــۆی 
له   که متر  ــاوه ی  م له   غـــه ززه دا  شــه ڕی  له  
ڕۆژێکدا له  که ناوی فارسه وه  خۆی گه یانده  
که ناره کانی ده ریای ئۆردۆن. به اڵم خاوه خاو 
ده وڵه تییه کان  ده زگا  که مته رخه مییه کانی  و 
بوو به هۆی ئه وه ی خه ساره  گیانییه کان زیاتر 
ئایا ئه وه  هۆکارێکی تایبه تیی هه بوو؟ بن. 
بناغه دا  له   هه ر  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
به رامبه ر خه ڵکی  له   نازانێ  به رپرس  به   خۆی 

مسته فا شه ڵماشی:

کورتکردنه وه ی ده ستی کۆماری ئیسالمی له  ناوچه دا ئاڵۆزییه کی تازه  

به  دوای خۆیدا دێنێ و به  شکانی کۆماری ئیسالمی کۆتایی دێ  
دیمانە: شەونم هەمزەیی

 

و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کــۆبــوونــه وه ی 
یه کیەتیی نه ته وه یی دێموکراتی کوردستان

کوردستان  شیوعیی  حیزبی  هه یئه تێكی  سه ردانی 
له  سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

کۆبوونه وه ی حیزبی دێموکراتی کوردستان و 
حیزبی زه حمه تکێشانی کوردستان له  هه ولێر

ڕۆژی چوارشه ممه  ٢٤ی خه زه ڵوه رهه یئه تێکی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان 
سه ردانی  حیزب  گشتیی  سکرتێری  مــه ولــوودی،  مسته فا  سه رپه رستیی  به  
هه ولێری  له   کوردستان  دێموکراتی  نه ته وه یی  یه کیەتیی  سیاسیی  مه کته بی 
مه خمووری  غه فوور  به سه رپه رستیی  خانه خوێ  هه یئه تی  الیه ن  له   و  کرد 
لێ کرا. پێشوازییان  کوردستانەوە    دێموکراتی  یه کیەتیی   گشتیی  سکرتێری 
چه ندوچۆنیی  و  کوردستان  باشوری  ئێستای  باردۆخی  دانیشتنه دا  له و 
هاتنه   کــوردســتــان  ــاشــووری  ب ــه م  دوایــیــانــه ی  ئ پێشهاته کانی  و  ڕووداوو 
له سه ر  دواییانە،  ئەم  ئاڵۆزییەکانی  به  هۆکاره کانی  ئاماژه   به رباس و وێڕای 
چۆنیه تیی خۆده ربازکردن له  ده رئه نجانه  نه رێنییه کانی ئه م دۆخه  و ڕووبەرو 
کرا. بیروڕا  ئاڵوگۆڕی  نه خوازراو،   ئەگەرێکی  هەرچەشنە  لەگەڵ  بوونەوە 
قه یرانی  پــڕلــه   هــه ســتــیــارو  بـــارودۆخـــی  دانیشتنه که ،  دیــکــه ی  بابه تێکی 
له  هه موو پارچه کانی دیکه ی کوردستان  ناوچه که  و به  گشتی پرسی کورد 
الیه نه   و  حیزب  نێوان  پێوه ندییه کانی  و  ته عامول  چه ندوچۆنیی  به تایبه ت  و 
و  هاودەنگی  پێکهێنانی  پارچه ی کوردستان و چۆنیه تی  سیاسییه کانی چوار 
کۆده نگی و هاوهه ڵوێستی له  سه ر بنه مای ئوسولێکی دیاریکراوی نه ته وه یی 
بوو. کــورد  ستراتیژییه کانی  و  گشتی  به رژه وه ندییه   چاوگرتنی  له به ر  به  

سیاسیی  مه کته بی  هه یئه تێكی  خـــه زه ڵـــوه ر  ٢٢ی  دووشــه مــمــه،  ڕۆژی 
کرد. کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  سه ردانی  کوردستان  شیوعیی  حیزبی 
ــه بـــوو تــــارا و  ــی ئـ ــی ــه رســت ــه  ســه رپ ــه  بـ ــوعــی کـ ــی شــی ــزب ــی حــی ــه ت ــئ هــه ی
ــی  ــاروان، ئــه نــدامــانــی مــه کــتــه بــی سیاسیی ئـــه و حــیــزبــه ســه ردان ــ ــوو کـ ــه ب ئ
ــه ن  ــه الی ــان کـــردبـــوو،  ل ــی ــان ــی کــوردســت ــڕات ــمــوک ــای حــیــزبــی دێ ــاری ــرت ســک
مسته فا  ســه رپــه رســتــیــی  بــه  کــوردســتــان  دێــمــوکــڕاتــی  حیزبی  هه یئه تێكی 
لێکرا. پێشوازییان  بــه گــه رمــی  حــیــزبــه وه  گشتیی  سکرتێری  مـــه ولـــوودی، 
دۆستایه تیی  و  پێوه ندی  نوێكردنه وه ی  وێڕای  چاوپێكه وتنه  له م  مه به ست 
کوردستان،  باشووری  نوێی  بارودۆخی  هه ڵسه نگاندنی  الیــه ن،  دوو  نێوان 
بزوتنه وه ی  و  کــورد  دۆخــی  له سه ر  ئاڵوگۆڕه کان  و  ڕووداو  کاریگه ریی 
کــورد  مامه ڵه ی  چۆنیه تیی  لــه ســه ر  بــیــروڕا  ئــاڵــوگــۆڕی  و  گشتی  بــه  ــورد  ک
بــوو. بــــه رده م   پێشهاته کانی  و  ئــه گــه ر  ــه ســه ر  ل سیاسییه کان  الیــه نــه   و 
له  بڕگه یه کی دیکه ی ئه و دیداره دا هه ردووال دۆستایه تیی مێژوویی و پته وی 
نێوان حیزبی دێموکڕات و حیزبی شیوعیان به رز نرخاند و پێیان وابوو لێکگه یشتن 
کوردستان  جیاجیاکانی  پارچه   هێزه کانی  نێوان  هاوبه شیی  و  خه مخۆری  و 
پێویسته ببێته هه وێن و هانده ری یه کریزی و یه کگرتوویی نێوماڵی کورد به گشتی.

دێــمــوکــراتــی  حــیــزبــی  خــه زه ڵــوه رهــه یــئــه تــێــکــی  پێنجشه ممه  ١٩ی  ڕۆژی 
حیزب  گشتیی  سکرتێری  مــه ولــودی،  مسته فا  سه رپه رستیی  به   کوردستان 
شاری  له   کوردستانیان  زه حمه تکێشانی  حیزبی  سیاسیی  مه کته بی  سه ردانی 
سه رپه رستیی  به   زه حمه تکێشان  حیزبی  شاندێکی  الیــه ن  له   و  کرد  هه ولێر 
لێکرا. پێشوازییان  سه رۆکایه تییه وه ،  ده ســتــه ی  ئه ندامی  حوسێن،  به همه ن 
ــه  ڕووداو و  ب پــێــوه نــدیــدار  پــرســی  ــه ت و  ــاب ب لـــه و دیــــداره  دا کــۆمــه ڵــێــک 
گۆڕانکارییه کانی ئه م دواییانه ی باشوری کوردستان و ناوچه  و کاریگه رییان 
و  تاوتوێ  کوردستان  به شه کانی  هه موو  له   گشتی  به   کــورد  پرسی  له سه ر 
ئاڵوگۆڕی بیروڕایان له  سه ر کرا. له و به شه دا دووالیه ن به  ئاماژه  به  هۆکاره کانی 
یه کریزی  نه بوونی  ئــه وه ی   له سه ر  ــوون  ب هـــاوڕاو  گۆڕانکارییانه   لــه و  زۆر 
بووه . دۆخــه   ئه و  له سه ر  خراپی  کاریگه ریی  کــورد  ماڵی  نێو  یه کنه بوونی  و 
له  بڕگه یه کی دیکه ی ئه و دیداره دا دووالیه ن پاش ئاڵوگۆری بیرورا، کۆمه ڵێک 
خه ڵکی  خــۆده ربــازکــردن  چۆنیه تیی  بۆ  بــه کــرده وه یــان  ڕێــکــاری  و  مێکانیزم 
که   وابــوو  ڕایــان  و  به رباس  خسته    ته نگه ژه یه   له و  کوردستانیان  باشوری 
و  حیزب  هه ڵکردنی  پێکه وه   ته عامولی  چه ندوچۆنیی  له   تازه   خوێندنه وه یه کی 
یه ک  نێستمانی،  و  گشتی  به رژه وه ندی  به رچاوگرتنی  له   سیاسییه کان،  الیه نه  
هه روه ها  و  ڕێئالیستی  دیپلۆماسییه کی  و  سیاسه ت  ڕه چاوگرتنی  و  گوتاری 
و  ناوچه یی  واڵتــانــی  ــه ڵ  ده گ پێوه ندییه کان  دیکه ی  مێتۆدێکی  دارشــتــنــه وه ی 
خه ڵکی  نیشتمانییه کانی  و  گشتی  به رژه وه نییه   چاوگرتنی  له به ر  به   جیهانی 
بن. بــه خــۆداچــوونــه وه   بــۆ  سه رکییه کانیان  ڕێــگــاچــاره   ده تــوانــن  کــوردســتــان 

به   کــوردســتــان  خه ڵکی  و  گشتی  بــه   ــێــران  ئ
هه موو  بــۆ  ڕێژیمه   ئــه و  تێڕوانینی  تایبه تی. 
مه سه له یه ک، تێڕوانینێکی ئیدۆلۆژیکه . ئه و ته نیا 
ده زانــێ  ئی خۆی  به   گرووپانه   و  که س  و  ئه  
دابن.  ڕێژیمه که ی  له  خزمه تی  تــه واوی  به   که  
هۆی  به   لوبنان  حیزبوڵاڵی  کاتێک  هه ربۆیه  
وێرانیی  هــۆی  ده بێته   ئاژاوه گێڕییه کانیه وه  
به شێک له  باشووری لوبنان، کۆماری ئیسالمی 
و  ده گه یه نێتێ  خــۆی  دۆالره وه   ملیاردها  به  
ــه وه ،  ــات ــی ده ک ــاوه دان لــه  مــاوه یــه کــی کــورتــدا ئ
گۆیا  ئیستاش  ــدا  ــێــران ئ نــێــوخــۆی  ــه   ل بـــه اڵم 
ئاوه دانکردنه وه ی شاری »بەم« ته واو نه بووه . 
له وه ش خراپتره .  جا بۆ کوردستان هه ر زۆر 

له   ده گــه ڕێــتــه وه  ســه ر کوردستان  ئــه وه نــده ی 
ته واو  باوه ڕی من  به   تێپه ڕیوه .  که مته رخه می 
ڕاگه یه ندنه کانیاندا  لــه   حاڵێکدا  لــه   عه مدییه . 
هیچیان تێدا نه هێشتووه ته وه  و ئیددیعا ده که ن 
فه وره ن هه موو پێداویستییه کیان دابین کردوه ، 
له  ڕاپۆرتی ته له فزیۆنی خودی خۆیاندا ده بینین 
که  هیچ فریاکه وتنێکی لێ نییه  و قوربانییه کانی 
ئــه و بــوومــه لــه رزه یــه  کــه  بۆخۆیان بــه  هــه زار 
ــان  ــه ردوو ڕزگــاری ــ زه حــمــه ت لــه  بــن دار و پ
ــدا ده گـــه ڕێـــن و  ــان ــووه ک ــب ــه دوای ون ــ ــووه ، بـ ــ ب
ئه وه نده  که لوپه له ش که  پێیان گه یوه  هه مووی 
خه ڵکه .  کۆمه اڵنی  یارمه تیی  هــه ر  کــه   دیـــاره  

 جیا له و که مته رخه مییانه  ئه وه ی ڕوحی 
ده وڵه ت  که   بوو  ئه وه   کرد  بریندار  خه ڵکی 
له   »پالسکۆ«  ئاگرگرتنه که ی  ڕووداوی  له  
ساڵی  به فرانباری  ٣٠ی  ڕۆژی  که   ــاران  ت
گشتیی  ماته مینیی  دا،  ڕووی  ڕابـــردوو 
حاڵێکدا  له   ڕاگه یاند،  ئێراندا  هه موو  له  
و  سووتا  باڵه خانه یه ک  ڕووداوه دا  لــه و 
گیانیان  که س   ٣٠ تا   ٢٠ نێوان  له   ڕووخا، 
بریندار  که س   ٢٣٠ نیزیک  و  دا  ده ست  له  
پارێزگای  بوومه له رزه که ی  له   به اڵم  بوون. 
 ٧٠٠٠ 5٠٠ که س کوژران،  کرماشاندا نیزیک 
و  باڵه خانه   سه دان  و  بوون  بریندار  که س 
ته نیا  که چی  ــوون،  ب کــاول  مــاڵ  هـــه زاران 
بۆ؟ ڕاگه یه ندرا؟  ماته مینی  کرماشان  له  
ئه و کاره ساته  گه وره یه  هه ڵی ده گرت که  نه ک 
یه ک ڕۆژ بگره  سێ ڕۆژیش له  سه رتاسه ری 
ئێراندا ماته مینی گشتیی بۆ ڕاگه یه ندرابا. به اڵم 
هه ر وه ک له  وه اڵمی پرسیاری پێشوودا گوتم، 
و  نازانێ  خــودی  به   کوردستان  ڕێژیمه   ئــه و 
گرنگی پێ نادا. مه سه له یه کی دیکه ش که  زۆر 

دیــاره ،  ڕێــژیــمــه وه   هه ڵوێستی  بــه   ئاشکرا 
ــه ســه ر ئـــه و کــاره ســاتــه   ــان ل ــۆشــدان ســه رپ
ئه و  ئه نجامه کانی  نیشاندانی  ــه م  ک بــه   و 
کاره ساته یه . ڕێژیم ته نانه ت داوای یارمه تیی  
کــرده وه .  ڕه ت  نێونه ته وه ییشی  کۆمه لگه ی 
به  باوه ڕی من جگه  له وه ی که  دوژمنایه تی 
ڕێژیم له  گه ڵ کورد نیشان ده دا، شتێکی بن 
په رده شی تێ دایه . چونکه  به  ئاشکرا دیاره  
ئه و  قوواڵیی  له   واڵتــان  نایهه وێ  ڕژیم  که  
نایهه وێ  ته نانه ت  و  بگه ن  تێ  کاره ساته  
ــه دا تــێــپــه ڕن.  ــاوچــان هــه واڵــنــێــرانــیــش بـــه و ن
هه رچه ند به ڵگه یه ک به  ده سته وه  نییه ، به اڵم 
ــه ن  ده ک بـــه وه   ــامــاژه   ئ نیشانه کان  هــه مــوو 
هه یه . شـــاردنـــه وه   بــۆ  شتێکی  ڕێــژیــم  کــه  

دی.  بــوومــه لــه رزه یــه کــی  ســه ر  بێینه  
ئه منیه تیی  ــی  ڕه وش ــێ  ده ب ــه   ده ی چه ند 
ئێستا  هینده ی  نێوه ڕاست  ڕۆژهــه اڵتــی 
ناکۆکیی  نــه بــووه .  ئاڵۆز  و  لـــه رزۆک 
له   به رژه وه ندییه کان  ــاوه ن  خ قووڵی 
یه کالکردنه وه ی ئه و کێشانه  ده گاته  کوێ؟ 
ئایا ناوچه  له  چاوه ڕوانیی شه ڕێک دایه ؟
لــه  کــه س شـــاراوه  نییه  کــه  ڕۆژهــه اڵتــی 
جیهانه .  ناوچه ی  کێشه ترین  پڕ  نێوه ڕاست 
هه یه .  سه ره کیی  هۆکارێکی  چه ند  ئــه وه ش 
فره   نه ته وه ،  فره   ناوچه یه کی  الیه که وه   له  
و  جیاواز  کلتووری  مه زهه به .  فره   و  دین 
پیشکه وتنی زۆر جیاوازی  ڕاده ی گه شه  و 
پێکه وه ژیانی  و  قه بوڵکردن  یه کتر  دایه .  تێ 
خۆی  نزمی  هــه ره   ڕاده ی  له   ئاشتییانه   به  
ــاری دابــه شــکــردنــی ده ســـه اڵت،  دایـــه . لــه  بـ
هه لی  و  سامان  و  ســه روه ت  دابه شکردنی 
نییه .  تــێــدا  عه داڵه تێکی  هیچ  یــه کــســانــه وه  
نه ته وه کان دابه ش بوون به  سه ر نه ته وه ی 
فه رمانڕه وا و نه ته وه ی ژێرده سته دا. ئێرانی 
و تورک و عه ڕه ب شه ڕیانه  له سه ر ده سه اڵت 
تایبه تی  به   کورد  ناوچه دا.  له   هێژ مۆنی  و 
خه باتێکی  دیــکــه ش  نــه تــه وه یــه کــی  چه ند  و 
وه ده ستهێنانی  پێناوی  له   ده که ن  خوێناوی 
خــۆیــانــدا.  ئینسانی  مــافــی  سه ره تاییترین 
ڕۆژهــه اڵتــی  گرنگی  دیکه ی  مه سه له یه کی 
ئه وه یه  که  خاوه نی سه رچاوه ی  نێوه ڕاست 
ژێرزه مینیی زۆره ، ڕاده یه کی زۆر له  نه وت 
ــه وه  دابــیــن  ــاوچــه ی ــازی جــیــهــان لـــه و ن و گـ
گرنگی  سه رچاوه یه کی  هــه روه هــا  ــرێ،  ده ک

ئاوی شیرینه  و جگه  له وه ش 
و  ستڕاتیژیک  نــاوچــه یــه کــی 

کوردستان  و  ئێران  دێ،  شه ڕ  بۆنی  کاتێک  هه ر  له   پتر  ده ژین  تێدا  ئێمه ی  ناوچه یه ی  له و  ئێستادا  هه لومه رجی  له  
چیمان  لێکه وته کانی  و  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  دواییانه ی  ئه م  بوومه له رزه که ی  جێده گرن؟  ملمالنێیانه دا  ئه و  کوێی  له  
و  نییه   دیکه ی کوردستان ڕۆژه ڤ  به شه کانی  له  چاو  له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان  پرسی کورد  ده گوترێ  بۆ  پێده ڵێن؟ 
ئه و بابه ته  چه نده  له جێی خۆی دایه ؟ کێشه  و ئاسته نگه کانی به رده م پرسی کورد له  ئێران چین و حیزبی دێموکرات 
بابه تانه  و کۆمه ڵه  پرسیارێکی دیکه   بۆ البردنی به رده م کۆسپه کانی یه کهه ڵوێستی و یه ک گوتاری چیی کردوه . ئه و 
ته وه ری وتووێژی »کوردستان« له گه ڵ مسته فا شه ڵماشی، ئه ندامی ده فته ری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانن.
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کۆبوونه وه ی حیزبی دێموکراتی کوردستان و 
پارتی کرێکاران و ڕه نجده رانی کوردستان

کۆبوونه وه ی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
 حیزبی دێموکراتی بێتولنەهرین

ڕۆژی یه کشه ممه  ٢8 ی خه زه ڵوه ر شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان به  
سه رپه رستیی مسته فا مه ولودی، سکرتێری گشتیی حیزب سه ردانی پارتی کرێکاران و 
ره نجده رانی کوردستانیان له  هه ولێر کرد و له الیه ن هه یئه تی خانه خوێ به  سه رپه رستی 
باپیر کامه ال، سکرتێری گشتیی پارتی کرێکاران و ڕه نجده رانه وه ، پێشوازییان لێکرا.
ــان  ــه ک ــی ــاری ــک ــۆڕان ــه  دوایـــیـــن گ ــه ن بــاســیــان لـ ــ ــه و دانــیــشــتــنــه دا دوو الیـ ــ ل
ــاری  ــک ــن و شــوێ ــه ری  ــ ــگ ــ ــاری ــ ک ــاره ی  ــ ــه بـ ــ لـ و  ــرد  ــ کـ ــان  ــ ــت ــوردســ ــ ک و  ــه   ــاوچــ ــ ن
ــرد. ــه  ســـه ر ک ــۆری بــیــروڕایــان ل ــوگ ــاڵ ــه ســه ر پــرســی کـــورد ئ ــان ل ــۆڕه ک ــوگ ــاڵ ئ
بابه تێکی دیکه  دیداره که پێداگری له سه ر پێویستیی یه کڕیزیی کورد بۆ قۆستنه وه ی 
داهاتوو  له   کورد  پرسی  بــه رده م  ئه گه ره کانی  تاوتوێی  و،  بــه رده م  ده رفه ته کانی 
به تایبه ت له  دوو به شی ڕۆژهه اڵت و باشووری کوردستان بوو، ئه ویش له  دۆخی پڕ 
گۆڕانکاریی خێرای ئێستا و به  له به ر چاوگرتنی ڕۆڵی تێکده رانه ی واڵتانی ناوچه یی 
و به رژه وه ندخوازیی زلهێزه  جیهانییه کان و کاریگه رییه کانیان له  سه ر پرسی کورد.

دێموکراتی  حیزبی  شاندێکی   ٩6 خه زه ڵوه ری  ی   ٢8 یه کشه ممه   دوانیوه رۆی 
کوردستان به  سه رپه رستیی مسته فا مه ولودی، سکرتێری گشتیی حیزب سه ردانی 
حیزبی دێموکراتی بێتولنه هرینی له  هه ولێر  کرد و له الیه ن شاندێکی خانه خوێ به  
سه رپه رستیی ڕۆمیۆ هه کاری، سکرتێری گشتیی ئه و حیزبه وه  پێشوازییان لێکرا.
نــاوچــه کــه  و  ــۆزی کــوردســتــان و  ــاڵ ئ بــارودۆخــی هه ستیار و  ــه و دیــــداره دا  ل
و  لێکه وته کانی  و  کوردستان  بــاشــووری  گۆڕانکارییه کانی  دوایــیــن  تایبه ت  به  
کوردستان  هه رێمی  چــاوه ڕوانــنــه کــراوه کــانــی  هاوکێشه   و  پێشهات  هــه روه هــا 
له   جیهانی  و  نــاوچــه یــی  زلهێزی  واڵتــانــی  رۆڵــی  و  نــێــوه ڕاســت  ــی  ــه اڵت ڕۆژه و 
ئاراسته دان به  هاوکێشه کان  هاتنه  به ر باس و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان له  سه ر کرا.
حیزبی  و  کــوردســتــان  دێمۆکراتی  حیزبی  الیــه نــی  دوو  دیــکــه دا  به شێکی  لــه  
پێوه ندی  کــردنــی  پته وتر  ڕێــکــاره کــانــی  لــه   باسیان  لنه هرین،  بێتو  دێمۆکراتی 
ــورد و  ــێــوان گــه لــی کـ ــێــوان دوو حــیــزب و هــه روه هــا پــاراســتــنــی پــێــوه نــدیــی ن ن
کرد . کوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی  و  بــاشــوور  له   کریستیان  گشتی  به   و  ئــاســۆری 

ژئوپۆلیتیکی گرنگه  له  نێوان ئاسیا و ئورووپا 
دا. ئه وه ش وایکردوه  که  به درێژایی مێژوو 
له سه ر  دنیای  زلهێزه کانی  ته ماعی  چــاوی 
پێی  به   و  کــردوه   داگیریان  هاتوون  بــووه . 
قازانجی ئابووریی خۆیان دابه شیان کردوه . 
بایی هه زاران میلیارد دۆالر چه ک و چۆڵیان 
قازانجه کانی  پاراستنی  بۆ  تێدا فرۆشتوه  و 
ــان هــــه رجــــاره ی پــشــتــیــوانــیــیــان له   ــۆیـ خـ
دیکتاتۆرێک کردوه . له  سه رده می ئێستاشدا 
زلهێزه کانی  بــه رژه وه نــدیــیــه کــانــی  شـــه ڕی 
له   جیهانییه کان  زلهێزه   و  الیه ک  له   ناوچه  
به رده وامه .  ناوچه یه دا  له و  دیکه وه   الیه کی 
مه سه له   دوو  ڕابــــردوودا  ساڵی  چه ند  لــه  
زێڕین  ده رفه تێکی  که   ئــه وه ی  هۆی  بوونه  
هیژ مۆنیی  که   ئیسالمی  کۆماری  به   بــده ن 
یه کیان  بسه پێنێ،  زیاتر  ناوچه دا  له   خۆی 
ته ڵه بانه ی  ته سلیم  و  موماشات  سیاسه تی 
ویالیه ته   سه رۆککۆماری  ئۆباما  ئیداره ی 
و  ئــێــران  لــه گــه ڵ  ئه مریکا  یه کگرتوه کانی 
ــا وای  ــوو. ت ــش بـ ــه ڕی داعـ ــیـــان شـ دووه مـ
ته واو  لێهات که  ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
سه ره ڕۆ و بێ منه ت بێ و ڕووهه ڵمااڵوانه  
واڵتانی  کــاروبــاری  له   بکا  ده ســتــێــوه ردان 
ناوچه دا. به اڵم به  باوه ڕی من چیدی ئه وه ی 
به   نــاکــرێ.  قه بوڵ  لێی  و  ســه ر  ناچێته   بۆ 
گه وره ی  زلهێزی  دوو  وێده چێ  که   تایبه ت 
جیهانی و هاوپه یمانه کانیان که  له  ناوچه دان، 
واته  ئه مریکا و ڕووسیه  له  سه ر دابه شکردنی 
هــێــژ مــۆنــی و پــاراســتــنــی قــازانــجــه کــانــیــان 
ئــیــداره ی  وێــده چــێ  هــه روه هــا  ڕێککه وتبن. 
چاالکتری  سیاسه تێکی  ئه مریکا  له   ترامپ 
تایبه تی  به   و  ئیسالمی  کــۆمــاری  دژی  له  
له   ئیسالمی  کۆماری  ده ستێوه ردانه کانی 
وه ک  ناوچه ییه کانی  هێزه   هه بێ.  ناوچه دا 
عه ڕه بستان و تورکیه ش زۆر له  ئێران دڵپڕن. 
وای بۆ ده چم که  به رنامه ی کورتکردنه وه ی 
ــاوچــه دا  ن ــه   ل ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ده ســتــی 
ئاڵۆزییه کی تازه  به  دوای خۆیدا بێنێ و به  
شکستی کۆماری ئیسالمی کۆتایی بێ. جا چ 
به  شێوه ی ته سلیم بوونی کۆماری ئیسالمی 
و خواردنه وه ی جامێکی ژه هری دیکه بێ تا 
بتوانێ به  شێوه یه کی الواز خۆی بپارێزێ، و 
چ به  ڕووخانی ئه و ڕێژیمه  ته واو بێ. به هه ر 
هه بێ.  درێژه ی  ناتوانێ  ئێستا  وه زعی  حاڵ 

پێگه ی  که   دێته  به رچاو  وا  ئێستادا   له  
له   کاتێکه .  هــه ر  لــه   به هێزتر  ئــێــران 
خۆی  ستراتیژیی  توانیویه تی  سووریه دا 
سه ربخا، پێوه ندیی قووڵ و پته وی له گه ڵ 
له   عه ڕه بستانی  و  کردوه   دروست  به غدا 
پڕ  و  پڕتێچوو  شه ڕێکی  تووشی  یه مه ن 
ــردوه ؛  ک حوسییه کان  له گه ڵ  شه که تی 
حیزبوڵال له  هه موو کاتێک سه رکه شتره ؛ 
باشه .  زۆر  ئورووپاش  له گه ڵ  پێوه ندیی 
بیه وێ  و  دا  تێک  خــۆی  له   ئــه وه   بڵێی 
له گه ڵ عه ڕه بستان ڕاسته وخۆ تێک گیرێ؟
ڕاسته  زاهیره ن کۆماری ئیسالمی به هێز 
باڵو  ناوچه دا  له   خۆی  هێژ مۆنیی  و  دیــاره  
سه ره کی  کێشه ی  دوو  به اڵم  کردووە ته وه . 
یه کیان  دایــه .  ئیسالمی  کۆماری  له به رده م 

ئه وه یه  که  تا که ی ده توانێ به  خه رجکردنی 
ئێران  خه ڵکی  کۆمه اڵنی  ژیــانــی  بــودجــه ی 
و  بپارێزێ  شــه ڕ  بــه ره یــانــه ی  هه موو  ئــه و 
ئیمکاناتیان بۆ دابین بکا و خه ڵک و واڵته که ی 
خۆشی به  ده ست بێکاری و بێ داهاتی و بێ 
ده ره تانیه وه  بناڵێنن. دیاره  به م شێوه  کۆماری 
ئیسالمی له  واڵته  دراوسێکانی دا کۆمه ڵێک 
دێ  هه تا  بــه اڵم  دێنێ،  به ده ست  جیره خۆر 
ــر له   ئــێــران زۆرتـ ــی کــۆمــه اڵنــی خه ڵکی  دڵ
ده ست ده دا. قه یرانه کانی ئابووری، سیاسی 
هه تا  ئیراندا  نێوخۆی  له   کۆمه اڵیه تیش  و 
بۆ  کێشه   دووه م  ده بنه وه .  قوڵ  زۆرتر  دێ 
کۆماری ئیسالمی ئه وه یه  که  سه بری زلهێزه  
له   ناوچه ییه کانیش  زلهێزه   و  جیهانییه کان 
نه   عه ڕه بی،  واڵتانی  نه   ده ڕژێ.  سه ریه وه  
تورکیه  و نه  ئه مریکا و واڵتانی غه ربی و نه  
ڕووسیه ش هه تا سه ر لێی قه بوڵ ناکه ن. تا 
ئه و دواییانه ش گومان هه بوو له سه ر ئه وه ی 
که  ڕووسیه  پشتی تێبکا. به اڵم ئه و دواییانه  
ئه مریکا  و  ڕوسیه   هاوکاریی  ئاشکرا  به  
ته واو  و  ده بینرێ  سووریه دا  مه سه له ی  له  
ئیسالمیشه .  کۆماری  پێچه وانه ی سیاسه تی 
ئێران  و  ڕووسیه   کوردیشدا  به رامبه ر  له  

ته نیا  هــه یــه .  جیایان  لێک  سیاسه تی  دوو 
ــه ره دان،  ب یه ک  له   زاهیر  به   له  ســووریــه دا 
ڕووسیه   دێ  هه تا  و  ڕه قیبن  له وێش  به اڵم 
له   و  هه ڵده چنێ  ئــیــران  بــه   تــه نــگ  ــر  زۆرتـ
نفوزی که م ده کاته وه . زۆرتریش له  تورکیه  
تورکیه   ده بــێــتــه وه .  نیزیک  عــه ڕه بــه کــان  و 
پێکه وه   قازانجیان  ئیسالمیش  کۆماری  و 
یه ک ناگرێته وه . زاهیره ن له  دژایه تی له گه ڵ 
کـــورددا یــه ک بــوون، که چی له  کـــرده وه دا 
ئه و  تورکیه   و  بکه ن  هاوکاری  نه یانتوانی 
ئیسالمی  کۆماری  که   نــه دا  درێــژه   خه ته ی 
هه ماهه نگ  له گه ڵی  النیکه م  و  ده یهه ویست 
لێک  به رژه وه ندییه کانیان  چونکه   نــه بــوو، 
جیاوازن. عه ڕه بستان هه ر به  هیچ شێوه یه ک 
ناتوانێ له  گه ڵ ئه و هێژ مۆنیخوازییه ی ئێران 
هه ڵکا. ئه و هه م وه ک جیهانی عه ڕه ب دژی 
په لهاویشتنی ئێران له  ناوچه  دایه  و هه م وه ک 
ناوه ندی جیهانی ئیسالم. بۆیه  داهاتوو زۆر 
ئه گه ر  نییه   ئیسالمی  کۆماری  قازانجی  به  
بدا. درێژه   فراوانخوازیانه ی  سیاسه ته   به و 

که  چاو له  نێوخۆی حاکمییه ت ده که ین 
ته واو  حاکمییه ت  ئێستادا  له   ده بینین 
یه کده سته . کاریگه ریی ئه و یه کده ستبوونه  
له سه ر خه باتی ئۆپۆزیسیۆن و تێکۆشانی 
مافخوازیی خه ڵکی کوردستان چۆن ده بینی؟
ده ره وه ی  ــی  ــه ت ڕواڵ ته نیا  پێموایه   مــن 
حاکمییه ت له  هه لومه رجی ئێستادا یه کده ست 
به   هه رچه ند  که   ئه وه یه   هۆیه که شی  دیاره . 
به اڵم  بـــراوه ن،  مه یداندا  هێندێک  له   زاهیر 
کاتێک  هه موو  له   که   ده زانـــن  بۆخۆشیان 
زه ڕبه  په زیرترن و ڕێژیمه که شیان له  هه موو 
بۆ  دیاره   له سه ره .  هه ڕه شه ی  زیاتر  کاتێک 
یه کده ستن.  هه موویان  نیزامیش  پاراستنی 
ئه گه ر له  ژێره وه  ناکۆکیشیان له گه ڵ یه کتر 
و  ــداره کــردن  ــی ئ چۆنیه تیی  لــه ســه ر  هــه بــێ 
شێوه ی هه ڵسوکه وت له گه ڵ دنیای ده ره وه ، 
له  کاتی ته نگانه دا و بۆ پاراستنی نیزامه که یان 
هه موو ناکۆکییه کان وه ال ده نێن و یه کده ست 
ــه  کــاریــگــه ریــی ئــه و  ــا ره ت ب ــه بـ ــارن. سـ ــ دیـ
یه کده ستبوونه  له  سه ر خه باتی ئۆپۆزیسیۆن 
و تێکۆشانی مافخوازی حه ڵکی کوردستان، 
من به ش به  حاڵی خۆم پێم باشتره  هه موو 
ڕاسته قینه ی  ڕووی  ڕێژیم  کاربه ده ستانی 
خۆیان نیشان بده ن و ڕۆڵ دابه ش نه که ن و 
ڕوو به ده ره وه ش هه مان هه ڵوێستیان هه بێ 
ده گــرێــتــه وه .  یــه ک  ماهییه تیان  گــه ڵ  لــه   کــه  
هه ڵبژاردن  سه رده می  ئیددیعاکانی  چونکه  
و ڕوو به  دنیای ده ره وه  ته نیا ده بێته  هۆی 
نیسبه ت  ته وه هووم  هێندێک  دروستبوونی 
نییه ،  به  ڕێژیم و قازانجی بۆ هیچ الیه نێک 
یه کهه ڵوێست  بۆیه   خــۆی.  ڕێژیم  له   جگه  
بوونی کاربه ده ستانی ڕێژیمم پێ قازانجه  بۆ 
ئۆپۆزیسیۆن و بۆ تێکۆشانی مافخوازانه ی 
ــی کـــــــورد. شــــــه ڕی زێــڕیــنــگــه ریــی  ـــه لـ گ
به   قازانجێک  هیچ  ڕێــژیــم  کاربه ده ستانی 
ئۆپۆزیسیۆن و خه باتگێڕانی کورد ناگه یه نێ. 
ڕاکێشانی  بۆ  ده وره دا  دوو  له   ڕووحــانــی 
بۆ  و  ده نگدان  سندوقه کانی  بۆسه ر  خه ڵک 
فریودانی ئه فکاری عمومی ده یان به ڵێنی دا 

به ر  نایه ته وه   دی  جارێکی  که   ئێستاش  و 
قه زاوه تی خه ڵک، دیاره  لە کوێ ڕاوه ستاوه .    

ئه گه ر که مێک به  ڕوونی بدوێین پێتان 
وانییه  کوردستان و پرسی کورد له  ئێران 
دوایین  له   دایه ؟  په راوێز  له   زۆر  ئێستا 
جه هانگیریشدا  ئه سما  خاتوو  ڕاپۆرتی 
سه ر  درابــووه   سه رنج  که مترین  بینیمان 
کورد  مافی  سیستماتیکی  پێشێلکردنی 
نه کرابوو.  باس  هه ر  یانی  ئێران،  له  
ــن؟ ــه و دۆخـــه  دای ــرســم بــۆ ل ئــه مــن ده پ
چه ندین  به رهه می  ئێستا  دۆخـــه ی  ئــه و 
که   ئه وه یه   هۆکاره کان  له   یه کێک  هۆکاره . 
به داخه وه  به رگری له  مافی مرۆڤ له  دنیادا 
بــه رژه وه نــدیــی  پاراستنی  دوای  ده که وێته  
له سه ر  کــه م  نیه   وه   سیاسی.  و  ئــابــووری 
پێشێلکارییه کانی  و  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
کۆماری ئیسالمی گوترابێ، ئه وه ش وا نییه  
ئاگادار  لێی  نێونه ته وه ییه کان  ناوه نده   که  
ئاماده کرانی  ســه رده مــی  لــه   ڕه نــگــه   نــه بــن. 
ڕیکخراوه   و  حیزب  تایبه تیدا  ڕاپۆرتێکی 
ــواری  ــی بـ ــان کــوردســتــانــیــیــه کــان و چــاالک
نه یانتوانیبێ  و  بووبن  غافڵ  مــرۆڤ  مافی 

و  جیهان  هه موو  به گشتی  بــه اڵم  دابنێن.  شوێن 
له   مــرۆڤ  مافی  بــواری  ڕێکخراوه کانی  هه موو 
و  ئــاگــادارن  ئیسالمی  کــۆمــاری  جینایه ته کانی 
ئێمه ش له  هه موو دیداره کانماندا ئه وه  هه ست پێ 
سه ر  له   ئێستا  که   ئه وه یه   دیکه ی  هۆی  ده که ین. 
داده نــرێ  گرنگتر  به   مه سه له   سێ  ئێران  ڕێژیمی 
مه سه له ی  ئه ویش  مــرۆڤ.  مافی  پێشێلکاریی  تا 
ده ستێوه ردانه کانی  مه سه له ی  ئه تۆمی،  چه کی 
ــی نــێــوه ڕاســت  ــه اڵتـ ــه  و اڵتــانــی نــاوچــه ی ڕۆژهـ ل
و مــه ســه لــه ی مــوشــه کــه  دوورهــاوێــژه کــانــیــه تــی. 
کۆمه ڵگه ی نێونه ته وه ییی به  پله ی یه که م ده یهه وێ 
له  سه ر خۆی  ئه و خه ته رانه ی کۆماری ئیسالمی 
دوورخــاتــه وه . دوایــه  نــۆره ی مافی مــرۆڤ دێ. 
به داخه وه  له  واڵتانی دیکه ش هه روایه . باس له سه ر 
قه تعنامه   چــوارچــێــوه ی  لــه   زۆرتـــر  مــرۆڤ  مافی 
ده مێنێته وه . دا  کــاغــه ز  ســه ر  داواکــاریــه کــی  و 

ئه دی  نییه ،  مــرۆڤ  مافی  مه سه له ی  هــه ر 
له   کوردستان   کۆمه ڵگه ی  دیکه ی  کێشه کانی 
ستاتوی  به رچاو  وادێته   که   چی  خۆیدا  نێو 
ببیندرێ.  نــزمــتــر  ــه   ب ــه اڵت  ــ ڕۆژهـ ــوردی  ــ ک
گوتارێکی  نه بوونی  ئایا  چین؟  هۆکاره کان 
گشتگیره ؟ کێشه ی پڕشوباڵویی حیزبه کانیه تی؟ 
ژئوپۆلوتیکه ؟  شوناسه ؟  قه یرانی  مه سه له ی 
چییه ؟ ناوه ندییه ؟  حکومه تی  به هێزبوونی 
ستڕاتیژیی  نه بوونی  کورد  سه ره کیی  کێشه ی 
هه رچه نده   نه ته وه ییه .  یه کگرتوویی  و  نه ته وه یی 
ـــه  بـــۆچـــوونـــی ڕێـــکـــخـــراوه   ــه ش ل ــ ــاوب ــ خـــاڵـــی ه
کوردستانیه کاندا زۆره ، به اڵم ئه و خاڵه  هاوبه شانه  
ستڕاتیژی  نه کراونه ته   و  نه کراوه   له سه ر  کاریان 
نه ته وه یی و نه کراونه ته  هێڵی سوور بۆ هه مووان. 
به   نه ته وه یی  ستڕاتیژی  بۆ  حیزب  کوردستان  له  
حیزبه کان  پێچه وانه وه   به   به ڵکوو  ناهێنرێ،  کار 
هه وڵ ده ده ن مه سه له   نه ته وه ییه که  بۆ به هێزبوونی 
حیزب به  کار بێنن. هه ربۆیه شه  ته نانه ت له  سه ر 
ئه وه ش زۆر جار کێشه یانه  و موزایه ده ی حیزبی 
پێوه  ده که ن و به  مێژووی خۆیانی ده زانن و حیزب 
له  کۆمه ڵگه  جوێ ده که نه وه . ئه گه ر وانه با مه سه له  
نه ته وه ییه که یان به  ئی هه مووان ده زانی و له گه ڵ 
ئامانجانه .  ئه و  بۆ وه دیهێنانی  ڕێکده که وتن  یه کتر 
دیاره  کێشه ی قه یرانی شوناس و ژئۆپۆلیتیکیشمان 
هه یه . دابه شکرانی کوردستان بۆ چوار پارچه  هه م 
ئێمه ی خستووه ته   هه م  و  تێکداوین  لێ  شوناسی 
نێو چوارچێوه یه کی ژیئۆپۆلیتیکیه وه  که  هه ر چوار 
دابه ش  کورد  نه ته وه ی  هێزی  دوژمنه .  ده ورمــان 
ــه ش کـــراوه ،  کـــراوه ، فــه رهــه نــگ و کــلــتــووری دابـ
دابه ش  ئابوورییه کانی  و  کۆمه اڵیه تی  په یوه ندییه  
بوون  ــر  زۆرت دوژمنمان  بــه رامــبــه ردا  له   کــراون. 
بــووه ،  ــر  زۆرت ناوه ندییه کان  حکومه ته   هێزی  و 
ناوه ندی  حکومه تی  چــوار  که   ئـــه وه وه   هــۆی  به  
ئێمه   لێدانی  بۆ  و  کۆکن  ئێمه   دژی  له   هه میشه  
هه موو ناکۆکییه کانی خۆیان وه ال ده نێن. سه ره ڕای 
یه ک  وه ک  کورد  هه موو  ئه گه ر  ئه وانه   هه مووی 
و  نێین  وه ال  ناکۆکییه کان  بکاته وه ،  بیر  نه ته وه  
یه کگرتوو بین، هیچ هێزێک ناتوانێ تێکمان بشکێنێ.

ئه مه ی جه نابت فه رمووت به  چی ده کرێ و 
چۆن ده کرێ؟

یه کگرتن  نه ته وه یی،  ستڕاتیژیی  داڕشتنی  به  
به   دا،  نــه تــه وه یــی  کۆنگره یه کی  یــا  بــه ره یــه ک  لــه  
واڵت  ده ره وه ی  ــه   ل ــی  ــه وه ی ــه ت ن البــیــگــه ریــیــه کــی 
ــه  بـــه شـــداری هــه مــوو حــیــزب و ڕێــکــخــراوه   و ب
ــردن لــه  نــێــوخــۆی  ــارکـ کــوردســتــانــیــیــه کــان و کـ
و  نه ته وه یی  هه ستی  ڕێکخستنی  بۆ  کوردستاندا 
نه ته وه یی)به واتای  به هێزی  هه سته   ئه و  گۆڕینی 
ــردنـــی بۆ  ــاده کـ ــامـ ــه وه و ئـ ــ ــه ت ــ دروســـتـــکـــردنـــی ن
پێویستدا  کاتی  له   که   جۆرێک  به   ــه تــداری(،  ده وڵ
ــه و  ــه  ل ــه وانـ ــام. ئـ ــه قـ ــه ر شـ ــێ بــیــهــێــنــێــه  ســ ــوان ــت ب
هۆیانه وه  کۆسپه کان  به   ده توانرێ  که   ئامرازانه ن 
شوێندانه رتر  جیهاندا  لــه   کــورد  و  بنرێن  وه ال 
واقــیــع. ئــه مــری  بکه نه   کـــوردی  کیانی  و  بــکــه ن 

ئێوه  وه ک حیزبی دێموکرات چیتان له و پێناوه دا 
گه یشتوون؟ کوێ  به   هه وڵه کانتان  و  کــردوه  
که   ئه وه یه   هه واڵنه   ئه و  بۆ  هه نگاو  گرنگترین 
تیگه یشتبی.  مێژووییانه   پێویستییه   له و  به ڕاستی 
ئامرازێک  به   حیزب  که   ئه وه یه   هه نگاو  دووه م 
سێهه مین  پێویستییانه .  ئه و  وه دیهێنانی  بۆ  بزانێ 
ــاوه ڕه وه   بـ و  ــه کــرده وه   ب کــه   ئــه وه یــه   هه نگاویش 
هه نگاوی بۆ باوێژی. ئێمه  وه ک حیزبی دێموکڕاتی 
کوردستان له  هه نگاوی یه که م و دووه م تێپه ڕیوین 
و بۆ هه نگاوی سێهه م ئاماده ین. هیوادارم وه اڵمی 
ئه رێنی له  به رامبه ره کانمان وه ربگرین و بتوانین به  
هاوکاری خه باتگێڕانی دیکه ی مه یدانی کوردایه تی، 
مێژوو  به   و  بۆچوون  به   که   ئه وانه ی  به تایبه تی 
وه دی  گه وره یه   ئامانجه   ئه و  نیزیکین  لێک  زۆر 
یه کگرتنه وه ی  کــه   بڵێم  ئــه وه   پێمخۆشه   بێنین. 
ــه وره ی دێــمــوکــڕات کــه  حــدک هه ر  ــ بــنــه مــاڵــه ی گ
ــه  لــێــبــڕاویــه وه   ــارده وه  ب ــ ــه  دوای کــۆنــگــره ی چـ ل
ــد هــه نــگــاوێــک  ــێ چــه ن ــوانـ هـــه وڵـــی بــــــۆداوه ، ده تـ
بکاته وه .  نیزیکمان  نه ته وه ییه   ستڕاتیژیه   ــه و  ل

یه کهه ڵوێست بوونی کاربه ده ستانی ڕێژیم قازانجه  بۆ ئۆپۆزیسیۆن و بۆ 
تێکۆشانی مافخوازانه ی گه لی کورد. شه ڕی زێڕینگه ریی کاربه ده ستانی 
ڕێژیم هیچ قازانجێک به  ئۆپۆزیسیۆن و خه باتگێڕانی کورد ناگه یه نێ و 
ڕووحانی که  له  دوو ده وره دا بۆ ڕاکێشانی خه ڵک بۆسه ر سندوقه کانی 
ده نگدان و بۆ فریودانی ئه فکاری عمومی ده یان به ڵێنی دا و ئێستاش که  جارێکی 
دی نایه ته وه  به ر قه زاوه تی خه ڵک؛ ئیدی جوان دیاره  لە کوێ ڕاوه ستاوه

کۆبوونه وه ی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
 کۆما جڤاکێن کوردستان

جڤاکێن  کۆما  هەیئەتێکی   ١٣٩6 خەزەڵوەری  ٢٤ی  چوارشەمە   دوانیوەڕۆی 
کوردستان بە سەرپەرستیی ڕەزا ئاڵتوون، ئەندامی کۆنسەی سەرکردایەتیی کەجەکە 
لە شاری سلێمانیان کرد و  دێموکراتی کوردستان  نوێنەرایەتیی حیزبی  سەردانی 
له الیه ن هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهاتوو لە حەسەن قادرزادە و 
قادر وریا، ئەندامانی دەفتەری سیاسی و سۆران نوری، نوێنەری حیزبی دێموکراتی 

کوردستان لە سلێمانی، پێشوازییان لێ کرا.
لەو دیدار و دانیشتنه دا دوو هەیئەت دوایین ئاڵوگۆڕەکانی هەرێمی کوردستان و 
هاوکاری و کۆدەنگیی واڵتانی ناوچە لە دژایەتیی پرسی کوردیان خستە بەر باس و، 
هەر دوو ال ڕاو و سەرنجی خۆیان لە بارەی مەترسیی و نیگەرانییەکانی پێوەندیدار 

بە بزووتنەوەی کورد لە هەر کام لە بەشەکانی کوردستان  خستە ڕوو. 
پێویستیی  سەر  لە  دانیشتنەدا  لەم  کەجەکە  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
هاوکاری و یەکگرتوویی نێوان هێزە سیاسییەکانی کوردستان چ لە ئاستی هەر کام 
لە پارچەکان و چ لە ئاستی نەتەوەییدا بە تایبەت بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لە گەڵ پیالن 
و مەترسییەکانی دەوڵەتانی داگیرکەری ناوچە لە هەلومەرجی ئێستا دا، تەئکیدیان 
کردەوە. ئەمەشیان دووپات کردەوە کە پێوەندیی سیاسی و دۆستانەی دوو الیەنەی 
لە سەری   و  دەنرخێنن  گرنگ  بە  کوردستان  دێموکراتی  و حیزبی  کەجەکە  نێوان 
بەردەوام دەمێننەوە. ئەمەشیان دووپات کردەوە کە پێوەندیی سیاسی و دۆستانەی 
دوو الیەنەی نێوان کەجەکە و حیزبی دێموکراتی کوردستان بە گرنگ دەنرخێنن و 

لە سەری  بەردەوام دەمێننەوە .
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ئینکاری کورد بە
 ڕێگه ی قانوونەوە

یەکەمی  شــەری  هاتنی  کۆتایی  دوای  لــە 
ئیمپراتووری  میراتی  دابەشبوونی  جیهانی 
عوسمانی لە نیوان دەوڵەتە سەرکەوتووکانی 
شەڕدا دەستی پێکرد و ئه وه ش دروستبوونی 
دەوڵەت نەتەوەکان و دابەشبوونی کوردستانی 
لێ کەوتەوە و لەو کاتەوە هەتا ئیستا کوردستان 
بە سەر چوار دەوڵەتدا دابەش بووە. هەر کام 
سەر  بە  کوردستانیان  کە  دەوڵــەتــانــەی  لــەو 
بنچینەی  سەر  لە  ڕاستیدا  لە  کــراوە  دابــەش 
نەتەوەکانی  بە سەر  نەتەوەیەک  حاکمییەتی  
دیکەدا دامەزراون و زمان و کلتوور و ئایین 
پێی  بە  بااڵدەستە  نەتەوە  ئەو  مەزهەبی   و 
هەموو  ســەر  کــراوه تــه   فــەرز  واڵت  قانوونی 
ــەو واڵتـــەدا دەژیــن. نــەتــەوەکــانــی دیکە کــە ل
دەسەاڵتدارانی  ڕابــردوودا  ساڵی  سەت  لە 
کوردستان  پارچەی  چوار  هەر  بە سەر  زاڵ 
هەموو کات هەوڵ و پالن و پیالنیان بۆ ئه وه  
نەتەوە  وەک  ــورد  ک بــوونــی  لــه   حاشا  ــووه   ب
کورد  بوونی  له   حاشا  کە  مانایە  بەو  بکەن، 
زمان  و  خاک  خاوەنی  کە  نەتەوەیەک  وەک 
هەموو  لە  و  خۆیەتی  مێژووی  و  کلتوور  و 
عەره ب  و  تــورک  و  فــارس  گەڵ  لە  بوارێکدا 
جیاوازە. ئینکاری کورد و نەتەوەکانی دیکەی 
،عیراق  )ئیران  واڵتــە  چــوار  لــەو  هەڵکەوتوو 
قسە  چوارچێوەی  لە  هەر  تورکیە(  ،سوریەو 

و ره فتارێکی دووچاوه کیدا 
قەتیس نەماوەتەوە، بەڵکوو 
بە  دەوڵەتدا  هەر چوار  لە 
تەنانەت  و  کــراوە  قانوون 
سیستەمە  گـــۆڕانـــی  ــە  بـ
ــەو  ســـیـــاســـیـــەکـــانـــیـــش ئـ
نابێ  تـــەواو  ئینکارکردنە 
ــەگــەڵ نــووســیــنــەوەی  و ل
نوێ  بنەڕەتیی  قــانــوونــی 
خۆداسپاندنی  ئەو  دیسان 
نـــەتـــەوە زۆریـــنـــەکـــان لە 
دێتەوە  بــواریــکــدا  هــەمــوو 
بنەڕەتیی  قــانــوونــی  نــێــو 
ئــەو واڵتــانــە و هــەر کات 

بۆ  پەنا  ــی  زان قازانجیان  بــە  دەســـەاڵتـــداران 
ئه وه یه   هــۆکــاره کــه ش  ــه ن.  دەبـ قانوونه   ئــەو 
دایــک  واڵتــێــک  هــەر  بنەڕەتیی  قــانــوونــی  کــه  
لە  و  ــە  واڵت دیکەی  قانوونه کانی  چاوگی  و 
ڕاستیدا ئاوینەی بااڵنوێنی سیمای سیاسی و 
ئابووری و قانوونیی ئەو سیستمە سیاسییەیه   
لە  واڵتــی  بەڕێوەبردنی  و  ــدارە  دەســەاڵت کە 
ئەستۆیە.  مادام قانوونی بنەرەتی ئەو چوار 
واڵتە وا داڕێژراوە کە نەتەوەیەک  بە هەموو 
ئاکامه که ی  بــێ،  بــااڵدەســت  پێناسەکانیەوە 
ئه وه یه  کە کورد لە هەر کام لەو پارچانەی کە 
و  دەچەوسێندرێتەوە  قانوون  بە  دەژی  تێیدا 
هەر ئەوە وای کردوە دەسەاڵتدارانی ئەو چوار 
سیستماتیک  و  ئاوه اڵیی  ده ســت  به   دەوڵەتە 
ئــەوە  دیـــاره   بــکــه ن.  پێشێل  ــورد  ک مافەکانی 
خۆی مەترسییه کی گەورەیە هەم لە نێوخۆی 
ئەو واڵتانە و هەم کاریگەریی هەیە لە سه ر 
هەڵسوکەوتی کۆمەڵگه ی نێودەوڵەتی دەرحەق 
لــە ســەردەمــێــکــدا  بــە پــرســی کـــورد، چونکە 
ئه گه ر  واڵت  کۆمەڵێک  لە  بێجگە  که   ــن  دەژی
واڵتانی  زۆربـــەی  لە  قــانــوون  بێ  ڕواڵه تیش 
دنیا بۆتە چەمکێک کە هەموو بنج و بناوانی 
هەتا  تەنانەت  و  گرتۆتەوە  مرۆڤەکانی  ژیانی 
ئەو جێگه یە چوونەتە پێشێ کە دەڵێن بە پێی 
قانوون هەموو تاکەکانی کۆمەڵگه  بەبێ گوێدان 
یەکسانن.  قانووندا  بەرامبەر  لە  پلەوپایە  بە 
پێشکەوتوو  دەوڵەتانی  ڕوانگەی  لە  کەواته  
مافی  پاراستنی  و  دیــمــوکــراســی  ــواری  بـ لــە 
مرۆڤ قانوون جێگای ڕێزە و بۆ هیچ کەس 
نییە لێی البدا. بەاڵم بە داخەوە لەو واڵتانەی 
کوردستانیان بەسەردا دابەش کراوە ڕاست بە 
پێچەوانەیە، نەک یەکسانی لە بەرامبەر قانووندا 
قانوون  بە  کــورد  کــۆی  و  تــاک  بەڵکوو  نییە 
دەچەوسێندرێنەوە و مافیان لە هەموو بوارێک 
دا پێشێل دەکرێ و ئەویش لەوەڕا سەرچاوە 
دەگرێ کە قانوونەکان بە پێی ویست و داخواز 
ــژراون. ــ و بــه رژه ونــدیــی دەســـەاڵتـــداران دارێ
ــە قــانــوونــی  ــی ئـــامـــاژه  ب ــورت ــە ک لـــێـــرەدا ب
عێراق،  )ئــیــران،  ــە  واڵت چــوار  ئــەو  بنه ڕه تیی 
بزانین  بــۆوه ی  دەکــەیــن  تورکیە(  و  سوریە 
و  کەمینەکان  مافی  مەسەلەی  بۆ  تێڕوانینیان 
فەرهەنگی،  سیاسی،  مەدەنی،  مافه   به گشتی 

ناسیۆنالیزم، واتا ئەو هەستەی کە تاکەکانی نەتەوەیەک پابەند دەکا بە 
نەتەوەکەی،  بە  بەرامبەر  نەگوتراو  بەڵێنی  زۆر  و  دەروەستی  کۆمەڵێک 
هەروەها پەرژینێکە لە بەرامبەر زۆر چەوتی و الدان لە دژی نەتەوەکەی. 
بەاڵم کاتێک نەتەوەیەک تووشی قەیرانی شوناس بێ، ئیدی تاکەکانی پرسی 
گرینگ  لەال  نەتەوەییەکانی  پڕەنسیپە  و  ســەروەری  بابەتی  و  نەتەوەیی 
و  بەها  یەکەمی  ریزبەندیی  لە  جاران  واتایەکی دی وەک  بە  یان  نامێنێ، 
بایەخە گرینگەکانی ئەو کەسەدا نایە، بەاڵم پرسیار ئەوەیە کە هۆکارەکانی 
دەگەڕێتەوە؟ چی  بۆ  شوناس  قەیرانی  سەرهەڵدانی  یان  شوناسی  بێ 
کلتوور  لە  دورکــەوتــنــەوە  سەرەکییە.  هــۆکــاری  مۆدێرنیتە  جــار  زۆر 
دورکەوتنەوە  بۆ  هۆکارێکە  مــۆد  و  تــازە  دونیای  لەگەڵ  تێکەڵبوون  و 
کاریگەریی  نــەوە  دوای  نــەوە  لێکەوتەیە  ئــەو  ــارە  دی کە  ناسیونالیزم  لە 
مۆدێرنیتە  دژی  خۆی  ناسیۆنالیزم  کاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  دادەنــێ،  خۆی 
دەکرێ  دیکەدا  ڕوویەکی  بە  و  نییە   )globalization( جیهانیبوون  و 
تاکەکانی  ئــەوەی  بۆ  بەڕۆژبوونەوە  بۆ  هاندەریشە   ناسیۆنالیزم  بڵێین 
نەتەوەیەک لە ڕەوتی خێرای گەشەسەندن و پێشکەوتنەکان جێ نەمێنن، 
لە خۆیان  باس  بە شانازییە  نەتەوەیە هەر دەم  ئەو  تاکەکانی  ئەوەی  بۆ 
لە نەتەوەی خۆیان  پیشانی  و نەتەوەکەیان بکەن و ڕوخسارێکی جوان 
هەموو  نەتەوەیەک  نوێی  نــەوەی  کاتێک  بــەاڵم  بــدەن.  دیکە  نەتەوەکانی 
دەکەن،  مۆدێرنیتە  شەپۆلەکانی  بەختی  خۆیان  وردەکلتووری  و  کلتوور 
ئیدی زەنگی لەکزیدانی ناسیونالیزم دەبیسترێ و نەوەکانی دواتر یەک لە 
دوای یەک بەرەو هەڵدێری الوازبوونی شوناسی نەتەوایەتی پاڵ پێوە دەنێ.
نەتەوەیی  هەستی  کزبوونی  لەسەر  کاریگەری  کە  دیکە  هۆکارێکی 
چەپی  وێژمانی  لە  بەشە  ئەو  و  ڕادیکاڵ  چەپی  ــاوەڕی  ب و  بیر  ــێ،  دادەن
ئایدۆلۆژییە  ئــەم  ئێستادا  لە  ــارە  دی کە  نــادا  نەتەوە  بە  بایەخ  کە  تۆخە 
ــاســە کـــەوتـــوە. ــی نــیــیــە و لـــە هــەن ــارانـ ــی جـ ــن ــی ــزی و گــوڕوت ــێ ــەه بـــە ب
پەروەردەکردنی  جــۆری  سەر  بخەمە  تیشک  دەمــەوێ  پێشەکییە  بەو 
ــەی کـــــوردەواریـــــدا. ــگ ــەڵ ــۆم ــە ک ــە تــایــبــەت لـ ــە کـــۆمـــەڵـــگـــەدا، بـ ــاک لـ ــ ت
خۆی  نیشتیمانی  و  خــاک  کە  بکڕێ  پـــەروەردە  وا  کــورد  تاکی  کاتێك 
پێناویدا قوربانی دەدا بۆ گرینگ و ئەولەوییەتی یەکەمی  لە  کە هەر دەم 
تێ  نــەتــەوەکــەی  و  مەزنایەتیی خــۆی  و  بــۆ شکۆ  و  بــێ  بــیــرکــردنــەوەی 
بکۆشێ، ئەوە کۆمەڵگەیەش بەرەوپێش دەڕوا و لە هەموو بوارەکاندا پەرە 
ئەو  دروستبوونی  و  دەڕوا  قۆناغدا  چەند  بە  نەتەوەبوون  بە  دەستێنێ. 
شکۆیە پێویستیی بە خۆڕاگری و بەرگەگرتن لە بەرامبەر گیروگرفتەکاندا 
تایبەتمەندیی ژیانی خۆیان  لە زۆر  نەتەوەیە دەبێ  تاکەکانی ئەو  هەیە و 
دەکرێ  ناسیۆنالیست  کەسانی  بە  تەنیا  خۆبوردووییە  لە  ئەم  بن.  خۆش 
بەرەڕووبوونەوە  کاتی  لە  کە  دەکا  کۆمەڵگە  تاکی  لە  وا  ناسیونالیسم  و 
لەگەڵ هەژاری و نەداری و نەبوونیدا پشت لە نەتەوەکەیان نەکەن و لە 
خۆیان  نــەتــەوەی  ڕوحــی  لەگەڵ  گیان  بە  و  دڵ  بە  ناخۆشیدا  و  خۆشی 
و  مێحوەرییە  نــەتــەوە  ناسیونالیزم  نێوەرۆکی  کە  ئــەوەی  بــەر  لە  بــن، 
بەرژەوەندیی نەتەوەییش لە سەروو هەموو بەرژەوەندییەکاندا جێ دەگرێ.
ناسیونالیزم  کــە  دەبیستین  یــان  دەگــوتــرێ  لــەوێ  و  لێرە  جــار  زۆر 
ــۆر و کــۆبــوونــەوەکــانــە و ئـــەوانـــەی  ــالس و کـ ــەر کـ ــاســی سـ تــەنــیــا ب
ــەریــن، یـــا بە  ــب ــێ لـــەم کـــۆڕ و کـــۆبـــوونـــەوانـــە نــیــن لـــە نــاســیــۆنــالــیــزم ب
نــەبــێ. وا  ــرێ  دەکــ ــە  ک نــاســیــونــالــیــزم  ــە  ــنـ دەروانـ دیــکــە  تێگەیشتنێکی 
بۆ نموونە کاتێک تاکێکی کوردی نەخوێندەوار بە کار و کوێرەوەری لە 
شوێنە سەختەکانی وەک کورەخانە و جوجەخانە ڕازی دەبێ، بەاڵم ڕازی 
نابێ مووچەی بندەستەیی لە دەسەاڵتی داگیرکەر وەرگرێ و نابێتە گوێرایەڵی 
و چەکی بۆ لە شان ناکا و سەردانەواندن بە عەیبە و عار دەزانێ و بە »نا« 
گوتن لە بەرامبەر ویست و داوای داگیرکەری زۆرداردا دەوەستێتەوە، ئەو 
هەر هەمان ناسیونالیزمە کە ئەو بەبێ پەروەردەی زانستی و بەشداریکردن 
لە کۆر وکۆبوونەوەکان فێری بووە، بەاڵم لە ناخی خۆیدا بە خودئاگایی پێی 
گەیشتوە. سەرەڕای ئەمەش نابێ ڕۆڵی ڕووناکبیران و ڕاگەیاندن و حیزبەکان 
بە کەم بگرین چ لە بەرەی ناسیونالیزم و چ لە بەرەی دژ بە ناسیونالیزمدا.
لە کاتێکدا کە هەر چوار واڵتی داگیرکەری کوردستان بە چاوی شوینیستی 
دەڕواننە خەڵک و خاکی کوردستان و وەک بەشێکی کلۆنی لە کوردستانی 
بن دەسەاڵتی خۆیان دەروانن و بەردەوام لە هەوڵی بەتااڵنبردنی سامانی 
کــردەوەیــەکــی  هیچ  لــە  و  دەکـــەن  قــەاڵچــۆ  دانیشتووانی  و  کوردستانن 
نامرۆڤانە ناپرینگێننەوە؛ ئەویش لە کاتێکدا کۆمەڵگای جیهانی لە سۆنگەی 
دۆخی  لە  چاو  نابەرپرسانە  و  دانیشتوون  قڕوقپ  بەرژەوەندییەکانیان 
کوردستان دەکەن و؛ لەو کاتەدا کە کورد هەمیسان وەک جاران بە تاقی تەنیایە، 
تاکە رێگەی بەردەمان هەر دەتوانێ بەهێزترکردنی هەستی نەتەوایەتیمان بێ.
دۆخی ئێستا کوردستان لە هەموو بەشەکاندا پێمان دەڵێن لە هەر بەشێک 
لە کوردستان بەپێی سروشتی خەبات و ژینگەی سیاسیی خۆی؛ حیزبەکانی 
پێویستە لە ژێر چەترێکی یەکگرتووانەی بەرفراواندا پتر هەوڵ بۆ بەخشینی 
شوناسێکی نوێ بە تاکی کورد و کۆمەڵگای کوردستان و خەباتی ئەو نەتەوەیە 
ببەخشن. ئەو شوناسە بە پشتبەستوو بە پاشخانی خەباتی دەیان ساڵە و بە 
ڕێکخستنی کۆمەڵگە لە نێوخۆی واڵتدا و، بە وەگەڕخستنی لۆبییەکی بەهێز لە 
کۆڕ و کۆمەڵەی نێونەتەوەییدا دەتوانێ ئاراستەیەکی دی بە خەباتی کورد بدا. 

ناسیۆنالیسم و 
شوناسی نه ته وه یی 

کـــورد چۆنە. ئــابــووریــیــه کــانــی  و  کــۆمــەاڵیــەتــی 

قانوونی بنەڕەتیی ئێران و پرسی 
نەتەوەکان

لــە قــانــوونــی بــنــەڕەتــیــی ئــێــران و لــە ئەسلی 
نەتەوە  یەک  بە  ئیران  گەاڵنی  هەموو  یەکه مدا، 
)ملت( ناسراون. ئه و ئه سڵه  دەڵێ میللەتی ئێران لە 
سەر بنه مای باوەڕی لەمێژینەی بە دینی ئیسالم  
دەنگیان داوە بە دامەزراندنی کۆماری ئیسالمی و 
لە ئەسڵی بیسته مدا باس لەوە دەکا کە هەمووی 
میللەت پێکهاتوو لە ژن و پیاو لەژێر پارێزگاریی 
قانوون دان و هەموو مافەکانی مرۆڤ، سیاسی، 
بە  میلله ت  فەرهەنگیی  و  کۆمەاڵیەتی  ئابووری، 
لەبەرچاوگرتنی ڕێوشوێنی ئیسالم دابین دەکرێ.
ئێران به و ئه سڵه   بنه ڕه تیی  قانوونی  ده سپێکی 
لە حاڵێکدایه  که  ئێران وەک یەکه یه کی جوغرافیایی 
چەند نەتەوەی تێدا دەژی کە زمان و فەرهەنگ 
و تەنانەت دین و مەزهەبیان لە یەکتر جیاوازە، 
لەو  وه کــوو  هەر  بنەڕەتی  قانوونی  بەپێی  بەاڵم 
بە  نەتەوانە  ئەو  هەموو  دەیبینین  ئەسلەدا  دوو 
یەک نەتەوە دانــدراوه  و بە هیچ جۆر ئاماژه  بە 
پێکهاتەکانی ئێران لە بواری نەتەوەیی و دینی و 
مەزهەبی ناکرێ و  ئه و فره  پێکهاته ییه  هیچ جێگە 
وپ ێگەیەکی لەو قانوونەدا بۆ دەستنیشان نه کراوه .

تورکیە و پرسی کورد لە قانوونی بنەڕەتیی 
ئەو واڵتەدا 

دەوڵەتی  دامەزراندنی  دوای  مارسی ١٩٢٤  لە 
ــەن دەســـەاڵتـــدارانـــەوە  ــەالی ــاری تــورکــیــە ل ــۆم ک
ــوردی و تــەنــانــەت نــاوە  فــەرهــەنــگ و زمــانــی کـ
لە  وکەلکوەرگرتن  کــران  قــەدەغــە  کوردییەکان 
شتێکی  بــوونــە  کــوردســتــان  و  ــورد  ک وشەکانی 
ئینکاری  بۆ  ئەوە سەرەتایەک بوو  تاوان.  بڤە و 
یەکجاریی کورد لە تورکیە و ئەو ئینکارە خۆی 
بنەڕەتیی  قانوونی  برگەکانی  و  مــاددە  نێو  لە 
٢8و8٩ی   ،٢6 مادەکانی  دیــتــەوە.  واڵتـــەدا  ئــەو 
باس  ڕوونـــی  بــە  ١٩8٢دا  ساڵی  پــەســنــدکــراوی 
لەو مەسەلە دەکا و لەو سی ماددەیەدا باس لە 
زمانێک دەکا کە قەدەغە کراوە کە ئەویش زمانی 
مەنعی  قــانــوون  کە  زمانیک  دەڵــێ:  و  کوردییە 
رۆژنامە  لە  و  بکرێ  پێ  قسەی  و  نابێ  کــردوە 
و  وەربــگــیــردرێ  لێ  کەڵکی  چاپەمەنییەکاندا  و 
زمان  لە  بێجگە  ناتوانی  سیاسی  حیزبێکی  هیچ 
و فەرهەنگی تورکی بەرگری و داکۆکی لە زمان 
ویستیاری  ناتوانی  و  بکا  دیکە  فەرهەنگێکی  و 
ئێمەدا  سنوورەکانی  لەنێو  کەمینەکان  پێکهێنانی 
بــدا. تێک  ئێمە  میللیی  یەکگرتوویی  یــا  و  بــێ 
لە 8٠  زیاتر  تورکیە  باش دەزانین  هەموومان 
نەتەوەی کوردی  لە  ساڵ سیاسەتی حاشاکردن 
ئەو  لەسەر  سەر  هەتا  نەیتوانی  بەاڵم  گرتەبەر، 
سیاسەتە بەردەوام بێ و ناچار بوو دان بەوەدا 
تورکیە  لە  کــورد  نــەتــەوەی  لە  بەشێک  کە  بنێ 
ــەو دانــپــێــدانــانــە هــەتــا ئیستا  هـــەن، ئــەگــەرچــی ئ
لەسەر  زیاتر  و  بنەڕەتی  قانوونی  نێو  نەچۆتە 
زار و زمانی بەرپرساندا دەکرێ و دێتە گۆرێ.

کورد لە قانوونی بنەڕەتیی سووریەدا 
ــەوە هەتا  ــووریـ ــی سـ ــوون ــب ــە کــاتــی دروســت ل
ــەاڵت و  ــ ــە دەسـ ل ســـەردەمـــی ئیستا هــیــچ کـــام 
لە  کورد  نەتەوەی  بوونی  بە  دانیان  دەوڵەتەکان 
واڵتە دانەناوە و هەموو کات هەوڵیان داوە کورد 
بە میوان و کۆچەری و هەاڵتوو پێناسە بکەن. بە 
دەسەاڵتی  بەعس  حیزبی  کە  لەوکاتەوە  تایبەت 
بە دەستەوە گرتوە فشاری زۆرتر خراوەتە سەر 
کورد. کورد لە سووریە زمانەکەی قەدەغە کراوەو 
حاشاکردن لە کورد لەو واڵتە ئەو کاتە گەیشتە 
لوتکەی خۆی کە لە ڕۆژاوای کوردستان نەوت 

دۆزرایەوە. لەساڵی ١٩6٢ دەوڵەتی سوریە لە 
بەو  سەرژمێرێ  بە  کرد  دەستی  کوردستان 
مەبەستە کە لە ڕێگەی قانوونەوە کورد لە مافی 
کوردەکان  چونکە  بکا،  بێبەش  هاوواڵتیبوون 
لەو  لە ساڵی ١٩5٣وە  کە  بیسەڵمێنن  دەبوایە 
ناوچەیە دەژین کە سەلماندنی ئەوە پێویستیی 
کوردەکان  زۆربــەی  کە  هەبوو  دێکۆمێنت  بە 
لێی بێبەش بوون، هەر بۆیە بە هەزاران کورد 
لەو واڵتە لەسەر خاکی خۆیان بێ ڕەگەزنامە 
ژیانیش  سەرەتاییەکانی  مافە  لە  و  مــانــەوە 
و  کرین  مافی  و  کار  هەلی  و  خوێندن  وەک 
ئەوان  کــران.  بێبەش  زار  و  زەوی  فرۆشتنی 
ڕەسمی  شێوەی  بە  نەبوو  ئیزنیان  تەنانەت 
بێنن کە ئەوەش هەر  ژیانی هاوبەشیش پێک 
بنەماڵە  ئــەو  مندااڵنی  بێبەشکردنی  پێناو  لە 
کوردانە لە مافی هاوواڵتیبوون دەکرا. بە پێی 
مەدەنیی  قانوونی  لە  ج  فەقەرەی   ،٣ مــادەی 
باوکێکی  و  دایک  لە  مندااڵنەی  »ئەو  سوریە؛ 
بێ ناسنامە یا ناڕوون لە دایک دەبن دەتوانن 
ببنە خاوەنی ڕەگەزنامەی سووریە، بەاڵم ئەو 
قانوونە کوردەکانی نەدەگرتەوە هەر بۆیە بە 
مانەوە  ناسنامە  بێ  لەو واڵتە  هەزاران کورد 
و بەو شێوەیە لە هەموو مافە سەرەتاییەکانی  
ــوون.  مــرۆیــی و هــاوواڵتــیــبــوون بــێــبــەش بـ

مافەکانی کورد لە عێڕاقدا
لە  عیڕاقدا  بنەڕەتیی  قانوونی  لە 
حیزبی  دەسەاڵتدارەتی  سەردەمی 
بەعس دانیان بە بوونی کورد وەک 
نەتەوە دانابوو، بەاڵم هەر لە ماددەی 
لە  بەشێکە  عــێــراق  ــی  دەڵ یەکەمدا 
نیشتمانی عەرەبی کە ماناکەی ئەوە 
کوردستان  ناوی  بە  شوێنێک  بوو 
خاکەی  ــەو  ئ و  نییە  ــەدا  ــ واڵت ــەو  ل
ــوردی لــە ســەر دەژی، خــاک و  کـ
نیشتمانی عەرەبییە. ئێستا لە دوای 
حیزبی  دەســەاڵتــدارەتــیــی  نەمانی 
ــی دەوڵــەتــی  ــدن ــەزران بــەعــس و دام
ئەو  بنەڕەتی  قانوونی  لە  فیدرالی 
سیستمەی ئیستادا بە ڕوونی باس لەوە کراوە 
و  دیــن  و  نەتەوە  لە  هاتووە  پێک  عێراق  کە 
دنیای  لە  بەشێکە  عێراق  و  جیاواز  مەزهەبی 
ئیسالم و نەتەوەی عێراق بەشێکە لە ئۆممەتی 
ــە بــەشــی دووهــەمــی مــاددەکــەدا  عــەرەبــی. ل
عێراق  دیکەی  پێکهاتەکانی  و  کورد  بەئاشکرا 
بەاڵم  عــەرەب،  نەتەوەی  لە  بەشێک  بە  دەکــا 
ئێستای  بنەڕەتیی  قانوونی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
عیراق کۆمەڵێک مافی داوە بە کورد وەک یەکیک 
لە دوو پێکهاتەی سەرەکیی عێراق. هەڵبەت لە 
ماوەی ١٤ ساڵی ڕابردوودا ئەوەی کاری پێ 
نەکراوە قانوونی بنەڕەتی بووە لەو واڵتەدا و 
پێکدێنن،  پێکهاتەی شیعە کە زۆرینەی عێراق 
قانوون  نوێنگەی  وەک  پارلمانەوە  ڕێگەی  لە 
خۆیان  دەسەاڵتی  بووە  ئەوە  کاریان  زۆرتــر 
خۆیان  ئەندێشەی  و  بیر  و  بکەن  بەرباڵوتر 
واتایەکی  بە  عێراق،  قانوونەکانی  نێو  بێننە 
ئەمەیە  دەیبینین  ئـــەوەی  ئــاکــامــدا  لــە  و  دی 
هەمان  هــەر  مافەکانی  و  کــورد  لــەبــارەی  کە 
هەیبوو. بەعس  حیزبی  کە  هەیە  تێڕوانینیان 
بۆمان  ســەرەوە  کورتەی  خوێندنەوە  بــەو 
زال  دەوڵــەتــانــی  سیاسەتی  کــە  ــەوێ  ــ دەردەک
بــە ســەر کــوردســتــان هــەر چەند لــە شکل و 
ئامانجی  بــەاڵم  ناچن،  یەک  وەک  ڕوخساردا 
ومافەکانی  کورد  مەسەلەی  لەسەر  هەمووان 
هەر  لە  کە  ئەوەیە  مەبەستیان  تەنیا  و  یەکە 
رێگایەکی مومکین کە بۆیان دەست بدا، کورد لە 
نێو خۆیاندا بتوێنەوە هەر بۆیە ئینکاری کورد 
و مافەکانی بە قانوون دەکرێ بۆ ئەوەی لە نێو 
خۆی واڵتەکاندا هەر کردەوەیەکی مافخوازانە بە 
پاساوی قانوون سەرکوت بکەن و بە بیرورای 
قانوون  دژی  ئــەوانــە  بڵێن  خۆشیان  گشتیی 
جواڵونەوە و لە نێو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیشدا 
خەڵکی  کە  دابنین  خاڵە  ئەو  سەر  لە  دەســت 
میللەتە  یەک  پێکهاتەی  هەموو  بە  واڵتــە  ئەو 
ئەو مەسەاڵنەی کە ڕوو دەدەن  بۆیە  و هەر 
پرسی نێو ماڵی خۆمانە و بە ڕێگەی قانووندا 
چارەسەریان دەکەین، بابەتێک کە هیچ وانییە 
سەپاندوە. کوردیدا  بەسەر  مێژوو  جەبری  و 

عومەر باڵەکی ئامانج زیبایی

دروستبوونی  و  دەڕوا  قۆناغدا  چەند  بە  نەتەوەبوون  بە  پڕۆسه ی 
بەرامبەر  لە  بەرگەگرتن  و  خۆڕاگری  بە  پێویستیی  شکۆیە  ئەو 
زۆر  لە  دەبێ  نەتەوەیە  ئەو  تاکەکانی  و  هەیە  گیروگرفتەکاندا 
تایبەتمەندیی ژیانی خۆیان خۆش بن. ئەم لە خۆبوردووییە تەنیا بە 
لە تاکی کۆمەڵگە  کەسانی ناسیۆنالیست دەکرێ و ناسیونالیسم وا 
و  نەداری  و  هەژاری  لەگەڵ  بەرەڕووبوونەوە  کاتی  لە  کە  دەکا 
ناخۆشیدا  و  خۆشی  لە  و  نەکەن  نەتەوەکەیان  لە  پشت  نەبوونیدا 
بە دڵ و بە گیان لەگەڵ ڕوحی نەتەوەی خۆیان بن، لە بەر ئەوەی 
بەرژەوەندیی  و  مێحوەرییە  نەتەوە  ناسیونالیزم  نێوەرۆکی  کە 
دەگرێ جێ  بەرژەوەندییەکاندا  هەموو  سەروو  لە  نەتەوەییش 
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چاالکانی مەدەنی 
و

 متمانەی کۆمەڵگا

بە پێی نیشانە و دەرکەوتە کۆمەاڵیەتییەکان، 
تێکۆشەرانی  مەدەنیی  چاالکیی  و  جموجۆڵ 
بوارە جۆراوجۆرەکانی ئەم ڕەهەندە لە خەبات 
خەریکە  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  نێوخۆی  لە 
لە ڕووی »ئەرزش«ی و »بایەخ«ەوە شوێن 
مانایە  بەو  دەهێنێ.  وەدەســت  پێگەی خۆی  و 
ــان و  ــە خــەبــات و، چــاالک ــوازە ل کــە ئــەم شــێ
هەڵسووڕێنەرانی ئەم بزاڤە، خەریکە دەبنە جێی 
کۆمەڵگاوە  خەڵکی  بەالی  و  کۆمەڵگا  متمانەی 
وەک »بەها« و »ئەرزش« چاویان لێ دەکرێ. 
بەنرخەش  و  پڕبەها  دەسکەوتە  ئەم  بێگومان 
بەڵکوو  نەهاتوە.  وەدەســت  ئاسانی  بە  هــەروا 
پاشخانێکی دەوڵەمەندی لە ئیرادە، هەزینە دان، 
تەسلیم نەبوون، بەردەوامی و دانەبڕان لە ناخی 
کۆمەڵگه ی لە پشتە کە، لە قۆناغبەندیی ئەم بزاڤەدا 
شیاوی ئەوەیە بە وردی قسەی لە سەر بکرێ.
ســەر  ــە  ب زاڵ  نــیــزامــی  تەبیعەتی  پــێــی  ــە  ب
کۆمەڵێک  بــوونــی  ســــەرەڕای  ــدا،  ــان کــوردســت
ــەردەم  ب لــە  ئەمنیەتی  و  سیاسی  بەربەستی 
تێکۆشانی چاالکانی مەدەنی لە هەموو بوارەکانی 
ژینگەپارێزی،  ڕاگه یاندن،  ئەدەبی،  فەرهەنگی، 
شاخەوانی و هتد، بزاڤی مەدەنی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لە جووڵە نەکەوت و لە ڕووداوەکان 
ڕووداوەکــانــی  لە  نەتەنیا  بزاوته   ئه و  دانەبڕا. 
ــەردەوام  ــ ب بــەڵــکــوو  دانــەبــڕا،  کۆمەڵگا  نــاخــی 
ڕۆڵی  جــۆرەکــان  لە  جۆرێک  بە  داوە  هەوڵی 
پێشەنگ بگێڕێ و ئاراستەیەکی »مەدەنی« بە 
ڕووداوەکان ببەخشێ. ئەم دانەبڕان و بەردەوام 
باش  زەمینەیەکی  ببێتە  توانی  گەڵدابوونە،  لە 
بۆ ڕاکێشانی سەرنجی کۆمەڵگه  بۆ الی خۆی 
کۆمەڵگه . متمانەی  وەدەستهێنانی  پاشان  و 
هەڵسووڕاوان  »خۆبەخشانە«ی  خەسڵەتی 
ــژەی  کــار و  ــ ــەم بـــوارە لــە درێ و چــاالکــانــی ئ
ڕاستەوخۆی  کاریگەرییەکی  چاالکییەکاندا، 
سەر  لــە  کۆمەڵگه   متمانە پێکردنی  ســەر  لــە 
دانــا  چاالکییەکانیان   جــۆری  و  کەسانە  ئــەم 
ــی  ــدی ــەرژەوەن ــە، ســــەڕەڕای ئـــەوەی کــە »ب ک
شەخسی« )چ لە ڕووی مادی و چ لە ڕووی 
جێگەیەکی  مەیدانەدا  لەم  حقوقییەوە(  پێگەی 
ئەم  ڕۆژ  لــەگــەڵ  ڕۆژ  دیسانیش  بــەاڵم  نیە، 
ــرێ.  ــە خـــۆی دەگـ ــر ل ــات مــەیــدانــە کــەســانــی زی
ــت بــۆ »بـــەئـــەرزش«بـــوون و  ئــەمــەش ڕاســ
لــە تێکۆشان  ــەم جـــۆرە  ئ ــی  ــوون ــەهــادار«ب »ب
هەڵسووڕەکان  و  چاالک  تاکە  کە  دەگەڕێتەوە 
تیایدا هەست بە »بوون« و »شانازی« دەکەن.
ئیدیعایانە  ــەم  ئ هــەمــووی  سەلماندنی  بــۆ 
ــە کـــە پــشــت بە  ــ ــەوەی ــ بــاشــتــریــن بــەڵــگــە ئ
ــەم دوایــیــانــە پــێــوەنــدیــدار  ڕووداوەکــــانــــی ئـ
بـــوومـــەلـــەرزەکـــەی  ٢١ی خـــەزەڵـــوەری  ــە  ب
ببەستین. کــرمــاشــان  پــارێــزگــای  لــە  ئەمساڵ 
هەر دوای تێپەڕینی کەمتر لە چەند کاتژمێر 
لە  زۆر  بەشێکی  کە  ڕووداوەدا  ئەم  سەر  بە 
ناوچەیەکی  و  شار  چەند  لە  هاونیشتمانانمان 
پارێزگای کرماشان بە هۆی بوومەلەرزەکەوە 
زیانی قورسیان لە ڕووی ئینسانی و ماڵییەوە 
کـــەوت، خەڵکی زۆربـــەی زۆری شــار و  لــێ 
ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە هەڵمەتێکی 
کەل  تۆن  ــەزاران  ه بە  نەتەوەییدا  و  ئینسانی 
بۆ خوشک  زه رووریـــان  پێداویستیی  و  وپــەل 
کرده وه   کۆ  لێدراوەکانیان  بوومەلەرزە  برا  و 
و  نێوەدا جێی سەرنج  لەم  ئەوەی  ناریانن.  و 
ئیرادە  ئەم  ڕێکخستنی  جــۆری  بــوو،  تێڕامان 
ئینسانی و نەتەوەییەی خەڵک بوو کە پێوەندیی 
هەیە.  مەدەنییەوە  چاالكانی  بە  ڕاستەوخۆی 
ئەوان لە سەرجەم شار و ناوچەکانی کوردستان 
بە دانانی بنکە بۆ کۆکردنەوەی یارمەتییەکانی 
بنکەکان،  ئــادرەســی  بــاڵوکــردنــەوەی  و  خەڵک 
یارمەتییەکانیان  کـــۆکـــردنـــەوەی  مــەســیــری 
کە  بوو  ئەوە  دا.  نیشان   خەڵک  بە  دەسبەجێ 
خەڵک لە هەموو شار و ناوچەکانی کوردستان 
یارمەتییەکانیان گەیاندە ئەو شوێنانە، کە ئەمە 
بۆ جۆرێک متمانەپێ کردن دەگەڕێتەوە کە وەک 
باسمان کرد هەروا لە خۆڕا وەدەست نەهاتوە.
»متمانە«یە  ــەم  ل قسە  ــر  وردتـ ــەوەی  ئـ بــۆ 
ڕه وتی  له   کە  بێنینەوە  وەبیر  پێویستە  بکەین، 

کۆکردنەوەی یارمەتییەکان بۆ خەڵکی زیاندیتووی 
ــە ڕێــگــای  ــی  دا ل ــم هــەوڵ ــژی ــه ، رێ ــەرزەک ــەل ــووم ب
 « و  گــەڕەکــەکــان«  بەسیجی  »ســتــادی  هێندێک 
یارمەتیانە  ئەم  ئه حمه ر«ەوە  »هیالل  ڕێکخراوی 
خەڵک  دیتمان  وەک  بــەاڵم  وەربــگــرێ؛  خەڵک  لە 
یارمەتییەکانی  و  نەکردن  پێ  متمانەیەکی  هیچ 
لەو شوێنانە  نه کردن و ڕوویان  خۆیان ڕاده ست 
چاودێری  مەدەنییەوە  چاالکانی  لەالیەن  کە  کرد 
دەکران. لە نموونەی خۆیدا ئەم ڕەفتارەی خەڵک 
چاالک  خەڵکانی  بە  پێکردن  متمانە  بە  بەرانبەر 
ــســووڕاوان  ــەڵ ــە ه ــان کــە ب ــســووڕی خــۆی و هــەڵ
ــی مـــەدەنـــی نـــاســـراون، بــێ وێــنــەیــە. ــان و چــاالک
لە  جۆرێک  توانی  خەڵک  متمانەپێکردنەی  ئەم 
ڕێکوپێکی بە پرۆسەی کۆکردنەوەی یارمەتییەکان 
توانی ڕەفتاری کۆمەڵگه   بە واتایه کی دیکە  بدا و 
و  بخا  رێــک  کۆمەاڵیەتییەدا  جووڵە  نموونە  لــەم 
لە کۆکردنەوەی  ببەخشێ. هەر  پێ  پێکی  و  رێک 

جیاکردنەوەی  جــۆری  تا  بگرە  یارمەتییەکانەوە 
لە بەرێکردنیان  شت و مەکەکان و ڕێک و پێکی 
ــی بە  ــەشــکــردن ــای کــرمــاشــان و داب ــزگ ــارێ ــۆ پ ب
هەمووی  هــەر  زیاندیتواندا،  نێو  لە  بەرنامەیان 
پرۆسەیە  ــەم  ئ ئــەوەیــکــە  لــەگــەڵ  کــە  دا  نیشانی  
بــەاڵم  نــەبــوو،  پشت  لــە  ــی  ــەت دەوڵ ڕێکخراوێکی 
»هەوڵ«ێکی رێکخراو و  پالنمەندی لە پشت بوو 
کە بە خۆشییەوە وێڕای کۆمەڵێک کەند و کۆسپ 
سیاسیی  دەســەاڵتــی  کــە  مەیدانی  بەربەستی  و 
هیوابەخشە. دەکـــا،  ــت  درووســ بــۆی  تـــاران  ــە  ل
ته رمی  ڕەوانــەکــردنــەوەی  و  پێشوازی  جــۆری 
ــر مـــەعـــرووفـــی، یــەکــێــک لــەو  ــەک ــووب ــەب ــر ئ ــەم ن
ماشینەکەی  بــە  کــە  خۆبەخشانەی  خــێــرخــوازە 
بۆ  بــۆکــانــەوە  لــە  خەڵکی  یارمەتییەکانی  خــۆی 
وەرگــەڕانــی  هــۆی  بــە  و  گواستبۆوە  کــرمــاشــان 
ماشێنەکەیەوە هەر لەو ڕێگایەدا گیانی لە دەست  
ڕەفتاری  ڕێکخراوبوونی  دیکەی  نموونەیەکی  دا، 
خۆیەتی  جێی  کە  کوردستانە  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی 
سەرنجی تایبەتی بدرێتێ. دوای گیان لەدەستدانی 
و  شار  ئەو  خەڵکی  خۆبەخشە،  که سایه تییه   ئەم 
ناوچانەی کە جەنازەی ناوبراویان لە کرماشانەوە 
بۆ بۆکان پێدا تێپەڕ دەبوو، بە هەزاران کەسیان 
دەستە  و  تایبەت  پالکارتی  بەدەستەوەگرتنی  بە 
ــوڵ و نــوێــژکــردن لــە ســەر تــه رمــه کــه ی، وەک  گ

ئەم  گـــرت. خەڵکی  لــێ  رێــزیــان  قــارەمــانــێــک 
و  تایبەت  دەســتــوور«ی  و  »داب  بە  شارانە 
بەڕێوەبردنی ڕێورەسمی شیاو و لە هەمانکاتدا 
کە  ڕێکوپێک  بــەرنــامــەی  بــە  و  »ڕێــکــخــراو« 
ــاری  ــت ــکــخــراوبــوونــی ڕەف ــەڕێ ــە »ب نــیــشــان ل
نواند. خۆیان  پێزانینی  ڕێــزو  کۆمەڵگە«یە، 
ــوارە  ب چــاالکــانــی  لــەوەیــکــە  جیا  بێگومان 
لە سەرجەم  مەدەنی  بزاڤی  جۆراوجۆرەکانی 
شــارەکــانــی کــوردســتــان ڕاســتــەوخــۆ ڕۆڵــی 
بەرچاویان لە جۆری ئەم ڕەفتارانەی خەڵکدا 
هەبووە، بە شێوەی ناڕاستەوخۆیش هەر ئەم 
کەسانە و بزاڤەکەیان کاریگەریی بەرچاویان 
لە سەر ڕەفتاری تاکەکانی کۆمەڵگا داناوە. بە 
شێوەیەک کە ئیرادەی خەڵک لە هەڵوێست و 
بازنەیەکی  لە  خودبەخود  دژکردەوەکانیاندا 
ــۆی دەنـــوێـــنـــێ و  بــەربــەریــنــی گــشــتــیــدا خــ
دەبینێ. بەخۆوە  خۆڕێکخستن  لە  شێوازێک 

ڕۆژەی  ئەم چەند  ڕووداوەکانی  وابوو  کە 
ــان دەریــانــخــســت کە  ــەاڵتـــی کــوردســت ڕۆژهـ
ــە مـــەدەنـــیـــیـــەکـــان«_ ئـــەگـــەر بە  ــی ــی »چــاالک
بزووتنەوەیشیان ناو نەبەین_ توانیویانە هەست 
بازنەیەکی  لە  کۆمەڵگا،  تاکەکانی  ئیرادەی  و 
لە  و جۆرێک  بخەن  رێک  گشتیدا  بەربەرینی 
ڕێکخراو بوون بە رەفتاری کۆمەڵگا ببەخشن.
چاالکانی  پێوستە  کــە  ــە  ــەوەی ئ قسە  دوا 
قیمەتێک  هــەمــوو  بــە  متمانەیە  ئــەم  مــەدەنــی 
متمانەی  بچەسپێنن.  ــری  ــات زی و  بــپــارێــزن 
چاوی  بە  کۆمەڵگا  کە  دێ  مانایە  بەو  خەڵک 
جۆری  دەڕوانێتە  »بــەهــا«وە  و  »ئـــەرزش« 
تێکۆشانی ئەوان. بۆیە ئەم متمانەیە تەنیا بە 
نەتەوایەتییەکانی  و  ئینسانی  بەها  و  ئەرزش 
وەک  هەر  بێ.  پارێزراو  دەتوانێ  کە  ئەوانە 
هاوکات  داوە،  نیشانی  بزاڤە  ئــەم  ئێستا  تا 
جەوهەر  پێویستە  مەدەنیانە،  ڕێکاری  لەگەڵ 
نەتەوەیی  شــونــاســخــوازانــەی  ــاوەرۆکــی  ن و 
خۆی ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ بەهێز بکا و، وێڕای 
لە  تەبەعییەت  بە  مەدەنی،  هەڵگرتنی گوتاری 
پرسە گەورە نەتەوایەتییەکە، پێداگری لە سەر 
بەرژەوەندییەکانی خاک و خەڵکی کوردستان بکا.

سمایل شەڕەفی

)ڕووداوەکانی پێوەندیدار بە بوومەلەرزەکەی پارێزگای کرماشان وەک نموونە(

درێژەی:

کۆماری ئەخالق لە درێژەی 
کۆماری کوردستاندا

 هەر باسی »دەوڵەتی جمهوریی کوردستان« دەکەن. زۆر جاریش کوردەکانی 
پارچەکانیتر و توێژەرانی ئەم بوارە دەپرسن ئەوە چۆنە کوردەکانی ڕۆژهەاڵت 
هەروەها  و  دەچن  پارچەکانیترەوە  خۆشی  و  نەهامەتی  بەپیر  دڵپاکانە  وەها 
الیەنێک  و  حزب  و  ئایین  و  دین  هەر  لە  خۆیشیان  نەتەوەییەکانی  باسە  بۆ 
بــەدوای  گــەڕان  و  وەاڵم  بــەدوای  بــووم  ناچار  منیش  بۆیە  یەکگرتوون؟  بێ، 
چەمکی دەوڵەتەوە بم. چەمکی دەوڵەت لە باس و خواسی توێژەرانی بواری 
دەوڵەت  چونکە  هەبووە  سەرەکی  پێگەیەکی  سیاسەتدا  زانستی  و  سیاسەت 
گرنگترین سەرچاوەی ڕێسا و جێبەجێکردنی یاسا و دابینکردنی بایەخە مادی 
ئاسوودەیی  سەقامگیریی  سەرەکیشی  کاری  و  دێتەهەژمار  مەعنەوییەکان  و 
لە  هاوواڵتییان  ئــەوەی  بۆ  سیاسییە  کۆمەڵگەی  ئەندامەکانی  ڕێکخستنی  و 
ئەو  بگاتە  دەوڵــەت  کە  ئــەوەی  بۆ  سیاسەتدا  زانستی  لە  بژین.  بەختەوەریدا 
قۆناغەی کە باسی لێوە کرا، بۆچوون و ڕێگە و شێوازی جۆراوجۆر وتراوە.  
ــاســەت بـــۆ دانــانــی  ــی ســی ــســت ــی زان ــدان ــەن ــرم ــی بــەشــێــکــی بـــەرچـــاو لـــە ب
کــۆمــەڵــگــەیــەکــی بــەپــڕەنــســیــب و ســەرکــەوتــوو و شــارســتــانــیــانــە، بـــەدوای 
ــەخــالق،  ــو ئ ــ ــوون و هـــەنـــدێ چــەمــکــی وەک ــ ــەوە ب ــی ــی ــەخــالق ــی ئ ــەل ــوازگ شــێ
ــی ســیــاســیــیــانــەوە. ــات ــی ــەدەب ــی و.. هــێــنــاوەتــە نــێــو ئ ــەت بــەهــاکــانــی کــۆمــەاڵی
بە  ســەبــارەت  هۆڵەندی  فەیلەسووفی  )١6٣٢-١677ز(  ئێسپینۆزا  ــاروخ  ب
فەیلەسووفی  )١588-١67٩ز(  هابز  توماس  بەپێچەوانەی  دەوڵەت  دەسەاڵتی 
ــەواوی هــەبــێ و  ــ ت ــی  ــوو حــکــوومــەت دەبـــێ دەســەاڵت بەریتانی کــە ڕای وابـ
مرۆڤایەتی  ئەخالقی  باسی  ئێسپینۆزا  بکەن،  لێ  ئیتاعەتی  ترسا  لە  خەڵک 
و  بن  ئــازاد  دەبــێ  کە خەڵک  وایــە  ڕای  و  دەکــا  بەڕێوەبەریی حكوومەتدا  لە 
نەک  گــەش،  داهاتوویەکی  بۆ  بێ  ئومێدەوە  بەهۆی  ــەت  دەوڵ لە  ئیتاعەتیان 
لە  بــەدوور  و  کراوە  کۆمەڵگەیەکی  لە  بەهێز  بەرگرییەکی  ئەو  بێت.  ترسا  لە 
دەڵێت:  حکوومەت  ئامانجی  ــارەی  دەرب و  دەکــات  تایبەتەوە  ئایدۆلۆژیایەکی 
تووڕەیی،  نەفرەت،  لەبەر  خەڵک  کە  لەوەی  بکات  ڕێگریی  دەبێ  »حکوومەت 
بێمتمانەیی و ڕق شەڕی یەکتر بکەن. ئامانجی حکوومەت دەبێ ئازادیی بێت«. 
گێئورک ویلهێڵم فرێدریش هێگڵ )١77٠-١8٣١ز( فەیلەسووفی گەورەی ئەڵمانی 
ڕای وایە، هەبوونی دەوڵەت بۆ گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتوو، پێویستە. 
ڕەخنەگرانی هێگڵ ڕایان وایە ناوبراو بەقەدەر باروخ ئێسپینۆزا خۆی لە کراوەیی 
کۆمەڵگە نادا بەاڵم ئەوە هێگڵ_ە کە ڕای وایە »مرۆڤەکان نەک کۆمەاڵیەتی بەڵکو 
دەوڵەتمەند و سیاسیشن. بوونی دەوڵەت لەناکاو نییە و بەهۆی پرۆسەیەکی 
درێژخایەنی مێژووییەوە کە بۆ سەردەمی یۆنان دەگەڕێتەوە، دروست بووە«.
سێکیان  هەر  ڕاستیدا  لە  کە  دێنێ  بەکاری  مانادا  لە سێ  دەوڵــەت  هێگڵ،   
بەشێکن لە یەک حەقیقەت بەاڵم لە سێ ئاستی جیاوازدا. ئەو سێ مانایە بریتین 
بەپێی  ــەت  »دەوڵ سیاسی  دەوڵەتی  یاساکان«،  »کــۆی  دەرەوە  دەوڵەتی  لە: 
ناوەندگەلی تایبەتی حکوومەتی«، دەوڵەتی ئەخالقی »مانای تەواو و گشتگیری 
بیرۆکەی هێگڵ«. چەمکی دەوڵەتی ئەخالقیی هێگڵ، کامڵترین مانای دەوڵەتە و 
هەمووالیەنەکانی ئەو دوو دەوڵەتەکەی تر لە بەرزترین ئاستدا لەخۆ دەگرێ. 
و  گەیشتووە  خۆی  مێژوویی  پێگەیشتوویی  بەوپەڕی  ئینسان  دەوڵەتەدا  لەم 
مانای ئەخالقی کۆمەاڵیەتی و بەهاکانی ژیان و چوارچێوەی دەوڵەت و ئەخالقی 
وشیاریی  بەوپەڕی  ئینسانەکان  ئەخالقیدا  دەوڵەتی  لە  دەزانێت.  ناوەندەکان 
لە  کردەوەکانیان  لە  تواناییەش  ئــەم  و  گەیشتوون  تاکەکەسی  ئــیــرادەی  و 
دامەزراوە و ناوەندەکاندا بەئاشکرا خۆ دەنوێنێ. نەریتەکان و ڕێساکانی بەهای 
مرۆڤایەتی لە چوارچێوەی کاری هاوبەشی ناوەندەکاندا هەن و ئیتر بەشێکە لە 
ڕەفتاری ڕۆژانەی هاوواڵتییان کە بەئیرادەی خۆیانەوە هەڵیانبژاردووە و هیچ 
دەسەاڵتێکی سەرکوتگەریش ناتوانێ پێش بەم ئیرادە و ڕەفتارە بگرێ چونکە 
ئیتر ئەخالقی کۆمەاڵیەتی بووەتە نێوەڕۆکی ئیرادەی هاوواڵتی و هەڵسەنگاندنی 
ناوەندەکانیش هەر بەپێی ئیرادەی تاکەکەس بۆ ئامانجی ئازادی و پێکەوژیانە.  
پێشکەوتووە  کۆمەڵگەیەکی  بە  گەیشتن  مەبەستیان  کە  دەوڵەتانەی  ئەو 
جۆراوجۆر  پێناسەگەلی  و  بگەن  ئەخالقە  دەوڵەتی  بەم  داوە  هەوڵیان  زۆر 
قەیرانگەلی سیاسی  لە  بیرمەندانی سیاسیش  و  داوە  بۆ  و هەوڵی جیاوازیان 
ئێرانیش  لە  داوە.  خۆیان  سەرۆکانی  بە  ڕێگەچارەیان  هەندێ  واڵتەکەیاندا 
چەمکەیان  ئەم  دەســەاڵت  ســەرووی  بەرپرسانی  و  سیاسەتمەدار  لە  هەندێ 
تاران  ناوەندی  دەسەاڵتی  بــەاڵم  داوە  وەدیهاتنیان  بەڵێنی  و  هێناوە  بەکار 
و  نەکردووە  شەڕی  ئێران  جوغرافیای  نەتەوەکانی  مافی  دژی  کاتێک  تەنیا 
بەدوای ئاشتیخوازییەوە بووە کە بێدەسەاڵت بووە. دەوڵەتی دینی لە ئێران کە 
ڕێژیمی ویالیەتی فەقیە بانگەشەی نموونەیەکی ئاڕمانی لە دەوڵەتی ئەخالقی 
دەسەلمێنێت  پێچەوانەکەی  ڕێک  دەسەاڵتی  سااڵنەی  ئەم  کارنامەی  دەکــرد، 
و  داوە  لــەدەســت  تارانیش  لــە  تەنانەت  بەڵکو  ــورد  ک الی  نــەک  متمانەی  و 
لێدراوی  بوومەلەرزە  لێقەوماوی  خەڵکی  یارمەتیدانی  ڕووداوی  لە  دیتمان 
خۆیان  کۆکردبۆوە  یارمەتیان  کە  تــاران  خەڵکەی  ئەو  کرماشان  پارێزگەی 
کۆمەاڵیەتی  تۆڕەکانی  ڕاستەوخۆی  بەشی  لە  و  دەگەیاند  یارمەتییەکانیان 
باسی گوێنەدانی دەوڵەتیان بە وەزعی خراپی ژیان و گوزەرانی خەڵک دەکرد.
لە  ــەاڵت  ڕۆژه خەڵکی  بۆ  کە  پرسیارەی  ئەو  دەربـــارەی  کۆتاییدا  لە  بۆیە 
خەمی  و  شایی  لەگەڵ  جیاوازیی  بەبێ  دڵپاکانە  وەها  مەدەنیاندا  بەرخۆدانی 
وەاڵمی  ئەو  دەگەینە  گوندەکانی خۆیشیانن،  و  هەروەها شار  و  پارچەکانیتر 
قازی  پێشەوا  بەدرێژەدەری سەرکۆمار  کوردستان خۆی  ڕۆژهەاڵتی  چونکە 
سێدارە  لە  نەتەوەکەی  ژیانی  و  مانەوە  بۆ  بوو  ئامادە  کە  دەزانــێ  محەمەد 
نیشتمانەکەی  لە  ئاشتیخوازیی  و  مەدەنییەت  پەیامی  بناخەدانەریی  و  بدرێت 
بێ و بیسەلمێنێ کە لە سەردەمی درۆ و فرت و فێڵ لە سیاسەتی دەوڵەتاندا، 
دەکرێ لەگەڵ میللەتەکەی خۆت کە هەر ئەوانیش لە دواڕۆژی تەنگانەدا پەنا و 
پشتیوانتن؛ ڕاستگۆ و فیداکار بیت و ئەخالق و دەوڵەت بەیەکەوە گرێ بدرێت. 
ئەگەر ساڵەهایە کۆماری کوردستان وەکو جوغرافیایەکی سیاسی نەماوە بەاڵم 
بەرهەمەکەی واتە کۆمەڵگەیەکی هاودڵ و پشتیوانی یەکتر لە جوغرافیایەکی بەرینتر 
لە کۆماری کوردستانی ئەوکات کە هەموو ڕۆژهەاڵتی گرتووەتەوە، زیندووە و 
وشیارە و هیچ دەسەاڵتێکی سەربازییش ناتوانێ سەرکوتی بکات و بەرخۆدانی 
مەدەنی خەڵکی ڕۆژهەاڵت بەگرتنەپێشی ئەخالقێکی ئینساندۆستانەی بەرفراوان 
دەبێ.  پێوە  داگیرکەری  کوێریی چاوی  ڕووناکییەکەی  کە  گەشەدایە  لە  وەها 

درێژەی   لە  مه ده نی  چاالکانی  و  هەڵسووڕاوان  »خۆبەخشانە«ی  خەسڵەتی 
متمانە پێکردنی  سەر  لە  ڕاستەوخۆی  کاریگەرییەکی  چاالکییەکاندا،  و  کار 
ئەوەی کە  داناوه  کە، سەڕەڕای  به م کەسانە و جۆری چاالکییەکانیان   کۆمەڵگه  
دیسانیش  بەاڵم  نیە،  جێگەیەکی  هیچ  مەیدانەدا  لەم  شەخسی«  »بەرژەوەندیی 
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ئەم مەیدانە کەسانی زیاتر لە خۆی دەگرێ، ئەمەش ڕاست بۆ 
کە  دەگەڕێتەوە  تێکۆشان  لە  جۆرە  ئەم  »بەهادار«بوونی  و  »بەئەرزش«بوون 
دەکەن »شانازی«  و  »بوون«  بە  هەست  تیایدا  هەڵسووڕەکان  و  چاالک  تاکە 
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)32( 
دژایەتیی ڕۆژئاوا لە ئێراندا

  لەپێش شۆڕشی مەشرووتە بەو الیەوە تا ئێستا کە 
دەکرێ ١7٠ ساڵ وەکوو بناخە چاو لێ بکرێ، بیروڕای 
لەگەڵ  تێکەاڵو  سوننەتگەرایی  و  الیــەک  لە  نوێگەرایی 
لە  یەکەشییەوە_   مەزهەبی  فرە  بە  ئیسالمیی_  ئایینی 
شۆڕشی  ــوون.  داب بێپسانەوە  ملمالنێکی  لە  دیکە  الیەکی 
نــوێــگــەرایــیــدا، شکایەوە.  بــە الی  تـــاڕادەیـــەک  مــەشــرووتــە و دەســکــەوتــەکــانــی 
و  ژیــاری  الی  بۆ  ئاڵوگۆڕەکان  دا،  شا  ڕەزا  دەسەاڵتی  دوویەمی  دەیــەی  لە 
دامەزرانی بنەماکانی مودێڕنیسم پتر جێگیر بوون. بەاڵم لە نێو کومەڵگەدا، قوواڵیی 
کارتێکەرییان کەمتر بوون. بۆچوونی »سیاسەتی ئێمە دیانەتی ئێمەیە و دیانەتی ئێمە 
سیاسەتی ئێمە«، الیەنگری بەهێزی هەبوو. مودەڕریس ئیدئۆلۆگی ئەو بیرە بوو. 
لە ساڵی ١٣٢٠ ەوە دامەزرانی حیزب و رێکخراوەکان پتر پەریان ئەستاند و 
زۆربەیان لە گەرمەی شەڕی دوویەمی جیهانی یا دوای ئەوکات دامەزران. ئەو 
حیزب و ڕێکخراوانە هەم سەرانسەری بوون و هەم ناوچەیی. ئەوان، کاریگەریی 
بوو.  لەسەر  ناڕاستەوخۆ  یا  ڕاستەخۆ  جــۆری  بە  ــاوایــان  ڕۆژئ و  ڕۆژهـــەاڵت 
نا.   هەنگاویان  خۆیان  ڕێکخراوەی  و  حیزب  دامەزرانی  بەرەو  ئیسالمییەکانیش 
چەپ ئاژۆیی، بە هۆی شۆڕشی ئوکتۆبری ڕووسیە ١٩١7 )١٢٩6(  و بوونی 
بۆ  جیهانی،  دوویەمی  شەڕی  براوەکانی  لە  یەکێک  و  سۆڤیەتیی  یەکیەتیی  بە 
قــاڕڕەیــەدا،  لەو  ڕۆژئــاوایــی  واڵتانی  و  ئورووپا  ڕۆژهــەاڵتــی  واڵتانی  ــەی  زۆرب
بەرنامە  بــواری  لە  چەپ  کــرد.  چێ  بەرفراوانی  پێگەیەکی  و    هاویشت  پەلی 
زۆری  ئۆگری  و  الیەنگر  مرۆڤەکاندا،  لەنێوان  یەکسانی  و  ئــازادی  دروشمی  و 
هەبوو. بلووکی سۆسیالیستی، حیزب و ڕێکخراوە چەپ و سۆسیالیستەکان لە 
واڵتانی سەرمایەداری و بزووتنەوە ئازادیخوازییەکان لە جیهانی سێیەمدا، ئەو 
دەکۆشا.   تێ  ئەمریکا،  ڕێبەری  بە  جیهانی  ئیمپریالیزمی  بە  دژ  کە  بوو  بەرەیە 
فرە  دێمۆکراسی،  ئــازادی،  بــوون.  بەرگریدا  حاڵەتی  لە  پتر  ڕۆژئاواییەکان 
کردە  مرۆڤیان  مافی  جیهانیی  جاڕنامەی  و  دێموکراتیک  هەڵبژاردنی  و  حیزبی 
ملمالنێ  بــۆ  کــردنــیــان.  بەیاسایی  و  هەڵسوکەوتەکانیان  و  ــان  ژی بناخەکانی 
ئیمتیاز  ڕۆژئــاوایــیــەکــان  چـــەپ،   گــەشــەی   و  سۆسیالیستی  بلووکی  لــەگــەڵ 
ــرد.  دەک دەســتــەبــەر  هاوپەیمانەکانیان  و  دۆســت  زۆربـــەی  بــۆ  ــان  زۆریـ گەلی 
بلووک  ســەر  شــــووڕەوی  و  ئەمریکا  _کــە  ــارددا  ســ شـــەڕی  ملمالنێی  لــە 
ــە هــێــنــدێــک واڵت  ــی کــێــشــا_ کــودێــتــا گــەلــێــکــیــان ل ــە 5٠ ســاڵ ــوون و پــتــر ل ــ ب
خــۆیــان  دەســـەاڵتـــی  دەدا  بـــەردەوامـــیـــان  هـــەوڵـــی  الیـــەنـــە  دوو  ئـــەو  ــرد.  ــ ک
دەدا.  جیهاندا  هــەمــوو  لــە  ــان،  خــۆی کارتێکەریی  هــەوڵــی  بــۆیــە  کـــەن،  جێگیر 
ــە و  ــیـ ــەی هـــەبـــوو و جــیــرانــی  ڕووسـ ــەنـ ــد الیـ ئـــێـــران کـــە گــریــنــگــیــی چــەن
ــرا.  ــێ ک ــتــای ل ــدا ســێ کــودێ ــاوەی ٤٤ ســاڵ ــ ــە م یــەکــیــەتــیــی ســۆڤــیــەتــی بـــوو، ل
کە  ــێــنــج_  پ مــیــر  ــی  ــان خ ڕەزا   ،١٢87 ــار،  ــاجـ قـ شـــای  ــی  ــەل ع مــحــەمــمــەد   _
شـــا١٣٣٢.   ڕەزا  محەممەد  ١٢٩٩و  پــەهــلــەوی_  شــای  رەزا  بــە  ــوو  ب پــاشــان 
لە کودێتاکانی دوویەم و سێیەمدا، ڕۆژئاواییەکان بەتایبەتی ئینگلیس و ئەمریکا، 
بۆ بەرگری لە پێشڕەویی چەپ یا کۆمۆنیزم، بەیارمەتیی هاوکارە نێوخۆییەکانیان 
گەاڵڵە دارێژەر، دابینکەری ماڵی و پشتیوان بوون. بەاڵم بەهۆی قوڵبوونی ڕیشەی 
ئیسالمی و زۆرینەی مەزهەبی شیعە و فەزای دژی ئیمپریالستیی و کردەوەی 
فەرهەنگی ڕۆژئاوایی، گەشەی  لێبڕالیستی و  بیری  لەو چەشنە،  ڕێکخراوەکانی 
پێویستی نەکرد و مافی ڕەوای پێکهاتەکانی فرەگەلیش لە ئێراندا، گرینگیی پێ نەدرا. 
شــەڕی  دەستپێکی  و  جیهانی  دوویـــەمـــی  ــەڕی  شـ تــەواوبــوونــی  لــــەدوای 
و  ڕووخێندران  کوردستان  کۆماری  و  ئازەربایجان  میللیی  حکومەتی  ســارد، 
ڕێبەرانیان لە سێدارە دران یا لە هەندەران گیانیان لێ ئەستێندرا. تێکۆشەرانی 
تڕۆمێن_  ٤ی  ئەسڵی  بازنەی  نێو  کەوتنە  حیزبەکانیان  و  نەتەوەیی  و  سیاسی 
چاالکەکانی    )١( کــرا.  لەگەڵ  دژایەتیان  و  ئەمریکا_  ئەوکاتی  سەرکۆماری 
زیندانی  و  تەپەسەر  و  ســەرکــووت  نــەتــەوەیــی،  مافی  و  ئیمپڕیالیست  دژی 
لەو  ڕۆژئاوایی  هێژموونی  قبوڵی  بۆ  کردەوانەش  ئەو  خرانەوە.  دوور  یا  کران 
ئەوانیش  کە  تورکمەنەکانیشدا_  و  عــەرەب  بلووچ،  لەنێو  تەنانەت  و  ناوچانە 
داسەپێنرێ.  بــەتــەواوی  نەتوانرا  ــوون_  ب پێشێلکراو  مــاف  و  کــراو  ســەرکــوت 
ــەدا،  مــەشــروت زەمــانــی  ــە  ل مــەشــڕووعــەخــوازی  ئیسالمییەکان،  زۆربــــەی 
د.  دژی  کودێتای  لە  پشتیوانیان  و  ئیسرائیل  واڵتی  دامەزرانی  لەگەڵ  دژایەتیی 
پێشکەوتوویی  دژی  بە  شۆڕشگێڕ«  »ئیسالمی  بەناوی  دواتر  کرد.  موسەدیق 
بــوون.  بـــەرەی دژی ڕۆژئـــاوا  یــارمــەتــیــدەری  دا،  لــە ساڵی ١٣٤٠  ڕێــفــۆڕم  و 
لە ماوەی ٣7 ساڵی دەسەاڵتی پەهلەویی دوویەمدا، جگە لە ئیسالمییەکان  و لەنێو 
ئەوانیشدا، زۆربەی شیعە و تا ڕادەیەکیش سونییەکان، چەپ و نەتەوەخوازەکانی 
لۆکالیش دژی ڕۆژئاوا بوون. بۆیە لەو ملمالنێیەدا، ڕۆژئاوا و بەتایبەتی لە دوای 
کودێتای سێیەمەوە ئەمریکا، وەک ئادرەسێکی بەهێز لە بەر هێرش و زار و زماناندا بوو.  
دوو کەسی نووسەر و خاون کتێب و سوخەنڕانی زۆر لەنێو ئیسالمییەکاندا، جەالل 
ئالی ئەحمەد و د. عەلیی شەریعەتیی بۆ ماوەی نزیک ٣٠ ساڵ بە دژی ڕۆژئاوا و ئەمریکا 
هەوڵی بەرچاویان دا. ئەوان لە نێو کۆمەڵگەی زانستگەییدا، کاریگەرییان هەبوو.  
و  بریندار  و  کوشتن  و  موسەدیق،  محەممەدی  د.  دەوڵــەتــی  دژی  کودێتا 
ســەرمــاوەزی  ی   ١6 ڕۆژی  لــە  تـــاران  زانــکــۆی  خوێندکارانی  زیندانیکردنی 
چوارچێوەیەکی  لە  ناڕازیەتییەکان  و  ئۆپۆزیسیۆن  قبووڵنەکردنی  دا،   ١٣٣٢
مەشرووتەخوازی،  لە  پشتکردن  و  بەرایی  یاسای  ئیجرانەکردنی  و  عەقاڵنیدا، 
لە شــار و  چــەکــداری  بــوون و شــەڕی  بۆ الی چریک  پتر  بیر و کردەوەکانی 
چریکی  شــەڕی  کــردەوەیــی  و  هــزری  پێگەی  بەهێزترین  زانکۆکان  بــرد.  الدێ 
دابــوو. شەڕی چریکی  ئارا  لە  بیرە  ئەو  تا ڕادەیەکی زۆر  دنیاشدا،  لە  بــوون.  
ئەلجەزایر،  کووبا،  لە  سەرکەوتنەکانی  ئاسیا،  و  ئەفریقا  التین،  ئەمریکای  لە 
بوون.  وزەبەخش  شوێن،  زۆر  لە  چریکی  و  چەپ  جوواڵنەوی  بوونی  ڤیتنام، 
لەنێو زانکۆکانی ئێرانیشدا، دوو ڕێکخراوەی بەهێزی چریکە فیداییەکان و موجاهیدینی 
خەڵق، ڕوویان لە شەڕی چریکی کرد و ژمارەیەک لە خوێندکارانیان بۆ ئەو مەبەستە 
سازمان دا. پێش ئەوانیش حیزبی دێموکڕاتی کوردستان، جوواڵنەوەیەکی بەهێزی 
دژی ڕێژیمی سەرەڕۆی پەهلەوی دوویەم وەڕێ خستبوو. لە بوارەکانی دیکەشدا، 
وەک: فەرهەنگ و ئەدەبیات، هونەر و سینما و.... دژایەتیی ئەمریکا، پتر دەکرا.    
لەم  دەکرا.  ڵی  چاوی  رەشدا،  پێالنگێڕێکی  چوارچێوەی  لە  ڕۆژئــاوا  بەگشتی 
چاویلکەیەکی  فەزا  زانکۆ،  دەچوویە  کاتێک  دەڵێ:  زادە  ئەسغەر  برایم  بارەیەوە 
لەیەکی  و  رەش   الیەک  ببینی.  پێ  کۆمەڵگەی  کە ساکارتر  دەکــردی  لەچاوانی 
  )٢( ــوو.  ب فریشتە  یا  دڵبەر  دیکە  الیــەکــەی  و  دێــو  ــەک  الی ــوو.  ب سپی  دیکەش 

سەرچاوەکان
١( ویکی پدیا، دانشنامەی آزاد 

٢( گفتگوی حسین دهباشی با ابراهیم اصغرزادە، یوتیوب، خشت خام، قسمت ١6  

حەسەن حاتەمی

کۆماری ئەخالق لە درێژەی 
کۆماری کوردستاندا

ــســه ی بـــەرپـــرســـان و کــارنــاســانــی  بــەپــێــی ق
خـــەزەڵـــوەر   یــەکــشــەمــمــە ٢١ی  ــەرزە،  ــەلـ ــوومـ بـ
ئێران،  بەکاتی  شەو  خولەکی   ٤8 و   ٩ کاتژمێر 
سەرپێڵی  ڕۆژاوای  باکووری  کیلۆمەتری   ٣٠ لە 
ڕۆژهەاڵتی  باشووری  کیلۆمەتری   ٣٢ و  زەهاو 
 ١5٠ کە  دا  ڕووی  بــوومــەلــەرزەیــەک  هەڵەبجە، 
ــراق هەستیان  ــێ ع و  ــران  ــێ ئ ــە  ل ــەر  ــەف ن مــلــیــۆن 
سەرپەرشتی  کــولــیــوەنــد  پیرحسێن  ــرد.  کـ پــێ 
ڕووداوەکــەدا  سەرەتای  لە  ئێران  فریاگوزاریی 
ڕایگەیاند ٤٣٠ کەس کــوژراون و حەوت هەزار 
عێراقیش  لــە  بـــوون.  بــریــنــدار  کەسیش   ١56 و 
کــوژران.  که س   ٩ ســوور  خاچی  ئاماری  بەپێی 
ڕاپۆرتەکانیی  بوومەلەرزەکە،  ڕۆژی  سبەی 
زیانەکە  زۆربــەی  کە  کــرد  ئاشکرایان  مەیدانی 
بەتایبەت  کرماشان  پارێزگەی  ناوچەکانی  لە 
ــی و ســەرپــێــڵــی زەهــــاوە و  ــاوەجــان ســەالســی ب
ئاماری  و  کرد  بەپەلەیان  بەهاناوەهاتنی  داوای 
دەدا  هەڵکشان  لە  خۆی  بــەردەوام  کوژراوەکان 
نەبوو  دەنگێکیان  هیچ  دەوڵەتیش  بەرپرسانی  و 
تەنانەت ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی ئێرانیش دۆخەکەی 
نەبوو.  دیــار  پێوە  ماتەمینیی  و  نەدەگواستەوە 
بوومەلەرزە  بەڕاستی  ئایا  ــەوەی  ئ دەنــگــۆی 
باڵو  کۆمەاڵیەتیدا  تــۆڕەکــانــی  لــە  نــا  یــان  ــووە  ب
بە  بێباوەڕییە  ئــەم  هەمیشە  ــو  وەک و  ــووەوە  بـ
دەســـەاڵت وایــکــرد کــە هــەر کــورد پشتی کــورد 
هەڵمەتێکی  بۆیە سەرانسەری ڕۆژهەاڵت  بگرێ. 
بەرفراوانی یارمەتی کۆکردنەوەیان دەست پێکرد 
و لە بواری گواستنەوەی هەواڵ و ڕاپۆرتیشەوە 
سەبارەت بە وەزعی ژیانی لێقەوماوان، ڤیدیۆ و 
دەکرایەوە.  باڵو  شوێنێکەوە  هەموو  لە  وێنەکان 
ئێران نەیهێشت ڕۆژنامەنووسانی بیانی سەردانی 
ڕووماڵکردنی  لە  و  بکەن  کرماشان  پارێزگەی 
تەلەفزیۆنەکانی  بۆیە  هەبێ؛  بەشیان  هەواڵەکاندا 
کە  فەڕانسه   نموونە  بۆ  ئەورووپا  لە  خەبەریی 
هەر  دەکـــرد  ئێرانیان  بــوومــەلــەرزەکــەی  باسی 
تەنانەت  دادەنا.  کوردستانیان  باشووری  وێنەی 
لێقەوماوانی  بۆ  خەڵک  یارمەتیی  پێشاندانی  لە 
ــران، وێنە  ــێ ــەش تــەلــەفــزیــۆنــی ئ ــەرزەک ــەل ــووم ب
و ڤــیــدیــۆکــانــی شــارەکــانــی ڕۆژهـــەاڵتـــی بــاڵو 
نەدەکردەوە و هەر گرنگی بە شارەکانی دیکه  دەدا. 
کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی ئــێــران کــە هــەســتــی بە 
بــێــزاری هــەرچــی زیــاتــری خەڵک لــە دەســەاڵت 
کرد، ڕوحانیی سەرکۆماری نارد بۆ نێو خەڵکی 
بەاڵلێدراو و ئەویش هەر لە نێو ئۆتۆمبێلەکەیەوە 
ــی دەدا  ــەوەی دابــــەزێ لــەکــاتــێــکــدا هــەوڵ ــ ــێ ئ ب
ــەڕی دەســـەاڵتـــی خــۆی  لـــەم دەرفـــەتـــە بـــۆ شــ
»مسکن  پـــڕۆژەی  لە  ڕەخنە  و  کەڵکوەربگرێ 
مهر«ی ئەحمەدینەژاد بگرێ –کە دیارە بەشێکی 
ئەو  هی  ــان  ــوژراوەک ک و  زیانەکان  لە  بــەرچــاو 
هێزەکانی  وەسفی  بە  کرد  دەستی  بینایانەن-؛ 
سەرکوتکەری سپای پاسداران کە بەهوتافکێشانی 
ــەکــەی چـــۆڵ کـــرد.  ــن خــەڵــک بـــەنـــاچـــاری شــوێ

بوومەلەرزەکە هێندە بەقووەت نەبوو 
لێکمان جیا بکاتەوە

دا  کوردستانی  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  بــوومــەلــەرزە 
بۆ  زۆریشی  ماڵوێرانی  و  بریندار  و  کــوژراو  و 
ڕۆژهـــەاڵت بـــەدواوە بــوو بــەاڵم هەستی پــاک و 
کوردپەروەری  و  مرۆڤدۆست  خەڵکی  بێگەردی 
ڕۆژهەاڵتی پتر بەیەکەوە نێزیک کردەوە و هەر 
بۆ  ماڵێک  و  گــەڕەک  و  قوتابخانە  و  دامودەزگە 
بوو  یارمەتی  کــۆکــردنــەوەی  ناوەندێکی  خــۆی 
نەتەوەی  خۆبەخشی  هەوڵی  نەیاندەویست  کە 
تەحویلی  دەســتــی  دوو  کـــورد،  زوڵــمــلــێــکــراوی 
دامودەزگەی حکوومەتی ئێرانی بدەن. بۆ نموونە 
ڕۆژهــەاڵت  هەر شارێکی  جــادەی  لەسەر  ئەگەر 
یان  ناوەند  هی  یەکیان  کە  دەبینرا  خێمە  دوو 
ئەویتریان  و  شارەکەیە  باوەڕپێکراوی  کەسێکی 
هی دامودەزگەیەکی حکوومەتە، خەڵک یارمەتیی 
خۆیان بە حکوومەت نەدەدا و دەچوونە الی ئەو 
دڵنیا  و  ــی  دەزان خۆیانیان  هی  بە  کە  خێوه ته ی 
بوون یارمەتییەکەیان لەالیەن سپای پاسدارانەوە 
پێویستی  کە  دەگا  کەسێک  بەدەستی  و  نادزرێ 
بابەتی  کۆمەاڵیەتی  تۆڕەکانی  لە  ئیتر  پێیەتی. 
بێسوود نەدەبینرا ئەوەی بوو بەپەلە پەیامناردنی 
یارمەتی  فاڵنەگوند  کە  بوو  خێرخواز  کەسانی 
ــەون کــە فاڵنە  ــەچــووە و بــەڵــکــوو فــریــا کـ بــۆ ن
نەتەوەیی  ڕۆحــی  پێویستە.  پتر  شتومەکمان 
ــوو کــە ئەمە  ــردب ــورد ئـــیـــرادەی وەبـــەرخـــۆ ک کـ
خۆیشی  هەر  و  خۆیەتی  داگیرکراوی  نیشتمانی 
دابنێ.  بۆ  سەروگیانی  و  بچێ  بەهانایەوە  دەبێ 
ــادی و مــەعــنــەوی  ــ هــەڵــمــەتــی پــشــتــیــوانــی م

ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی  هەموو شار و گوند و 
ــوە بــگــرە هــەتــا ئــیــالم و  کــوردســتــان لــە ورمــێ
خــوراســان  و  تـــاران  کــوردەکــانــی  و  لوڕستان 
کە  ــرد  ــک وای یەکدڵییە  ئـــەم  دەنـــگـــدانـــەوەی  و 
ئێرانیش  دیکه ی  نەتەوەکانی  مرۆڤدۆستانی 
بگرە هەتا وەرزشــکــار و  هــونــەرمــەنــدەوە  لــە 
دادگــوســتــەری  وەکیلی  و  زانــکــۆ  مامۆستای 
کــوردی  خەڵکی  یارمەتیدانی  وەدوای  هتد،  و 
پارێزگەی کرماشان بکەون و بەچاوی خۆیان 
و  درۆزنــە  چەندە  ئێران  دەســەاڵتــی  کە  ببینن 
یارمەتیی  گەیاندنی  بۆ  دەنێتەوە  کۆسپ  چۆن 
خەڵکی خۆبەخش و هەروەها ببینن کە بەهەموو 
لەوەی  دەکەن  ڕێگریی  ئایەتوڵاڵکان  شێوەیەک 
دانیشتووانی گوندەکانی  بگاتە دەست  یارمەتی 
ــی هـــەق. ــەهــل ــە و کـــــوردی ئ ــن کـــــوردی ســون
ئەم دۆخه  دەسەاڵتی ئێرانی زیاتر پەشۆکاند 
و ئیتر لەوە ترازابوو کە دەسەاڵتی داگیرکەری 
ــگــرێ و  ــیــە ب ــی ــەم هــاودڵ کــوردســتــان پــێــش بـ
لەرزەکەی  نێوەندەدا خەمی زەوی  لەم  ئەوەی 
ئینساندۆستییە  شەپۆلی  ئــەم  دەکـــردەوە  کــەم 
ــوو.  ــردب ــەزار ک ــەرمـ ــە حــکــوومــەتــی شـ بـــوو ک

دووەم حەماسەی مەدەنیی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان

دوو  خەزەڵوەر  مانگی  ٢6ی  و   ٢5 ڕۆژانــی 
خێرخواز بەناوەکانی »ئەبووبەکر مەعرووفی« 
تازه الوی  ئەحمەدی«  بۆکان و »میالد  خەڵکی 
یارمەتیدانی  بــۆ  ــو،  دااڵهـ خەڵکی  ســاڵــەی   ٢٠
ــدراو  ــێ ــەرزە ل ــەلـ ــوومـ ــاوی بـ ــەوم ــق ــێ خــەڵــکــی ل
کە  زەهـــاو  سەرپێڵی  ناوچەکانی  چــووبــوونــە 
بەهۆی ڕووداوی هاتوچۆوە گیانیان لەدەست دا. 
گوندەکانی  و  شــار  لــە  ــەاڵت  ــ ڕۆژه خەڵکی 
پارێزگەی  هەتا  بگرە  کرماشانەوە  پارێزگەی 
سنە و شاری بۆکان، بە لەبەرکردنی جلوبەرگی 
کوردایەتی  درووشمگەلی  نووسینی  و  کوردی 
ســەرجــادە  هاتنە  گــوڵ،  بەدەستەوەگرتنی  و 
ــزی ســەرکــردەئــاســایــان لە  ــ ــەڕی ڕێ ــەوپـ و ئـ
کرماشان،  خەڵکی  یارمەتیی  بۆ  کە  نا  کەسێک 
نواندنە  ــارە  ــ دووب ــەم  ئ ــوو.  ــردب ک فــیــدا  گیانی 
مەدەنیانەی خەڵکی کوردپەروەر و ئەمەگداری 
ڕۆژهەاڵت، دەسەاڵتی ئێرانی زیاتر وەزاڵە هێنا. 
کۆماری  و  پاشایەتی  دەســەاڵتــی  ــەردوو  هـ
ئیسالمی ئێران بەدرێژایی مێژوویان سەبارەت 
بــەســەرکــوتــکــردنــی بــزاڤــی ڕزگــاریــخــوازانــەی 
پەیڕەو  دووبەرەکیان  سیاسەتی  کــورد  گەلی 
جیاوازیی  بەناوی  داوە  هەوڵیان  واتە  کردووە 
ــەاڵت  ــوردی ڕۆژهـ مــەزهــەبــیــیــەوە لــە نــێــوان کـ
بەو  ڕۆژهــەاڵت  لە  کورد  بنێنەوە.  دووبەرەکی 
شعوورە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە کە هەمیشە 
دڵسارد  و  خەسار  بە  ڕنج  دوژمنی  هەیبووە 
بێ  یارسان  کورد  سەلماندوویەتی  و  کــردووە 
یان سوننە، شیعە و... هەر کوردە و کرماشان 
کوردستان.  لــە  ــڕاون  ــەب دان بەشێکی  ئیالم  و 
ئەبووبەکر  شەهید  تــەرمــی  ــەوەی  ــن گــەڕان لــە 

مەعرووفی بۆ زێدەکەی خۆی واتە بۆکان، 
بکا  وا  دا  هـــەوڵ  زۆر  ــران  ــێ ئ ئیتالعاتی 
نەهێڵێ  و  بکا  ــەوازە  ــەرت پ خەڵک  ئــاپــۆرای 
دەســەاڵت  پیالنەکانی  مەدەنی  بەرخۆدانی 
لــە هەر  ئــێــران  بــکــاتــەوە، چونکە  پــووچــەڵ 
دەترسێت  خەڵک  گردبوونەوەیەکی  جــۆرە 
و بە لەرزۆکبوونی ستوونەکانی دەسەاڵتی 
خۆی داده نــێ؛ بــەاڵم هەر بەو جــۆرەی کە 
هەمیشە  سەرکەوتن  کــرد  تۆماری  مێژوو 
ــدووە و  ــن ــرادەی گــەلــی وشــیــار و زی ــی بــۆ ئ
دووبارە توانیان پیالنەکانی دەسەاڵتی تیرۆر 
بکەنەوە. پــووچــەڵ  ئــێــران،  داگیرکاریی  و 
ڕۆژهــەاڵت  شارەکانی  فیلمەکانی  و  وێنە 
کە لەسەر جادە وەستاون بۆ پێشوازیکردن 
لە تەرمی شەهید ئەبووبەکر کاتێک دەیبینی 
هەستە  هــەمــوو  لــەو  دڵ  و  چــاو  هەرچەند 
پاک و بێگەردە کە نموونەی لە ڕۆژهەاڵتی 
بــەاڵم  دەتگریێنێ  و  دەگــمــەنــە  نــێــوەڕاســت 
باوەڕیشت پێ دێنێ کە هەموویان ماڵباتێکن 
و یەک خەمیان هەیە. ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
لە هەر دەرفەتێکدا پێویست بووبێ پشتیوانی 

باکوور بووە بۆ باشوور برای لفەدووانە بووە 
و بۆ ڕۆژاواش شەهیدی پێشکەش کردووە. 
شەهید ئەبووبەکر مەعرووفی لە ڤیدیۆیەکیدا 
کــە هــی پــێــش دواســەفــەریــەتــی، بــەدەنــگــە 
سەربەخۆیی  بۆ  ئیرادە  باسی  خۆشەکەی 
نیشتمانەکەی دەکا خواستێک کە لە دڵی هەر 
کوردێکە وا خۆی بە درێــژەدەری کۆماری 
بەرینی  پــێــشــوازیــی  دەزانــــێ.  کــوردســتــان 
تەرمەکەی  لە  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
تری  و شەهیدانی  نــەمــرە  ــەو  ئ ڕۆحــی  بــە 
کوردستانی سەلماند کە کۆماری کوردستان 
نێزیکە. وەدیــهــاتــنــی  و  زیــنــدووە  ــدا  دڵـ ــە  ل

»کرماشان ڕۆژهەاڵتە، کوردستان یەک 
واڵتە«

ــەی کــە لــە شـــاری سنە  ــان ــەو درووشــم ل
ئەبووبەکر  شەهید  تەرمی  لە  پێشوازی  بۆ 
مەعرووفی بەرز کرابۆوە و ئاپۆرای خەڵک 
ڕێژیم  سەرکوتکەرەکانی  دامــودەزگــە  لــە 
بەشانازییەوە هەر دووبارەیان  نەترسان و 
بــەالمــەوە گرنگن و دەکــرێ  ــردەوە و  ــ دەک
سیاسی  دەروونــنــاســیــی  کورتێک  تــا  ــەم  ک
خەڵکی  توێژەکانی  و  چین  کۆمەاڵیەتی  و 
درووشــمــەن:  دوو  ئــەو  بخوێنیتەوە؛  لــێ 
ــی کە  ــەت ــدووی ــان ــم »مـــێـــژووی ئــێــمــە ســەل
کوردستان النکی مرۆڤایەتییە« و »کرماشان 
ــە«.  ــ ــەک واڵت ــە، کــوردســتــان یـ ــ ــەاڵت ــ ڕۆژه
ــی  ــ ــدارەدان ــ ــێ ــە ســ ــ ــاڵ پـــتـــر ل ــ هـــەفـــتـــا سـ
ــان  ــوردســت ــاری ک ــۆمـ ــی کـ ــەرانـ ــنـ ــەزرێـ دامـ
ــەر  ــە ه ــەرێ و لـ ــدەپـ ــێـ ــە ڕۆژهــــــــەاڵت تـ لـ
گــردبــوونــەوەیــەکــدا  هــەر  لــە  و  دەرفەتێکدا 
ــان... ــ ــت ــ ــوردس ــ کـــــــوردی ڕۆژهـــــەاڵتـــــی ک
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لە ساڵی ١٣٠٤ی هەتاوی و لە گوندی شندڕەی سەربە ناوچەی ڕەبەت کورپەلەیەک 
نەریتی  لەسەر  بوو.  دایک  لە  بەشمەینەتدا  و  ڕەنجکێش  وەرزێری  بنەماڵەیەکی  لە 
ساڵح. نا  ناویان  هەژارانەدا  کۆڕێکی  لە  حەوتوویەک  دوای  و  ناوچەکە  دەمی  ئەو 
لە  بەشخوراوەکان  وەرزێرە  منداڵی  هەموو  وەکوو  محەممەدئەمین،  کوڕی  ساڵح 
ئەوپەڕی بێ ئه نوایی و دەسکورتیدا تەمەنی بەرەو 7_8 ساڵی هەڵکشا. زۆر ئاساییە 
له  الدێیه کانی کوردستانێکی په راوێزخراو و گەلێکی ماف پێشێلکراو که  نە قوتابخانەی 
و  زانست  فێربوونی  ڕێگەی  تاکە  پێشکەوتن،  بۆ  هه یه   دەرەتانێکیش  هیچ  نە  و  تێدان 
نەدەگونجا. کەس  هەموو  بۆ  ئەویش  کە  بن  حوجرەکان  نووسین،  و  خوێندنەوە 
ساڵح لە خزمەتی مامۆستای گوندەکەیان نرایە بەر خوێندن و فێربوونی پەرتووکە 
سەرەتاییەکانی زانستی دینی. دوای ئەوەی کە تەمەنی بەرەو ١٠-١٢ ساڵی هەڵکشا، 
بە  کرد  دەستی  زیاتر  په روه رده   و  فێربوون  مەبەستی  بە  و  فەقێیەتی  نەریتی  وەک 
گەڕان بە حوجرەی شار و گوندەکانی کوردستان هه تا ئیزنی مه الیه تیی وه رگرت. به اڵم 
مەال ساڵح هاوکات لەگەڵ چوونەسەرێی ئاستی زانیاری و وشیاریی گه لێ پرسیاری 
له سه ر نەتەوە و ماف و ئازادی ال درووست دەبوو کە واڵمەکەیان الی هەموو کەسێک 
کۆمەڵەی  الیەنگرانی  و  ئەندامان  هەرەزۆری  زۆربەی  کات  ئەو  دەست  نەدەکەوتن. 

ژێکاف و دواتریش حیزبی دیموکرات 
سەریان  مزگەوتەکاندا  و  حوجرە  لە 
و  دەبوون  پەروەردە  و  دەدا  هەڵ 
پارێزراوترین  و  باوەڕپێکراوترین 
مەکۆی پێشمەرگە و شۆڕشگێڕەکانیش 
بوون. شوێنانە  ئەو  هەر 
مەال ساڵح، بەرەبەرە ئەو کەسانەی 
و  بوو  ئاشنا  لەگەڵیان  و  دۆزییەوە 
حیزبی  ئەندامی  بە  بوو  ڕه سمی  به  
مامۆستا  کوردستان.   دیموکراتی 
حوجرە  لە  کات  ئەو  چ  ساڵح  مه ال 
مامۆستا،  بە  بوونی  دوای  چ  و 
دیموکرات  حیزبی  کادرێکی  وەکوو 
ئاشناکردن  و  خەڵک  ڕوونکردنەوەی 
سەرشانی  ئەرکی  بە  مافەکانیانی  بە 
و  کۆڕ  هەموو  لە  و  دەزانی  خۆی 
ده گه یاند.  بەجێی  کۆبوونەوەیەکدا 

و  ڕاستبێژ  کەسایەتییەکی  و  ڕاستەقینە  خەمخۆرێکی  ئەوەیکە  هۆی  بە  مامۆستا 
مکووڕبوو لە سەر بەرەنگاربوونەوەی داگیرکەران، ببوو بە خۆشەویستی چین  و توێژە 
جیاجیاکانی کۆمەڵگه کەی و ڕێزی لێ دەگیرا، هەروەها وەکوو کادرێکی هەرەچاالکی 
حیزبی دیموکرات بەنهێنی و ئاشکرا لە هەر شوێنێک بۆی لوابایە تێکۆشانی سیاسی 
و  بەرنوێژ  بە  دەبوو  که   گوندێک  هەر  لە  مامۆستا  پێشێ.  ده برده   خۆی  حیزبیی  و 
وتارخوێن، ئەو گوندە دەبوو بە هەوارگەیەکی حەسانەوە بۆ ڕۆڵە شۆڕشگێڕەکانی گەل.
مامۆستا یەکێک بوو لەو کادرانەی حیزبی دیموکرات کە لە قۆناخی خەباتی چەکداری 
داڵدەدان  و  گه یاندن  زانیار  لە  هەبوو  بەرچاوی  و  کارا  ڕۆڵێکی  ٤6_٤7دا  ساڵەکانی 
ئارامەکەی حەمەڕەزاشایان وەک  دووڕگە  پێشمەرگەیەی  پۆلە  ئەو  پشتیوانیکردنی  و 
قۆناغە  ئەو  نەگەیشتنی  ئامانج  بە  و  هەرەسهێنان  دوای  هەژاند.  بوومە لەرزەیەک 
دوای  و  ساواکەوە  سیخوڕەکانی  چاوەدێریی  ژێر  خرایە  مامۆستاش  خەبات،  لە 
شەش  ماوەی  بۆ  و  کرا  پیرانشار  له   جەڵدیان  پادگانی  ڕاپێچی  و  گیرا  ماوەیەک 
بەاڵم  درا،  و جەستەیی  ئەشکەنجەی ڕۆحی  دڕندانەترین شێوە  و  توندترین  بە  ساڵ 
مامۆستا بە خۆڕاگری و ورەبەرزی وەفاداریی خۆی بۆ گەل و نیشتمانەکەی سه لماند.  
و  نەهات  چۆکدا  بە  به اڵم  کرا،  توند  زینداندا  لە  ساڵ  شەش  ساڵح  مامۆستا 
پێی  وابوو  دوژمن  ئەگەرچی  ئازادبوونی  پاش  و  نه کرد  نه وی  دوژمنان  بۆ  سەری 
و  گوڕوتین  بە  جار  ئەو  مامۆستا  بەاڵم  بووە،  چاوترسێن  ئەشکەنجە  و  زیندان  بە 
دەسەاڵتی  ببوو.  پێداگرتر  گەلەکەی  ڕەواکانی  مافە  سەر  لە  بەرزترەوە  ورەیەکی 
حەمەڕەزاشا بەخت یاری نەبوو، چونکە گەالنی وەزاڵەهاتووی ژێر دەسەاڵتەکەی لێی 
ماوەیەکی  هێشتا  نەدەکرا.  بۆ  چاوەدێریی شۆڕشگێڕانی  ئاسانییە  بەو  و  ڕاپه ڕیبوون 
زۆر بەسەر ئازادبوونیدا تێنەپەڕیبوو کە ناڕەزایەتیی گەالنی ئێران بەرەبەرە دەستی 
ئەم  دیکه ی  دڵسۆزێکی   ئەو هەلەی قۆستەوە و وەکوو هەر  مامۆستاش  پێکردبوو و 
تەشکیالتی  بووژاندنەوەی ڕیزەکانی  بۆ ڕێکخستنەوە و  لە دەستی هات  ئەوەی  گەلە 
حیزب و هاندانی چین و توێژەکانی کۆمەڵگه  دژی ڕژێمی پاشایەتی، تەنەخی نەکرد.
و  پاشایەتی  ڕژێمی  ڕوخانی  و  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوای 
هاوکاریی  بە  ساڵح  مامۆستا  دیموکرات،  حیزبی  ئاشکرای  خەباتی  دەستپێکردنەوەی 
»دارساوێن«دا  سەربازیی  بنکەی  به سه ر  دەستیان  دیکه ی  هاوڕێیەکی  چەند 
ئەو  ئه منیه تی  بەرپرسی  وەکوو  ساڵح  مامۆستا  حیزب.   بنکەیەکی  کردیانە  و  گرت 
سپێردرا  پێ  پێشمەرگەی  پەلێکی  فەرماندەیی  هەروەها  و  هەڵبژێردرا  ناوچەیە 
پێگەیاندن.  دارساوێن  بنکەی  لە  دڵسۆزی  پێشمەرگەی  و  کادر  لە  پۆلێک  و 
خوێنمژی  و  دیکتاتۆر  ڕژێمی  دوای  کە  وابوو  پێیان  کوردستان  خەڵکی  زۆربەی 
مافە  داوای  کە  دەڕەخسێ  واڵتە  ئەو  نیشتەجێی  گەالنی  بۆ  دەرفەتێک  پاشایەتی، 
ڕەواکانیان بکەن، بەاڵم سەد مەخابن کە، گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان 
بە دەست عەقڵییەتێکی فاشیستی و دواکەوتووی نەگۆڕی داگیرکەرەکانەوە پێوەبووە 
و بە الچوونی دەسەاڵتێک یان ڕێژیمێک، پرسی نەتەوەیی نە تەنیا چارەسەر نەبووە، 
داوەتەوە. گەلەیان  ئەو  بەرهەقەکانی  داوا  وه اڵمی  پێشوو  لە  توندوتیژتر  بەڵکوو 
هێشتا ماوەیەکی زۆر لە سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران تێنەپەڕیبوو کە، خومەینی 
فتوای جیهادی دژی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەرکرد و بە هەموو هێز و 
توانایانەوە و بە ئەوپەڕی وەحشیگەری و دڕنده یی ڕوویان لە کوردستان کرد و قەتڵوعامی 
خەڵکی بێ تاوانیان دەست پێکرد. حیزبی دیموکراتیش وەکو حیزبێکی بەرپرس، بە ناچار 
دەستی دایە چەک بۆ به رگری لە گەل و نیشتمانەکەی لە بەرانبەر هێزه  سه رکوتگه ره کانی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران، مامۆستاش وەکوو کادرێکی بەوەج و فەرماندەیەکی قارەمان، 
دوودڵی  بەبێ  ئەویش  و  بەرەنگاربوونەوەیەدا  و  لەو شەڕ  بەشداربا  دەبوو  بێگومان 
لەو  جارێک  چەند  مامۆستا  دەجەنگا،  داگیرکەران  دژی  هاوسەنگەرەکانی  شانبەشانی 
شەڕانەدا بەتوندی بریندار بوو، بەاڵم هەر کۆڵی نەدا و درێژەی بە ئەرک و چاالکیەکانی دا.
چارەسەر،  مەبەستی  بە  و  ببوو  الواز  برینەکانیەوە  هۆی  بە  ساڵح  مەال  مامۆستا 
ڕێگەی  لە  چارەسەر  وەرگرتنی  دوای  و  مایەوە  نەخۆشخانە  لە  ماوەیەک  بۆ 
کەوتە   ١٣6٤ ساڵی  گەالوێژی  ٣١ی  ڕۆژی  لە  ئەرکەکەی  سەر  بۆ  گەڕانەوەی 
دی  پێشمەرگەی  دوو  لەگەڵ  و  کوردییەکانەوە  چەکدارە  هێزە  لە  یەکێک  بۆسەی 
بوون. نه مران  کاروانی  به   تێکه ڵ  و  کران  شەهید  بوو  مامۆستا  کوڕی  یەکێکیان  کە 

 ڕۆحیان شاد و ڕێگایان پڕ ڕێبوار بێ. 

عادڵ مەحموودیمه ال ساڵح ڕه به تی

خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
 لە کڵپەی تەقینەوەدا

دیفێنس وان _ رۆبەرت مەڵی
و: کەماڵ حه سه نپوور 

ئاوێنەی خۆرهەاڵتی  لوبنان زۆر دەمێکە 
ناوینە. یاریکەرە بەهێزترەکانی ناوچە، ئەوێ 
وەک مەیدانی شەڕە بە وەکالەتەکانیان بەکار 
دێنن، مەیدانێک کە گەمەی ناکۆکیی عەڕەب 
_ - ئیسڕائیل تیایدا بەڕیوە چووە و شوێنی 
 _ سعودی  ژیانی  پێکەوە  تاقیکردنەوەی 
ئێرانیش بووە. ئەوێ شوێنێکە کە ناوچەکە 
لەوێ  کاتییەکانیان  ئاگربەسە  و  شەڕەکان 
ــردوو، وەک  بــەڕیــوەدەبــەن. حــەوتــووی ڕابـ
پــێــشــووتــر، خــۆرهــەاڵتــی  زۆر حــەوتــووی 

نێوەڕاست لەگەڵ لوبنان میهرەبان نەبوو.
توێی  لــە  نۆڤەمبەر  چـــواری  هــەواڵــەکــان 
لە  گـــرێـــدراوەوە  ــەک  ــەی ب ڕووداوی  ســێ 
ماوەی کەمتر لە ١٠ کاتژمێر باڵو بوونەوە. 
وەزیری  سەرۆک  حەریری،  سەعد  یەکەم، 
خۆی  کێشانەوەی  لــەکــار  دەســت  لوبنان 
لێدوانەکەی  حەریری  کە  ئــەوەی  ڕاگەیاند. 
ــێ، ئــەوەش  لە ڕیــاز ڕا نــارد زۆر شت دەڵ
ناچار  کــە  کەسێک  وەک  لــێــدوانــەکــەی  کــە 
بخوێنێتەوە،  خۆی  زیندانی  حوکمی  بکرێ 
بــاقــی شــتــەکــان دەڵـــێ. بــڕیــارەکــە لــەالیــەن 
سەرۆک وەزیرانی لوبنان ڕاگەیەندرا بەاڵم 
موحەممەد  دابــووی.  سعودی  عەڕەبستانی 
بین سەلمان، شازادەی جێنشین و ڕێبەری 
دەلیلی  سعودی،  عەڕەبستانی  ڕاستەقینەی 
ــدا.  هــەبــوو کــە بــیــهــەوێ ئـــەو شــتــە ڕوو ب
گــرژیــی نــێــوان ســعــودی و ئــێــران ڕوو لە 
زیاد بوونە و بین سەلمان سوورە لەسەر 
تــاران وەک سەرچاوەی گشت  کە  ئــەوەی 
بەدکارییەکانی ناوچە بناسێنێ. بۆ حەریری 
حیزبوڵاڵشی  کە  دەوڵەتێک  سەرۆکایەتیی 
بنەڕەتدا الواز کردنی کاکڵی ئەو  لە  تێدابێ 
یەکێک  کە  بوو  مانایە  بەو  ئەوە  پەیامەیە: 
گەڵ  لە  ڕیاز  هاوپەیمانەکانی  نزیکترین  لە 
هاوکاریی  ئێران  هاوبەشی  وەفــادارتــریــن 
ئەو  حــەریــری وەک ســـەرۆک وەزیـــر  بکا. 
بۆچوونەی دروست کرد کە پێکەوە ژیان لە 
گەڵ حیزبوڵاڵ و بە واتایەکی تر لەگەڵ ئێران 
هەر  کە  ئەوەیە  بۆ  الدانــی  لەکار  مومکینە، 
جۆرە شک و گومانێک لەوبارەوە بڕەوێتەوە. 
ئەو ساڵێک لەوە پێش بۆ پاراستنی لوبنان 
لە کێبڕکێی نێوان سعودی _ ئێران، داوای 
لێکرابوو ببێتە سەرۆک وەزیر؛ ئێستا کە ئەو 
ڕۆیشتووە، لوبنان بە تەواوی گیرۆدەی ئەو 
لوبنان  ئێستا  بــووە.  وەستانەوە[  یەک  ]دژ 
عەڕەبستانی  دوژمنانی  بــەرەی  ناو  چۆتە 

سعودییەوە.  
ــە بــوو  ــەواڵـ پـــــەردەی دووهـــــەم ئـــەو هـ
موشەکێکی  ــودی  ســع عــەڕەبــســتــانــی  ــە  ک
شوێنگیریی کردووە کە لە یەمەنەوە پێوەی 
ڕیاز  فڕۆکەخانەی  ئامانجەکەی  کە  نــراوە 
حوسییەکان_  موشەکی  یەکەم  ئەوە  بووە. 
پشتیوانیی  حیزبوڵاڵ  و  ئێران  الیەن  لە  کە 
باکووری  جیرانی  بە  کە  نەبوو  دەکرێن_ 
مــەودا  و  کاتەکەی  بــەاڵم  نابێ،  خۆیانەوە 
ــەی کــاردانــەوەیــەکــی  ــراوەک ــەک ــن ــاوەڕوان چ
یارمەتیی  ڕادەی  لــێــکــەوتــەوە.  ــاوازی  ــی ج
بۆ حوسییەکان جێگای مشتومڕە،  دەرەکی 
ــانــی ویــالیــەتــە  ــە کــاربــەدەســت ــد ن هــەرچــەن
عەڕەبستانی  هــی  ــە  ن و  یــەکــگــرتــووەکــان 
سعودی گومانیان لەوەدا نییە کە پێشکەوتنی 
بالیستیکی  موشەکی  بەرنامەی  بەرچاوی 
دوو  بەرچاوی  ڕاهێنانی  بەبێ  حوسییەکان 
لە  وەک  نەبووە.  مومکین  یاریدەدەرەکەی 
ئاکاری خۆفیداکەری حەریریدا، بەرپرسانی 
سعودی خێرا و بە ئاشکرا هێڵێکیان پەیڕەو 
ئــێــران و  بــە  لـــەودا هێرشەکەیان  کــە  کــرد 
ــەوە، ئـــەو هــێــرشــە وەک  ــەســت حــیــزبــوڵــاڵ ب
ڕاگەیاندنی شەڕ پێناسە کرا و هەردووکیان 
وەک بەرپرسیار دەبێ چاوەڕوانی وەاڵم بن.
بەرباڵوەکەی  ڕاماڵینە  سێهەم  پــەردەی 
ــازادە  ــەودا ١٠ شــ ــ ــعـــوودی بـــوو کـــە لـ سـ
و دەرزەنـــێـــک بــازرگــان و کــاربــەدەســتــی 
ــران. ئـــەوە ماڵ  پــایــەبــەرز دەســتــبــەســەر کـ
خاوێنکردنەوەی بین سەلمان بۆ نەهێشتنی 
ــراوی  ــکـ ــاوەڕوانـ ــبــی چـ ــی هــەرچــەشــنــە ڕەق
مێدیایی  و  ئابووریی  سیاسی،  سەربازیی، 
ئــەوە  دیــکــه ی،  هەنگاوەکانی  لــەگــەڵ  بــوو. 
ســۆراغــی  چــۆتــە  ــەو  ئ کــە  بەمانایەیە  ــەو  ب
گشت کۆڵەکە نەریتییەکانی ڕێژیم. هەندێک 
ئەو  ئاخۆ  دەکــەن،  لەخۆیان  پرسیارە  ئەو 

زۆر  لــەوانــەیــە  کرچوکاڵە،  و  بێئەزموون 
بەاڵم  ورووژانــدبــن.  کاتدا  یەک  لە  دوژمنی 
بڵندخوازیی  بە  ئەو تۆڵەی کەم ئەزموونیی 
پلە  هەمان  لە  ئێستا  و  دەکاتەوە  قەرەبوو 
ــە کــە خــۆی حـــەزی لــێ بـــوو: توانایی  دایـ
نەهێشتنی سستی چەندین ساڵەی سعودی 
نێوخۆیی  سیاسەتەکانی  داڕشــتــنــەوەی  و 
خۆی،  کەیفی  بە  پاشایەتیی  دەرەوەی  و 
بەشێوەیەکی  کــە  ــەوەی  ئـ بــۆ  تایبەتی  بــە 

کاریگەرتر ڕووبەڕووی ئێران ببێتەوە.
ــە یــەک  ئـــەو ســێ ڕووداوانــــــە ئــامــاژە ب
جەسوور  ڕێبەرایەتیی  کە  دەکەن:  ئاراستە 
بــڕوای سعودی زۆر خوازیاری  و خــاوەن 
هاوکاریی لەگەڵ ویالیەتە یەکگرتووەکانە بۆ 
پێی  کە  ئێران  هەڕەشەی  بەرپەرچدانەوەی 
وایە بە دوای ڕووداوەکانی ئەو دواییانەی 

یەمەن بەهێزتر بووە.
لوبنان و ناوچەکه  پێشتر ئەوەیان دیتووە، 
تەشەنەکردنی  توێی  لە  ڕێبەریی  بۆشایی 
ــیــیــە. بـــەاڵم  ــان شــتــێــکــی نـــوێ ن ــەک ــی ــرژی گ
نیگەران،  ئیسڕائیلێکی  نوێیە،  کە  ئــەوەی 
نەترسی  و  بەخۆ  بــاوەڕ  ڕێبەرایەتییەکی 
سعودی و بێگومان سەرکۆمارێکی نائاسایی 

پەیوەندیی  لــە  یەکگرتووەکانە.  ویالیەتە 
کە  مانگە  چەندین  ئــەو  ئیسڕائیل:  لــەگــەڵ 
زەنگی خەتەری لەبارەی بەرباڵویی نفوزی 
حیزبوڵاڵ و ئێران لە سورییە و بەتایبەتیی 
تــوانــایــی حــیــزبــوڵــاڵ بـــۆ بــەرهــەمــهــێــنــانــی 
ڕووداوێـــک  داوە،  لێ  هەنگێوی  موشەکی 
فاکتەری  وەک  ئیسڕائیل  کاربەدەستانی  کە 
دەبێ  کە  دەکــەن  سەیری  بااڵنس  تێکدانی 

دژی بوەستنەوە.
بین سەلمان  نوێی سعودی؛  ڕێبەریی  بۆ 
کیسە  وەک  دەمێکە  زۆر  ئێران  کە  دڵنیایە 
سعوودی  عەڕەبستانی  سەیری  بۆکسێک 
دەکا و عەڕەبستانی سعودیش زۆر دەمێکە 
ــەو ڕەوتـــە کـــراوە. ئەو  نــاچــار بــە قبوڵی ئ
کەمتر،  زۆر  پارەیەکی  ئێران  کە  دەبینێ 
بەهێزی  هاوپەیمانی  و  کەمتر  چەکوچۆڵی 
نێونەتەوەیی کەمتری هەیە، سەرەڕای ئەوە 
لە بــەرزبــوونــەوە دایــە و دەســەاڵتــی خۆی 
بە سەر بەغدا، دیمەشق، بەیروت و سەنعا 
ڕێگای  لە  تەنیا  وایە  پێی  ئەو  پێداوە.  پەرە 
بەرپەرچدانەوەی بەهێزتر و شەڕانییتر، جا 
لە یەمەن، عێراق یا لوبنان بێ، عەڕەبسانی 
ئێران  دەتوانن  هاوپەیمانەکانی  و  سعودی 
ئێستا،  تا  بگۆڕن.  ئاراستەکە  و  بوەستێن 
ناسەرکەوتووەکەی  سەربازییە  هێرشە  لە 
بۆ  سیاسییەکەی  هــەڵــە  تــا  ڕا  یــەمــەن  لــە 
دەرخەری  زۆرتر  قەتەر،  تەریکخستنەوەی 
مەیلی خۆ تووشی قەیران کردن دەگەیەنن 

تا کۆتاییهێنان بە قەیران.
لە پەیوەندی لە گەڵ ویالیەتە یەکگرتووەکان؛ 
لە  بوون  دژایەتی  پڕ  و  نەکراویی  پێشبینی 
النیکەم  ترامپ  سەرکۆمار  بـــوارەوە،  زۆر 
بووە،  هەڵوێست  یەک  دا  مەسەلە  یەک  لە 
ئێران  لــە دژی  بـــوون  ئــەویــش شــەڕانــیــی 
بەڕێوەبەرایەتییەکەی  مــۆرکــی  بــۆتــە  کــە 
ــوەڕاســت.  ــێ ــی ن ــەاڵت ــە ســیــاســەتــی خــۆره ل
لە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  کاربەدەستانی 
ویستی ترامپ بۆ هەڵسوکەوت دژی ئێران 
ئوبوههەتی  و  ئیعتیبار  گەڕاندنەوەی  بۆ  و 
وایە  پیی  ئەو  کە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
پرسەکانی  بۆ  من  پێشوو)کە  سەرکۆماری 
لەناوی  باشبوو(  پێم  نــاویــن  خــۆرهــەاڵتــی 
ــرن. بۆ ئــەو کــارە،  بــردبــوو، کەڵک وەردەگـ
وێدەچێ هەڵوێستی ئەو زۆر وەک هی بین 
لەگەڵ  دیپلۆماسی  وەالنانی  بچێ:  سەلمان 
تاران و دڵنیا لە پێویستیی بااڵنسێکی نوێی 
کۆنتڕۆڵ  جیاتی  لە  کە  دەکا  وا  دەســەاڵت، 
کردنی غەریزەکانی بین سەلمان، ئەوان هان 

بدا.

ــە کە  ــە لــوبــنــان پــێــیــان وایـ کـــەم کـــەس ل
دەدا،  ڕوو  ــە  زووان بــەو  گشتگیر  شەڕێکی 
هــۆی خۆ  ــان  ــەرەکـ هــەر ســێ دژبـ چونکە 
کــۆنــتــڕۆل کــردنــیــان هــەیــە. هــەمــان هــۆ کە 
بکاتە  هێرش  بــخــوازێ  ئیسڕائیل  دەکــا  وا 
بەخۆ  ددان  هــۆی  دەبێتە  حیزبوڵاڵ،  ســەر 
موشەکیی  هێرشی  ئەگەری  واتــە  داگرتن، 
تواناییەکی  ئیسڕائیل  شارەکانی.  سەر  بۆ 
هەیە  گەیاندن  زەرەر  بۆ  ــری  زۆرت گەلێک 
بۆ  ــری  زۆرتـ تواناییەکی  حیزبوڵاڵ  بــەاڵم 
دەبێتە  کــە  هــەیــە،  ئــەو  کــردنــی  تەحەممول 
بەرباڵوی  هێرشێکی  هــەر  کە  ــەوە  ئ هــۆی 
ــەوەی هــەبــێ کە  ــ ئــیــســڕائــیــل، مــەتــرســیــی ئ
براوەکەی نادیار بێ. عەڕەبستانی سعوودی 
ڕاستەوخۆی  شــەڕی  سەربازیی  توانایی 
لەگەڵ ئێران نییە و دەبێ بیر لە هەڕەشەی 
بکاتەوە.  خۆیدا  خاکی  نێو  لە  ئێران  تۆڵەی 
وەستانەوە  ئەگەری  لەگەڵ  پەیوەندی  لە 
ویالیەتە  هاوپەیمانەکانی،  و  ئێران  دژی  بە 
کردن  حیساب  بە  درێــژە  یەکگرتووەکان 
سەر  شیعەکانی  میلیشیا  نزیکی  ســەر  لە 
ئەگەری  و  ئامریکا  هێزەکانی  لە  ئێران  بە 
سەر  ]بۆ  هێرشەکانیان  دەستپێکردنەوەی 

ئامریکاییەکان[ دەکا. 
ــەی  ــەوان دیــســانــیــش لــوبــنــانــیــیــەکــان، چ ئ
دیکه ،  ئــەوانــی  چ  و  حیزبوڵاڵن  الیەنگری 
وێدەچێ دڵنیا بن کە شتێک هەر دەقەومێ. 
ــیــەکــەی حــوســیــیــەکــان  هــێــرشــە مــوشــەکــی
دانــی  هــۆشــداریــی  بــوو،  بێبەزەییانە  زۆر 
نیگەرانیی  ــق،  ــی دەق زۆر  ســعــوودیــیــەکــان 
دوژمــنــایــەتــیــی  و  مـــەزن  زۆر  ئــیــســڕائــیــل 
ویالیەتە یەکگرتووەکان بەرامبەر بە ئێران و 
حیزبوڵاڵ زۆر لەوە ئاشکراترە کە چاوەڕوانی 
دیکه ش  شتی  دەکـــرێ  بین.  دیکه   شتێکی 
بەڕێوەبەرایەتیی  بکەین:  زیاد  لیستەوە  بەو 
ترامپ رێککەوتننامەی ئەتۆمی لەگەڵ ئێرانی 
بردۆتە ژێر پرسیار و بەتەمای زیاترکردنی 
ئابلۆقەکان بۆ سەر تارانە، کە گرژییەکان بە 
هاوکات  دەکا،  زیاتر  ناپێویست  شێوەیەکی 
لەگەڵ نەبوونی پەیوەندیی ئاسایی لە ئاستی 
بتوانێ  تــا  ــە  ئــەو دوو واڵت نێو  لــە  بـــەرزدا 
شێوەیەکی  بــە  بــکــاتــەوە.  کــەم  گرژییەکان 
هەنگاو  دژبەرەکانیان  کە  وێدەچێ  گشتیی 
بنێن و ئێران و حیزبوڵاڵ دژکردەوە بنوێنن: 
ــە بــن کە  ــاوات ــەو ئ ــەر دوو ال ب ڕەنــگــبــێ ه
بگرن،  جــیــددی  کەوتنی  بــەریــەک  بــە  پێش 
بنوێنن.  ئەوە  نایانهەوێ  هیچکامیان  بەاڵم 
هەلومەرجە  لەو  ئاخۆ  ئەوەیە  پرسیارەکە 
بە  الیــــەک  ســــنــــوورداری  هـــەنـــگـــاوی  دا 
پێدێ  کۆتایی  تر  الیەنەکەی  پەرچەکرداری 

یا قەیرانەکە قووڵتر دەبێ؟
ئەوەی کە لێرەدا بوونی نییە، دیپلۆماسییە، 
سعوودی،   عەڕەبستانی  و  ئێران  نێوان  لە 
ــان، یا  ــووەک ــرت ــگ ــەک ــە ی ــەت ــالی ــران و وی ئــێ
لە  حوسییەکان،  و  سعودی  عەڕەبستانی 
بـــــەرەوڕووی دۆخێک  نــاوچــەکــە  جــیــاتــان 
تەنیا  لەوێدا  ئازادە کە  بووە کە هەر کەس 
لەوەیە  دڵەڕاوکێ  هەنگاونان  بۆ  بەربەست 
ــن. ئـــەوە هیچ  ــ ــن ــ ــه  نــازانــن چ دەورووژێ ک
دڵنیاکەر نییە. لێرە لە لوبنان خەڵک دڵنیا نین 
یا  )ئێران  کێ  دەکــا،  هێرش  یەکەم  کێ  کە 
و  کەنگێ  ئامانج،  ببێتە  لەوانەیە  حیزبوڵاڵ( 
لە کوێ )لە لوبنان، سورییە یا ئێران( ئەوە 
ڕوو بدا و چۆن دەبێ؟ بەاڵم ئەوان هەست 
دەکەن کە شتێک دەقەومێ و لەوە دەترسن 
لوبنانی  ئاوێنەی  بێگومان  ئەوجاریش،  کە 

دەشکێ.
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سەریان دانا بەاڵم دانەنەوین
سووریە  قەیرانی  دەچێ  ساڵ  حەوت  بۆ  ئەوە 
درێژەی هەیە و شەڕ و ماڵوێرانی لەو واڵتە کۆتایی 
نەهاتوە. سەرەڕای ئەوەی ڕێکخراوی تێرۆڕیستیی 
نەماوە،  سووریەدا  لە  ئەوتۆی  پێگەیەکی  داعش 
لەگەڵ ئەو ڕێکخراوەیەش،  بە کۆتایی شەڕ  بەاڵم 
ئاسۆی ئاشتیی نێوان الیەنە نێوخۆییە دژبەرەکان 
و  دەرەکییەکان  ئەکتەرە  ڕێککەوتنی  و  سازان  و 
گشتگیر  سیاسی  قەوارەیەکی  دامەزراندنەوەی 
هەموو  بە  خەڵکی  کۆمەاڵنی  هەموو  نوێنەری  کە 
ناکرێ  و،  لێڵە  و  ناڕوون  بێ،  پێکهاتەکانییەوە 
پێشبینیی ئەوە بکەین کە لە داهاتوویەکی نیزیکدا 
ئاسوودەیی  ڕووی  سووریە،  واڵتی  دانیشتووانی 
چارەسەر  قەیرانە  ئەو  و  ببینن  بەخۆیانەوە 
دیداری  لە  ئەوەی  کە سەرەڕای  بەتایبەت  بکرێ. 
وێالدیمیر  و  ترامپ  دوناڵد  نێوان  دواییانەی  ئەو 
و  ئەمریکا  زلهێزی  واڵتی  دوو  سەرۆکی  پۆتین 
ڕێککەوتنی  لە  باس  وییەتنامدا  واڵتی  لە  ڕووسیە 
لەگەڵ داعش  لەسەر درێژەدانی شەڕ  لەیەن  دوو 
باوەڕەی  ئەو  گەیشتوونەتە  و  کراوە  لە سووریە 
سەربازیی  ڕێگەچارەی  واڵتە  ئەو  کێشەی  کە 
قووڵیان  ناکۆکیی  زلهێزە  دوو  ئەو  دەبینین  نییە، 
داهاتووی سووریە هەیە و دوورەدیمەنی  لەسەر 
بەدی  جارێ  النیکەم  لەنێوانیاندا،  ڕێککەوتن 
پێنجشەممە  ڕۆژی  پێوەندییەدا  لەو  هەر  ناکرێ. 
توندی  ڕخنەی  سەرەڕای  خەزەڵوەر،  ٢5ی 
لە  ڕووسیە  نوێنەری  هاوپەیمانەکانی،  و  ئەمریکا 
نەتەوەیەکگرتوەکان  ڕێکخراوی  ئەمنیەتی  شوڕای 
کاری  درێژکردنەوەی  بڕیارنامەی  بەرنووسی 
لێژنەی لێکۆڵینەوە لە بەکارهێنانی چەکی شیمیایی 
لە الیەن هێزەکانی بەشار ئەسەدی »ڤێتۆ« کرد. 
جاران  چەند  ئێستا  هەتا  کە  لەحاڵێکدایە  ئەوە 
باس  نەتەوەیەکگرتوەکانەوە  ڕێکخراوی  لەالیەن 
دەوڵەتی  لەالیەن  شیمیایی  چەکی  بەکارهێنانی  لە 
بەهاری  نموونەش  دوا  کە  کراوە  سووریەوە 
کە  »خان شەیخوونە«  شاری  لە  ڕابردوو  ساڵی 
مەدەنی.  کەسی  هەشتا  کوژرانی  بەهۆی  بوو 
سەرۆککۆماری  ئەردۆغان  دیکەش  لەالیەکی 
تورکیە لە دوایین لێدوانی لە کۆبوونەوەی کادەرکانی 
لە  گەشەپێدان«دا  و  »داد  دەسەاڵتداری  پارتی 
ڕۆژە هەینی ٢6ی خەزەڵوەر، وێڕای ڕخنەی توند 
لە سیاسەتی ئەمریکا و پێدانی چەک بە هێزەکانی 
پێکهاتەکەی  زۆرینەی  کە  دێمۆکڕات  سووریەی 
گەل  پاراستنی  یەکینەکانی  کوردی  شەڕڤانانی 
»یەپەگە«ن، هەڕەشەی توندی لە پارتی یەکیەتیی 
دەڤەری  ڕایگەیاند  و  کرد  »پەیەدە«  دێمۆکراتیک 
دەردێنین.  کوردەکان  دەستی  ژێر  لە  عەفرین 
هێزەکانی تورکیە و دەستە و تاقمە هاوپەیمانەکانی 
گرووپە  و  سووریە  ئازادی  ئەرتەشی  وەک 
درێژەی  لە  تورکەمانەکان،  و  عەرەب  دەسکردە 
سەرەتا  بەتەمان  فورات«دا  »مەتاڵی  عەمەلیاتی 
لەهەمووالیەکەوە پارێزگای عەفرین گەمارۆ بدەن و 
پاشانیش هێرشی بکەنە سەر و داگیری بکەن. هەر 
بۆ ئەو مەبەستەش داوایان لە ڕووسەکان کردوە 
هێز و پێگە نیزامییەکانیان لەو ناوچەیە ڕاگوێزن. 
داهاتووی  لە  تورکیە  سیاسەتی  ئێستا  ڕەنگە 
ڕوونتر  دیکە  ئەکتەرەکانی  هەموو  لە  سووریەدا 
بە  لەسەرەتادا زۆر  ئەو حکومەتە کە  بێ، چونکە 
لەسەرکارالدانی  سیاسەتی  لە  بوو  پێداگر  ڕژدی 

و  سعوودی  عەرەبستانی  لەگەڵ  و  بەشارئەسەد 
ڕێکخستنی  بۆ  زۆریان  تێچووی  هاوپەیمانەکانی 
ئەرتەشی ئازاد و ئۆپۆزسیۆنی سووریە کرد، پاش 
گۆڕانی  و  ڕووسەکان  بەکردەوەی  هاتنەکایەی 
بااڵنسی هێز لە قازانجی بەشار ئەسەد و ڕێژیمی 
ئەوەی  لەدوای  هەروەها  و  ئیسالمیدا  کۆماری  
ڕۆژاوای  لە  کوردییەکان  هێزە  تێگەیشت  تورکیە 
خۆش  خویان  پێی  جێ  خەریکن  کوردستان 
ڕابردوودا_  دووساڵەی  لەو  ئەمریکاش  و  دەکەن 
لە  توندیان_  ڕخنەی  و  پێناخۆشبوون  سەرەڕای 
دەکا،  هاوکارییان  و  پشتیوانی  داعشدا  شەڕی 
کوردی  دەسەاڵتێکی  مەترسیی  بە  هەستی  زوو 
و  کرد  کوردستان  هەرێم  حکومەتی  چەشنی  لە 
بە  سووریە  لە  خۆی  سیاسەتی  و  ئیستراتێژی 
لەو  کورد  نەتەوەی  لەگەڵ  دژایەتی  ئاراستەی 
و شێوەیەک  بەهەر چەشن  کوردستاندا  لە  بەشە 
و بەهەرتێچوویەک داڕشتەوە. هەربۆیەش دەبینین 
لێدوانەکانی ئەو دووساڵەی ئەردۆغان و باقی  لە 
کاربەدەستانی تورکیەدا کەمتر لە پێشوو باس لە 

داهاتووی سووریە و پێگەی کورد
 لە ڕۆژاوای کوردستاندا

بەشار  گەلیی  دژی  کردەوەکانی  و  سیاسەت 
ئەسەد دەکرێ و ئەگەر ڕخنەیەکیشیان هەیە، لە 
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانییەتی کە بەپێچەوانەی 
لە  پشتیوانی  تورکیە  ئیرادەی  و  ویست 
ئەردۆغان  ئەگینا  دەکەن،  کوردییەکان  هێزە 
باسی  بنەوان،  و  سەرەوان  دەوڵەتەکەی  و 
هەڕەشەی یەپەگە و پەیەدە و کوردەکان دەکەن 
دەسوون.  کوردستان  ڕۆژاوای  لە  شیروتیر  و 
ئەردۆغان  ئاشکرایە  و  ڕوون  جگەلەوەش 
بە  خەون  هەمیشە  ئیسالمییەکەی  پارتە  و 
بە  و  دەبینن  عوسمانییەکانەوە  خەالفەتی 
له   دەسه اڵته   و  هێز  له و  باس  حەسرەتەوە 
تورکە  سەردەمانێک  ده که ن  ده ستچووه  
دوور  بۆیەش  هەر  بوویانه ،  عوسمانییەکاندا 
دەڤەری  داگیرکردنی  لە  بیر  ئەردۆغان  نییە 
عەفرین بکاتەوە و وەک »ئەنتاکیە« کە لەساڵی 
١٩٣٩ لەالیەن ئەو واڵتەوە داگیر کرا و پاشان 
گوماناوی  ڕاپرسییەکی  دوای   ١٩٤6 ساڵی  لە 
پارێزگای«خەتایی«،  سەر  خستییە  فەرمی  بە 
کە  بەتایبەت  ببینێ.  عەفرین  بۆ  خەونەش  ئەو 
لەالیەک لەو چەند ڕۆژەی ڕابردوودا بەردەوام 
باسی ڕێژەی بەرزی تورکمەن  و عەڕەبەکان 
ڕێژەی  بااڵدەستی  و  دەکا  پارێزگایە  لەو 
نەتەوەی کورد دەخاتە ژێر پرسیار و لەالیەکی 
جارانی  پێگەی  سووریە  دەزانێ  باش  دیکەش 
پێش  سەردەمی  بگەڕێتەوە  ناتوانێ  و  نەماوە 
چۆن  ڕەنگە  و  عەڕەبی  بەهاری  ڕووداوەکانی 

لە  »گواڵن«  بەرزاییەکانی  توانی  ئیسرائیل 
دوای شەڕی شەش ڕۆژەی ساڵی ١٩67 داگیر 
شێوەیەش  بەو  واقع«،  »ئەمری  بیکاتە  و  بکا 
ئەوان دەتوانن لە ئاوی لێڵ ماسی بگرن و هەم 
زۆر  کە  بکەن  داگیر  کوردستانییە  دەڤەرە  ئەو 
بە پیت و بەرەکەتە و بە بۆچوونی ئەردۆغان 
خۆیان  بەرۆکی  هەم  و  عوسمانییەکانە  میراتی 
دامەزراندیی  ئەگەری  کێشەی  لە  بەشێک  لە 
سنووری  گەیشتنی  و  کوردی  دەسەاڵتی 
ڕۆژاوای کوردستان بۆ دەریای ئازاد بەکەنەوە.
دوای  لە  دیکەوە،  لەالیەکی  و  ئێستا 
و  دێرەلزوور  پارێزگای  لە  داعەش  شکانی 
دەوڵەتی  هێزەکانی  لەالیەن  بەدەستەوەگرتنی 
سووریەوە، هەڕەشە لەو بەرەیەش لە ڕۆژاوای 
هەر  کردووە.  زیادبوون  لە  ڕووی  کوردستان 

هاوپەیمانە  و  ئەسەد  بەشار  پێوەندییەدا  لەو 
سەرەکییەکەی، واتە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
دوای  ڕایانگەیاندوە  بەڕاشکاوی  ئێران 
گرتنەوەی ئەو پارێزگایە، ئاراستەی هێزەکانیان 
ئازادکردنی  بەناو  بۆ  شاری«ڕەققە«یە  بەرەو 
لە  پێداگری  وێڕای  ئەسەد  بەشار  دەڤەرە.  ئەو 
داهاتوو،  سووریەی  »عرووبە«ی  نێوەورۆکی 
هەرچەشنە  بۆ  خۆی  ئاشکرای  دژایەتیی 
و  »المەرکەزی«  و  فێدێڕاڵی  سیستەمی 
باقی  و  کورد  نەتەوەییەکانی  مافە  دانپێدانانی 
پێکهاتەکانی غەیرە عەرەبیی ئەو واڵتە ڕاگەیاندوە 
و نیشانی  داوە لە ئێستاوە بە هاوکاری ڕێژیمی 
لە  سیاسەتێک  چ  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
دەکا.  پەیڕەو  داهاتوودا  لە  کوردەکان  ئاست 
دیارە شک لەوەدانییە لەهەلومەرجی ئێستادا 
هەرچەشنە پێکدادانێک لەنێوان هێزەهاوبەشەکانی 
و حیزبوڵاڵی  پاسداران  و سپای  بەشارئەسەد 
هێزەکانی  دیکە  الیەکی  لە  و  لەالیەک  لوبنان 
هەروەک  کە  دێموکرات  سوریەی  »یەپەگە« 

پشتیوانی  و  تەیار  ئەمریکاوە  لەالیەن  باسکرا 
لێبکەوێتەوە  گەورەی  شەڕی  دەتوانێ  دەکرێن 
کۆماری  نێوان  بەوەکالەتی  شەڕی  بە  ببێ  و 
ڕووداوی  و  ئەمریکا  و  ئێران  ئیسالمی 
بکەوێتەوە.  لێ  دیکەی  چاوەڕواننەکراوی 
 ئەو ڕووداوانە و لێدوانە هەڕەشەئامێزەکانی 
سەڵمێنەری  لەالیەک  کوردستان  داگیرکەرانی 
لەسەرەوە  هەروەک  کە  ڕاستییەن  ئەو 
سەقامگیری  و  ئاشتی  دوورەدیمەنی  باسکرا، 
دەبێ چاوەڕوانی  و  ناڕوونە  زۆر  لە سووریە 
پێشهاتەکانی داهاتوو و هەڵسووکەوتی ئەمریکا 
و  بین  قەیرانە  ئەو  لەهەمبەر  ڕووسەکان  و 
ڕۆژاوای  لە  کوردەکان  دیکەش،  لەالیەکی 
پیالنەکانی  ئاگاداری  باش  دەبێ  کوردستان 
کۆماری  و  تورکیە  کوردستان،  داگیرکەرانی 
ئیسالمی و دەوڵەتی سووریە بن کە هەڕەشەی 
دەسکەوتەکانیان.  لەسەر  ئاشکرایە  و  گەورە 
سەرەڕای  داوە  نیشانیان  داگیرکەران 
ناکۆکییە ورد و درشتەکانیان، لە ئاست کێشەی 
جوواڵنەوەی  سەرکوتی  و  کورد  نەتەوەی 
نموونەی  هاودەنگن.  و  کۆک  مافخوازانەکەی، 
گەلەکۆمەگیی  لەوپێوەندییەدا  هەرەزەق 
و  تورک(  و  عەرەب  )فارس،  گەلەگورگەکان 
پیالنی هاوبەشیان بوو بۆ لەباربردنی ڕاپرسیی 

سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان و داگیرکردنی 
کەرکووک و بەشێکی زۆر لە خاکی باشووری 
سپای  و  شەعبی  حەشدی  لەالیەن  کوردستان 
پاسداران و هێزەکانی دەوڵەتیی بەناو فێدێڕاڵی 
گەلەکۆمەگییە  ئەو  بەداخەوە  کە  بوو  عیراق 
ئەمریکایی  پێشکەوتووی  چەکوچۆڵی  لەگەڵ 
ناجوامێرانەی  و  شەرمێونانە  بێدەنگی  و 
واڵتە  و  یەکگرتوەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی 
هەر  بوو.  بەڕەوڕوو  جیهان  بااڵدەستەکانی 
بۆیەش بۆ دووپات نەبوونەوەی ئەگەری پیالنی 
لەم چەشنە لەالیەن داگیرکەرانی کوردستانەوە، 
بە  ڕۆژاوا  لە  کوردییەکان  هێزە  لەالیەک 
لەهەموو  بەر  دەبێ  لقوپۆپەکانیانەوە  هەموو 
لە  خۆ  و  بخەن  ڕێک  خۆیان  نێوماڵی  شتێک 
ئێستایان   هەتا  دووبەرەکیی  و  پەرتەوازەیی 
بەدوور ڕاگرن و لەالیەکی دیکەش وەک دەڵێن 
درێژخایەنیان  سیاسەتی  و  ئیستراتێژی  لە 
ئازادییەکانیان  و  ماف  دەستەبەرکردنی  بۆ 
بن  پۆاڵ  وەک  دەسکەوتەکانیان  پاراستنی  و 
تاکتیکییەکانیشدا  و  سیاسی  هەنگاوە  لە  و 
گەمەی  لە  دەڵێن  وەک  و  بن  نیان  و  نەرم 
چارەنووسسازیی  و  هەستیار  سیاسیی 
هەموو  ناوچەدا،  و  سووریە  هەنووکەی 
»سەبەتە«. یەک  نەخەنە  »هێلکەکان« 
و  ناڕوون  سووریە  داهاتووی  هەرچەند 
لێڵە، بەاڵم هەروەک ئەمریکا و ڕووسەکان بەو 
ڕێگەی سەربازییەوە  لە  کە  گەیشتوون  ئاکامە 
دەبێ  ناکرێ،  چارەسەر  کوێرەیە  گرێ  ئەو 
نێوان  لە  سازان  و  ساتوسەودا  چاوەڕێی 
و  کارەسات  ئەو  سەرەکییەکانی  ئەکتەرە 
سەرەکییەکە  زلهێزە  دوو  بەتایبەت  قەیرانە 
هەم  دەتوانن،  چۆن  ئەوان  بزانین  و  بین 
خەڵکی  لەوەزیاتری  خوێنڕشتنی  بە  بەر 
قەیرانە  ئەو  نەهێڵن  هەم  و  بگرن  بێتاوان 
لەهەمان  بستێنێ.  تەشەنە  دیکە  بۆشوێنەکانی 
ناوچەییەکانی  هاوپەیمانە  و  ئەمریکا  کاتدا 
نەهێڵن سووریە لە ئێستا و لە داهاتوودا لەوە 
کۆماری  ڕێژیمی  »پاشخانەی«  بە  ببێ  زیاتر 
نەمانی  پاش  لە  راستیدا  لە  و  ئێران  ئیسالمیی 
ڕێژیمە  ئەو  »لەڕەشە«ی  داعش،  سەرەتانی 
دابگری. سووریە  کاولکراوی  واڵتی  جەستەی 

چیاکان   داوێنی  داپۆشی،  سەوز  بەکراسی  دەشتی  و  دەر  دیکە  جارێکی  بەهار 
و جۆگەو  جوێبار بە وەنەوشە و گوڵی ڕەنگاوڕەنگی بەهاری ڕازابۆوە، شەوان 
شنەی بەهاری دەنگی خوڕەی چەم   و، وێککەوتنی لک وپۆی دارەبییەکانی قەراغی 
پاش  ڕۆژانیش  دەبرد.  ئاواییەکان  تا  کوێستانانی  گواڵنی  عەتری  بۆنی  چەم  و، 
و  دێمەکار  چیا،  بناری  بەردەدا،  ئاڵۆزی  خەوی  داوێنی  خەواڵوو  چاوی  ئەوەی 
حەشیمەت  لە  هەموو  دواتر  دەبوو  پێوەر  مااڵتی  و  مەڕ  پۆل  پۆل  کە  پێدەشت 
وەرزێڕان  مەبەستێک،  بۆ  هەریەکەی  کارێک  و  بۆ  کەس  هەر  هەڵدەگەڕا،  ڕەش 
بەهاری   گژوگیای  ڕنینەوەی  گوڵچنین  و  بۆ  کیژان  خۆی،  کاری  بۆ  کەس  هەر 
بلوێری  دەگەشانەوە،  دیکە  ئەوەندی  تەبیعەت  بەرامەی  و  بۆن   و  بەجوانی   و، 
دیمەنی  تێکەڵی  هەستبزوێن  دەنگێکی  وەک  بێری   بازنەی  خرینگەی  و  شوان  
کێوەکانی  زنجیرە  پاڵی  قەد  بەفری  بەفراوی  دەبوو،  سرووشت  سەرنجڕاکێشی 
ناوچە، بە خوڕ بە جۆگە و جوێبار  دادەگەڕان  و تێکەڵ بە ئاوی چلچەمە دەبوونەوە.
جوانەوە  دیمەنە  بەو  دیواندەرە  لەناوچەکانی  خنجیالنە  گوندی  دەیان 
و  هاتووە  پێک  بێگەرد  و  دڵپاک  خەڵكێکی  لە  کە  ناوچه یه ک  نەخشاوە، 
بووه . کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  هێزی  بە  تێکەاڵو 
باسی  سه ر  ده چمه   ئه مجاره دا  شۆڕش«ی  و  شاخ   »هەگبەی  لە   
دڵگیره ،  مه ڵبه نده   ئه و  پێشمه رگه ی   ١8 حه ماسه ی  و  ئازایه تی 
نووسراوه ته وه . میرخاس  پۆلێک  ئاڵی  خوێنی  به   که   حه ماسه یه ک 
جۆربەجۆرەکانی  ناوچە  لە  خەڵكی  بوو.  سه رسه وز  به هارێکی  و   ١٣6٠ ساڵی 
کوردستانە  ئەو  ئازادی  بەشێکی  لە  و  کردبوو  نەورۆزیان  جێژنی  کوردستان 
پێکردبوو.  دەست  نوێیان  سالێکی  دێموکرات  کوڕانی  لەگەڵ  خەڵکی  بەهەشتەدا 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لەو کاتە دا بۆ ئه رکێکی حیزبی مەئموورییەتی دا به  ١8 
پێشمەرگەی شێلگیر و شۆڕشگێری ناوچەی دیواندەرە تا ناوچەی بیجار ڕایپه ڕێنن. 
ئەوان وەک هەمیشە سەر لەپێناو بۆ بەڕێوەبردنی ئەرکی حیزبی وەڕێ کەوتن و چەند 
ڕۆژێک له و ناوچه یه  مانه وه  و له گه ڵ ڕاپه ڕاندنی کاره کانیان تینوێتی و تامه زرۆیی 
خه ڵکیان به  دیدار و کۆبوونه وه  له گه ڵیان شکاند. بۆ خه ڵک ساڵی دوو به هار بوو. 
ناوچه ی بیجاڕ به هۆی سیاسه تی سه رکوت وداپڵۆسینی خه ڵک له الیه ن ڕێژیمه وه  
به اڵم  به رنه دابوو،  هیوای  ده ستی  ئه گه رچی  نیشتبوو. خه ڵک  مردووی ڕێ  ره نگی 
شه که ت و ماندوو، بۆیه  هه واڵی هاتنه وه ی پۆلێک هه ڵۆی تیژباڵی گه ل گیانێکی دیکه ی به  
به ری ئه و خه ڵکه دا کردبوو. هێزی دوژمنیش خۆیان له  کەلێن  و پەسیواندا دەشاردەوە 
وەک ڕێویی چاو بە هەڵۆ کەوتوویان لێ هاتبوو و، نەیاندەوێرا لە مۆڵگەکانیان بێنەدەر.
لەماوی چەند ڕۆژ گەڕان لەناوچەی بیجاڕ، فرمێسکی شادی لە چاوەکانی چاوەڕێی 
سەدان هەتیوی بێناز، دایکانی جەرگ سووتاو و باوکانی پشت چەماو دەهاتە خوار.
ناوچەیە  لەو  پێشمەرگەکان  بوونی  کە  زۆردار  و  کۆنه په رست  دوژمنی 
قارەمانانی  هاتوچۆی  دیتن  و  چاوی  و  ده دین  خۆیدا  چاوی  له   دڕکێک  وه ک 
دیموکراتی له  ناوچه که  نەبوو، له  هه موو شار و ناوچه کانی ده ورووبه ری هێزێکی 
داڕشت. دێموکراتی  شێره کوڕانی  له و  زه برلێدان  پیالنی  و  کۆکرده وه   زه به الحی 
ڕۆژی ٢١ی خاکەلێوەی ساڵی١٣6٠ی هەتاوی هێزه  سه دان که سییه که ی رێژیم 
که  لە شارەکانی تیکاب، دیواندەرە  و بیجار، ساینقەاڵ و سەقزه وه  کۆکرابوونه وه ، 
هێزی  دا.  گه مارۆ  بیجار  »سەڵوات ئاوا«ی  گوندی  لە  پێشمه رگه یه یان   ١8 ئه و 
یان  هه بوو،  چار  دوو  ته نیا  ته نیبوو،  پێشمه رگه کانی  دەوری  تەواوی  بە  دوژمن 
الپه ڕه یه کی  نووسینی  یان  ده کرا،  لێ  داوایان  په یتا  په یتا  که   به ده سته وه دان  خۆ 
زێڕینی دیکه  له  مێژووی حه ماسه  و سه روه ریی کورد که  به  خوێنی خۆیان ده بوا 
له   که   ئه وان  بوو.  دێموکڕات  کوڕەکانی  بەرخۆدانی  رۆژ، رۆژی  کردبا.  تۆماریان 
مه کته بی پێشه وایاندا وانه ی فیداکاری و ژیان و مه رگی سه ربه زانه یان خوێندبوو، 
بڕیاری شه ڕ و به رگرییان دا. بۆیه  به  ئیمان و باوه ڕه وه  بڕیاری هێرش بۆ سەر 
دا. فیشەکیان   دواین  تا  بەربەرەکانی  گەمارۆ  ئاڵقه ی  شکاندنی  و  دوژمن   هێزی 
هێرشی  قۆڵێکه وه   له هه ر  دوژمن  پێکرد.   ده ستی  خوێناوی  قورس  و  شەڕێکی 
تا ده هات  لێ ده خستن.  تێکیان ده شکاند و که الکیان  قاره مانه کانی دێموکرات  دێنا 
دەبۆوە.  تەنگتر  دێموکراتیش  رۆڵەکانی  گەمارۆدانی  ئاڵقەی  و  گەرمتر  شەڕ 
که ره سته ی  و  ته قه مه نی  و  چه ک  به   به رامبه ر،  شه ڕی  سه عات   8 له   زیاتر 
نابه رامبه ر.  و  جیاواز  باوه ڕی  و  ئیمان  به   هاوکات  نامه رامبه ر،  شه ڕی 
هاوڕێیانیان  شه هیدبوونی  دواکه سیان  تا  خۆیان  به به رچاوی  پێشمه رگه کان 
دانه دا،  چۆکیان  به اڵم  هاوبه شیانه ،  چاره نووسی  ئه وه   که   ده یانزانی  و  ده دی 
کرد. تۆمار  کورد  مێژووی  بۆ  تاهه تاییان  سه ربه رزییه کی  و  کرد  نه وی  سه ریان 
نیشتمان  دایکی  به اڵم  عه رزی،  که وته   قاره مانه   هه شت  ئه و  ته رمی 
پێدان  به ڵێنی  و  گرتن  خۆی  له   مێهره نانی  به   فرمێسکه وه   پڕ  چاوی  به  
سه ر. برده   خۆیان  به ڵێنیی  ئه وان  چۆن  وه ک  نه کا،  ون  خوێنیان 
ناوه چه ی  حه ماسه یه   ئه و  و  کاره سات  ئه و  هه واڵی  باڵوبوونه وه ی  له گه ڵ 
و  موکریان  له   ده سته خوشکه کانی  و  پۆشی  ماته می  به رگی  دیوانده ره  
بوون،  تازیه بار  نیشتمانه   ئه و  باشووری  هه تا  باکووره وه   له   و  ئه ڕده اڵن 
زۆربه ی  له   نه مرانه   ئه و  به رزی  هه میشه   به یادی  دێموکراتیش  کوڕانی  شێره  
نه هێشتن.... پێ  دڵخۆشییان  و  دا  دوژمن  له   گورچکبڕیان  زه بری  شوێنه کان 
له : بوون  بریتی  حه ماسه خوڵقێنه   و  پێشمه رگه    ١8 ئه و 
ئەمجەد  سەنعەتی،  محەممەدساڵح  ئەحمەدی،  عەباس  دۆستی،  عەلی 
تەدخیز،  محەممەد کەریم  مرادی،  نێعمەت  کاکەخانی،  عارف  غەفاری، 
باوەیسی،  جەمشید  فەتحوڵاڵهی،  سەعید  خالیدیان،  عەلی  باباخانی،  ڕەحمان 
فەالحی،  حەبیبوڵاڵ  مرادی،  مەحموود  گلەیی،  محەممەد  باوەیسی،  مەنسوری 
رەعنایی. محەممەد  و  سادقی  محەممەدڕەشید  محەممەدی،  عەبدوڵاڵ 

یادیان هه میشه  سه وز...

ڕەزا محەممەدئەمینی

برایم چووکەڵی

ئەردۆغان و پارتە ئیسالمییەکەی هەمیشە خەون بە خەالفەتی عوسمانییەکانەوە 
دەبینن و بە حەسرەتەوە باس له و هێز و دەسه اڵته  له  ده ستچووه  ده که ن که  
سەردەمانێک تورکە عوسمانییەکاندا بوویانه ؛ هەر بۆیەش دوور نییە ئەردۆغان 
بیر لە داگیرکردنی دەڤەری عەفرین بکا و وەک »ئەنتاکیە« کە لەساڵی ١٩٣٩ 
لەالیەن ئەو واڵتەوە داگیر کرا و پاشان لە ساڵی ١٩٤6 دوای ڕاپرسییەکی گوماناوی 
بە فەرمی خستییە سەر پارێزگای«خەتایی«؛ ئەو خەونەش بۆ عەفرین ببینێ
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 ئەم ڕۆژانە پارچەیەکی دیکەی جەرگم وەبەر تیغی تیژی 
ناعەداڵەتی کەوت و برینێکی قورسی هەڵگرت. ئەم ڕۆژانە 
باخچەیەکی دیکەی باغی بەرینی نیشتمانم وەبەر ڕەشەبای 
ئەمجاریش  وا  دادرا.  پێک  داروبەردی  و  کەوت  نەهامەتی 
کوندی شوومی وێرانی ڕووی دە شاروگوندی کوردستان 
هەمدیسان  خوێند.  ماڵوێرانیی  و  ڕووخان  بانگی  و  کرد 
لەشی کوردی بێ ئەنوا وەبەر قامچیی ئێشهەڵگری زەمانە 
ئەمجاریش  بوو.  شەقار  شەقار  بەدەنی  ئازای  و  کەوت 
برینی قەتماغەبەستووی لەشی واڵتەکەم سەری هەڵدایەوە 
گرتینەوە. پێ  بەربینگی  حەسرەت  و  فرمێسک  و  خەم  و 
بەتایبەت  و  نیشتمان  خوارووی  بەشی  بوومەلەرزەی   
بوو.  مانا  بەتەواو  کارەساتێکی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
لە خوشک  زۆر  بەشێکی  و سەروماڵی  هات  بوو  بەاڵیەک 
کۆرپەی  مەرگە  الفاوی  ئەو  برد.  بەتااڵن  برایانمانی  و 
لێک کردن، ژن  برای  ئەستاند، خوشک و  دایک  لەباوەشی 
لە  قوتابیی  هاویشت،  مەرگ  دەچاڵی  جووتە  بە  مێردی  و 
زەوی  لە  جووتێری  کرد.  لەمزگەوت  مەالی  و  دەرس 
کە  قورس  وەها  بارێکی  ژێر  خستە  کۆڵبەری  و  ئەستاند 
تێک  هەژارانی  ماڵی  هەردهەژێنە  ئەو  هەستێتەوە.  نەتوانێ 
ژیانەشی  کەمە  ئەو  و  کرد  سەرپەنا  بێ  ئەوانی  تەپاند، 
نابوو.  وەسەریەکیان  بە شەونخوونی  کە  نەدیتن  ڕەوا  پێ 
ڕێگاوبانی لێ بەستن، باغ و باغاتی لێ شێواندن و ئەوەی 
ماڵوێرانی  ئەوە  لەڕاستیدا  هیچ.  کردنەوە  لێی  بوو  هەیان 
هات.   کورد  بەسەر  کە  بوو  مەرگەسات  و  نەهامەتی  و 
 ئەم هەردهەژێنەی لەشی زۆرانی وەبەر چەقۆی تیژی مەرگ 
دا و گەلێک مرۆڤی بێ ئەنوای لەژیان و خۆشی کرد، هەستی 
هەموومانی هەژاند، ڕای تڵەکاندین و دڵەکوتەیەکی سەختی 
ئەوخەڵکەی  غەیری  کەس،  ڕاستە  ویژدانمان.  نێو  خستە 
کەوتوونەتە ژێر شااڵوی بوومەلەرزە و پێوەی دەناڵێنن ناتوانێ 
هەست بە هەموو ئازارەکانی بکا و تەزووی ئەو نەهامەتییە 
وەک درێشوو دەجەستەی ڕاچێ، بەاڵم وابزانم هەموومانی 
بریندار کرد و تێی گەیاندین هەر خۆمان دەبێ پشت و پەنای 
لەحاڵی  بیرێک  و  بێێنەوە  وەخۆ  گوتین  پێی  بین.  خۆمان 
زارمان بکەینەوە. وەخەبەری هێناین تووشی خەوە بەردینە 
نەبین و وشیاری کردینەوە بیرو کردەوەمان بۆخۆمان بێ.
 ئای لەو شەپۆلی هاودەردی و هاوخەمی و هاوپێوەندییە 
کە نموونەی بە کەمی دیتراوە. ئای لەو هیممەتەی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵت نواندیان و وەی لەو بەرنامە جوانەی بۆ بە هاناوە 
چوونی لێقەوماوان لەخۆیان نیشان دا. ئەگەر ڕێخستن مانای 
مانای  خەباتدا  قامووسی  لە  ڕاپەڕین  ئەگەر  ئەوەیە.  هەبێ 
هاوکاری،  ڕووحی  ئەگەر  کرد.  بەدیمان  لێرە  هەر  مابێ 
تەواوی  مانای  بە  هاوهەنگاوی  و  هاوزمانی  هاودڵی، 
ڕۆژهەاڵت  کودی  کرا.  بەدی  لێرە  هەر  بکرێ  بەدی  خۆی 
حەزیان  دەریان خست  دیکە  جاری  زۆر  وەک  ئەمجاریش 
لەیەکڕیزییە. تەبایی و برایەتییان پێ خۆشە. بیریان لەالی 
و  دەچن  ڕۆ  زەویدا  بە  یەکتر  ئازارەکانی  دەگەڵ  و  یەکە 
دەگەڵ خۆشییەکانی یەکتریش گەزبەگەز بااڵ دەکەن. ئەوان 
هەستیان  نەناسی،  بوونیان  ماندوو  سەختانەدا  ڕۆژە  لەو 
وێکڕا  هەموو  نا.  وەال  ژیانیان  و  کار  نەکرد،  برسیەتی  بە 
و قۆڵ دەقۆڵی یەک نەزمێکی پڕ ئاهەنگیان وەڕێ خست و 
نمایشێکیان هێنایە سەر پەردە کە پێی دەڵێن هاوکاری. ئای 
باری پڕەوە  بە  چەندە جوانە ئەو سەفی سەدان ماشێنەی 
دەکەون  وەسەر  هەورازەکان  لە  و  دەبڕن  جادەکان  پێچی 
هەتا زگێکی برسی تێر بکەن. بۆ وەی لێوێکی ویشک هەاڵتوو 
ماڵوێرانێک  بۆ  سەرپەنایەک  مەبەستەی  بەو  کەنەوە.  تەڕ 
دابین بکەن و پێکەنینێک بخەنەوە سەر لێوی بێماڵ و حاڵێک. 
 هەڵمەتی بە هاناوە چوونی لێقەوماوانی بوومە لەرزەکەی 
شۆڕشێکی  پێوەرێک  هەموو  بە  نیشتمانم  ڕۆژهەاڵتی 
دەبێ  ئەو شۆڕشە  بوو.  مرۆڤی  و  کۆمەاڵیەتی  فەرهەنگی، 
مێشکماندا  لەخەزێنەی  پێویستە  وەرگیرێ.  لێ  دەرسی 
لەسەرمانە  نەفەوتێ.  هەتا  بکەینەوە  بۆ  تایبەتی  جێگایەکی 
بگەین.  شاراوەکانی  مانا  لە  و  بینەوە  ورد  لێی  قووڵی  بە 
خەڵکەدا  ئەو  لەدەروونی  سڕڕێکە  چ  ئەوە  بزانین  دەبێ 
و  نابەن  پێ  پەی  سیاسییەکانمان  بۆ  خواردۆتەوە؟  پنگی 
چیە  جوانە  نمایشی  ئەو  مانای  بەڕاستی  نایخوێننەوە؟  بۆ 
ئەو  ودمێک  چ  دەدا؟  هەڵ  سەر  خۆڕسک  ئاوا  چۆنە  و 
نوشتوویە؟  ئەو  نووسی  دوعا  کێیە  و  دەخا  وەڕێ  تۆفانە 
هەستێکی  دەکا،  کار  جوان  بیری  هەیە،  ورەی  خەڵک 
دەزانێ  و  بەهێزە  پێش  چوونە  بۆ  ئیرادەی  هەیە،  یەکجار 
هەن  زۆری  گیروگرفتی  کوردستان  باوێژێ.  هەنگاو  دەبێ 
کەلێنی زۆر خراوەتە جەستەی ئەم نیشتمانە. ئەم شۆڕشی 
سەوزی  چرا  دەبێ  مرۆڤییانە  و  کۆمەاڵیەتی  خۆڕسکە 
پێویستن،  زۆریش  کە  ئەوانە  وێڕای  کە  بدەنێ  ئەوەمان 
پێویستە  دەبێ هاوکات شۆڕشی سیاسییش وەڕێ بخرێ. 
برسیی  زگێکی  تێرکردنی  بۆ  ئەوەی  دەگەڵ  هاوتەریب، 
خۆمان  ژیانی  ئاسا  »ئەبووبەکر«  کاک  سروشت،  دەستی 
ئەو دەسەاڵتەشدا بچینەوە  بە گژ  فیدا دەکەین، لەسەرمانە 
ماڵوێرانییەکانمان.  و  نەهامەتی  هەموو  هۆی  بووەتە  کە 
هاوپێوەندییەکانی  سەرەتای  ئەوە  هیوایە  بەو 
بێنێ. چەوساندنەوە  و  ستەم  بە  کۆتایی  و  بێ  نەتەوەیی 

لەهەر باخەی گوڵێک 

هەردهەژێنی 
هەست هەژێن!

هەیاس کاردۆ

بێ ناسناو
لە نەخۆشخانەی لوقمانی  دەڵێ: ناوم »کەتانە«یە، خەڵکی »کووئیک«م. 
حەکیمی تاران چارەسەرمان بۆ کردوە، ئەو ماوەیە کەمتر لە کەرەج نەخۆشم 
چارەسەر کردوە. کەس نییە بێت بیباتەوە. لەسەر چەناگەی خاڵێکی کوتاوە 
دەڵێی فڕۆکەیەکە کەوا خەریکی بەردانەوەی بۆمبە. فەقیرە هیچ فارسی 

نازانێ، تەنیا بە کوردی قسە دەکا. خوێندەواریی نییە. هیچ ژمارە تەلەفۆنێکیشی لەبەر نییە. دەڵێ: 
حەوت کچم هەیە، چواریان شوویان کردووە، مێردەکەشم لەمێژ ساڵە مردووە؛ کوڕیشی نییە.
جلێکی کوردیی لەشێوەی جلی کوردیی خەڵکی موکریانی لەبەردایە، بەاڵم دەڵێ: خۆم لەکم و، 
مێردەکەشم سۆرانی بووە. ئا.. ببوورە خۆ تۆ ئەم شتانە نازانی، بۆخۆشم نەمدەزانی وەرگێڕەکەمان 
ئەم زانیارییانەی پێداوم. تا ئێستا کەس سۆراغی نەکردوە. ئێمەش بۆخۆمان ناتوانین هەستین بیبەین 
و ئەو هەموو شار و گوندە خاپووربووەی کرماشانی لەگەڵ بگەڕێین تا بنەماڵەکەی بدۆزێتەوە. 
چونکە خۆی کە نەخشەی بۆ لەبەر دەمی دادەنێین لێی تێناگا و، ئێمەش هەرچی دەکەین ناتوانین 
ناوی گوندەکەیان لەسەر نەخشە ببینینەوە. کاتێکیش دەڵێین وەسفی شوێنی ژیانی خۆتمان بۆ 
بکە، دەڵێی شێعر دەڵێ، هەر باسی گوڵ و بوولبول و شاخ و باغ و بێستانی جوان و بۆن خۆشمان 
بۆ دەکا. وسفەکانی شوێنێکی دیاریکراو ناگرێتەوە، وەرگێڕەکەمان دەڵێ ئەوشتانەی کەتانە خانم 
دەیڵێ هەموو کوردستان دەگرێتەوە. ڕاستییەکەی ئەمن بۆخۆم قەت نەچوومەتە ئەو ناوچەیە، 
بۆخۆت دەزانی مەبەستم چییە ئیدی! حەز ناکەم کەس گوێی لە دەنگم بێ! ڕەنگی چاوی قاوەییەکی تایبەتە، نا نا دەتوانین بڵێین هەنگوینییەکی مەیلەو پرتەقاڵییە. پێشتر 
ڕەنگی چاوی وام نەدیتبوو. بۆ ژنێکی بەسااڵچووی ئاوا سەیرە نوێژ ناکا. کە لێشی دەپرسین چ دینێکت هەیە ترس دایدەگرێ و وەاڵم ناداتەوە. نازانین چی لێ بکەین.
بۆ  واشمان  چارەسەرێکی  دەنا  خۆ  بووەوە؟  گورج  ئاوا  کوێدا  بە  نازانم  بەاڵم  نەبووین؛  مانی  بەتەمای  هێنایان  کە  سەرپێ،  هەستاوە  یەکەم  ڕۆژی  هەر   
کردوون.  لەبەر  ئاواشم  هەر  دەریاندەبڕێ،  خۆی  جۆرەی  بەو  نووسیون،  هەمووم  نەبیستووە،  وا  ناوی  قەتت  خۆشن،  زۆر  کچەکانی  ناوی  نەکرد! 
خودا  بڵێ  چی،  مردووی  ناوی  کچێ  نا  دانێین...  خزمان  بۆ  دیکەش  ناوەکانی  دەتوانین  هەڵدەبژێرین.  کچەکەمان  بۆ  خۆش  ناوێکی  نێویاندا،  لە  هاتمەوە  کە 
دەڵێ  نازانین  کەسمان  دەکا  شت  هێندێک  باسی  جار  زۆر  هێشتاش  تێدەگا،  زمانی  لە  باش  وەرگێڕەکەمان  ئەوەی  سەرەڕای  جارێ!  گەڕێ  لەوە  تۆ  نەکا! 
ڕزگاری  کەسی  پێدەچێ  نەپرسیوە،  لێی  کەس  ماوەیەدا  لەم  بەوجۆرەی  هەقیشتە،  خۆ  وەڵاڵهی  هاتووە.  دیکەڕا  کۆرەیەکی  یان  مێڕڕیخ  لە  دەڵێی  چی، 
بوومەلەرزەکە  بە  پێوەندیدار  ڕاگەیاندنی  کاناڵی  ئاخر  بکا،  سۆراغی  کەسێک  نییە  خۆش  بەوە  دڵیشم  هیچ  دەزانی،  بەاڵم  نەبێ.  وا  هیوادارم  نەبووبێ. 
بانگیان  وابێ  پێم  بینراوە.  جار  هەزار  پازدە  لە  زیاتر  وێنەکەی  خۆمدا  تێلێگڕامەکەی  کاناڵە  لە  هەر  نەکردبێتەوە.  باڵو  لێ  ناونیشانیمان  و  وێنە  نەماوە 
چییە!؟« »شۆرەت  دەڵێ:  نازانێ،  خۆی  شۆرەتی  بڵێم،  پێ  سەیرەشت  شتە  ئەم  با  تازە  ڕاوەستە  دەدەمەوە،  لێ  بۆ  زەنگت  دوایی  دێمەوە.  و  دەڕۆم  کردم، 

شینایی ئاسمان و تینی زەوی چۆن دەفرۆشرێ؟
نامەیەکی  ئامریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  سەرۆکی  پێرس«  »فرانکلین   ١85٤ ساڵی 
بە  زەوییەکانیان  لێکرد  داوای  و  »سیاتێل«  لە  سوورەکان  هیندییە  هۆزی  سەرۆک  بۆ  نارد 
وەاڵمێک  ناردەوە،  ئامریکا  سەرۆکی  بۆ  وەاڵمی  هۆزەکە  سەرۆک  بفرۆشن.  ئامریکا  حکومەتی 
لەبیر  ئامریکا  سەرۆکی  نامەکەی  بوو.  جیهان  و  مرۆڤ  بۆ  ڕوانینیان  شێوەی  نیشاندەری  کە 
بچێتەوە. لەبیر  نییە  لەوانە  هیندییەسوورەکان  هۆزەکەی  سەرۆک  نامەی  بەاڵم  نەماوە، 

بۆ سەرۆکی گەورە لە واشنگتن!
شینایی ئاسمان و تینی زەوی چۆن دەفرۆشرێن؟ ئێمە خاوەنی پاکیی هەوا و زواڵڵیی ئاو نین، 

چۆنیان بە ئێوە بفرۆشین؟
ئەم خاکە و هەرچی تێیدایە بۆ ئێمە پیرۆزە. گەاڵی دەرزیلەیی کاژەکان، لمی کەنار ڕووباران، 
خەڵکی  بیرەوەریی  و  بڕوا  لە  هەموویان  مارومێروو،  ڕەنگی  و  دەنگ  دارستانەکان،  نێو  مژی 
ئێمەدا پیرۆزن. ئەو شیلەیەی بە نێو دەماری داراندا دەگەڕێ خولیا و خەونی ئێمەی تێدا مەیوە.
بە  گواڵن  ئێمەیە.  لە  پارچەیەک  خاک  و  خاکین  لە  بەشێک  ئێمە  ئێمەدایە.  ناخی  لە  خاک 
ڕەوەزەبەردی  برامانن.  هەڵۆ  و  ئەسپ  و  کەڵەکێوی  ئێمەن.  خوشکی  بەرامەیانەوە  و  بۆن 
خێزانێکن.  لە  هەموویان  مرۆڤ،  و  ئەسپ  لەشی  تینی  و  ومەزرا  مێرگ  شەونمی  لووتکەکان، 
ئەو زواڵڵەی بە جۆبار و ڕووبارەکاندا دەڕوا تەنیا ئاو نییە، خوێنی پشتاوپشتی ئێمەیە. ئەو زەوییانەشتان 
پێ بفرۆشین دەبێ لەبیرتان بێ ئێرە بۆ ئێمە پیرۆزە و ئەو سێبەر و تارماییانەی بەو ئاوە زواڵڵەدا دێن 
هەموویان بیرەوەری و بەسەرهاتی ژینی ئێمە دەگێڕنەوە. زەمزەمەی ئاو، دەنگی باووباپیرانی ئێمەیە.
و  دەگرن  شانەوە  بە  بەلەمەکانمان  دەشکێنن،  تینوێتیمان  پشتمانن،  ڕووبارەکان 
بیرتان  لە  دەبێ  بفرۆشین  ئێوە  بە  زەوییەکانمان  ئەگەر  دەدەن.  منداڵەکانمان  بژیوی 
لەوەدوا،  و  ئێوەن  برای  و  ئێمە  برای  ڕووبارانە  ئەم  کەن  فێر  منداڵەکانیشتان  و  بێ 
ببینن.  ڕەوا  ڕووبارانەشی  بەو  دەبینن،  ڕەوا  خۆتانی  برای  بە  بەزەییەی  و  نەرمی  ئەو 
مرۆ  نییە  جێگایەک  بژی.  تێیدا  ئەرخەیان  و  ئارام  مرۆڤ  نییە  شوێنێک  ئێوەدا  شارەکانی  لە 
ئێمە گرنگ  بۆ  ئەوانە هەر  مێروو. ڕەنگە  لەرەی گەاڵی سەرەبەهاران و ویزەویزی  بداتە  گوێ 
و  نەبیستێ  تاقتاقکەرە  دەنگی  شەوان  ئەگەر  مرۆ  بەاڵم  ژیاوین،  کێوانە  و  دەشت  لەو  کە  بن 
بەسەر  کاتی  ئەو  شنەبا  دەمێنێتەوە؟  بۆ  چی  ژیان  لە  گوێ،  نەیەتە  گۆماوەکانی  بۆقی  قیڕەی 
تێدەگەڕێ  نیوەڕۆیانی  بارانی  بۆنی  ئەوکاتی  دەبزێوێ، شەماڵ  دەڕوا و وردەشەپۆل  تەنکاواندا 
دەالوێننەوە.  سوورپێست  ئێمەی  گیانی  و  ڕووح  دارکاژەکان  تەڕوبڕی  گەاڵی  بۆنی  و، 
ئێمە  ئەگەر  هەڵیدەمژین.  هەناسە  بە  هەموومان  چونکە  بایەخدارە،  ئێمە  بۆ  هەوا 
هەوایەین  ئەو  شوکرانەبژێری  ئێمە  بێ  لەبیرتان  دەبێ  بفرۆشین  ئێوە  بە  زەوییەکانمان 
هەناسەیەی  ئەو  من  باپیرەگەورەی  دێنێ.  زیندەوەردا  دەماری  بە  ژین  و  هەڵیدەمژین 
کرد. ژیان  لە  مااڵوایی  و  هاتەدەر  لێوی  لە  ئاهـ  دوایین  گەڵ  لە  هەتا  بوو  سنگدا  لە 
ئەگەر ئێمە زەوییەکانمان بە ئێوە بفرۆشین، ئێوە دەبێ لە گەڵ ئاژەڵی ئەم خاکە وەک برای خۆتان 
تێناگەین بۆچی هەزاران  بجووڵێنەوە. بەڵێ! ئێمە کێویین! لەو دەشت و کێوانە گەورە بووین و 
کەڵەکێوی دەبێ قڕ بکرێن. ئێوە دەبێ مندالەکانتان فێر کەن کە زەویی بن پێیان، خۆڵەمێشی باب و 
باپیرانیانە، دەبێ ڕێزی زەوی بگرن، گەورەیی زەوی لە چاویاندا بێ و بە منداڵەکانیان بڵێن خاک 
دایکیانە. ئەوەی بەسەر زەوی بێ، بە سەر ڕۆڵەکانی زەوییش دێ. مرۆ تف لە زەوی بکا، تف لە 
خۆی دەکا. لە بیرتان بێ مرۆ ژێیەکانی سازی ژین وەدەنگ ناهێنێ، خۆی هەودایەکی ژێی ژیانە. 

ئێوەش یاوەری زەوی بن.

وەرگێڕانی بۆ سەر زمانی کوردی: ناسر حیسامی

ژیان
تاسۆس لیڤادیتیس

و: عه لی فه تحی

گوێمان لێته ، له  شه ودا چۆن له ژێر پێیه کاندا ده تلێیه وه 

گوێمان لێته ، له  شه وی تاریکدا چۆن بۆ ڕزگاری ده پاڕێیه وه 

ئاخ ژیان، 

له  گوشه یه ک گوللـه بارانت ده که ن و 

لەوالوە تۆ به هێزتر له هه رجارێ،

له  گۆشه ی تر هه ڵده ستی و سرودێکی تر ده ڵێیه وه ....

ناسر فەتحی
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به ر له  مااڵواییسەروەری و وەفا بۆ بەچۆکداهێنانی کارەسات

کارەساتەوە لە  کوردستان 
 بەرەو حەماسە

لە ڕۆژمیری ڕووداوە ناخۆشەکانی  شەوی 21ی خەزەڵوەر 
پارێزگای  خەڵکی  بەتایبەتی  و  گشتی  بە  کوردستان  خەڵکی 
کرماشاندا بۆ هەمیشە تاڵیادێکی لەبیرنەکراو و بەژان دەمێنێتەوە. 
شەوێک کە بەدوای چەند چرکە لەرینەوەی زەوی لە شارەکانی 

سەرپێڵی زەهاو، قەسری شیرین، شائاباد و دااڵهۆ زیان و خەسارێکی گیانی و ماڵیی 
زۆری بە خەڵکی ئەو ناوچانە گەیاند و دەیان گوند و ئاوەدانیش چوونە نێو بیرەوەرییەکانی  

خەڵکی ئەو دەڤەرە و بە تەواوەتی لە نێوچوون.
کارەساتی بوومەلەرەزەکەی کرماشان لە ئاستێکی بەریندا دەنگدانەوەی هەبوو، یەکەم 
هۆی ئەو بابەتە دەگەڕێتەوە بۆ پانتایی و بەرینایی ئەو بوومەلەرزە کە بەشێک لە شارەکانی 
ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان و تەنانەت چەند شوێنکی دیکەی ئێرانی لەراندەوە، بەاڵم 
بە هۆی ئەوەی کە ناوەندی بوومەلەرزەکە زنجیرەکێوەکانی بەمۆ و پارێزگای کرماشان 
بوو، بەداخەوە لەگەڵ ئەوەی دڵی هەموو کوردستانی هەژاند، بەاڵم زۆرترین خەسار و 

زیانەکانی بەر ئەو ناوچەیە کەوت.
دوای دە ڕۆژ لەو ڕووداوە تا ئیستاش ناوەندە بەرپرسەکان ئامار و ژمارەی ڕاست و 
وردی قوربانیان و زیان وەبەرکەوتووانی ئەو کارەساتەیان باڵو نەکردۆتەوە و، ئەوەش 
کە باس دەکرێ دەگەڕێتەوە بۆ هەوڵ و ماندووبوونی کەسانی خۆبەخش و خەمخۆر؛ 
دەنا بە قسەی یەکێک لە ڕۆژنامەکانی ئێران »دەوڵەت لە کۆنترۆڵی قەیراندا خۆی تووشی 

قەیران بووە.«
ئەگەر لەسەر ئەو قسەیە تۆزێک ڕاوەستین، بە دروستی قامکی لەسەر کەمتەرخەمی 
و ناکارامەیی حکومەتێک دانــاوە کە زۆر جار لە زمان سەرۆک کۆمارەکانی ئیدیعای 
مودیریەتی ناوچەیی و تەنانەت جیهانیان کردوە، کەچی لە چارەسەر و ڕاگرتنی دۆخی 

خوڵقا لە ناوچەیەک ماوەتەوە.
دوای ئەوەی بە هۆی ڕوخانی ماڵ و خانوو و بیناکانی خەڵکی شاری سەرپێڵ کە 
بەداخەوە زۆرترین زیان لەوشارە کەوتووە و زۆربەشی وەک ئیسحاق جەهانگیری، 
نێو  دانیشتووانی  بۆ  دەگەڕیتەوە  دەکا  باسی  ئیڕان  سەرۆککۆماری  یەکەمی  جێگری 
خانووەکانی مێهر، کە بە هۆی گەندەڵیی ماڵی )سازنەکردنی خانووەکانی پرۆژەی مێهر 
لەسەر بناغە وبنەڕەتی پتەو وقایم( سەتا 90 ی ئەو بینا و خانوویانە ڕووخان و بوون بە 

خانووەکانی مەرگ!
لەالیەکی دیکەش لە هەموو واڵتانی جیهان ناوەندگەلێک بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
ڕووداوی هاوشێوە لە ئەوپەڕی ئامادەبووندا هەن کە لەکاتی پێویستدا بە هانای زیاندیتووان 
دەچن و فریای لێقەوماوان دەکەون، بەاڵم ئەوەی کە لە کارەساتی بوومەلەرزەی پارێزگای 
کرماشان غایب بوو، بەرپرسایەتی، لەسەر هەستبوون، ئامادەبوون و خەمخۆری و ئەرک 

وەخۆگریی دەوڵەت و دامودەزگا حکومەتییەکان بوو.
ڕۆژی دوای ئەو ڕووداوە لە جیاتی ئەوەی  دەوڵەت بەهەموو هێزەوە و بە ڕاگەیاندنی 
)حاڵەتی نائاسایی( سەرجەم دامودەزگاکانی خۆی وەگەڕ بخا بۆ فریاکەوتن و خزمەتگوزاریی 
بەوەخت و پێویست، بەاڵم سەرلەنوێ دەمڕاستەکانی نیزام کەوتنە یەکتر تاوانبار کردن 
و تەنانەت  دەنگوڕەنگی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە پێچەوانەی ڕاستییەکان هەواڵەکانی 
دەگواستەوە. لەم نێوانە ئەوەی جێگای سەرنجە و تەنانەت دەوڵەتمەردانی ئێرانی لە ئاستی 
رێبەریی نیزامیشدا ڕاچڵەکاند، خۆڕێکخستن و هاتنە مەیدانی ژیرانەی خەڵکی کورد بوو کە 

تابلۆیەکی بێ وێنە و جوانیان لە مرۆڤایەتی و هەستی نەتەوایەتی خولقاند.
خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان لە یەکەم ساتی باڵوبوونەوەی هەواڵی دڵتەزێنی ماڵوێران 
 بوونی دەیــان و ســەدان کەس لە هاونیشتمانیانی بوومەلەرزەلێدراو، بێ ئــەوەی هیچ 
چاوەڕوانییەکیان لە دەوڵەت و دامودەزگاکانی هەبێ، بە سازکردنی گرووپ و کەمپەین 
دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی کەلوپەل و پێداویستییەکان و ناردنیان بۆ خەڵکی لێقەوماوی 
کرماشانی دڵ و، دڵیان لەگەڵ سەرجەم خەڵکی ئەو دەڤەرە کەوتە لێدان و بەتاڵی و بۆشایی 

دەوڵەتێکی بەپرسیان، بەجوانی پڕ کردەوە.
ئەم بەهانەوەچوونەی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە هەموو چین و توێژەکانەوە لە 
کۆڵبەرانی سەرسنوور کە بۆخۆیان بۆ پارووە نانێک دەست بە هەموو کونە مارێکدا دەکەن 
و دەچنە قوڕگی ئەژدیهاوە، تا مندااڵنی بە سۆز و عاتیفە بارهاتوو و هەروەها کەسانی 
خۆنەویست وخەمخۆر کە نیشان لە ئاستی بەرزی شعووری ئینسانی و نەتەوەیی گەلێکی 
بندەست بوو کە بوو بەهۆی سەرسووڕمانی کەسانی غەیرە کورد. تەنانەت بەرپرسانی 

نیزامیش لە بەرانبەر ئەو حەماسە بێ وێنەیە قامکی سەرسووڕمانیان گەست!
زیاتر  ترسی  لە  نیزام  رێبەری  خامنەیی،  عەلی  کارەساتە  ئەو  دوای  حەوتوویەک 
پەرەسەندنی بۆشایی نێوان خەڵک و دەوڵەت خۆی گەیاندە کاواڵشەکانی سەرپێڵی زەهاو، 
بەاڵم لە گەڵ کاولبوونی بیرۆکەی دابڕانی کرماشان لە کوردستان ڕووبەڕوو بۆوە هەتا 
ڕووداوێکی سروشتی. خامنەیی و رێژیمەکەی کە دەیان ساڵە لە ڕیگەی جۆراوجۆرەوە 
هەوڵیان  دا پێناسەی کوردستانیبوونی ئەو دەڤەرە بسڕنەوە، بەاڵم نەمردن و بەچاوی 
خۆیان دیتیان کە نەتەنیا سەرکەوتوو نەبوون؛ بەڵکوو هاوپێوەندیی نەتەوەیی گەلی کورد 
وایکرد کە بە پەلە پەل لە هەوڵی پیالنێکی دیکەدا بن و غافڵ لەوە کە گشت کوردستان بە 

ئازاری کرماشانەوە نااڵندیان. 
دیمەنێکی دیکەی ئەو کارەساتەش جێی لێ وردبوونەوەیە. لە درێژەی کۆکردنەوە و 
یارمەتیگەیاندن بۆ خەڵکی لێقەومای پارێزگای کرماشان، شوفێرێکی خەڵکی بۆکان بەناوی 
ئەبووبکر مەعرووفی لە کاتی گەیاندنی یارمەتییەکان گیانی لەدەست  دا. ئەمە ڕووبەرگی 
ئەو ڕووداوەیە، بەاڵم شێوەی بەڕێکردن و پێشوازیکردنی مانادار لە تەرمی ئەو مرۆڤە 
خۆبەخشە پەیامێکی دیکەی گەیاند بە دۆستان و دوژمنانی کورد کە دەبێ زیاتر سەرنجی 

بدرێتێ.
رێوڕەسمی بەڕێکردن و ناشتنی تەرمی ئەو هاونیشتمانە بۆکانیە زیاتر لە بوڕکانیک 
دەچوو کە باسی لە گڕوتینی حماسەیەک دەکرد کە نەتەنیا کاڵ  نەبووتەوە بەڵکوو کۆی 
ڕووداوەکانی ئەم دواییانە لە هەرەوەزی کۆکردنەوەی یارمەتی و تا ئەمەگناسی بەرانبەر 
بە کەسانی خۆبەخش و دڵسۆز باس لەوە دەکا کە لە  کۆمەلگەی رۆژهەاڵتی کوردستان 
سەرەڕای هەموو بەربەستە سیاسی و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیەکان؛ کلتوورێکی مەزن 
و داهاتوودار خەریکی شکلگرتنە و لە کارەساتەوە بەرەو حماسە و، لە حماسەوە بەرەو 

دواڕۆژێکی گەش و نزیک بەخێرایی هەنگاو دەنێ. 

عەلی لەیالخ


	kurdistan.1.12.714
	kurdistan.2.11.714
	kurdistan.1.12.714

