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جێژنی خاوەنکار، جێژنی ئایینی خەڵکی یارسان لە پێرەوانی ئەو 
ئایینە لە رۆژهەاڵتی  کوردستان پیرۆز بێ.

کوردستان،  رۆژهەاڵتی  یارسانەکانی  “مەڕنووی”  رۆژووی 
رۆژی  و،  پێکرد  دەستی  خەزڵوەر  رێکەوتی٢٢ی  لە  ئەمساڵ 

دووشەممە واتە ٢٤ی خەزەڵوەر،  دەبێتە جێژنی خاوەنکار. ...
                                                              ل٢

ــی  ــدام ــەن ــەن قــــــــادرزادە ئ ــەسـ حـ
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
گوتاری  کە  رایگەیاند  کوردستان 
لەکار  دەست  بە  »حدک«  سیاسیی 
عەزیزیش  خالید  کاک  کێشانەوەی 

درێژەدەرێ .
ناوبراو لە دیدارێکی تایبەت  لەگەڵ 
لە  دەست  بە  ئاماژە  بە  کوردکاناڵ، 
گشتیی  سکرتێری  کێشانەوەی  کار 
حیزبی دێموکرات لەم بارەوە گوتی: 
ــردوودا  رابـ ساڵی  چەند  مــاوەی  لە 
کاک خالیدی عەزیزی بە هاوفکریی 
پاڵپشتی  و  ــزب  حــی رێــبــەرایــەتــی 
حیزبە  ئەو  ئەندامانی  و  تەشکیالت 
بەنیسبەت  پرسی سیاسی  کۆمەڵێک 
ــێــران و رۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان  ئ
هێنایە ئاراوە، کە بە هاتنە سەرکاری 

لـــە پۆستی  دیـــکـــەش  کــەســێــکــی  هـــەر 
و  سیاست   ــەو  ئ ــزب دا،  ــی ح سکرتێری 

گوتارە درێژە دەدرێ.
دەست  هــۆکــاری  قـــادرزاده   حه سه ن 
عەزیزی  خالید  کاک  کێشانەوەی  لەکار 
ئاڵۆگۆڕ  و  زانی  تاکەکەسی  مافێکی  بە 

کردنی دەسەاڵتیش لە حیزبی دێموکراتی 
و  جەوهەری  خاڵێکی  بە  کوردستان دا 

ئەرینی لە قەڵەم دا.
حەسه ن قادرزادە بە ئاماژە بە پەسند 
کــۆنــگــرەی ١٦ی حــیــزب،  ــی  ــان ــراوەک ک
ساڵی  چەند  لــە  حدکی  سیاسەتەکانی 

گوتارێکی  و  سیاسەت  بە  رابـــردوودا، 
ــی و رایــگــەیــانــد: لە  ــوو زانـ ــەوت ســەرک
ببێتە  دیکە  هەرکەسێکی  داهــاتــووشــدا 
ســکــرتــێــر، گــوتــاری حـــدک و شــێــوەی 
سیاسەتەکانی ئەولەویەتی دەبێ و ئەو 

گوتارە ناگوڕدرێ.

بە دڵێکی پڕ لە ماتەمەوە 
رادەگــەیــەنــیــن کــە ئــه مــڕۆ 
٢٧ی  پێنجشەمە،  بــه یــانــی 
نوڤەمبری  خــەزەڵــوەر)١٧ی 
ــەری  ــۆشـ ــکـ ــێـ تـ  ،)٢٠١٦
دێموکراتی  حیزبی  دێرینی 
کوردستان  و خۆشەویستی 
مامۆستا  خەڵک  کۆمەاڵنی 
لە  عوسمانی،  مەالمحەممەد 
کۆچی  ساڵی دا   8١ تەمەنی 

دوایی کرد.
مەالمحەممەدی  مامۆستا 
١٣١٤ی  ســاڵــی  عوسمانی 
لە ئاوایی نەمنجێی  هەتاوی 
ــوو.  ــــک ب ــە دای پــیــرانــشــار ل
ــە هــۆی  ــان بـ ــەی ــەک ــاڵ ــەم ــن ب
ــر  دوات و  ئایینی   خوێندنی 
پــێــشــەیــی مـــەالیـــەتـــی  مــەال 
لە  بــوون  ناچار  محەممەد، 
ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی 
بۆ  گوندێکەوە  لــە  و  دیکە 
بگوێزنەوە.  دیکە،  گوندێکی 
ئاوایی  لە  ماڵیان  سااڵنێک، 
»پـــەســـوێ«، گــیــرســایــەوە. 
ساڵیش  چەندین  ماوەی  بۆ 
لە  سەرشاخان  ناوچەی  لە 

خزمایەتی  و  پێوەندیی  کە  محەممەد  مەال  مامۆستا   بــوون.  جێگرتوو  »کێلێ«  گوندی 
دۆستانەی لەگەڵ تێکۆشەری ناودار شەهید سەید رەسووڵ دێهقان هەبوو،...     ل٢                                                   

و  دێموکراته کان  سه رکه وتنی  له   باسیان  راپرسی یه کان  کاتێکدا  له  
پێشکەوتنی هیالری کلینتۆن له  هه ڵبژاردنه کانی سه رۆک کۆماریی ئه مریکا 
سه رۆک  ببێتە   توانی  ترامپ  دۆناڵد  کۆماریخوازه کان،  پاڵیوراوی  دەکرد، 

کۆماری ئه مریکا.
سه رکه وتنی  ده نگده رانی،  ئاپۆرای  نێو  له   ئاماده بوون  به   ترامپ  دۆناڵد 
له  واڵته که ی دا راگه یاند  له  ٥8مین هه ڵبژاردنه کانی سه رۆك کۆماری  خۆی 

و گوتی که  هیالری کلینتۆنیش له  ریگه ی ته له فۆنه وه  پێرۆزبایی لێکردوه .
ببێت  و  بهێنێ  به  ده ست  ئیلێکتراڵ  ده نگی  له  ٢٧٠  زیاتر  توانی  ناوبراو 
به  چل و پێنجەمین سه رۆ ک کۆماری ئه مریکا. دۆناڵد ترامپ له  هیندێک له  
پارێزگاکانی ئه مریکا کە به  شێوه ی سوننه تی هۆگری دێموکراته کانن توانی 

ده نگێکی زۆر بۆ خۆی ده ستەبه ر بکات وببێته  هۆی سه رسۆڕمان.
واڵته ش  ئه و  کۆنگره ی  هه ڵبژرادنه کانی  له   توانیان  کۆماریخوازه کان 
بۆخۆیان  نوێنه ران  ئه نجوومه نی  زۆرینه ی  و  بێنن  به ده ست  سه رکه وتن 

مسۆگه ر بکه ن.

سەعید بێگزادە
حیزبی  گــوتــاری  و  هەڵوێست  سیاسەت ، 
دێموكراتی كوردستان لە ماوەی چەند ساڵی 
رابردوودا، لە پێوەندی لەگەڵ ئێران  و پرسی 

نەتەوایەتیی كورد،...                  ل٧

وه رگێڕان: ئاسۆی حه سه ن زاده 

حه یده ر   ٢٠١٦ ئۆکتۆبری  ١٧ی  رۆژی 
عه بادی سه رۆک وه زیری عیراق ده ستپێکی 
ئه و  راگه یاند.  موسڵی  ئازادکردنی  شه ڕی 
هه روه ها گوتی که جگه  له ..         ل9                   

رەسووڵ سێلەکە

لە سیستەمی دەوڵەت دا کە لەسەر 
ژێردەسەاڵت  و  دەسەاڵتدار  بنەمای 
سیاسی  بــەشــداریــی  دامـــــــەزراوە، 

تایبەتە بە سیستەمێکی...     ل١١

تەهای رەحیمی
ناسیوناڵیزم  ئوستوورە،  پێوەندی 
و دواجار نەتەوە و پاشان دەولەوت 
و  چــڕوپــڕ  پێوەندییەکی  نــەتــەوە،  ـ 

بەرانبەرە،...                   ل8

هەڵوێستەیەک لەسەر گوتاری سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان

مێژوویەکی پڕ لە گومان و 
ئوستوورەیەکی ئەفسانەیی!

شه ڕی موسڵ: دووره دیمه نی 
داهاتووی نزیک

شەرعییەتدان و شەرعییەت لێ 
ستاندنەوە لە بەشداریی سیاسی دا

فراکسیۆن، پرسێک کە نوێنەرانی کورد 
لە مەجلیس خۆ لەقەرەی نادەن

عەلی بداغی

باکوور لە بەردەم 
هەڕەشەیەکی نوێ دا 

سۆران عه لیپوور

سه رکه وتنی ترامپ و 

روانینه  جیاوازه کان له  ئێران دا

حه سه ن شێخانی

راگەیەندراو بە بۆنەی کۆچی دوایی 
مامۆستا مەال محەممەد عوسمانی

دۆناڵد ترامپ 
به  سه رۆک کۆماری ئه مریکا هه ڵبژێردرا

په یامی پیرۆزبایی ده فته ری سیاسیی حدک
 به  بۆنه ی جێژنی خاوه نکار 

ل3

ل4

ل6

ده ستاوده ست کردنی ده سه اڵت نه ریتێکی دێموکراتیکی »حدک«ه 

قادر وریا

کارکێشانەوەی  لــە  دەســت  هــەواڵــی 
دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
دەرەوەی  لـــە  هــــەم  ــان،  ــ ــت ــوردســ ــ ک
ــج و  ــە جــێــگــای ســەرن ــووە ب ــ حــیــزب ب
لە  هــەم  جــیــاواز،  لێکدانەوەی  هەوێنی 
ئاستە  و  ریــزەکــان  حــیــزب دا،  نێوخۆی 
خــۆوە  بــە  حیزبی  ــی  ــان جــۆراوجــۆرەک
لە  بایەخپێدرانە،  ئەم  کــردوە.  خەریک 

چەند راستی یەوە سەرچاوە دەگرن:
١- حیزبی دێموکراتی کوردستان، لە 
رۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی  نێو 
و  رۆڵ  خاوەن  حیزبێکی  کوردستان دا 
لە  گرینگ  ئالوگۆڕێکی  هەر  و،  پێگەیە   
لوتکەی رێبەریی ئەم حیزبەدا دەتوانێ 
شوێنەواری  حیزب  تێکۆشانی  لەسەر 

ئەرێنی یا نەرێنی دابنێ.
٢- کاک خالید عەزیزی لە ماوەی دوو 
دەورە وەرگرتنی پۆستی سکرتێریی ئەم 
لەسەر  پێداگری  بە  توانیوێتی  حیزبە دا 
پێوەندیدار  بابەتی  و  پــرس  کۆمەڵێک 
رۆژهەاڵتی  لە  کــورد  بزووتنەوەی  بە 
پشتگوێخراو  پێشتر  کــە  کــوردســتــان 
لێوەدەکرا،  قسەیان  کەمی  بە  یا  بوون 
ــەک نــوێ  ــا رادەیـــ خــوێــنــدنــەوەیــەکــی ت
سیاسی یەکانی  خوێندنەوە  سەر  بخاتە 
رۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی  نێو 
کوردستان  و، بەم جۆرە سەرنجی کۆڕ 
بیرورای گشتیی  و کۆمەڵی سیاسی و 
الی  بۆ  کوردستان  رۆژهەاڵتی  خەڵکی 

ئەم حیزبە رابکێشێ.
لە  گشتی  سکرتێری  ئاڵوگۆڕی   -٣
هەتا  کــوردیــیــەکــان دا،  حیزبە  لــە  زۆر 
ئێستاش  نەبووە بە رووداوێکی ئاسایی 
حیزبە  لە  یەکەم  کەسی  جێگۆڕکیی  و 
نموونەکان دا  زۆربەی  لە  کوردییەکان، 
بێ تێچووی سیاسی و نێو رێکخراوەیی 

زیانبار، جێبەجێ نەبووە.
ئێستا کە رێبەریی حیزبی دێموکراتی 
تاقیکردنەوەی  بەرەوڕووی  کوردستان 
و  بــۆتــەوه   یــەکــەم  کەسی  جێگۆڕکێی 
ئەم  داهــاتــوو دا،  مانگی  چه ند  لە  دەبــێ 
جێی  ــەنــجــام،  ئ بگەیەنێتە  پــڕۆســەیــە 
ئەزموونەکانی  الیــەکــەوە  لە  خۆیەتی 
کەسی  جێگۆڕکێی  لە  حیزب  مێژووی 
خاڵە  لــە  و  بێنێتەوە  وەبــیــر  ــەم دا  ــەک ی
پێناوی  لــە  هێزەکانیان  بــە  و  ئەرێنی 
حیزب  نێوخۆیی  تەبایی  و  یەکڕیزی 
دیکەوە  الیەکی  لە  وەربــگــرێ،  ســوود 
پێویستە پڕۆسەکە بە جۆرێک جێبەجێ 
نەک  یەکەم  کەسی  جێگۆڕکێی  کە  بکا 
تێکۆشانی حیزب  هەر رەوت و ریتمی 
ــوارە جــۆراوجــۆرەکــان دا، تووشی  ب لە 
بەڵکوو  نەکا،  خاوبوونەوە  و  دابەزین 
ببێ بە سەرچاوەی گەشەی و خێرایی 
تێکۆشان و چاالکی یەکان و بەرەوژوور 
و  سیاسی  ئیعتیباری  پتری  چــوونــی 

ریکخراوەیی ئەم حیزبە.
ــمــوکــرات دا،  دێ حیزبی  ــژووی  مــێ لــە 
گــشــتــی دوو جـــۆرە  ــەکــی  ــوەی بـــە شــی
و  بەرپرسایەتی  کردنی  دەستاودەست 
پۆستی کەسی یەکەممان هەبووە. ... ل٢               

حدک، دەرفەتێک بۆ 
دروستکردنی ئیرادە  و وزەی نوێ
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بەرپرسی پەیوەندییەکانی کومیتەی نۆروێژ حدک، سەردانی 
پەرلەمانی ئەو واڵتەی کرد

بەشداریی ئەندامانی حدک لە خۆپیشاندان بۆ پاڵپشتیی لە 
دەسبەسەرکراوانی »هەدەپە«، لە واڵتی فینالند

بەشداریی یەکیەتیی ژنانی دێمۆکراتی کوردستان لە 
فستیڤاڵی کولتووری لە واڵتی نوروێژ

بەرچاو  بەشێکی  رەزبەر،  ٢٣ی  رێکەوتی  یەکشەممە،  رۆژی 
تۆرکۆی  شاری  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەندامانی  لە 
کردەوەی  لە  دەربڕین  ناڕەزایەتی  کۆبوونەوەی  لە  فینالند  واڵتی 
نادێموکراتیکی پۆلیسی دەوڵەتی ئەردۆغان و هەرەها پاڵپشتی کردن 
لە رێبەران و نوێنەرانی دەسبەسەرکراوی هەدەپە، بەشدارییان کرد. 
لەو کۆبوونەوەیەدا کۆمەڵێکی بەرچاو لە کوردانی هەر چوار پارچەی 
دروشمی  و  تراکت  هەڵگرتنی  بە  و  یەکگرتوویی  بە  کوردستان، 
پارلەمانتارانی  و  هاوسەرۆک  وێنەی  بەرزکردنەوەی  و  پێوەندیدار 
دژ  خۆیان  توندی  ناڕەزایەتیی  »هەدەپە«،  گەالن  دێموکراتی  پارتی 
هێزە سەرکوتگەرەکانی  و  پۆلیس  هێرشی  و  گرتن  و  بە سەرکوت 
رێژیمی تورکیە بۆ سەر رێکخراوە مەدەنی و خەڵکی یەکان، مەحکووم 

کرد. 
پێویست بە ئاماژەیە کە نوێنەری زۆربەی هەرە زۆری حیزب و 
لەو  کوردستان  پارچەی  چوار  هەر  کوردستانی یەکانی  ریکخراوە 
کۆبوونەوەیەدا بەشداربوون و پەیامی خۆیان پێشکەش کرد. لە الیەن 
حیزبی دێموکراتی کوردستانیشەوە، هاوڕێ رەحمان خالیدنژاد چەند 

وتەیەکی پێشکەش کرد. 

ئاکەشهووس،  پارێزگای  لە  و  نۆروێژ  واڵتی  لە  ساڵێ  هەموو 
فێستیڤاڵی کولتووریی نەتەوە جیاوازەکان بە نمایشکردنی جلوبەرگ و 
پێاڵو و کاڵو و خواردن و کەلوپەلی کولتووری و موزیک و هەڵپەڕکی 
بەڕێوە دەچێت، کە بۆ ئەمساڵیش، رۆژی شەممە ٥ی نوامبەری ٢٠١٦، 
پارێزگای  ی  »لیللەسترۆم«  شاری  لە  رێکخراو   ٣٢ بەشداریی  بە 
ئەندامانی  بەڕێوەچوو و ئەمجاریش  ئەم فێستیڤاڵە  »ئاکەشهووس« 
ژنانی  یەکێتیی  دەستپێشخەری  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی کولتووریی کوردیی »رۆمەریکە«، 
دەورێکی بەرچاویان تێیدا هەبوو  که   به  رازاندنه وه ی ستاندی تایبه ت 
به  کوردانی رۆژهه اڵت و سازكردنی خواردنی خۆماڵی و پێشاندانی 
ئەم  ئامادەبووانی  سەرنجی  کوردی  موزیکی  و  كوردی  جلوبه رگی 

فێستیڤاڵەیان بۆ الی خۆیان راکێشا.

رۆژی دووشەممە، ٢٤ی خەزەڵوەر، »ناسر قادرپور«، بەرپرسی 
نۆروێژ،  واڵتی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پێوەندییەکانی 
ریتمان«،  »یوروند  الیەن  و،  کرد  واڵتەی  ئەو  پەرلەمانی  سەردانی 
ئەندامی پارلەمان و ئەندامی کۆمیتەی دەرەوە و بەرگریی پارلەمان 

لەسەر لیستی پارتی پێشکەوتنخوازەوە، بە گەرمی پێشوازی لێکرا.
گشتی  بە  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکارییەکانی  دیدارەدا،  لەو 
بە  سووکایەتی  و  بێڕێزی  و  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  کورد  و 
و  سیاسییەکان  کەسایەتی یە  و  رۆشنبیران  و  مەدەنی  چاالکوانانی 
تایبەتی، خرانە  ئێعدامی الوانی کورد لە الیان کۆماری ئیسالمی بە 
و  جێگە  لەسەر  گشتیشی  باسێکی  قادرپوور،  هەروەها  باس.  بەر 
پێگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە رۆژهەاڵتی کوردستان کرد 
و ، داواشی کرد کە پارتی پێشکەوتنخواز کە لە حکوومەت دا بەشدارە 
و پشتگیری لە خەباتی رەوای گەلی کورد دەکا،  لە نفووز و تواناکانی 
خۆی کەڵک وەربگرێ و گوشار بۆ کۆماری ئیسالمی بێنی کە ئاوڕ لە 
کێشەی کورد بداتەوە و پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ و زەبروەنگ 
بە دژی گەڵی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان رابگرێ. ئەم باسانە 
لە الیەن بەڕێز »ریتمان«ەوە بە گەرمی پێشوازییان لێکرا و ناوبراو 
خۆشحاڵیی خۆی بۆ ئەو چاوپێکەوتنە دەربڕی و ، هیوای خواست 
کە لە داهاتوودا ئەو چاوپێکەوتن و بیروڕاگۆڕینەوانە بەردەوامی یان 

هەبێ.

لە ماوەی نزیک بە ٤ دەیە دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمیی ئێران، پێڕەوانی 
ئایینی یاری لە هەر کوێیەکی ئێران ژیابێتن، هەم لە باری ئایینیەوە چەوسێنراونەتەوە، 
هەم لە باری نەتەوەییەوە ستەمیان لێکراوە و تەنانەت لە بەشداری پێکردنیان بۆ 
راپەڕاندنی کاروباری ناوچەکانی خۆشیان بێبەش کراون و هیچکات وەک هاوواڵتی 

پلە یەک چاویان لێنەکراوە.
ئەمساڵیش لە حاڵێکدا ئەو خەڵکە جێژنی خاوەنکار دەگرن کە، وەک بەشێک لە 
کۆمەڵگه ی رۆژهەاڵتی کوردستان، هەروەک پێشوو و بە شێوەی سیستماتیک مافە 
نەتەوەیی و ئایینیەکانیان لە الیەن رێژیمەوە پێشێل دەکرێ و لە الیەن دام ودەزگاکانی 
رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە سووکایەتی یان پێدەکرێ و ئازار و ئەشکەنجە دەدرێن.
حیزبی دێموکراتی کوردستان، وێڕای پیرۆزبایی لە پێڕەوانی ئایینی یاری، وەک 
بە  و  کوردستان  رۆژهەاڵتی  ئازادیخوازانی  هەموو  لە  خۆی  پشتیوانی  هەمیشە 
یاری  ئایینی  پێڕەوانی  هیواخوازە  و  دەکاتەوە  دووبارە  یارسان  خەڵکی  تایبەتی 
مافە  بە  بتوانن  خۆیان  شێلگیری  خەباتی  بە  و  پێکەوە  کورد،   خەڵکی  هەموو  و 

رەواکانی خۆیان بگەن.
حیزبی دێموکراتی کوردستان

ده فته ری سیاسی
٢٣ی خەزەڵوەری ساڵی ١٣٩٥ی هەتاوی

١٣ ی نۆڤامبری ٢٠١٦ ی زایینی

لە رێگای  ئەوەوە، لە ساڵی ١٣٤٣ی هەتاوی )١٩٦٤ی زایینی(یەوە، هاتە ریزی 
مەال  مامۆستا  کە  پەیمانێک  و  شەرت   کوردستان.  دێموکراتی  حیزبی  ئەندامانی 
محەممەد لەو ساڵەوە لەگەڵ حیزبی دێموکرات بەستی، بۆ ماوەی زیاتر لە پەنجا 

ساڵ  وهەتا دوا هەناسەی ژیانی، لە جێی خۆی مایەوە.
بیروباوەڕی  هەڵگرتنی  و  دێموکرات دا  حیزبی  ئەندامانی  ریزی  لە  تێکۆشان 
کۆمەاڵیەتیی  ئایینی  و  کەسایەتیی  خەباتکارانە،  نەتەوەیی  و  نیشتمانپەروەرانە  و 
خۆشەویست  خەڵک  کۆمەاڵنی  الی  دیکە  ئەوەندەی  محەممەدیان  مەال  مامۆستا 
کردبوو. ناوچەی سەرشاخان ، لە سۆنگەی بنەماڵەکانی بابی گەورە  و سەیدئامین 
کە کەسایەتیی تێکۆشەری وەک سەید رەسووڵ  و مەالمحەممەدیان لێ هەڵکەوتبوو، 
و  حەوانەوە   مەڵبەندی  ببووە  شایەتی دا،  رێژیمی  دەسەاڵتدارەتیی  سەردەمی  لە 
حەشاردرانی تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات. لە دەیەکانی چل و پەنجای هەتاوی دا، 
مەئوای  پشتیوان  و  بنەماڵەکەی  خۆی  و  لەوەی  جگە  عوسمانی  محەممەد  مەال 
کادرەکانی حیزبی دێموکرات  و ئەندامانی راکردوو لە ساواک و ژاندارمی رێژیمی 
شایەتی بوون،  وەکوو ئەندامێکی زانا  و بە وەجی حیزبیش بیروباوەڕی کوردایەتی 

و نیشتمانپەروەریی لە نێو کۆمەاڵنی خەڵک دا باڵو دەکردەوە.
زستانی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشانی  ئاشکرابوونی  دوای  لە 
محەممەدی  مەال  مامۆستا  خەباتگێڕانەی  ژیانی  لە  دیکە  قۆناغێکی  ١٣٥٧دا، 
عوسمانی دا دەستی پێ کرد. بە هۆی باوەڕپێکراوبوون  و دڵسۆزیی لە رادەبەدەر 
هەر وەها بە هۆی شاخاوی بوونی کێلێ و ناوچەی سەرشاخان، لە الیەن دەفتەری 
سیاسیی حیزبەوە، بەرپرسایەتی پارێزگاری لە تەقەمەنیی حیزبی پێ سپێردرا. دواتر 
وەک کادرێکی بە ئەزموون، لە کاروباری کۆمەاڵیەتیی حیزب لە ناوچەی نەغەدە، 
ئەرک  و بەرپرسایەتیی پێ سپێردرا. لە سالەکانی ١٣٦١ و ١٣٦٢ مامۆستا وەک 
ئەندامی کۆمیتەی شارستانی نەغەدە و وەک ئەندامی هەیئەتی ئیجرایی و بەرپرسی 
کۆمەاڵیەتی ئەو کۆمیتەیە ناوچەی نەغەدە خزمەتی بە حیزبی دێموکرات  و خەڵکی 
ناوچەکە کرد. سااڵنی دواتریش مامۆستا مەال محەممەد لە کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی 
 و بەشی قەزایی، سەر بە دەفتەری سیاسیی حیزب، ئەرک  و بەرپرسایەتیی حیزبیی 
گرتە ئەستۆو هەتا کۆتاییەکانی دەیەی حەفتای هەتاوی کە توانای جێبەجێکردنی 
کار و مەئموورییەتی حیزبیی هەبوو، لە کار و تێکۆشانی حیزبی دا، چاالکانە بەشدار 

بوو.
مامۆستا مەالمحەممەد نەک هەر ناتەباییەکی لە نیوان بیروباوەڕ  و ئەرکی ئایینی 
 و نەتەوەیی دا نەدەدیت، بەڵکوو بە تەواوکەر ی یەکتری دەزانین. ئەو باوەڕی بەوە 
و  بێدەنگ   زۆرداری  ستەم  و  بەرامبەر  نابێ   راستەقینە،  موسوڵمانی  کە  هەبوو 
بێهەڵوێست بێ. بە تایبەتی ستەمی نەتەوەیی  و هەوڵدان بۆ سڕینەوەی شوناسی 
ئیسالمی یەوەش  ناو  بە  رێژیمێکی  الیەن  لە  ئایین  و  ناوی  ژێر  لە  با  نەتەوەیی، 
بۆ  هەوڵدان  مەالمحەممەدوە،  مامۆستا  روانگەی  لە  بکرێ.  قبووڵ  نابێ  بێ، 
وەدەستهێنانی ئازادی  و دادپەروەری  و رزگاربوون لە دیکتاتۆری  و بندەستی، بە 
رادەی جێبەجێکردنی ئەرکە ئایینی یەکان پیرۆز بوو. هەر لەم روانگەیەشەوە بوو 
کە نەک هەر رێگری لە بەشداریی  کوڕ و  بووک  و کچەکانی  و ئەندامانی دیکەی 
بن   بەردەوام  دەدان  هانی  بەڵکوو  نەدەکرد،  تێکۆشان دا  و  خەبات   لە  بنەماڵەکەی 
 و شانازیی پێوە دەکردن. مەال محەممەدی عوسمانی هەر وا کە لە شوێنی کار و 
بە کردەوە مامۆستا  و  پێشکەوتنخواز و  نێو کۆمەڵ دا، مرۆڤێکی دێموکرات و  لە 
کەسایەتی یەکی شیاوی لێ فێربوون بوو، لە نێو بنەماڵەش دا پیاوێکی  کراوە و بە 

کردەوە دێموکرات  بوو.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی کۆچی دوایی مامۆستا 
مەالمحەممەدی عوسمانی، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری ئەو کەسایەتی یە 
بەڕێز و خەباتکارە دەکا  و خۆی بە هاوبەشی خەم  و ماتەمیان دەزانێ. هەر وەها 
هاوخەمیی خۆمان بە خەڵکی ناوچەکانی پیرانشار و نەغەدە و سەرجەم هۆگران 
خۆشەویست،  مامۆستای  گیانی  رادەگەیەنین.  مەالمحەممەد  خۆشەویستانی   و 
بە بەردەوام  دڵنیا دەکەین  هاوڕێ و هاوسەنگەری دێرین مامۆستا عوسمانییش، 
و  وەفاداری   شێلگیری  و   لە  فێربوون  لێ  بە  و  پیرۆزەکەت   ریگا  لەسەر  بوون 
ئامانجە  بۆ  خەبات  ئااڵی  شۆڕشگێڕانەت،  ئینسانی  و  بەرزی  تایبەتمەندیی  زۆر 

پیرۆزەکانت، شەکاوە رادەگرین .
ساڵوی وەفا  و ئەمەگناسی بۆ گیانی پاکی مامۆستای تێکۆشەر، مەالمحەممەد 

عوسمانی.
نەمری بۆ ناو و یادی ئەو  و سەرجەم رێبوارانی هەتا سەری  رێگای خەبات بۆ 

رزگاریی گەلی کورد.
حیزبی دێموکراتی کوردستان

دەفتەری سیاسی
١٧ی نۆڤامبری ٢٠١٦

٢٧ی خەزەڵوەری ١٣٩٥

رۆژی هەینی رێکەوتی ٢١ی خەزەڵوەر، مەولوود سوارە نوێنەری 
سۆسیالیست،   ئەنترناسیونالی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سەردانی بنکەی سەرەکیی ئەو رێکخراوەی کرد و، لەل ایەن لویس 

ئەیاال سکرتێری »ئێس ئای«یەوە پێشوازی لێکرا.
سەرەتای دیدارەکە لویس ئەیاال  باسی لە دوایین کار و چاالکی و 
هەلوێستەکانی »ئێس ئای« و هەروەها دوایین رووداوەکانی دونیا 

و بەتایبەت پرسی هەڵبژاردنی سەر کۆماریی لە واڵتی ئەمریکا کرد.
مانگی  چەند  لە  کە  ئەنترناسیونالی سۆسیالیست  ٢٥ی  کۆنگرەی 
داهاتوودا دەبەسترێ، پرس و راوێژ و ئامادەکاری بۆ ئەو کۆنگرەیە، 

تەوەرێکی دیکەی باسەکانی ئەو دانیشتنەی پێکهێنا.
لە بەشێکی دیکەی ئەو دانیشتنە، باسی کورد بەگشتی و دوایین 
و  هاوسەرۆکەکان  کرانی  دەستبەسەر  و  تورکیە  رووداوەکانی 
نوێنەرانی  پارتی دێموکراتیکی گەالن)هەدەپە( و هاورێیانی، کەوتە بەر 
باس و راوێژ، کە هەردووک ال هاودەنگ ئەو کردەوەی حکوومەتی 

تورکیەیان مەحکووم کرد و بە کردەوەیەکی نادێموکراتیکیان دانا.
جێگای ئاماژەیە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ٢٨ی نوامبری 
٢٠١٥ لە »لواندا«ی پایتەختی ئەنگۆال وەک یەکەم حیزبی رۆژهەاڵتی 
ئەنترناسیونالی  وەختی  تەواو  ئەندامی  بە  بوو  کوردستان،  

سۆسیالیست. درێژەی 

راگەیەندراو بە بۆنەی کۆچی دوایی مامۆستا مەال 
محەممەد عوسمانی

درێژەی 

په یامی پیرۆزبایی ده فته ری سیاسیی حدک
سەردانی نوێنەری حدک لە بنکەی سەرەکی ئەنترناسیونالی  به  بۆنه ی جێژنی خاوه نکار 

سۆسیالیست لە بریتانیا

چه ند چاالکیی حیزبی

 -٢ کــراوە،  شەهید  حیزب  گشتیی  سکرتێری  کاتەی  ــەو  ١-ئ
بە هۆکارێکی  دابــووە و  ژیان  لە  کاتەی سکرتێری  گشتی  ئەو 
بووە  ریگر  کە  نێوخۆدا  پێڕەوی  لە  ئەسلێک  نێوخۆیی)بوونی 
لەوەی کەسێک دوو جار بە دوای یەک دا ببێتەوە بە سکرتێری 
بەدەنەی  زۆرایەتیی  و  ناوەندی  کۆمیتەی  زۆرایەتیی  یا  گشتی، 

حیزب کەسێکی نوێی هێناوەتە جێگای کەسی پێشوو(.
 لە حاڵەتی یەکەم دا، بەو هۆیەوە کە هۆکارێکی دەرەکی و زەبر 
ئامانجی  ستاندوە،  حیزب  لە  یەکەمی  کەسی  دوژمــن،  پیالنی  و 
سەرەکی و هەرە گرنگ بۆ ریبەری و تێکڕای حیزب، بەردەوامیی 
و  خــەون  پووچەڵکردنەوەی  و  حیزبەکه   تێکۆشانی  و  خەبات 
و  د.قاسملوو  بوونی  شەهید  دوای   بە  بــووە.  دوژمــن،  ئاواتی 
د.شەڕەفکەندی دا، پڕۆسەی جێگرکردنی کەسێکی دیکە لە پۆستی 
بەو  چــوو.  بــەڕێــوە  سەرئێشە  کەمترین  بێ  حــیــزب دا،  یەکەمی 
هۆیەوە کە هەموو هۆش و سەرنج و گرینگی پێدانی تێکۆشەرانی 
حیزب، لە بەردەوام راگرتنی تێکۆشان و ناهومیدکردنی کۆماری 
ئیسالمی دا چڕ ببووەوە، شەپۆلێک لە هەستکردن بە بەرپرسایەتی 
و خۆ ماندوو کردنی زیاتر، سەرتاپای حیزبی دێموکراتی گرتبۆوە. 
بە جۆرێک کە حیزب لەو ساڵە دا کە تێرۆری سکرتێری گشتیی 
لە رووی  دواتریش دا،  لە سااڵنی  تەنانەت  و  بەڕێوە چووە  تێدا 
چاالکی و تێکۆشانەوە نوشوستی و سستیەکی پێوە دیار نەبوو.  
نێوخۆیی سەری هەڵداوه   لە حاڵەتی دووهــەم دا، ملمالنێی  بەاڵم 
و حیزب بە سەر الیەنگرانی سکرتێری پێشوو یا کاندیدای نوێ 
لە  ملمالنێیە هەر  ئەو  بووە. زۆر جار  دابەش  پۆستەدا،  ئەم  بۆ 
دەوروبەری کۆنگرە دا قەتیس نەماوەتەوە و بە هەموو ئاستەکانی 
و  درێــژخــایــەن  جیناحبەندییەکی  و  ــەوه   ــووەت ب شــۆڕ  حــیــزب دا 
ملمالنێیە  بەو  بوون  سەرقاڵ  کەوتووەتەوە.  لێ  نەهادینەبووی 
نێوخۆییە، زۆر زیانی بۆ حیزبەکە لە تەواوەتیی خۆی دا، بە دواوە 
بووە کە کەمڕەنگبوونەوەی تێکۆشان بە دژی کۆماری ئیسالمی 
و دابەزینی ئاستی تەبایی و یەکڕیزیی نێوحیزب هەتا پلەی نیزیک 
بە سیفر و سەرئەنجام لێکترازانی یەکیەتیی حیزب، گرنگترینیان 

بوون.
حاڵەتێک کە ئێستا حیزبی دێموکراتی کوردستان بەرەوڕووی 
بووەتەوە، تاڕادەیەکی زۆر لە حاڵەتەکانی پێشوو جیاوازە. کەسی 
یا  لە ژیان دایه  و دوژمن  بە خۆشیەوە  ئێستای حیزب،  یەکەمی 
نەناوە.  وەدەری  مەیدان  لە  دیکە  نەخوازراوی  رووداوێکی  هەر 
بەڕێز عەزیزی، هەر وەک بە رەسمییش رای گەیاندوە بە ویستی 
خۆی و بێ ئەوەی لە نێو حیزب دا، کەس موخالیفی سکرتێریی 
رێبەریی  لــە  ئـــەو،  بکشێتەوە.  پۆستە  ــەم  ل دەیـــەوێ  ــێ،  ب ــەو  ئ
حیزبیش دا هەردەمێنێتەوە بۆ ئەوەی هاوکار و پشتیوانی بەدیلی 
ئەو  جێبەجێکردنی  لە  بێ  حیزب  ناوەندیی  کۆمیتەی  و  خــۆی 
ئەرکانە دا کە دەکەونە سەرشانیان. دیارە، ئەگەر پێداگریی زۆری 
لە  ناوبراو  مانەوەی  لەسەر  کۆنگرەی١٦  بەشدارانی  زۆرایەتیی 
وەک  عەزیزی،  خالید  کاک  رێگر،  بە  نەببا  سکرتێری دا  پۆستی 
پابەندییەک بە پێڕەوی نێوخۆ، دەیەویست لە کۆنگرەدا، لە پۆستی 
رێگایەک  هیچ  ئەوکات  بەاڵم  بکشێتەوە،  حیزب  یەکەمی  کەسی 
بێجگە لە قبووڵکردنی ئەم پۆستەی لە بەر دەم دا نەمابۆوە. بەم 
دووهەمی  حاڵەتی  خانەی  دەکەوێتە  ئێستا  نموونەیەی  ئەم  پێیە 
دەستاودەست کردنی پۆستی سکرتێری لە مێژووی حیزب دا، بەو 
جیاوازییە کە ئەو ملمالنێیە گشتگیرەی لە پێشوو دا دەبووە هۆی 
لە  هاتنی یەکێک و رۆیشتنی کەسێکی دی، بە خۆشیەوە ئێستا 

ئارا دا نیە.
و  باش  ئەزموونە  بەبوونی  و  راستی یه   بەم  سەرنجدان  بە  
حیزبی  و  تایبەتی  بە  ناوەندی  کۆمیتەی  رابــردوو،  خراپەکانی 
دەکــرێ  ــاوەڕوان  ــ چ لێیان  گشتی،  بــە  کــوردســتــان  دێموکراتی 
بێنە  بەردەمیان  تاقیکردنەوەیەی  لەم  سەرکەوتوو  و  سەربەرز  
دەر. هەر ئەوەندە بەسە نیگەرانیی ئێستای هۆگران و دڵسۆزانی 
ئەم حیزبه   خەون و خەیااڵتی بەدخوازانەی نەیارەکانی حیزبی 
بکەن.  دەرکیان  و  بخوێننەوە  وردی  بە  کوردستان   دێموکراتی 
ئەو  هەبێ،  خوێندنەوەیە  و  دەرک  ئــەم  ئەگەر  دڵنییایەوە  بە 
یەکەمی  حاڵەتی  لە  گشتی یەی  بەرپرسایەتیکردنە  بە  هەست 
حیزب دا  مــێــژووی  لە  سکرتێری  پۆستی  دەستاودەستکردنی 
ملمالنێیەکی  چەشنە  ــەر  ه لــە  دەبـــێ  رێــگــر  ــن،  ــووی ب ــەدی  شــای
ناتەندروست و زیانبار کە پێشتر لە حاڵەتی دووهەم دا دیتوومانە  

و، بیرەوەریی ناخۆشمان لێیان هەیە.
لە  دەبــێ  و  پێویستە  حیزب،  تێکڕای  و  رێبەری  کە  خاڵ  دوا 
پڕۆسەی دەستاودەست کردنی پۆستی یەکەم و لێرە بەدوا رەچاوی 
دابینکردنی  چۆنیەتیی  میکانیزمی  بــدەن ،  پێ  گرینگیی  و  بکەن 
یەکەم   کەسی  لە  حیزب  دەرەوەی  و  نێوخۆ  چاوەڕوانی یەکانی 
یا سکرتێری گشتیی حیزبە. ئەگەر چی رۆڵی کەسایەتی یەکان لە 
نێو حیزب و رێکخراو و بزووتنەوە سیاسی و کۆمەاڵیەتی یەکان 
بەاڵم  هەڵنەگرە،  کۆمەڵ دا حاشا  بە  تێکۆشانێکی  هەر چەشنە  و 
راستی یەکەی ئەوەیە کەسایەتی یەک بە هەر رادەیەکیش بە توانا 
بێ، ناتوانێ هەموو تواناکان لە خۆی دا کۆ بکاتەوه  و وەاڵمدەری 
یەکەمی  ئەوەی  کەسی  لە جیاتی  بێ.  هەموو چاوەڕوانی یەکان 
حیزب ببێتە ناوەند و چەقی هەموو چاوەڕوانی یەکانی نیوخۆ و 
بە  دەکا،  رێبەری  حیزب  تیمەی  ئەو  پێویستە  حیزب،  دەرەوەی 
هاوکاریی یەکتر و بە کاری بە کۆمەڵ و بە خستنە سەر یەکی 
رادەی  هەم  ئەرکەکان،  قورسایی  هەم  جــۆراوجــۆرەکــان،  توانا 
زۆری چاوەڕوانی یەکان بە سەر خۆیان دا دابەش بکەن. واتا و 
پێویستە رێبه ریی  ئەوەیە کە  ئەم دەربڕینە گشتی یە  تەرجەمەی 
حیزب، پرسی جێگۆڕکێ لە پۆستی که سی یەکەم دا بکا بە دەرفەت 
بە  قورستر  بەرپرسایەتیی  و  شیاوتر  جێگەیەکی  ئــەوەی  بۆ 
کەسایەتی و کەسە بەتواناکانی  نێو رێبەریی حیزب بسپێرێ. با 
ئەم ئاڵوگۆڕانە، ئیرادە یەکی نوێ بۆ بەرەوپێشبردنی سیاسەت و 
پڕۆژە گرینگەکانی تا ئێستا  و، وزه  و هیوای تازە بۆ پەرەپێدانی 

تێکۆشانی حیزب لە مەیدانی جۆراوجۆردا بخوڵقێنن.

درێژەی

حدک، دەرفەتێک بۆ دروستکردنی 
ئیرادە  و وزەی نوێ
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سیاسی یەکان  حیزبە  واڵتێک  لە  کاتێک 
ئازاد نەبن یان نەبن هەتا بە بەرنامە و پالنی 
هەڵبژاردنەکان  بەشداریی  دیاریکراوەوە 
پێشوەختە  بەرنامە  پارلمان دا  لە  و  بکەن 
و  پێشێ  بەرنە  خۆیان  ڕاگەیەندراوەکانی 
هەوڵی پەسەندکردنیانی بدەن، دروستبوونی 
فراکسیۆن دەتوانێ بە جۆرێک ئەو بۆشاییە 

پڕ بکاتەوە.
تەمەنی  و  کار  دەورە   ١٠ ماوەی  لە 
رابردوودا  ٣٧ ساڵی  لە  ئێران  لە  مەجلیس 
یەکجار  تەنیا  مەجلیس  لە  کورد  نوێنەرانی 
لە فۆڕمێکی سیاسی و گشتی دا ئەزموونی 
کە  بووە  هاوبەشیان  و  بەکۆمەڵ  کاری 
ئەویش دروستکردنی فراکسیۆنی نوێنەرانی 

کورد لە مەجلیسی شەشەمە. 
نوێنەرانی  فراکسیۆنی  ئەزموونەدا  لەو 
رادەیەک  تا  هەلومەرجێکی  لە  کە  کورد 
کراوەتر و لە سەردەمی گوتار و دەسەاڵتی 
بە  توانی  پێکهاتبوو،  رێفۆرمخوازەکان دا 
هەندێ تابۆشکێنی روخسارێکی جیاواز بە 
پێگەی نوێنەرانی کورد و تەنانەت بە خودی 

نوێنەرانی کورد لەو کات دا ببەخشێ.

کورد  فراکسیۆنی  کە  نییە  لەوە  قسە 
یان  بکا،  دیکەش  چەندی  دەیتوانی 
تەنیا  فراکسیۆنە  ئەو  کارکردنی  ئەوەی 
و  سیاسی  داوا  و  پرس  خستنەبەرباسی 
بە  و  بوو  ئێران  لە  کورد  مەدەنی یەکانی 
کردەوە پرسی کورد قەڵەمبازی نەدا؛ قسە 
کورد  نوێنەرانی  یەکەمجار  بۆ  کە  لەوەیە 
توانیان لە یەکێک لە ناوەندەکانی دەسەاڵت 
کۆمەڵێک  ئێران دا  لە  بڕیار  چەقی  و 
سیاسی  تێچووی  و  بورووژێنن  بابەت 
سیاسی  داوای  خستنەبەرباسی  بدەن.  بۆ 
پێشێلکردنی  لەهەرادانی  نەتەوەیی،  و 
ئێران،  لە  کورد  گەلی  مافی  سیستماتیکی 
و  جیاوازیخستن  لەو  باسکردن  ئاشکرا  بە 
دواکەوتوو  کوردستانێکی  کە  هەاڵواردنانە 
ناوچەکانی  چاو  لە  گەشەنەسەندووی  و 
تۆخکردنەوەی  لێکەوتبۆوە،  ئێران  دیکەی 
بەشێک  کوردی  فەرهەنگی  و  زمان  پرسی 

لەو کارانە بوون کە فراکسیۆنی نوێنەرانی 
کورد دەیبردنە پێشێ. بەاڵم ئەو رەوتە هەر 
کۆتاییهێناتنی  بە  و  گورانی دا  لە سەرەتای 
ئێستا  راگیرا.  شەشەم  مەجلیسی  تەمەنی 
دوای  بۆ  لێهات؟  وای  لەبەرچی  دەپرسین 
کە  نەدرا  هەوڵ  ئەزموونە ساوایە  لەو   ١٦
جارێکی دیکەش تاقی بکرێتەوە؟ کۆسپەکانی 
کورد  فراکسیۆنی  پێکهاتنەوەی  بەردەم 
لە  و  بوون  کامانە  ئێران  مەجلیسی  لە 
ئێستاش دا چین؟ بێتوو فراکسیۆنێکی دیکەی 
لەو چەشنە دروست بێتەوە چی لە دەست 
پێوەندییەدا  لەو  چاوەڕوانی یەکان  و  دێ 

کامانەن؟
مەجلیسی شەشەم خاڵی وەرچەرخان لە 
مێژووی سیاسیی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
رێبەری  خامنەیی،  لەجێ دا  هەر  کە  بوو 
تەواوەتیخوازی  باڵی  و  ئیسالمی  کۆماری 
نەیەڵن  ئیدی  کە  لێبڕان  حاکمییەت  نێو 
ئەو  بێتەوە.  دروست  ئێران دا  لە  وا  شتی 
شووڕای  ساغبوونەوەی  بنەمای  لێبڕاوییە 
سەاڵحییەتی  دیاریکردنی  لەسەر  نیگابان 
پاڵێوراوەکان بۆ هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی 

گۆڕی. 
ئەوە بوو کە بینیمان لە دوای مەجلیسی 
شەشەمەوە زۆربەی ئەوانەی لە کوردستان 
کەسانێکی  یان  مەجلیس  دەکەوتە  رێیان 
سیاسی  پێشینەی  بێ  و  نیشان  و  ناو  بێ 
بوون،  کۆمەاڵیەتی  دەسترۆیشتووی  و 

هەبوو  ئەمنیەتی یان  باکگڕاندێکی  یان 
بە  تێکەڵ  هەم  مەجلیس دا  لە  دواتر  کە 
و  دەبوون  دیکە  فراکسیۆنەکانی  و  رەوت 
مەیلەوئەوان دەجوواڵنەوە؛ یان نەیاندەتوانی 
خۆیان دا  نێوان  لە  مشترک«یك  »مەخرەج 
بۆ ئەزموونی کاری هاوبەش لەسەر بنەمای 
شوناس و پڕۆژەی سیاسی بدۆزنەوە، یان 
لە بنەرەت دا هەر نەیانویستوە هەوڵێکی لەو 

چەشنە بدەن.
کۆمایەکی  فۆڕمی  لە  نەک  تەنانەت 
سیاسی و شوناسخوازی، بەڵکوو نوێنەرانی 
لە  و  ئێستا  دەورەی  لە  مەجلیس  لە  کورد 
لە  نەیانتوانیوە  پێشووش دا  دەورەی  سێ 
چوارچێوەی دەستە و کۆڕێکی کارادا هەوڵ 
بۆ  زیاتر  ئێعتباری  بودجە و  راکێشانی  بۆ 
پڕۆژەکانی ئابووری و ئاوەدانکردنەوەی لە 

کوردستان دا بدەن.
لە دەوری دەهەمی مەجلیسیش دا واقعەکە 
دوای  لە  کە  رەوتەیە  ئەم  درێژکراوەی 
پێکردوە،  دەستی  شەشەمەوە  مەجلیسی 
ناردنی  لە  پێکهاتەیە  ئەو  رووی  لە  هەم 
ئەو  رووی  لە  هەم  مەجلیس،  بۆ  نوێنەران 
فۆڕمە کە بەگشتی مەجلیس لە زەرفییەت و 
کارکردەکانی بەتاڵ کراوەتەوە، بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەش دا چەند شت هەیە کە دەبێ تیشکیان 

بخەینە سەر.
یەکەم ئەوەی زۆربەی نوێنەرانی ئێستای 
بانگەشەکانی  کاتی  لە  مەجلیس  لە  کورد 
هەڵبژاردن دا، لە ئیحسان عەلەوی لە سنەڕا 
لە  عوسمانی  قەسیم  دەگاتە  هەتا  بگرە 
پێکهێنانی  وادەی  دیکە  نوێنەرانی  و  بۆکان 
فراکسیۆنی کوردیان بە خەڵکەکەیان دابوو 
و ئەوەیان وەک بەرنامەی کاریی خۆیان لە 
وەک  ئەوەیان  کەواتە  هێنابوو،  مەجلیس دا 

بەجێگەیاندنی وادە و بەڵێن لەسەر ماڵە.
بە  خۆیان  ئەوان  کاتێ  ئەوەی  دووهەم 
جوغرافیایە  ئەو  و  خەڵکەکەیان  نوێنەری 
دەبێ  هەڵبژێردراون،  لەوێ  کە  دەزانن 
ئیڕادە  ئەو  و  داوا  و  خواست  لەو  تەعبیر 
و چاوەڕوانی یەی خەڵکی کوردستان بکەن 
دەبینین  کە  تایبەت  بە  هەیە.  لەوانیان  کە 

فراکسیۆنی  ناوی  بە  بەهێز  فراکسیۆنێکی 
پێکهاتووە  مەجلیس  لە  زمانەکان  تورک 
لەسەر  زۆری  قورسایی  دەتوانێ  کە 
جێگە  پرسی  لە  مەجلیس،  لە  هاوکێشەکان 
و  شوناس  پرسی  هەتا  بگرە  پێگە ڕا  و 
نەتەوەیی و هەروەها راکێشانی سەرمایە و 
ناوچە تورکنشینەکان  بۆ  ئێعتبار و بودجە 

هەبێ.
جیا لەوانە خەڵک دەپرسن چۆنە نوێنەرانی 
کورد لە مەجلیس لەسەر پرسێکی سیاسی 
لەسەر  کوردستان  دیکەی  پارچەیەکی  لە 
هەستن و دێنە سەر خەت و کاردانەوەیان 
و  سیاسی  پرسی  هەمان  بۆ  بەاڵم  هەیە، 
لەسەر هەمان رۆژەڤ و بابەت لە ئێران و 
کوردستانەکەی خۆیان قڕوقپ دانیشتوون؟ 
لەسەر  و  رەوایە  چاوەڕوانی یەکی  ئەوە 
و  داوا  ئەو  دەنگی  کە  ئەرکە  نوێنەرانیش 
مەجلیس دا  لە  بن  خەڵکەکەیان  داخوازەی 
و، بێ گومان ئەو دەنگانەش کاتێک دەتوانن 
قورسایی خۆیان هەبێ کە لە چوارچێوەی 
و  هاوبەش  کاری  و  سیاسی  فۆڕمێکی 
فراکسیۆنێک دا  پێکهێنانی  وەک  بەکۆمەڵی 
و  گەڕ  بخرێتە  پڕۆژە  وەک  و  بکرێ 

بەدواداچوونی بۆ بکرێ.
خەڵکی کورد لە ئێران کێشەی خوێندن بە 
زمانی خۆی هەیە، داوای سیاسی و مافی 
ئێرانەدا  لەو  ناوچەکەی  هەیە،  نەتەوایەتی 
دواکەوتوویی  راگیراوە،  دواکەوتوویی دا  لە 
بووە  سیاسەتێک  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری 
بە  ئیسالمی  کۆماری  تەمەنی  درێژایی  بە 
لە کوردستان رەچاو  شێوەی سیستماتیک 
هەم  خەڵکە  ئەو  زۆری  بەشێکی  کراوە، 
ستەمی نەتەوایەتی لەسەر بووە هەم ئایینی 
خۆیانیان  ناوچەی  بەڕێوەبردنی  مافی  و، 
بەڕیوەبەریی  و  سیاسەت  لە  پێنەدراوە، 
بەشێک  ئەوانە  و  ناکرێن  بەشدار  واڵت دا 
لەو بابەتانەن کە وەک ئەرکێک لەسەرشانی 
پێکهێنانی  زەروورەتی  کورد  نوێنەرانی 
دەستنیشان  کورد  نوێنەرانی  فراکسیۆنی 

دەکەن.
دەیانەوێ  ئەوان  ئاخۆ  کە  ئەوەی  بەاڵم 
ئایا  بدەن؟  ئاوا  کارێکی  قەرەی  لە  خۆ 
خەڵک دا  الی  بە  تەواو  دەیانەوێ  ئەوان 
تەعبیر  لێبڕاو  شێوەیەکی  بە  و  بشکێنەوە 
ئایا  بکەن؟  خەڵک  نوێنەرایەتیکردنی  لە 
ئەو  و  کارە  ئەو  تێچووی  ئامادەن  ئەوان 
ئەگەری  ترسی  و  بدەن  سیاسی یە  بڕیارە 
مەجلیسی  دەوری  لە  سەاڵحییەت  رەدی 
پرسە  خستنەبەرباسی  لە  ئەوان  داهاتوو 
ئەرکەکانیان  و  کوردستان  سیاسی یەکانی 

دوور نەخاتەوە؟
ئایا ئەوان لە بەرامبەر فشاری فراکسیۆنە 
بەهێزەکانی دیکەی وەک فراکسیۆنی ئومید 
و ویالیەت و ئەهلی سوننەت کە زۆربەیان 
لەوان دا ئەندامن، هەروەها فشاری وەزارەتی 
ئەمنیەتی  بەرزی  شووڕای  و  ئیتالعات 
واڵت دا دەوەستنەوە کە دژی دروستبوونی 

فراکسیۆنێک بە ناوی فراکسیۆنی کوردن؟
کوردی  فراکسیۆنێکی  بوونی  کە  راستە 
و  داوا  هێنانەگۆڕی  بۆ  بەرزترە  دەنگێکی 
قورساییەکی  هەروەها  سیاسی یەکان،  مافە 
بۆ  دەوڵەت  بۆ  فشارهێنان  بۆ  زیاترە 
ئابووری،  سیاسی،  مافە  وەرگرتنی 
قسە  بەاڵم  مەدەنی یەکان؛  و  فەرهەنگی 
مەجلیس  لە  کورد  نوێنەرانی  کە  ئەوەیە 
بابەتە  ئەو  قەرەی  لە  خۆ  ئاخرییەکەی 
لێ  خۆیان  ئێستا  تا  کە  باسێک  دەدەن؟ 

دزیوەتەوە...

فراکسیۆن، پرسێک کە نوێنەرانی کورد لە مەجلیس 
خۆ لە قەرەی نادەن

عه لی بداغی

،،قسە لەوە نییە کە فراکسیۆنی 
شــه شــه م دا  مه جلیسی  لــه   کــورد 
دەیتوانی چەندی دیکەش بکا، یان 
ئەوەی کارکردنی ئەو فه راکسیۆنە 
و  پــرس  خستنەبەرباسی  تەنیا 
مەدەنی یەکانی  و  سیاسی  داوا 
کورد لە ئێران بوو و بە کردەوە 
ــەدا؛  پــرســی کـــورد قــەڵــەمــبــازی ن
یەکەمجار  بــۆ  کــە  لــەوەیــە  قسە 
نوێنەرانی کورد توانیان لە یەکێک 
لە ناوەندەکانی دەسەاڵت و چەقی 
بڕیار لە ئێران دا کۆمەڵێک بابەت 
سیاسی  تێچووی  و  بۆ بدەن ،،بورووژێنن 

،،خـــەڵـــک دەپـــرســـن چــۆنــە 
لــە مەجلیس  کـــورد  نــوێــنــەرانــی 
ــەســەر پــرســێــکــی ســیــاســی لە  ل
کوردستان  دیکەی  پارچەیەکی 
لەسەر هەستن و دێنە سەر خەت 
بۆ  بەاڵم  هەیە،  کاردانەوەیان  و 
هەمان پرسی سیاسی و لەسەر 
هەمان رۆژەڤ و بابەت لە ئێران 
دانیشتوون؟  ،،و کوردستانەکەی خۆیان قڕوقپ 

ئەگەری پێکهێنانی فراکسیۆنی نوێنەرانی کورد لە مەجلیس دا

راپۆرتێك سه باره ت به  دوایین بارودۆخی  مسته فا سه لیمی  به ندكراوی  
سیاسیی مه حكوم به  ئێعدام

رازی نەبوون بە گواستنه وه  و ئازادیی به مه رجی  به ندكراوێكی  سیاسیی 
كورد، پاش زیاتر لە دوو دەیە

پارتی دێموکراتیکی گه الن چاالکیی خۆیان له  پارلمانی تورکیه  راگرت

نوێنەری خەڵکی میاندواو، سائین قەاڵ و تیکاب، لە مەجلیسی شووڕای ئیسالمیی 
ئیران باسی  لە پێکهێنانی فراکسیۆنی کوردزمانەکان لە مەجلیس کرد.

هومایوون هاشمی نوێنەری خەڵکی میاندواو، سائین قەاڵ و تیکاب لەم پێوەندییەدا 
رایگەیاند نوێنەرانی شارەکانی کوردستان لە مەجلیس بۆ دەسته بەرکردنی مافی 
زمانی نەتەوەکانی دیکە خوازیاری پێکهێنانی فراکسیۆنی نوێنەرانی کوردزمان لە 
مەجلیس دان؛ تا بتوانن لەم بارەوە بەشێوەی یاسایی پرسی زمانی کوردی لە 

مەجلیس تاوتوێی بکرێ.
و  ئێران  لە  کوردی  زمانی  کەونارایی  بە  ئاماژەدان  بە  هاشمی  هومایوون 
جێگەوپێگەی ئەدەبیات و زمانی کوردی لەم بارەوە وتی: »کوردستان چ لە باری 
کاریگەریی  ئەمرۆکە  فەرهەنگی  لەسەر  مێژووییەوە،  باری  لە  چ  و  ئەدەبیاتەوە 

هەیە و دەبێ گرینگی زیاتری پێبدرێ«.
گەشەی  بۆ  دەبێ  ئەدەب  و  فەرهەنگ  »بژاردەکانی  وتی:  هەروەها  ناوبراو 
کوردستان رێگەیان پێبدرێ، چونکە گەشەی کوردستان پێوێستی بە بژاردەکانی 

کوردە«.

له   زووانه   به م  ئێعدام،  به   مه حكوم  سیاسیی  به ندكراوی   سه لیمی   مسته فا 
سنه   زیندانی   بۆ  سه قزەوە  زیندانی   له   به ندكرانی دا،  ساڵی  ١٤مین  به ره به ری  

دوورخرایه وه.
سیاسیی  به ندكراوی   سه لیمی   مسته فا  هێرانا،  هه واڵده ریی  راپۆرتی   به پێی  
مه حكوم به  ئێعدام، نزیك به  ٥ مانگ له وه پێش به هۆی  درێژبوونی  حوكمه كه ی  له  

به ندیخانه ی  سەقز بۆ به ندیخانه ی  سنه  دوورخرایه وه .
ئێستا  هه ر  سه لیمی ،  مسته فا  په روه نده ی   بارودۆخی   دوایین  به   سه باره ت 
دایە و  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   قه زایی  ده زگای  له  جێگرایه تیی  په روه نده كه ی  

شیمانه ی  جێبه جێكردنی  حوكمه كه ی  ده كرێ.
مسته فا سه لیمی  له دایكبووی  ٤ی  پووشپه ڕی  ١٣٤٦، خاوه نكاری  شیركه تی  گاز، 
رۆژی  ١٧ی  خاكه لێوه ی  ١٣٨٢ به  تۆمه تگه لی وه ك شه ڕ له گه ڵ خودا له  رێگه ی  
ئه ندامبوونی  یه كێك له  حیزبه  كوردی یه كانی  به رهه ڵستكاری  كۆماری  ئیسالمی، 

له  الیه ن قازی گودینی  حوكمی  ئێعدامی  به سه ردا سه پا.
شایانی  باسه  كه  ئه م به ندكراوه  سیاسی یه  له  ماوه ی  ١٤ ساڵ دا چه ندین جار 
به  نیشانه ی  ناڕه زایه تی  ده ربڕین له  هه مبه ر ناعاداڵنه بوونی  حوكمه كه ی  مانی  له  

خواردن گرتووە.

محه ممه د نه زه ری ، به ندكراوی  سیاسیی كورد له  زیندانی  ره جایی شاری  كه ره ج 
به  نه خۆشی ماوه ی  ٢٣ ساڵی  ته مه نی  خۆی له  زیندانه كانی  ئێران تێپه ڕاندووه ، به  
به مه رج  ئازادكرانی   یان  له  گواستنه وه   ئیتالعات،  دامه زراوه كانی   ده ستێوه ردانی  
نه   ئێستا  تا  ئیداری  گوماناویی  پڕۆسه ی   هۆی   به   نه زه ری   بواردوه .  خۆیان 
مه ره خه سی پێدراوه  و نه  به مه رج ئازادیی پێدراوه . ناوبراو لە نامه یه ك دا داوای  
كردووه  بۆ به ندیخانه ی  شاری  ورمێ بگوازرێته وه ، به اڵم به هۆی  ناعه داڵه تی  و 

ناسه ربه خۆیی ده زگای قه زایی ئێران هیچ وه اڵمێكیان نه داوه ته وه .
سیاسیی  به ندكراوی   نه زه ری ،  محه ممه د  ئیسنا،  هه واڵده ریی  راپۆرتی   به پێی  
زیندانی  ره جایی شاری  كه ره ج به  ده ست دوو نه خۆشیی دڵ و دیسكی  پشته وه  
له   پزیشكی   پێڕاگه یشتنی   و  مه ره خسی  به بێ  ساڵه    ٢٣ به   نزیک  و  ده ناڵێنێ 
زیندانه كانی  ئێران دا راگیراوه  و به  هۆی  ده ستێوه ردانی  داموده زگا پێوه ندیداره كانی  
ئیداره ی  ئیتالعات ئێستاشی له گه ڵ بێ ئیزنی  ئه وە  نه داروه  بۆ زیندانی  شاره كه ی  

له  ورمێ بگوازرێته وه  و ته نانه ت بۆ جارێكیش بێ مه ره خه سیان پێنه داوه .
ناوبراو له  نامه یه ك دا  بۆ ده زگای قه زایی كۆماری  ئیسالمیی ئێران داوای پێدانی  
ده ستێوه ردانی   به   كه   کردووه   ورمێ  زیندانی   بۆ  گواستنه وه ی   و  مه ره خه سی 

ئیداره ی  ئیتالعات، دژایه تی  له گه ڵ كراوه .

پارتی  دێموكراتیكی  گه الن له  توركیه  رایگه یاند كه  هه ر چه شنه  چاالكی یه كانمان 
له  پارلمانی  توركیه  راده گرین.

ئه م پارته  رایگه یاندووه  كه  هه موو چاالكی یه كانی  خۆمان له  پارلمانی  توركیه 
بەهۆی ده سبه سه ركرانی  دوو رێبه ر و چه ند ئه ندامی  ئه م پارته  راده گرین.

وێڕای   ئامه د  شاری   له   گه الن  دێموكراتیكی   پارتی   وته بێژی   بیلگێن،  ئایهان 
دا  بڕیارمان  ئه ندامان  له گه ڵ  به م هه واڵه  گوتی ، پاش وتووێژ و گفتوگۆ  ئاماژه  
نوێنه ره كانمان  و  رابگرین  خۆمان  چاالكی یه كانی   هه موو  توركیه   پارلمانی   له  

بگه ڕێنینه وه  نێو خه ڵك.
له   واز  و  پارلمانن  ئه ندامی   هه ر  پارته   ئه م  ئه ندامانی   ناوبراو،  به  قسه ی  
له   حیزبه   ئه م  ناكه ن.  كۆبوونه وه كان  به شداریی  به اڵم  ناهێنن،  پۆسته كانیان 

پارلماندا ٥٩ كورسی هه یه .
رێبه ری   دوو  دەمیرتاش،  سه الحه دین  و  یوكسك داغ  فیگێن  ده سبه سه ركرانی  
پارتی  دێموكراتیكی  گه الن و چه ند ئه ندامی  دیكه ی  ئه م پار ته ، كاردانه وه ی  توندی  

دژه  به  ئه ردۆغان لێكه وتۆته وه .
هه ڵوێستەی   ئەم  لەبەرامبەر  توركیه   وه زیری   سه رۆك  بیلدریم،  عه لی  بن 
گوتی:  و  نواند  دژکردەوەی  گه الن  دێموكراتیكی   پارتی   پارلمانی  ئەندامانی 
ئه گه ر نوێنه رانی پارتی  دێموكراتیكی  گه الن به شداریی كۆبوونه وه كان نه كه ن و 

نه گه ڕێنه وه  پارلمان خیانه تیان له  خه ڵكه كه یان كردوه .
گوێمه   گوتی :  توركیه ش  سه ركۆماری   ئه ردۆغان،  ته یب  ره جه ب  هاوكات 
ئورووپاشی   لێم ده گیردرێ و  نییه  كه  دژی  سه ركوتی  دژه به رانم  له م ره خنانه  
و  تاوانبار كرد  له  حیزبی كرێكارانی  كوردستان  پشتیوانی  كردن  به   سه بارەت 

گوتی  هه ر كه س به  دیكتاتۆڕم ده زانێ، پێم گرینگ نییه .

چه ند هه واڵی کوردستان
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بــە دوای کــوودتــایــەکــی پــڕ دەســکــەوت بۆ 
ئەمساڵ دا  ژوئیەی  لە  ئاکپارتی  و  ئەردۆغان 
ئەو  دەسەالتی  لەپێش  بەربەستێک  هیچ  ئیدی 
گیانی  بکەوێتە  بێباکانە  تا  نەمایەوە  ــەدا  واڵت
ئــازادیــخــوازان، نــاڕازیــیــان و جــودابــیــران لە 
کوودتایە  ئەو  ئەگەر  تورکیه دا.  سەرانسەری 
سیناریۆیەکی لەپێشدا ئامادەکراویش نەبووبێ 
و  ئـــەردۆغـــان  ویستی  بــە  پــڕ  ئەنجامەکانی 
باشی  بیانوویەکی  و  بــوون  حکوومەتەکەی 
ــاوی لەنێوبردنی  کــەوتــە دەســت تــا لــە ژێــر ن
گولەنیەکان پانتایی سیاسیی تورکیه  پاکسازی 
هەر  بکا.  پراکتیزە  دێرینەکانی  مەرامە  و  بکا 
پێشاندانی  بۆ  فراوانی  مانۆرێکی  لە سەرەتادا 
هێزی جەماوەری رێکخست، ئەوە بە مەبەستی 
ناردنی  و  سیاسی  مەشروعیەتی  پێشاندانی 
دان  رەوایــەتــیــی  بۆ  سه مبولیکیش  پەیامێکی 
ــەوەدا  بە کــردەوەکــانــی داهــاتــووی. بـــەدوای ئ
ــا  رەشــبــگــیــری لـــە  نــێــو ســوپــا و دام ودەزگـ

و  پێکرد  دەســت  زانکۆکان  و  حکوومی یەکان 
بازنەکانی دەوری کۆمەلگەی مەدەنی تەسکتر 
رەوانەی  ئاساییشی  خەڵکی  تەنانەت  کــردەوە 
زیندانەکان کرد، گۆڤار و رۆژنامەکانی داخست 
و جیابیران و رۆژنامەنووسان و کارمەندانی 
قۆڵبەست کرد، لە دوایین هەلوێستی دا هەردوو 
دەمیرتاش  سەالحەدین  هەدەپە  هاوسەرۆکی 
لە  پارلەمەنتاری  دەیــان  و  یوکسک  فیگن  و 
و ســەرۆکــی چەند  پــارتــە  ــەو  ئ لیستی  ســەر 
شارەوانی یەکی باکووری کوردستانی دەستگیر 

کرد.
 لەوانەیە لە روالەت دا شێوازی مامەڵکردنی 
بێ،  جیاواز  لێک  کەمالی یەکان  و  ئــەردۆغــان 
کەمالی یەکان  لەگەڵ  ناکۆکی یەکانی  سەرەرای 
بە یەک ئاراستەدا هەنگاو دەنێ، لە سەرەتاکانی 
نەبوون  کــەم  تورکیەدا  لە  ئاشتی  پــرۆســەی 
ئەوانەی پێیان وابوو ئاکپارتی نیەتی خێری هەیە 
لە مێژووی ئەو  تازە  و دەیهەوێ الپەرەیەکی 
واڵتەدا هەڵبداتەوە و هەم لەسەر ئاستی دەرەکی 
و هەم لە ئاستی نێوخۆدا گرێ کوێرەکانی سەد 
تێپەرینی  بە  بــەاڵم  بکاتەوە.  تورکیه   ساڵەی 
تەنیا  ئەوە  دەرکــەوت،  راستەقینە  رووی  کات 
تاکتیکێک بوو بۆ بەالڕێ دا بردنی رای گشتی لە 
نێوخۆ و دەرەوی تورکیه دا، ئەگەر نا هێزێکی  
خۆی  مــاســکــەوە  ــەو  ئ پشت  لــە  ئیسالمگەرا 
ناسیۆنالیزمی  زیرەکانە  کە زۆر  داوە  حەشار 
ئیدۆلۆژی  لەگەڵ  کەماڵ  مستەفا  تــونــدڕەوی 
ئیسالمی دا تێکەڵ دەکا. بە گرتنی هاوسەرۆکی 
هــەدەپــە و ئــەنــدامــانــی پــەرلــمــان و ســەرۆکــی 
دژە  پرۆسەی  ئــەردۆغــان  شــاەرەوانــی یــەکــان، 
کوودتای گەیاندە ئەوپەڕی خۆی، هەزم کردن و 

تەحەممول کردنی هەدەپە بۆ ئاکپارتی کارێکی 
سەخت بوو، بەتایبەت دوای سەرکەوتنیان لە 
رابردوو و  پارلەمانی یەکەی ساڵی  هەڵبژاردنە 
مەیدانی  لە  هەدەپە  گەورەی  گۆرانکارییە  ئەو 
هۆکاریکی  کرد،  دروستی  تورکیه دا  سیاسیی 
کێشەی  توانیان  کــوردەکــان  کە  ئەوەیە  دیکە 
کورد لە قالبی کێشەیەکی ئیتنیکی بێننە دەرێ و 
بیکەن بەکێشەیەکی ئاکتوێلی سیاسی، ئەوەش 
لە رێگەی دەرفەت دان بە کەمینە و پێکهاتەکانی 
درەختەکەی  سێبەری  ژێــر  بێنە  کە  دیکەش 
لەگەڵ  بەتەنیا  ئانکارا  ئەوجار  ئیدی  هەدەپە. 
کێشەی نەتەوەیی کوردەکان بەروەروو نەبوو، 
بەڵکوو لەگەڵ کێشەیەک دەست و پەنجەی نەرم 
بــەرۆژەڤ بوو،  پارلەمان دا  لە  دەکرد کە هەم 
کوردنشینەکان  شارە  خەڵکی  پشتیوانیی  هەم 
و کەمینەکانی دیکەشی لەگەڵ بوو. لە الیەکی 
ــە ئــاشــکــرا دژایــەتــیــی  ــکــەشــەوە هــەدەپــە ب دی
دەکا  تورکیه دا  لە  دەولەتداری  باوی  روانگەی 
دامـــەزراوە.  بااڵ  نەتەوەی  بنەمای  لەسەر  کە 
و  زیندوو  بزووتنەوە  ئەو  ئاست  لە  دەوڵــەت 
روولەگەشەیەدا دەستەوەستان مابۆوە، کەواتە 
و  بکا  مامەڵە  دەبوایە سیاسیانە  یا  ئەردۆغان 
خۆیان  ئاسایی  ــی  رەوت رووداوکـــان  لێگەڕێ 

گۆڕ  ژێر  ئیمپراتۆریەتەکەی  خەونی  و  بپێون 
بنێ یان ئەوەی کە وەک خەسڵەتی هەمیشەیی 
پەنا بۆ چارەسەری سەربازی ببا و شەڕێکی 
بێجگە  ــەوە  ئ هەلگیرسێنێتەوە.  ماڵوێرانکەر 
دەسەاڵتەکانی  دەیــهــەوێ  ئــەردۆغــان  لــەوەی 
بکاتەوە و پشکی زۆری  پەرلەمان سنووردار 
کۆمارییەکەی  ســـەرۆک  دەفــتــەری  بــۆ  هێز 
پەرلەمانی  خەباتێکی  هەبوونی  بگوازێتەوە. 
کاراش بەربەست بوو لە بەرامبەر ئەو ویستە 

پاوانخوازییەی دا.
نێودەوڵەتی دا  سیاسەتی  لە  کە  ئــەردۆغــان 
کەوتبۆوه  پەراوێزەوە و نەیتوانیبوو پشتیوانی 
ناتۆ بۆ هێرشکردنە سەر کوردەکانی رۆژئاوا 
ــی  ــۆ رووخــان بــەدەســت بــێــنــێ، پــیــالنــەکــانــی ب
رێژێمەکەی ئەسەد شکستی هێنابوو، لە دنیای 
تۆمەتبار  داعــش  لە  پشتیوانی  بە  دەرەوەدا 
هەاڵیساند  دیــکــەی  شەڕێکی  ئــاگــری  ــرا،  دەکـ
حەسانەی  بـــرد.  لــەبــار  ئاشتی  ــرۆســەی  پ و 
و  راگرت  کوردەکانی  پەرلەمانتارە  پەرلەمانی 
شارەکانی میلیتاریزە کرد و چەندین دێهات و 
ناوچەی کوردستانی وێران کرد و ژمارەیەکی 

زۆر خەڵکی بێتاوانی کردە قوربانی.
ــی مۆدێرن  ــەت  پــرۆســەی دامــەزرانــی دەول
و  سرینەوە  لەگەڵ  بوو  هاوکات  تورکیەدا  لە 
پەراوێزکردنی ئەوانی دیکە، بەردەوام بوون و 
پایەداربوونی ئەو دەوڵەتەش پێویستی بە چەند 
فاکتێک هەبوو کە تا ئێستاش نوخبەی سیاسیی 
تورکیه  پێیەوە پابەندن، بۆ نموونە هەوڵدان بۆ 
پێکهاتە  کردنی  یەکڕەنگ  و  کردن  یەکدەست 
نەتەوەی  تاکە  کردنی  دروســت  و  جیاواەکان 
تورک، هەروەها نێوەندگەراییەک کە بە پشتیوانی 

ماشێنی  مەبەستە  ئەو  بۆ  دەپــارێــزرێ.  سوپا 
سەرکوتی نەتەوەی بااڵ دژی کوردەکان کەوتە 
کار و بە درێژایی نزیکەی سەدەیەک سیاسەتی 
تواندنەوە و لە نێوبردنیان گرتە بەر. ئەردۆغان 
دەبوایە بە شێوەیەک وەفاداری خۆی بۆ ئەو 
دابا،  پێشان  دەوڵەتداری دا  لە  کالسیکیە  بنەما 
لــە ســەدســاڵــەی  کــە وردە وردە  تــایــبــەت  بــە 
دامەزرانی کۆماری تورکیه  نزیک دەبێتەوە. ئەو 
دەیهەوێ تێکهەڵکێشیەک لە نێوان عەزەمەت و 
فەخامەتیی ئیمپراتۆریی عوسمانی لە الیەک و  
بکا و سەرەنجام  دیکەوە  لە الیەکی  کەمالیزم 
بەرگێکی ئیسالمی بەسەر لیبرالیزمەکەی دا بکا. 
کۆنسێپتەی  ئەو  باکوور  کوردانی  خەباتی 
ئەردۆغان و ئاکپارتی تووشی قەیران کردووە، 
بە  لە سەرەتاوە  تورکیه  هەر  کە  راستە  ئەوە 
تورکیه ی رۆژهەالتی و رۆژئاوایی  سەر دوو 
ــەکــەی دا  ــی ــاوای ــووە، لــە بــەشــە رۆژئ ــەش بـ دابـ
ئەوەی  بەبێ  بــووە  باو  مۆدێلی  سێکوالریزم 
مــەبــەســت دێــمــوکــراســی بــووبــێ و لــە بەشە 
کــردن  میلیتاریزە  بــە  رۆژهــەالتــی یــەکــەشــی 
ئێستا  بەاڵم  بووە،  بەرێوەبردن  باوی  مێتۆدی 
لە بەشە رۆژهەالتی یەکەی دا میلیتاریزەکردنیش 
ناتوانێ ئەو یەکگرتووییە زۆرەملی یە بپارێزێ. 

سیاسیی  هۆشیاری  کە  ئەوەیە  هۆکارەکەشی 
چۆتە  خەڵک  جۆراوجۆرەکانی  توێژە  و  چین 
سەرێ و بازنەی خەبات فراوانتر بۆتەوە و لە 
خەلکی  و  شارەکان  نێو  هاتۆتە  شاخەکانەوە 
ئاسایی خاوەندارێتی لە پرسی سیاسیی خۆیان 
لە  قــورســایــی دەوڵـــەت  ــەو مێتۆدە  ئ دەکـــەن، 
لەگەڵ  دەیهەوێ  و  خوارێ  دێنێتە  کوردستان 
نیە  لــەخــۆرا  بکا.  رامــی  مــەدەنــی دا  ساختاری 
سینگی  بەرەو  رمەکەی  نووکی  ئەردۆغان  کە 
ئەو کەسانە راگرتووە کە پێشەنگی ئەو جۆرە 
بەوە  ئــامــاژە  ــرێ  دەک کۆتایی دا  لە  خەباتەن. 
ئــەردۆغــان  نــەتــەوەکــەی  ــەت-  بکەین کە دەولـ
نەک  ئێستا  و  داوە  خــۆی  ئیمتحانی  لەمێژە 
لــە بەشەکانی  بــەڵــکــوو  لــە کــوردســتــان  هــەر 
رەشبگیرییەکانی  دوای  بە  تورکیەش  دیکەی 
ئەو دواییەدا لەگەڵ کۆمەڵێک پرسی هەستیار 
فشارێکی  هــاوکــات  و  دەبــێــتــەوە  بــــەرەوروو 
نێودەوڵەتیشی لەسەرە کە ناتوانێ تا کۆتایی لە 
ئاست ئەو فشارە جیهانی یەدا کەمتەرخەم بێ. 
ئەردۆ غان هەر بەرگێکی دیکە بە سەر دەوڵەت 
مل  ناچارە  کۆتایی دا  لە  بکا،  کــەی دا  نەتەوە  ـ 
بدا، ئەویش  بە داخوازیی سیاسیی کوردەکان 
و  مــەدەنــی  خەباتی  ماشێنی  کــە  کاتێک دا  لــە 
لە  بێجگە  باکوور وەرێکەوتووە و  لە  سیاسی 
ساڵە،  چەندین  ئامادەکاری  و  فەرهەنگسازی 
خاوەندارێتی لە پرسێکی رەوای سیاسی دەکا 
کە نەک هەر بە گرتنی رێبەرانی سیاسی بەڵکو 
هیچ هەنگاوێکی دوژمنکارانە ناتوانێ رایبگرێ 

یان پاشگەزی بکاتەوە.

کوردستانی

،،کوردەکان توانیان کێشەی کورد لە قالبی کێشەیەکی ئیتنیکی بێننە دەرێ و بیکەن بەکێشەیەکی ئاکتوێلی 
سیاسی، ئەوەش لە رێگەی دەرفەت دان بە کەمینە و پێکهاتەکانی دیکەش کە بێنە ژێر سێبەری درەختەکەی 
لەگەڵ  بەڵکوو  نەبوو،  بەروەروو  نەتەوەیی کوردەکان  کێشەی  لەگەڵ  بەتەنیا  ئانکارا  ئەوجار  ئیدی  هەدەپە. 
کوردنشینەکان و کەمینەکانی دیکەشی لەگەڵ بوو ،،کێشەیەک دەست و پەنجەی نەرم دەکرد کە هەم لە پارلەمان دا بەرۆژەڤ بوو، هەم پشتیوانیی خەڵکی شارە 

باکوور لە بەردەم هەڕەشەیەکی نوێ دا 

سۆران عه لیپوور

چه ند هه واڵی 
ئێران

دامەزراندنی نوێنەرایەتیی یەکیەتیی ئورووپا لە تاران 
ناکۆکی لێکەوتەوە

نوێنه رانی  ئه مریكا ده یانه وێ  گرێبه ستی  »بوئینگ« هه ڵوه شێننه وه 

بانگەوازی لێبوردنی نێونەتەوەیی لەسەر ئازاد کردنی ٨ 
زیندانی سیاسیی مانگرتوو

سه دی  ١4ی موعتاده كانی  ئێران ته مه نیان 
له  نێوان ١4 بۆ ١٩ ساڵ دایە

ئورووپا  یەکیەتیی  کە  ئەوەی  هەواڵی  باڵوبوونەوەی  دوابەدوای 
دەیهەوێت لە شاری تاران نوێنەرایەتی دابمەزرێنێ ئەو هەواڵە لەگەڵ 

کۆمەڵیک هەڵویستی توندی بناژۆخوازەکان رووبەروو بوویەوە.
بەرپرسی  الریجانی  جەواد  محەممەد  هەڵویست دا  یەکەمین  لە 
بە  ئەوکارەی  ئێران«  قەزایی  دەزگای  مرۆڤی  مافی  »ناوەندی 
کردەوەیەکی سیاسی یا نە و مەبەستدار ناوبرد و رایگەیاند کە ئامانجی 
لەگەڵ  زیاترە  گرتنی  پێوەندی  و  دەستێوەردان  رۆژئاوایی  واڵتانی 
چاالکانی مەدەنی لە ئێران. ناوبرا لە درێژەی قسەکانی دا بە ئاماژەدان 
رێکخراوی  پێشووی  رێپۆرتێری  شەهێد  ئەحمەد  راپۆرتەکانی  بە 
راپۆرتەکانی  کۆی  ئێران،  مرۆڤی  مافی  کاروباری  لە  نێونەتەوەیی 
ناوبراوی رەت کردەوەو، لەم بارەوە گوتی: ئێمە هەموو ئەو راپۆرتانە 
تەمان  بە  ئێستاش  کە  دەزانین  واڵت  چەند  دوژمنانەی  سیاسەتی  بە 

نوێنەرایەتی لە تاران دامەزرێنن.
هەروەها لەم پێوەندی یە دا رۆژنامە »کیهان« دامەزراندنی نوێنەرایەتی 
یەکیەتیی ئورووپای لە تاران بە شانۆگەریی سەروبەندی هەڵبژاردنی 

سەرۆک کۆماری داهاتوو لە قەڵەم دا.
شایانی باسە باڵی بناۆژخوازی نزیک بە خامنەیی رایانگەیاندوە کە 
رێگە نادەن نوێنەرایەتیی یەکیەتیی ئورووپا لە تاران  هەبێ و، دەبێ 

دابخرێ.

گرێبه ستی   هه ڵوه شانه وه ی   به دوای   ئه مریكا  نوێنه رانی   مه جلیسی 
فرۆشتنی  فڕۆكه ی  بوئینگ به  كۆماری  ئیسالمیی ئێرانە. ئه وه  له  حاڵێك 
ئێران  به   بوئینگ   فرۆشتنی   لەسەر  ئرمریكا  خه زێنه داریی  كه   دایه  

ته ئکیدی كردوه .
ئه مریکا  نوێنه رانی   مه جلیسی  زۆرینه ی   رێبه ری   مه ک كارتی ،  كوین 
مه به ستی   به   نوێنه ران  حه وتوویه دا  له م  گوتی :  له وه پێش  رۆژ  چه ند 

هه ڵوه شانه وه ی  گرێبه ستی  فرۆشتنی  فڕۆكه  به  ئێران كۆده بنه وه .
فرۆشتنی   تاوتوێكردنی   كۆبوونه وه یه   ئه م  سه ره كیی  مه به ستی  
 ١٧ بڕی   به   ئیسالمی  كۆماری   به   بوئینگ  مسافیرهه ڵگری   فڕۆكه ی  
له   زلهێزه كان  و  ئێران  رێكه وتنی   پاش  مامەڵەیە  ئه م  دوالره .  میلیارد 
الیه ن ده وڵه تی  ئۆباماوه  كراوه  و كۆنگره ی  ئه مریکا پێشتر دژایه تیی ئه م 

رێكه وتنه یان كردبوو.
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   كه   بڕوایه ن  ئه و  له سه ر  كۆماریخوازه كان 
نێوه ڕاست  رۆژهه اڵتی   له   تیرۆریسته كان  بوئینگ،  فڕۆكه كانی   به  
ماڵیی  كومیسیۆنی   سه رۆكی   پێدەکا .  جێگۆڕکێیان  و  ده گوازێته وه 
یان هه ڵوه شانه وه ی   نوێنه رانیش گوتبووی  گه اڵڵه ی  راگرتن  مه جلیسی 
نابێ  ئه مریکا  فڕۆكه كانی   كه   ئه وە یه   بۆ  ئێران  به   بوئینگ  فرۆشتنی  

هیچكات دژی  خه ڵكی  ئه مریکا و هاوپه یمانه كانی  به  كار بێ .

رۆژی سێشەممە، ٢٥ی خەزەڵوەر، رێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی  
لە پاڵپشتی کردنی خۆی لەسەر دۆخی نالەباری ٨ زیندانی سیاسی کە  

دەستیان داوەتە مانگرتن بانگەوازێکی باڵو کردوە.
نابەرپرسانە  ئێران  قەزایی  دامودەزگای  بانگەوازەدا هاتووە کە  لەو 
٨ زیندانی سیاسیی مانگرتووی  کە  رووبەرووی مەرگ بوونەتەوە لە 
زیندان راگرتووە کە دەبێ لە زووترین کات بێ هیچ مەرجێک ئازاد و 

چارەسەریی پزیشکیان بۆ بکرێ.
شایانی باسە ٨ زیندانی کە داکۆکیکاری مافی مرۆڤ و لە چاالکان و 
مامۆستای قوتانخانەکان لە ئێرانن کە ماوەیەکە بە تۆمەتی هەوڵدان بە 
دژی ئاسایشی نەتەوەیی دەسبەسەرکراون و ئێستاش دەستیان داوەتە 

مانگرتن.
رێکخراوەی لێبوردونی نێونەتەوەیی بە لەبەرچاو گرتنی کەمتەرخەمیی 
داکۆکیکارانی  و  رێکخراوەکان  هەموو  لە  داوای  رێژیم  کاربەدەستانی 
مافی مرۆڤ کردووە کە بۆ ئازاد کردنی ئەم ٨ زیندانی یە مانگرتووە 

تێ بکۆشن.

به ره نگاربوونه وه ی   گشتیی  سكرتێری   راوێژكاری   سەرامی ،  حه مید 
ئاماره كان  به پێی   گوتی ،  وتووێژێك دا  له   ئێران  له   هۆشبه ر  مادده ی 
سه دی  ٨٥ی  موعتادانی  ئێران ته مه نیان  له  خوارووی  ٣٤ ساڵ دایە و 
سه دی  ١٤شیان ته مه نیان   نێوان ١٤ بۆ ١٩ ساڵە. ئەوه  به و مانایه یه  كه  

نه سڵی نوێی  ئێران زیاتر هۆگرییان به  مادده ی  هۆشبه ر هه یه .
ناوبراو له  درێژه دا گوتی : نه بوونی  زانیاری  و زانستی  پسپۆڕی  له  
هه مبه ر رووداوه كان و به  تایبه ت ئیعتیاد، بێ ئاگایی و خۆكۆنتڕۆڵنه كردن 
له  هه مبه ر زیانه كان، چێژه  كاتی یه كانی  الوان  و باوه ڕی  هه ڵه ، له  هۆكاره  
سه ره كی یه كانی  پەلکێش بوونی  نه سڵی نوێ بەرەو مادده ی  هۆشبه ره .

هه روه هال سەرامی  ده ڵێ ته نیا نیگه رانیی بنه ماڵه كانی  ئه مڕۆی  ئێران 
تووشبوونی  منداڵه كانیان به  ماددەی  هۆشبه ره  و هه ر بۆیه  ده بێ له الیه ن 
مامۆستاكانی  قوتابخانه  كه  متمانه ترین و خاوێنترین شوێنی  كۆمه ڵگه یه  
وانه ی  به كارنه هێنان و ته نانه ت رێگری  كردن له م مادده یه  بگوترێته وه .

رۆڵه كانیان  تووشنه بوونی   به   بنه ماڵەکان  هه ستیاربوونی   سه ره ڕای  
به  مادده ی  هۆشبه ر، به اڵم سه دی  ٥٥یان پاش ٣ بۆ ٥ ساڵ ده زانن كه  

منداڵه كانیان تووشی مادده ی  هۆشبه ر بوون.



رۆژنامەی5 ژماره:692  30یخهزهڵوهری1395  _ 20ینوامبری2016

ترامپ  دۆناڵد  و  تێپەڕین  ئەمریکا  هەڵبژاردنەکانی 
واڵتــە  ســەرکــۆمــاری  وەک  کۆمارییەکان  بــەربــژێــری 
یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەڵبژێردرا. سەرکەوتنی ترامپ 
جیاواز  شێوەی  بە  ئەمریکادا  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  ناوبراو  وتەکانی  دەکــرێ.  تەتەڵە 
پرسە نێوخۆیی و دەرەکی یەکان دا هەڵاڵسازکەر بوون 
بارگاوی  کورتماوەکان  بەرژەوەندییە  گیانی   بە  و 
کرابوون. دۆناڵد ترامپ بە رستەی ساکار و دروشمی  
بزوێنەر هەستی بەشێک لە خەڵکی هەڵخراند و  وەک 
لە  بەشێک  ئــارەزووی  و  گەورە  ختۆکەدەری خەونی 
گۆڕان  ئۆگرانی  نــاوبــراو،  دەرکـــەوت.  ئەمریکاییەکان 
و  ماندوو  ئەمریکا  ئەمڕۆی  سیاسەتی  لە  ئەوانەی  و 
شەکەت بوون، لە دەوری چەند دروشمێک کۆکردەوە، 

کە بە ئاسانی نەبنە کردار. 
و  ژینگە  بە سەر  پارە  فەزڵی  کۆچبەران،  پرسی    
ئاڵوگۆڕ  هــەروەهــا  و  بــاج  ژینگەپارێزی،  سیاسەتی 
نێوخۆییەکانی  پــرســە  ــە  ل لــەشــســاغــی،  ــای  ــ دەزگ ــە  ل
سەرکۆماری تازە هەڵبژێردراوی ئەمریکان. ئاسایشی 
ئەمریکا  ناوکیی  رێکەوتنی  کەیسی  ناتۆ،  و  ئورووپا 
ــەوە بە  ــداچــوون ــێ ــران، پ ــێ ــەگــەڵ ئ ــی دیــکــە ل ــان و واڵت
دەرەوە  دنیای  لەگەڵ  بازرگانی یەکان  رێککەوتننامە 
لە  روسیە،  لەگەڵ  هەڵکردن  و  قبوڵکردن  هەروەها  و 
دەرەکی یەکانی  پرسە  بە  تایبەت  باسکراوەکانی  خاڵە 
ــاڵــد تــرامــپ شـــارەزا و  ســەردەمــی هــەڵــبــژاردنــن. دۆن
دۆخێکی  و  کــردوە  سەرسوڕمان  تووشی  پسپۆڕانی 
نادڵنیایی خوڵقاندوە.  لۆژیکی سیاسەت و ئیدارەی ئەو 
پیاوە، لە رەوتی تێپەڕینی کات و چوارچێوەی کردەوەدا 
ــراو لــە بــەرنــامــەی  ــاوب دەردەکـــــەوێ. ســەرکــەوتــنــی ن
چۆنایەتی  و  چەندایەتی  بە  ئەمریکادا  ئیدارەکردنی 
پارتی  نێوان  هاوکارەکان، چۆنیەتی رەوتی هاوکاریی 
کۆمارییەکان و نوێنەرەکانیان لە کۆنگرێس و نوێنەران 

لەگەڵ ترامپ گرێدراوە. 
سروشتی سیاسەتی بەڕێوەبەرانی رێژیمی تاران و 
قوواڵیی نەخشەی ئەمریکا بۆ رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە 
فاکتەری سەرەکی لە گۆڕینی روخساری پێوەندییەکانی 
بۆ  ئــاخــونــدەکــان  نــێــوان دوو واڵت دەژمــێــردریــن.  
پاراستنی بایەخی بە ناو »شۆڕشگێڕیی و ئیسالمی« 
لەگەڵ  کراوەیی  بە  ناخوازن  بێ(  قسەش  بە  )ئەگەر 
پێوەندییەکان  کردنەوەی  ئاسایی  بسازێن.  ئەمریکادا 
رەنگە بۆ قۆناخی دوای عەلی خامنەیی یان شڵەژانی 
زیاتری بارودۆخ و خواردنەوەی جامی ژەهری زیاتر 
ئەگەرێکی کراوەترە بێ. ئەو کات مۆرە دەمڕاستەکانی 
تایبەتی  ــە  ب ــاوا و  ــ ــەگــەڵ رۆژئـ ل ــر  ــم راشــکــاوت ــژی رێ
ئەمریکادا دەدوێن و مامەڵە دەکەن. وانە مێژووییەکان 
دەیسەلمێنن، کە هاوکێشەکان لە ئاڵوگۆڕدان و دواڕۆژی 
پێوەندییەکانی ئێران و ئەمریکا لەو هاوکێشەیە بەدەر 
دواڕۆژی  خوێندنەوەیەدا  ئــەو  تیشکی  لەژێر  نییە. 
پێوەندییەکانی دوو واڵتی ئاماژرپێکراو کراوەیە. ئەوە 
پاڵنەری  کە  نێوخۆییەکانن،  و  دەرەکیی  فاکتەرە  کۆی 
هەڵدانەوەی  و  تازە  رێبازێکی  هەڵبژاردنی  سەرەکی 

الپەڕەیەکی نوێی پێوەندییەکانن.
 لە هەڵسەنگاندنێکی گشتی دا پێوەندییەکانی ئەمریکا 
و ئێران بە ســەر سێ بـــژاردەدا دابــەش دەکــرێــن. بە 
گوێرەی بژاردەی یەکەم، واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، 
دەتوانێ رێککەوتننامەی تایبەت بە ناوکی لەگەڵ ئێران 
و  نەرمتر  یان  توندتر  تەوژمی  بە  و  رابگرێ  زیندوو 
لە چوارچێوەی ئەو رێککەوتننامەیەدا، لەگەڵ کۆماری 
ئێرانی یەکان خوازیارن  بکا.  مامەڵە  ئێران دا  ئیسالمیی 
تامی سیاسەتی سەرکۆماری تازەهەڵبژێردراو بکەن و 
درێژە بە گەمەی ناسراو بە »بێنەوبەردە«ی سیاسی 
بدەن. پابەندبوونی ئێران بە رێککەوتننامەی ناوکی بە 
لەگەڵ  بە دیالۆگ  مەرجی یەکالکەرەوە بۆ درێــژەدان 
ئێران دادەنرێ.  سەرکۆماری هەڵبژێردراو لە قۆناخی 
لەسەر  توندی  و  جیاواز  روانینی  بوونی دا  بەربژێر 
دەربڕیوە.  ئێران  لەگەڵ  ئاماژەپێکراو  رێککەوتننامەی 
رەنگاوڕەنگن  هەڵبژاردن  دروشمەکانی  کە  ئاشکرایە، 
و بەشێکی زۆریان تەمەنیان کورتە. دۆناڵد ترامپ لە 
ئاسانی  بە  رێکالمانەی  و  دروشم  ئەو  کۆشکی سپی 
بۆ پراکتیزە ناکرێ و  رەوتی بروکڕاسی دەسەاڵت و 
سروشتی بەرژەوەندی یەکانی واڵت  چارەی ئەو پرسانە 
دەکا. شایانی ئاماژەپێکردنە، کە لە بازنەی سیاسەتی 
واڵتێکی گەورەی وەک ئەمریکادا، گۆڕەپان و دەرفەتی 
جووڵەی سیاسی و بەکارهێنانی تاکتیک بۆ سەرکۆمار 
و داڕێژەرانی سیاسەت زۆرە. دۆناڵد ترامپ پێشینەی 
کاری دەوڵەتداری نییە و بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە 
بوارە  ئەو  بە راوێژکار و شارەزایانی  بێگومان پشت 
کەیسی  سەرکەوتنی  بۆ  کە  ئاساییە،  زۆر  دەبەستێ. 
ئیدارەی ئەمریکا لە ماوەی ٤ ساڵی داهاتوودا، بڕیار و 
هەنگاوەکانیان لەگەڵ دروشمی هەڵبژاردن زۆر جیاواز 
کشانەوەی  سپی  کۆشکی  ئــەوتــۆدا،  دۆخێکی  لە  بن. 
تەواو لە رێککەوتننامەی ناوکیی ئێران ناکاتە بژاردەی 
سەرۆکایەتی دا  سەرەتای  رۆژانــی  لە  ترامپ  یەکەم. 

تێدەگات، کە سروشتی کاری بیزنێس و بازرگانی لەگەڵ 
لە  لێکجیاوازن.  تەواوەتی  بە  ئیدارەی واڵتێکی گەورە 
روخسارێکی  بە  کۆمارییەکان  کە  نییە،  دوور  ئاکام دا 
گرژەوە لە بازنەی رێککەوتننامە ناوکی یەکەدا بمێننەوە. 
بێجگە لەوە، رەنگە ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست بەستێنی هاوکاریی نێوان ئەمریکا و ئێران 
بێگۆمان  ترامپ   بڕیار و هەڵوێستەکانی  زیاتر بکەن. 
هەڵگری سروشت و تایبەتمەندی خۆی دەبن، بەاڵم لە 
کۆتایی دا ناوبراو و هاوکارەکانی لە دەلالقەی کۆشکی 
جیهانی یەکان  و  ناوچەیی  رووداوە  تەتەڵەی  سپی 

دەکەن. 
رێککەوتننامەی  دووهـــەم،  بـــژاردەی  گــوێــرەی  بــە 
ئاماژەپێکراو هەڵپەسێردرێ و کاری پێنەکرێ. لە ئاکام دا 
پێوەندییەکانی دوو واڵت دەگەڕێنەوە سەر دۆخی جاران. 
کۆشکی  دەستپێشخەری  بە  دەگونجێ  بژاردەیە  ئەو 
بە  بەرامبەر  ئەمریکا  پەرچەکرداری  وەک  یان  سپی 
پابەندنەبوونی ئێران بە خاڵ و بەندی رێککەوتننامەکە 
بێ. ترس و دڵەڕاوکە لە ئەگەرێکی ئەوتۆ زۆر بەهێز 
قورسایی  و  تــەوژم  جیاواز  هۆکاری  بە  بــەاڵم  نییە، 
خۆی هەیە. یەکەم، رێککەوتننامەی باسکراو لە الیەن 

و  نەکراوه   واژۆ  ئەمریکا  فەرمی یەکانی  دەزگا  و  دام 
تەنیا مۆری سەرکۆماریان لە سەرە. دووهەم، دۆناڵد 
تڕامپ لە رابردوو رایگەیاندوە، کە خوازیاری دووبارە 
داڕشتنەوەی ئەو رێککەوتننامەیە. سێهەم، کۆمارییەکان 
ئاسانی  بە  و  زۆرایەتین  ئەمریکادا  مەجلیسی  دوو  لە 
مل بۆ ویست و سیاسەتی سەرکۆماری دێموکراتەکان 
نادەن. ئەگەر دۆناڵد ترامپ وەک سەرکۆماری ئەمریکا 
مل بۆ ئەو رێککەوتننامەیە نەدا، رەنگە تەنگژەی زیاتر 
بخوڵقێ. ئەگەر مەجلیسی سێنا و نوێنەران پشتگیری 
پێشووی  سەرکۆماری  بڕیاری  بکەن،  سیاسەتە  ئەو 
پرسی  کە  باسە،  شایانی  هەڵدەپەسێردرێ.  ئەمریکا 
رۆژهەاڵتی  بە  تایبەت  دیکەی  بابەتی  زۆر  و  ئێران 
واڵتە  بەرنامەی  لیستی  یەکەمی  ریزی  لە  نێوەڕاست 
تازە  ســەرکــۆمــاری  نابێ.  ئەمریکادا  یەکگرتوەکانی 
هەڵبژێردراو پێویستە لە نێوخۆدا و بە تایبەت لە پرسی 
هەڵگرێ،  هەنگاو  ئابووری دا  بوژاندنەوەی  و  کۆچبەر 
کە بۆ دەنگدەرانی ترامپ شایانی ئاوڕلێدانەوەن. بێجگە 
رۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  سیاسەت  کایەی  کۆی  لــەوە، 
ئەمریکا  پێوەندییەکانی  تازەی  رایەڵکەی  نێوەڕاست و 
لەسەر هەڵوێست و سیاسەتی کۆشکی سپی بەرامبەر 
لەگەڵ  سیاسەت  لۆژیکی  دەبــێ.  کاریگەر  ئێران  بە 
دەربڕینە  و  جیاوازە  هەڵبژاردنەکان  بردنەوەی  پالنی 
کڕۆکی  هــەڵــبــژاردنــەکــان دا  لــە  تــرامــپ،  ئاگرینەکانی 

سیاسەت و دیپلۆماسیی ئەمریکا داناپۆشن.  
بژاردەی سێهەم، پەڕینەوە لە رێککەوتننامەی ناوکی 
و ئاسایی کردنەوەی پێوەندیی نێوان ئەمریکا و ئێرانە. 
زیاتر  کاتی  بە  پێویستی  بژاردەیە  ئەو  جێبەجێکردنی 
و  کاری بنەڕەتی و هەروەها وەرچەرخانی گەورەیە. 
سەرکۆماری تازە هەڵبژێردراو و تەنانەت  بەربژێری 
ئەمریکا   سەرکۆماریی  پۆستی  بۆ  دێموکراتەکانیش 
پالن و بەرنامەیەکیان بۆ ئەو بژاردەیە نەبوو. شایانی 
داڕێژەری  ئاماژەپێکردنە، کە رێژەیەک سیاسەتکار و 
کە  بەرچاودەکەون،  ئەمریکادا  و  ئێران  لە  سیاسەت 
توند و رەق  بە سیاسەتی  بۆ کۆتایی هینان  ئۆگریان 

بەرامبەر بە یەکتر هەیە. ئەوان لەسەر ئەو باوەڕەن، 
کە خەڵکی ئەو دوو واڵتە و هەروەها رابردووی کۆنی 
هاوکاری و پێوەندییەکانیان خاڵی ئەرێنی زۆری تێدایە. 
لە بەرامبەردا، دژبەرانی ئاساییکردنەوەی پێوەندییەکان 
زۆرن و لە لوتکەی دەسەاڵتی ئێران و ئەمریکادا خاوەن 
بڕیارن. بەرەی کۆنەپارێزی ئێران و رێبەرەکەیان بە 
هەموو سیغەیەک ترسیان لە کرانەوەی زیاتر بەڕوی 
ئەمریکادا هەیە. ئەوان داخران و سەرشاخ بوون لەگەڵ 
ئەمریکا بە سیاسەتی گونجاو دەزانن و بە کردەوەش 
سوودیان لێوەرگرتوە. نیزامی ئێران، لە نێو داڕێژەرانی 
سیاسەت و ستراتیژیی واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکادا 
دایــە.  بــێــزراوەکــان  مــەنــزوومــەی سیستمە  لــە  هێشتا 
کۆماری ئیسالمی بە یارمەتیدەری تێرۆریزم، هەڕەشە 
ئیسڕائیل و هاوپەیمانەکانی واڵتە  لەسەر  و مەترسی 
یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەناسێندرێ. لە روانگەی بەرە 
جیاوازەکانی سیاسەت لە ئەمریکا ، نیزامی ئێران بەو 
فۆڕم و شێوازە، لەگەڵ بایەخ و چوارچێوەی سیاسەتی 

ئەمریکادا ناگونجێ. 
 سەرکەوتنی  بەربژێری دێموکڕراتەکان لە ئەمریکا 
بوو، چونکە  ئەرێنی  و  گونجاو  بژاردەیەکی  ئێران  بۆ 

بەرامبەر بە نیزامی ئێران سیاسەتی ئارامتریان رەچاو 
پرسی  لە  ئێران  دەسەاڵتدارنی  لــەوە،  بێجگە  کــردوە. 
چەند  دێموکراتەکان دا  لەگەڵ  ناوکی  رێککەوتننامەی 
و  کولتوری  کــۆدە  لە  باشتر  و  دەکــەن  دیالۆگ  ساڵە 
بۆ  کۆمارییەکان  دەگـــەن.  یەکتر  دیپلۆماسی یەکانی 
تایبەت کەسیکی وەک دۆناڵد  بە  تاران و  بەرپرسانی 
ترامپ و ستافی داڕێژەرانی سیاسەتی کۆشکی سپی 
بابەتێکی رەقە، کە پێویستی بە کات و راهێنانە. رێژیمی 
تاران خوازیارە، کە کۆشکی سپی لە دوای هەڵبژاردن 
ئاخوندەکان  بــێ.  پابەند  ناوکی  رێککەوتننامەی  بە 
بۆیان  کــردەوە  بە  ئێران  لە  داڕێــژەرانــی سیاسەت  و 
بە  بەرامبەر  ناعەقاڵنی  دژکــردەوەی  کە  دەرکــەوتــوە، 
زلهێزە گەورە و رۆژئاواییەکان، ئێران زیاتر  پەراوێز 
دەخا. ئەوان بۆ نێوخۆ و لە بەرەی مێدیا و دیپلۆماسی دا 
ــان دووپـــــات و چــەنــدپــات  ــەک ــۆن ــە ک دروشــــم و وتـ
دەکەنەوە، بەاڵم لە کردەوەدا بڕیار و سیاسەتەکانیان 
واڵتە  بەرپرسانی  هەڵناچنن.  تێپەڕ  کفوکوڵی  لەسەر 
یەکگرتوەکانی ئەمریکاش بە سروشت لەسەر بناخەی 
سیاسەت  خــۆیــان  درێژخایەنەکانی  بــەرژەوەنــدیــیــە 
دەکەن و ژێرخان و سەرخانی سیاسەتی دەرەوەیان 
نێوان  دیپلۆماسیی  و  سیاسەت  هەڵسەنگێندراوە. 
واشنگتۆن و تاران، لەگەڵ رایەڵکەی رووداوە خوازراو 
و نەخوازراوەکان دا هاوبەندە و رەنگە هاوکێشەی هێز 
لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست، دوو واڵت زیاتر کۆکاتەوە 

یان لە یەکتر دووریان کاتەوە. 
رێبازی سیاسەتی نێوان دوو واڵت لە ماوەی نیزیک 
بە چوار دەیەدا، ماسولکەکانی بڕیار و سیاسەتی نەرم 
و خۆشکردوە و لە هەر دووک بەرەدا چاوەکان لەسەر 
یەکتر  تیژ و کراوەن. ئەمریکا و رۆژئاواییەکان شارەزای 
بڕیاردان  کە  دەزانــن،  و  ئێرانن  دەسەاڵتی  سروشتی 
لەو واڵتە بە چ کاناڵێک دا تێدەپەڕێ و چ دزگایەک لە 
و  دیپلۆماسی  دەزگای  بێگومان  دەدا.  بڕیار  کۆتایی دا 
بڕیاردانی ئێران بۆ رۆژئاواییەکان سەرئێشەی زۆرە، 
کولتوری  بــە  بــڕیــاردەرەکــان  و  سیاسەتکار  چونکە 

دیپلۆماسی  ــای  ــ دەزگ خــۆیــان  نــەریــتــی  و  تــەفــرەدان 
هەڵدەسووڕێنن. تێڕوانینی رۆژئاواییەکان بۆ سیستمی 
تەواو  و  کامڵ  ئێران دا  لە  بڕیار  دەزگــای  و  سیاسی 
ئێران  دەسەاڵتی  دەزگــای  خۆیان  پێوانەی  بە  و  نییە 
تازە  سیاسەتمەدارە  لە  زۆر  بەشێکی  هەڵدەسەنگێنن. 
کارە رۆژئاواییەکان، لە دوو روویی سیاسیی نیزامی 
کۆنەکارەکانیش  تێ ناگەن.  پێویست  وەک  ئاخوندەکان 
لە  گەلەکانیان،  و  واڵت  بەرژەوەندییەکانی  پێناوی  لە 
راوی  و  دەبوێرن  خۆیان  ئێران  نیزامی  راستیی  زۆر 

شیرینیەکان دەکەن. 
ــوەڕاســت، ئــاڵــوگــۆڕی  ــێ بـــارودۆخـــی رۆژهـــەاڵتـــی ن
تــەوژمــی  و  ئــێــران  جیرانەتی  لــە  هــتــد.  و  ــەاڵت  دەســ
کاریگەریان  تێکڕا  بە  ئێران  نێوخۆییەکانی  ئاڵوگۆڕە 
ئیسالمی  نیزامی  و  ئەمریکا  نێوان  پێوەندیی  لەسەر 
ــی رێـــژەی قــەیــرانــەکــان و  ــوون لــە تـــاران دەبـــێ. زۆرب
پەلهاویشتنی ئێران لە رێگا و کاناڵی ئایینی و دەستە 
ئاخوندەکانی  مانۆڕی  مەیدانی  کرێگرتە،  گرووپی  و 
تایبەت  بە  و  گــۆڕاون  هاوکێشەکان  کــردوە.  ــر  زۆرت
زلهێزەکانی  ئێران،  کۆنەرقەبەری  عێڕاقی  الوازبوونی 
وەک ئەمریکا و رۆژئاوا ناچار دەکا، کە ئێران لەسەر 
پرس و داهاتووی ناوچەکە پەراوێز نەخەن. وانەکانی 
سیاسەت دەیسەلمێنن، کە دەوڵەتەکان لەسەر ئەرزی 
چرا  بەرژەوەندییەکانیان  و  ــەن  دەک سیاسەت  واقــع 
جیهانی  لە  دەرەکی یه کانن.  پێوەندییە  مەشخەڵی  و 
سیاسەت دا دوژمنایەتی یان دۆستایەتی هەتا سەر نییە 
و پێوەندیی ئێران و ئەمریکاش لەو یاسا باوە بەدەر 
نییە. ئۆباما و دێموکراتەکان دەرگای ئەو پێوەندییانەیان 
زیاترکردنی  و  گەشەپێدان  و  کردۆتەوە  ئێران  لەگەڵ 
بە  ئێران  پابەندبوونی  کە  فاکتەر،  کۆمەڵێک  بە  بەندە 
ئەو  سەرەکیی  کۆڵەکەی  بە  ناوکی  رێککەوتننامەی 
پەرەگرتنی شەڕەدندوکەی  پێناسە دەکرێ.  پێوەندیانە 
هاوشێوەی شەڕی سارد لە نێوان ئەمریکا و روسیە و 
هەروەها بوونی قەیرانی ئوکڕاین و سوریە بە گوێرەی 
ئێران  بۆ  زیاتریان  جووڵەکردنی  دەرفەتی  پێویست 

خوڵقاندوە. 
ســووڕانــەوە  رێژیم  بەرپرسانی  و  ئێران  ئامانجی 
ئامانجی  نییە.  ئەتۆمی دا  رێککەوتننامەی  دەوری  لە 
ــارە  پ و  دراو  ئــازادکــردنــی  ــم  ــژی رێ ــی  ــەران ــوەب ــەڕێ ب
ئابڵوقەی  البــردنــی  و  ســووکــکــردن  بــلــۆکــکــراوەکــان، 
لە  ئێران  گــەورەتــرە.  رۆڵــی  وەرگرتنی  و  ئێران  سەر 
بۆ  کە  لێدەژی،  زۆری  خەڵکێکی  بواری حەشیمەتەوە 
گەورەیە.  بازاڕێکی  رۆژئاواییەکان  واڵتە  و  شیرکەت 
ئابووری  قەیرانی  چارەسەرکردنی  بۆ  تاران  رێژیمی 
واڵت،  ســەر  ئابڵوقەی  تــەوژمــی  ســووکــتــربــوونــی  و 
سفرەیەکی پان و بەرینیان بۆ رۆژئاواییەکان راخستوە. 
و  دەناسن  رۆژئاوا  بەرژەوەندیخوازیی  روحی  ئەوان 
دەخوازن مەیدانی کێبەرکێی نێوان دەوڵەت و شیرکەتە 
کە  بــاســە،  شایانی  بــکــەن.  خۆشتر  رۆژئــاوایــیــەکــان 
رۆژئاواش لە پرسی پەرەپێدانی زیاتری بازرگانی لەگەڵ 
ئێران و زۆر واڵتی دیکەی هاوشێوەدا مەیلێکی کۆن 
و هەستێکی تێرنەبوویان هەیە. ئەمریکاش لەو نێوەدا 
سەرتۆپی واڵتە رۆژئاواییەکانە و بە چەندان شێواز و 
زلهێزانە  رۆڵی  پەرەپێدانی  و  پاراستنی  هەوڵی  کاناڵ 
مێژووییەکان  تاقیکارییە  دەدا.  بەرژەوەندییەکانی  و 
وەک  زلهێزێکی  ستراتیژی  قوواڵیی  کە  دەیسەلمێنن، 
و  واڵت  بەرژەوەندیی  و  سوود  دابینکردنی  ئەمریکا 
ئەمریکاش  و  ئێران  پێوەندییەکانی  خۆیانە.  نیشتمانی 

رەچاوی ئەو یاسا باوەی سیاسەت دەکەن.
 راستیی و حەقیقەت، لە کڕۆکی سیاسەت دا جێگایان 
لەرزۆرکە. دابینکردنی بەرژەوەندییەکان، رازاندنەوەی 
ویست و داخوازەکان، هەوڵدان بۆ مانەوە و قۆستنەوەی 
دەرفەتەکان جەوهەری راستەقینەی سیاسەت پێکدێنن. 
هەڵخڕاندنی  بە  بڕیار  ــژەرانــی  داڕێ و  سیاسی یەکان 
هەستی مرۆڤەکان شەڕی باوەڕ و ئامانجەکانی خۆیان 
دەکەن. مرۆڤەکان بە کردەوە لە جیهانی پێشکەوتوو و 
داواکەوتوودا دەرفەتی قوتبوونەوەی سیاسەتکارەکان 
بیرکردنەوە  و  لۆژیک  پڕۆسەیەدا  لەو  و  دەڕەخسێنن 
دەرەقەتی هەست و کفوکوڵی تێپەڕ نایەت. چاوەڕوانی 
بە  دەتوانێ  تڕامپ  دۆناڵد  کە  بزانین،  و  دەبین  کات 
ستایلی سەرکەوتن لە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی و 
هەروەها هات و هاواری هەڵبژاردن، ئەسپی هەوەسی 
سپی دا  کۆشکی  لە  کە  ئاشکرایە،  تــاوبــدا؟  سیاسەت 
تێدەکۆشی  دۆناڵد ترامپ بە ستایل و شێوازی خۆی 
بەرژەوەندییەکانی واڵتەکەی بپارێزێ و ئەو کۆشکە بە 
ئاسانی ناکرێتە کلوبی بازرگانەکان. ترامپ لە کۆشکی 
لەو  و  بکا  یــاری  سیاسەتکارێک  رۆڵــی  ناچارە  سپی 
لە  یارمەتی دەدەن.  گۆڕەپانەدا زۆر مێشک و دەست 
بیرمان بێ، کە  باڕاک ئۆباما بە دروشمە گەورەکانی 
ناتەباکانی  دروشمە  بە  دۆناڵدیش  و  نەگۆڕی  زۆری 
و  گــۆڕاوە  سیاسەت  سروشتی  ناگۆڕێ.  بۆ  زیاتری 
پڕۆسەی  لە  تاک  دەنگدانی  چۆنایەتی  قەیرانی  رەنگە 
ئەمڕۆی  خەمەکانی  هەڵگرتنی  توانای  هــەڵــبــژاردن دا 
و  دەنگدان  بۆ  بایەخ  و  شکۆ  گەڕاندنەوەی  بۆ  نەبێ. 
بیرکردنەوە  و  لۆژیک  پێویستە  تاک،  دەنگوەرگرتنی 

جڵەوی کفوکوڵ و هەستە تێپەڕەکان بگرنەوە. 

نێونه ته وه یی

،،ترامپ لە رۆژانی سەرەتای سەرۆکایەتی دا تێدەگات، کە سروشتی کاری بیزنێس 
و بازرگانی لەگەڵ ئیدارەی واڵتێکی گەورە بە تەواوەتی لێکجیاوازن. لە ئاکام دا دوور 
ناوکی یەکەدا  رێککەوتننامە  بازنەی  لە  گرژەوە  بە روخسارێکی  کۆمارییەکان  کە  نییە، 
بەستێنی  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ناوچەی  ئاڵوگۆڕەکانی  رەنگە  لەوە،  بێجگە  بمێننەوە. 
هاوکاریی نێوان ئەمریکا و ئێران زیاتر بکەن. بڕیار و هەڵوێستەکانی ترامپ  بێگۆمان 
لە دەلالقەی کۆشکی سپی تەتەڵەی رووداوە ناوچەیی و جیهانی یەکان دەکەن ،،هەڵگری سروشت و تایبەتمەندی خۆی دەبن، بەاڵم لە کۆتایی دا ناوبراو و هاوکارەکانی 

هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی ئەمریکا و پرسی پێوەندی یەکانی ئێران و ئەمریکا
 )به شی دووه م و کۆتایی(

عه زیز شێخانی
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و  ره سمی  راگه یه نه   له   که   واڵتانه یه   له و  یه کێک  ئێران 
سه رکۆماریی  هه ڵبژاردنی  باسی  زۆر  ناڕه سمی یه کانی دا 
هه ڵبژاردنی  به ڕێوه چوونی  پــاش  و  پێش  و  کــرا  ئه مریکا 
بابه ت  له   گــه وره   قه باره یه کی  واڵتــه ،  ئــه و  سه رکۆماریی 
کــرا.  تــه رخــان  بــۆ  لێدوانی  و  هه ڵسه نگاندن  و  شــرۆڤــه   و 
سه رووی  له   که   واڵتێکه   ئه مریکا  که   ئــه وه ی  له به ر  یه که م 
له   و  ده گــرێ  جێ  نێونه ته وه یی دا  سیستمی  هه یکه لبه ندیی 
ئێران  سنووره کانی  ته نیشت  له   و  نێوه ڕاست دا  رۆژهه اڵتی 
پێشینه یه کی  ئه مریکا  و  ئێران  که   ئه وه یه   هۆکار  دووه مین  هه یه .  کاریگه ری  حزوورێکی 
به   یه کتر  واڵتــه   دوو  له و  هه رکام  و  هه یه   یه کتر  له گه ڵ  دوژمنایه تی یان  ــژی  دوورودرێـ
مه ترسی و دوژمنی سه ره کیی خۆیان ده زانن؛ هه ر ئه مه ش وایکرد که  به شێکی به رچاوی 
که مپه ینی هه ڵبژاردنه کانی دوو رکه به ری دێموکرات و کۆماریخواز بۆ پرسی ئێران ته رخان 
بکرێ. هه روه ها له م یه ک دوو ساڵه ی دواییش دا ئێران رێککه وتنی ناوکی له گه ڵ ٦ واڵتی 
به هێزی دنیا واژۆ کردووه  که  له  نێو ئه وان دا ئه مریکا کاریگه رترین واڵت له  به سه رنجام 
گه یاندنی ئه و رێککه وتنه  دا بوو، هه روه ها الیه نی سه ره کیی ئێران بوو له و دانوستانانه ی که  
»به رجام«یان لێکه وته وه . به م هۆیانه  له  ئێران دا سه رنجی تایبه ت خرابۆوه  سه ر هه ڵبژاردنی 
سه رکۆماریی ئه مریکا و، به دواداچوونی ئه وه  ده کرا که  کام یه ک له  کاندیداکان سه رده که ون 
نێوان ئه و دوو واڵته  چی  و ده بێته  ٤٥ه مین سه رکۆماری ئه مریکا و دۆسیه ی پێوه ندیی 

لێدێته وه  و سه رکۆماری داهاتوو چ مامه ڵه یه ک له گه ڵ به رجام ده کا. 
هه رچه ند به شێک له و روانین و شرۆڤه  جیاوازانه ی که  له  راگه یه نه  ناڕه سمی یه کانی ئێران دا 
له  مه ڕ ئه و پرسه  هاتوونه  ئارا، له  راگه یه نه  ره سمی یه کانیش دا ره نگیان داوه ته وه  و وه ک 
یه ک ده چن، به اڵم له م وتاره دا روانین و شرۆڤه  جیاوازه کانی نێو راگه یه نه  ناڕه سمی یه کان 
له گه ڵ  پێوه ندی  له   روانین  جۆر   ٣ ده کرێ  سۆنگه وه   له م  و،  لێکدانه وه   بنه مای  ده کرێنه  
هه ڵبژاردنی سه رکۆماریی ئه مریکا و سه رکه وتنی ترامپ ده ستیشان بکرێ. شایانی باسه  
له م پۆلێن به ندی یه دا چه شنێک رێکاری ساده سازی و گشتاندن ره چاو کراوه ؛ چونکه  له  نێو 
هه ر ته یفه ی که  له  خواره وه  باسیان ده کرێ، روانین و بۆچوونی جیاواز به رچاو ده که وێ 

و، وا نییه  که  هه ر ته یفه ی روانین و بۆچوونێکی یه کسانی له  قالبدروایان هه بێ. 
روانینی یه که م: 

ماوه یه دا  له و  ریفۆرمخوازتان  و  ده وڵه ت  به ره ی  سه ربه   رۆژنامه کانی  سه یری  ئه گه ر 
کردبێ، هه ر له  مانشێتی رۆژنامه کانیان بۆتان ده رده که وت که  ته یفی میانه ڕۆ و ریفۆرمخواز 
به رژه وه ندیی  و  مه سڵه حه ت  به   زیاتر  کلینتۆنیان  به  زۆری)عمدتا( سه رکۆماریی هیالری 
ده ورانێکی  ئۆباما  بــاراک  سه رکۆماریی  سه رده می  ــه وه   وان روانگه ی  له   ــی.  ده زان ئێران 
که م وێنه  بوو له  مێژووی پێوه ندییه کانی ئێران و ئه مریکا دا؛ ئۆباما رویکه ردێکی نه رمتری 
به  نیسبه ت ئێران هه بوو و له  ده ورانی ویش دا رێککه وتنی ناوکی واژۆ کرا. ته نانه ت له  نێو 
شرۆڤه کارانی ریفۆرمخواز دا که سانێک هه بوون که  ده یانگوت رۆژێک دادێ که  ئێران ئاخ 
بۆ ده ورانی ئۆباما هه ڵده کێشێ. ئه وانه  هیالری کلینتۆنیان به  درێژه ده ری رویکردی ئۆباما 
ده زانی و هه رچه ند ده یانگوت له وانه یه  ریتمێکی توندتر و سه ختگیرانه تر له مه ڕ ئێران بگرێته  

به ر. 
ئه م گرووپه  به  سه رنجدان به  مێژینه ی مامه ڵه ی توند و ره قی سه رکۆماره  کۆماریخوازه کانی 
ئه مریکا له گه ڵ ئێران و، لێدوانه  توند و هه ڕه شه ئامێزه کانی دۆناڵد ترامپ سه باره ت به  ئێران 
و بردنه  ژێر پرسیاری رێککه وتنی ناوکی و، ناڕوونی پالن و به رنامه کانی، نیگه رانی هاتنه  
ئه وه ی  له به ر  تایبه ت  به   نین.  خۆشحاڵ  سه رکاری  هاتنه   به   و  بوون  ترامپ  سه رکاری 
که  شیمانه  ده کرێ له  کابینه که ی دا و به  تایبه ت له  تیمی سیاسه تی ده ره وه  دا له  که سانی 

توندڕۆی کۆماریخواز، که  هه ڵوێستی توندیان له  هه مبه ر ئێران هه یه ، که ڵک وه رگرێ. 
روانینی دووه م: 

روانینی دووه م پێی وایه  که  جیاوازییه کی ئه وتۆ له  نێوان دێموکرات و کۆماریخوازه کان 
به رته سک  بۆ  هه وڵدان  و  دوژمنایه تی  له   ئۆردووگا  هــه ردووک  و  نیه   ئێران  نیسبه ت  به  
کردنه وه ی ئێران هاوبه شن و ته نیا له  تاکتیک ومیتۆده کان دا جیاوازییان هه یه . هه ڵگرانی ئه م 
روانینه  به  زۆری ئوسوولگه راکانن که  وێکچوویی زۆریان له گه ڵ بۆچوونی فه رمی بنیاته  
حاکمییه ته کان هه یه . ئه وان وا ده نوێنن که  به الیانه وه  فه رق ناکا که  کام یه ک له  کاندیداکان 

ده بنه   سه رکۆمار. 
ــه ر مه لێک کــه  جــیــاوازیــیــه ک لــه  نــێــوان دێــمــوکــرات و  ئــوســوولــگــه را تــونــدئــاژۆکــان ه
کۆماریخوازه کان به  نیسبه ت ئێران قایل بێ، به  توندی سه رکۆنه  ده که ن و ته نانه ت نیگه رانی 
له   وه رگرتن  که ڵک  بۆ  ده ستکرد«  »ترسی  به   ترامپ  له  سه رکۆماریی  ریفۆرمخوازه کان 

هاوکێشه  سیاسی یه  نێوخۆییه کان دا ناوزه د ده که ن. 
ئه وه نده ی که  ده گه ڕێته وه  سه ر ته یفی ئوسوولگه را پێویسته  ئاماژه  به  دوو خاڵ بکه ین: 
و  رویکه رد  نیسبه ت  به   نیگه رانی یه ک  ئه وانیش دا  لێکدانه وه کانی  و  لێدوان  قوواڵیی  ١(له  
سیاسه ته کانی ترامپ له  هه مبه ر ئێران به دی ده کرێ. ٢(ره وته  توندڕه وه کان له  دنیادا به  
هاتنه  سه رکاری یه کتر خۆشحاڵن. سه یری ره وته  راسیسته کانی ئورووپا بکه ن که  چۆن به  
بردنه وه ی ترامپ شاگه شکه  بوون. له  ئێرانیش دا ئوسوولگه را توندڕه وه کان سه رکۆماریی 
ترامپ له  به رژه وه ندیی خۆیان دا ده بینن. به تایبه ت ئه وانه ی که  موخالیفی به رجام بوون و 
به م پێیه  دروست کردنی هه رچه شنه  کۆسپێک له  الیه ن ئه مریکا له سه ر رێی جێبه جێکردنی 
به رجام، وه ک به ڵگه یه ک بۆ بێ متمانه یی به  ئه مریکا له قه ڵه م ده ده ن. به  گشتی هه رچه شنه  
سه ختگیری  و هه نگاوی دژبه رانه ی ئه مریکا له  هه مبه ر ئێران، وه ک بیانوویه ک بۆ هێرش بۆ 

سه ر به ره ی ده وڵه ت و ریفۆرمخواز ده قۆزنه وه . 
روانینی سێهه م:

خاوه نانی ئه م روانینه ش پێیان وایه  ده بێ چاوه ڕوان بن و له  هه ر چه شنه  هه ڵوێستێکی 
له گه ڵ  ده بێ  جیاوازه   سه رکۆمار  ترامپی  چونکه   پارێزن؛  خۆ  ترامپ  هه مبه ر  له   به په له  
ترامپی سه رده می بانگه شه کانی هه ڵبژرادن. یه که م: سیستمی حاکمییه تی ئه مریکا ئیجازه ی 
پێ نادا که  ترامپ به  که یفی خۆی بجووڵێته وه  و مه یدانی لێ به رته سک ده کاته وه . دووه م: 
ئه وه نده ی که  له  به رنامه کانی ترامپ ده خوێندرێته وه ، ترامپ ته رکیز ده خاته  بواری نێوخۆیی 
رێککه وتنی  سێهه م:  ده گرن.  دواتــردا جێ  ئه وله وییه تی  له   ده ره کی  پرسه کانی  و  ئه مریکا 
بڕیاری  بــاره وه   له م  ئه مریکا  سیستمی  کۆی  و  ئه مریکاشه   ده وڵه تی  قازانجی  له   ناوکی 
داوه  و په یمان شکێنی ئه مریکا زیان له  پرێستیژی ئه مریکا ده دا. له  الیه کی دیکه ش ئێران 
به  نیسبه ت ده ورانی بووشی کوڕ، به هێزتر بووه  و ئه مریکاش ئه و تاکه  زلهێزه ی که  له  
سه ره تای ده یه ی یه که می سه ده ی بیست دا یه کالیه نه  ده جوواڵیه وه ، نه ماوه . ئه گه ر ئێران 
هه روا پابه ندیی به رجام بێ، هه رچه شنه  کرده وه یه کی پێچه وانه ی ئه مریکا، دروست کردنی 
کۆده نگی له  دژی ئێران سه ختتر ده کا. به م شیکردنه وه یه  که  هه ندێک شرۆڤه کار  سه رکه وتنی 

ترامپ به  قازانجی ئێران ده زانن. 
 

سه رکه وتنی ترامپ و روانینه  جیاوازه کان
 له  ئێران دا

و  میدیایی  بەهێزی  ــامــرازی  ئ بــەبــێ 
ــە جـــۆران  ــدن کــە بــەجــۆرێــک ل ــان ــەی راگ
کۆمەڵگە  چــاالکــی یــەکــانــی  کــۆنــتــرۆڵــی 
و  ژیانی دروست  ناتوانێ  دەکەن، واڵت 
بێ گرێوگۆڵی خۆی درێژە پێ بدا. پاش 
و  حکوومەتە سەرەڕۆ  هاتنە سەرکاری 
دەخەنە  دەســت  کە  ئایدیۆلۆژیستەکان 
ئایدیۆلۆژی  و  رێساکان  و  یاسا  هەموو 
وەک ئامراز و خەڵک وەک کۆیلە بۆ مانی 
سیاسیی خۆیان بە کار دێنن، ژیانی میدیا 
و راگەیەنەکان و ساڵمەتی ئاشکراکردن 
دەکەونە  زانیارییەکانیش  لەقاودرانی  و 
بڵێین  ــن  ــیـ ــوانـ دەتـ و  مـــەتـــرســـی  ــەر  ــ ب
حکوومەتانەدا  چەشنە  لەو  راگەیەنەکان 
ئامانجەکانن  سەرەتاییترین  لە  یەکێک 
و  لەباربردن  هەوڵی  حکوومەتەکان  کە 

دەستەمۆکردنیان دەدەن.

دەستەمۆکردنە  ــەو  ئ ئــێــرانــیــش دا  لــە 
بەهۆی نەبوونی پارت و الیەنی ئازاد و 
رێکخراوە کۆنتڕۆڵکەرەکان خێرا گوڕێکی 
قۆناخە  لە  و  دەگــرن  بەخۆوە  توندوتیژ 
ئەو واڵتەدا،  مێژووییەکانی  جۆراوجۆرە 
ــامــەکــان  رۆژن داخـــرانـــی  بــیــنــەری  ئێمە 
ــی  ــ ــوژران ــ ک و  ــران  ــ ــەرک ــەســ ــ ــب دەســ و 
داکۆکیکارانی  و  چاالک  رۆژنامەنووسە 
لە  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەوە  مرۆڤین.  ماڤی 
دوو ماددەدا لە بەشی سێیەمی قانوونی 
کــراوەتــەوە  روون  ئــێــران دا  راگەیاندنی 
ــدا راگــەیــەنــەکــان دەتــوانــن  ــران ــێ ــە ئ »لـ
بیروبۆچوون، رەخنەی بنیاتنەر، پێشنیار، 
بە  بەرپرسان  و  خەڵک  شیکردنەوەکانی 
لەبەر چاوگرتنی چوارچێوەی رێساکانی 
باڵو  کۆمەڵگە  بەرژەوەندیی  و  ئیسالم 
بکەنەوە و بیخەنە بەر دید و رای گشتی 
و  دەوڵــەت  پلەدارێکی  هیچ  هەروەها  و، 
لە دەرەوەی دەوڵەتیش مافی ئەوەی نیە 
گوشار  وتارێک  یان  و  بابەت  چاپی  بۆ 
بخاتە سەر میدیاکان یان ئەوەی بیەوێ 
سانسۆڕ و کۆنتڕۆڵی راگەیەنەکان بکا«

ئیسالمی  کۆماری  لە  میدیا  رەوشــی 
کتێب  و  سینەما  و  هەواڵنێر  لە  ئێراندا 
دامــودەزگــە  هەتا  بگرە  زانکۆکانەوە  و 
زۆر  دیکەوە  جیاوازەکانی  پێوەندیدارە 

کارەساتبارە.
ــاوە  ــەرچـ ــی سـ ــ ــۆرت ــ ــرەی راپ ــوێـ ــەگـ بـ
هەواڵی یە دەرەکی یەکان، ئێران لە نێو ١٧٩ 
واڵتی جیهان دا، خوارتر لە ئۆزبەکستان، 
دەکەوێتە  ئوستوایی،  گینەی  و  سوماڵی 

پلەی ١٦٩ەوە. 
دەڵێن  هەروەها  بێسنوور  هەواڵنێرانی 
پێوەندییە  رێژەیی  باشبوونی  سەرەڕای 
دەرەکی یەکانی ئێران، ئەو واڵتە هێشتاش 
واڵتانی  سەرکوتکەرترین  لە  »یەکێکە 
راپۆرتی  لە  راگەیاندن«.  ئازادی  بواری 
سالی رابــردوودا، ئێران کەوتبووە پلەی 
بەرزتر  پلە  دوو  ئەمساڵ  کە  ١٧١ەوە 

بۆتەوە.
پلەی  بە  ئاماژە  بەبێ  ئیسنا  راپۆرتی 

ئێران
ــازادی راگــەیــانــدن خراپتر  ئـ رەوشـــی 

بووە
تێروتەسەل دا  راپۆرتێکی  لــە  ئیسنا 

دەنووسێ:  ئێران  ناوی  هێنانی  بەبێ  و، 
میدیاکان  و  راگەیاندن  ئــازادی  رەوشــی 
خراپتر   ٢٠١٥ ســاڵــی  بــۆ  جــیــهــان دا  لــە 
تورکەمەنستان،  سووریە،  چین،  بــووە. 
پلەبەندی  لە  ئێریتێرە  و  باکوور  کورەی 
بێسنووردا،  هــەواڵــنــێــرانــی  رێــکــخــراوی 
دوایین  دەکــەونــە  واڵت دا،   ١٨٠ نێو  لــە 

پلەکانەوە.
»کاتێک باسی پارەی نەوت یان پرسە 
رەخنە  و  دەکــرێ  کۆمەڵگە  گرنگەکانی 
سیخۆری  تۆمەتی  دەگیرێ،  دەوڵــەت  لە 
و پــیــالنــگــێــڕی بـــۆ رۆژنـــامـــەنـــووســـان 
چ  ئەمنییەتی یەکان،  هێزە  هەڵدەبەسترێ. 
ئەوانەی  چ  و  میدیا  بەشی  لە  ئەوانەی 
لە دادگــادا کار دەکــەن، هەر بەپێی ئەو 
سەربەخۆکان  رۆژنامەنووسە  تۆمەتانە 
بە  و  دەکـــــەن  زیـــنـــدانـــی  و  دەســـبـــەر 
خوارووی  ئاستەکانی  لە  سەرکوتکردن 
کۆمەڵگەدا بە چەشنێک درێژە بە شەڕی 
دەسەاڵت لە ئاستەکانی سەروو دەدەن.«
روحانی  حەسەن  دیکەوە  الیەکی  لە 
»قەڵەمی  ــبــووی:  وت میدیادا  رۆژی  لــە 
پێدەکرێ؟  چی  بەستراو  زاری  و  شکاو 
قەڵەمەکان  پــڕوپــووچــەوە  بیانووی  بــە 
ــووک و  نــەشــکــێــنــیــن، بـــە بــیــانــووی ســ
ــن.  ــەدەی ــان گـــرێ ن ــ بــیــبــایــەخــەوە زارەکـ
لێگەڕێین ئەو کۆمەڵگەیە ئازادی هەبێ و 
لێگەڕێین ئازادیش بەرپرسانە بێ. ئەمڕۆ 
تەناهی و ئەمنییەت سەرەکیترین شتە بۆ 
بە چەک  تەنیا  وانەبێ  پێتان  بەاڵم  ئێمە، 
دەپــارێــزرێ،  یــان  و،  بــەدی دێ  تەناهی 
دیارە لە جێی خۆی دا چەکیش پێویستە. 
بەاڵم قەلەم چی؟ بەاڵم رادەربڕین چی؟ 

بەاڵم فەرهەنگ؟«
لـــە الیـــەکـــی دیـــکـــەشـــەوە الریــجــانــی 
ئاشکرا ئاماژە بە روحانی دەکا و دەڵێ: 
ــی و  »بـــرای بــەڕێــز تــۆ، بــۆخــۆت زارەکـ
دیکەوە  خەڵکی  رێگەی  لە  و  بەنووسین 
وتوە  جارتان  چەندین  راستەوخۆ  یان 
بۆ فاڵنە رۆژنامەنووس یان فاڵنە سایت 

وشیار ناکەنەوە، یان الی رێبەری گلەیی 
فاڵنە  دادوەری  دەزگــەی  بۆچی  دەکــەن 

رۆژنامەی وریا نەکردۆتەوە.
ــە الی خــەڵــکــی  ــەنـ بــــەاڵم کــاتــێ دەگـ
بۆ  ــگ  دەن میدیاکار،  و  رۆژنــامــەنــووس 
دەڵێن  و  هــەڵــدەبــڕن  میدیاکان  ــازادی  ئـ
قــەڵــەمــەکــان مــەشــکــێــنــن و زارەکـــــان 

مەبەستن!«
ئەوە لێدوانە دووڕوویانانەی رێبەرانی 
نیشاندەری  ئــێــران  ئیسالمیی  رێژیمی 
ناکارامەیی و پاکانەکردنی ئەوانە لە کۆڕ 

و کۆمەڵە گشتی یەکان دا.
ــەرەڕای ئــەوەی روحــانــی لە کاتی  سـ
بە خەڵک کە  دا  بەڵێنی  هەڵبژاردنەکان دا 
من سەرهەنگ نیم، بەڵکوو مافناسم، بەاڵم 
مافی  رێکخراوەکانی  ئاماری  بەگوێرەی 
ئیعدام  رێــژەی  و  ئامار  زیاترین  مرۆڤ 
باشنەبوونی  و  هــەواڵــنــێــران  گرتنی  و 
سەرکۆماری  ســەردەمــی  لــە  میدیاکان 

روحانی دا رووی داوە.
ــڕیــن  ــازادی رادەرب ــەوانــەی دەڵــێــن ئـ ئ
دادەبەزێنێ،  نەتەوەیی  تەناهی  ئاستی 
هیچ وا نیە. هەر کاتێ  بینەری »بەهاری 
تاران« بوووین، دیتوومانە سەرپێچی و 
گەندەڵی ئابووری و... کەم بۆتەوە، بەاڵم 
هەوایەکی  میدیاکان،  کەشی  کاتێ  هەر 

تاڵ دایدەگرێ، گەندەڵیش پەرە دەگرێ.
»ئــەزمــوونــی  ــێــن:  دەڵ کــه   بەناوبانگە 
ئازادی  مرۆیی نیشانی داوە کە چەمکی 
سیاسی لە هەر کۆمەڵگەیەک دا بەگوێرەی 
دۆخی دژبەران و رەخنەگرانەوە پێناسە 
بڵێین  دەتــوانــیــن  چەشنێک  بــە  ــرێ.  دەکـ

ئازادی واتا ئازادیی دژبەران«.
تێگەیشتنە، پرسیارێک الی  بەپێی ئەو 
»ئــازادیــی  کە  ســەرهــەڵــدەدا  هەموومان 
هەنووکەیی  کۆمەڵگەی  لە  راگەیاندن« 
ئێمەدا چ بارودۆخێکی هەیە؟ کە هەمان 
وتارە  ئــەو   نووسەری  پرسیارەیە  ئەو 

خۆی لە واڵمەکەی دەپارێزێ!

سیاسی

رەوشی میدیا لە حکوومەتی ویالیەتی فەقیهی ئێران دا

حەسەن شێخانی

ئێحسان فه تاحی
،،ســــــــــــــــــــــــــەرەڕای و: ته های ره حیمی

ــی لـــە کــاتــی  ــانـ ــەوەی روحـ ــ ئـ
دا  بەڵێنی  هــەڵــبــژاردنــەکــان دا 
سەرهەنگ  من  کە  خەڵک  بە 
ــاســم،  ــن ــاف ــوو م ــکـ ــەڵـ ــم، بـ ــیـ نـ
ــاری  ــام ــەاڵم بـــەگـــوێـــرەی ئ ــ ب
مرۆڤ  مافی  رێکخراوەکانی 
ــژەی  ــن ئـــامـــار و رێـ ــری ــات زی
هەواڵنێران  گرتنی  و  ئیعدام 
مــیــدیــاکــان  بــاشــنــەبــوونــی  و 
روحانی دا رووی داوە ،،لــە ســەردەمــی ســەرکــۆمــاری 

مــرۆیــی  ،،ئەزموونی 
نیشانی داوە کە چەمکی ئازادی 
سیاسی لە هەر کۆمەڵگەیەک دا 
و  دژبەران  دۆخی  بەگوێرەی 
رەخنەگرانەوە پێناسە دەکرێ. 
بڵێین  دەتوانین  چەشنێک  بە 
ئازادیی دژبەران  ،،ئازادی واتا 
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دێموكراتی  حیزبی  گــوتــاری  و  هەڵوێست  سیاسەت ،   
كوردستان لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا، لە پێوەندی 
بــەراورد  بە  كــورد،  نەتەوایەتیی  پرسی  ئێران  و  لەگەڵ 
لەگەڵ رابردووی چاالكی یەكانمان، شێوەی سیاسەتكردنمان و جۆری خەبات و 
لە سیاسەتی  داوە خۆمان  ماوەیەدا هەوڵمان  لەو  گوتارمان، جیاوازی هەبووە. 
پاسیڤ و ناکارای رابردوو دەرباز بكەین. ئاسانترین شێوەی سیاسەتكردن ئەو 
سیاسەتە كڵێشەیە داڕێژراوە بووە كە  لە ٢٠ – ٣٠ ساڵی رابردوودا كارمان پێ 
کردوه  و بە داخەوە هیچ دەرەنجامێکیشی نەبووە. ئامانجی سیاسەت و گوتاری 
حیزبی دێموکرات ئەوەیە کە سیاسەتێكی چاالكتر و كاراتر لە جاران بێنینە كایەوە 
نە  بكەینەوە.  بەرینتر  نەتەوایەتیمان  بدەین مەیدانی خەبات  و چاالكیی  و هەوڵ 
ماف  و ئازادیی كورد تەنیا بۆ ئەو ژمارە خەباتكارەیە كە خەباتی ئاشكرا دەكەن  
و نە كوردی رزگاریخواز و خەباتكاریش تەنیا ئەو ژمارەیەن كە لە سنوورەكان 
 و لە دەرەوەی واڵتن. خەباتی نەتەوەیی ئەركێكی نیشتمانی  و گشتی یە و حزبێك 
چین   هەموو  بەشداریی  بۆ  مەیدان  بدا  هەوڵ  دەبێ  دەكا  نەتەوەیی  خەباتی  كە 
ئامانجێكی هەمەالیەنە و  و توێژەكانی كۆمەڵی خۆی خۆش بكا. رزگاریخوازی 
رزگاریش بۆ هەمووانە. كەوابوو خەبات وەك ئەركیش، ئەرکی هەمووانە. بەاڵم 
هەلومەرج  و دۆخی ژیانی هەموو خەڵك وەك یەك نییە. شوێن  و هەلومەرجی 
حزبی  ئەركی  ئــەوەش  دەكــا.  دیــاری  خەبات  چۆنیەتیی  و  شێوە  خەڵك،  ژیانی 
سیاسی یە كە ئەو مەیدانە بۆ هەمووان بە شێوەی گونجاوی خۆیان هەموار بكات. 
هەوڵی ئێمە ئەوە بووە و هەرواش دەمێنێ كە ئەوەندەی دەرەتان دەبێ مەیدان بۆ 
چاالكانی تریش كە هەلومەرجی ژیانیان وەك هێزی ئاشكرای حزبەكان نییە، پێك 
بێ. ئەوانیش بە پێی شەرایەت  و توانا، بتوانن لەم خەباتەدا بەشدار بن تەنانەت 

ئەگەر خواستەکانیشیان النیکەمی مافەکانی خەڵکی کوردستان لە خۆ بگرێ. 
لەم نێوەدا هێندێک الیەن بە مەبەستی تایبەتی خۆیان، دەستیان بە چەواشەکاری 
کرد وە و هەوڵیان داوە ئەم سیاسەت  و روانگانەی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
ئێمە  بدەن. روونە کە خەباتی  قەڵەم  لە  لە ریفۆرمخوازانی دەسەاڵت  بە الگری 
بۆ بەدەستهێنانی مافی نەتەوایەتیی میللەتەكەمانە. هەر بۆیەش هەموو هەڵوێست  
بۆ  خەباتەش  ئــەو  ــن.  ــژی دادەڕێ راستایەدا  لــەو  كردەوەیەكیشمان  روانــگــەو  و 
لەگەڵ هەلومەرجەكان،  بە هەموو شێوەكانی گونجاو  مافەكانمان  بەدەستهێنانی 
بەردەوام دەبێ تا ئەو كاتەی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان بە هەموو نیاز و 
پشتیوانیشمان  و  دۆستایەتی  دەگات.  خۆی  نەتەوایەتی یەكانی  ویستە  ئامانج  و 
نەتەوایەتیەکانمان  مافە  لە  الیەنە  ئەو  پشتیوانیی  رادەی  بە  الیەنێک  هەر  لە 
رێژیم دا  رێفۆرمخوازی  باڵی  بەرنامەی  لە  نە  ئیستا  تا  ئەوەش  بەستراوەتەوە. 
بووە، نە قەتیش خۆی لێ داوە و نە بڕواشی پێی هەیە. بەاڵم هەموو رووداوەكانی 
كاریگەری  ئێمە،  لەسەر چارەنووسی  درێژخایەن دا  لە کورتخایەن  و  ئەو واڵتە 
مونفەعیل  و  سیاسەتێكی  ئاستیان دا  لە  كە  نییە  وشیارانە  هیچ  هەیە.  خۆیان 
پاسیڤمان هەبێ. البالێک لە رێژیم خۆی ئیدعای ئاڵوگۆڕ لە واڵت  و واڵتداری دا 
دەکا. جا چەندەی بۆ جێبەجێ دەبێ کەیفی خۆیەتی. الباڵەکەی دیکە دروشم و 
قسە و کردار و تەنانەت هەرەشەکانیشی هەروەک رابردوو و بگرە توندتریشە. 
ئەگەر هێندێک جار لە ملمالنێی باڵەكانی رێژیم دا دژایەتی زیاترمان روو لە باڵی 
پاوانخواز بووە، لەو روانگەوە بووە کە پێمان وایە هەتا پاوانخوازی  و دەسەاڵتی 
توندوتیژ زیاتر پاشەكشە بكات، دیکتاتۆری هەنگاوێک زیاتر پاشەکشەی کردوە 
و مەیدان بۆ خۆ دەرخستنی ئۆپۆزسیۆن  و ئازادیخوازانیش هەنگاوێک كراوەتر 

و دەرفەتی مانۆریان زیاتر بووە. 
کوردستان، حیزبی  هێمنانەی خەڵکی  و  مەدەنی  لە خەباتی  پشتیوانی  پاڵ  لە 
دێموکراتی کوردستان لە هەموو شێوازەکانی دیکەی خەبات و لەوانەش خەباتی 
وا  پێیان  کەسانێک  رەنگە  نییە.  غافڵ  چەکداری  خۆسازماندانی  و  پێشمەرگانە 
عیلمی شیمی  بەاڵم سیاسەت  دەکەن.  پارادۆکس دروست  گوتارە  دوو  ئەم  بێ 
و ماتماتیک نییە کە تەنیا یەک رێگاحەل و یەک دەرەنجامی هەبێ. ئێمە حیزبی 
دەکەین.  خەبات  خۆمان  نەتەوایەتیی  مافی  بۆ  و  زەوتکراوین  ماف  میللەتێکی 
رەنگە بۆ حیزبێک کە بە ئامانجی دەستەبەرکردنی زیاتری ئازادی لە واڵتەکەی دا 
دەگرێ،  لە خۆ  کۆمەاڵیەتی یەکان  ئازادییە  زیاتر  داخوازییەکانی  و  دەکا  خەبات 
کەلک  و...  فەرهەنگ  و  بەیان  ئازادیی  زیاتر،  حەقدەستی  ژنــان،  ئازادیی  وەک 
وەرگرتن لە هەموو شێوەکانی خەبات دروست  و پێویست نەبێ بەاڵم بۆحیزبی 
نەتەوەیەک کە گەلەکەی هەمیشە هەوڵی فەوتانی دراوە و دەدرێ، ئەو قەید و 
بەندە نایگرێتەوە. بۆ ئێمە هەموو شیوە خەباتێک، چ بە جیا و چ بەیەکەوە، تەواو 
مەشروع  و دروستە و هیچیشیان نابێ پشتگوێ بخرێن. ئیرادەی بەربەرەکانی، 
چەک  و پێشمەرگە و چیاکانی کوردستان، هەتا ئێستا ئەو میللەتەیان راگرتووە 
و پێشیان لە فەوتان  و توانەوەی گرتووە. لە ناوچەی ئێمەدا نەتەوە و دەسەاڵتی 
زۆر گەورە هەبوون کە ئێستا تەنیا ئاسەوارە میژوییەکانیان ماون. ئەوەی ئێمەی 
پاراستووە ئیرادە و چیاکانی کوردستان  و خەبات  و قارەمانیەتی پێشمەرگە بووە. 
ئیستاش بوونی پێشمەرگە و خەباتی چەکداری بۆ ئێمەی کورد وەک یەکێک لە 
شێوە گرینگەکانی خەبات هەر پێویستە و نابێ هیچ گومانێکمان لەم بارەوە هەبێ. 
و  خەڵکە  لە  بەشێک  پێشمەرگە  و  بەرتەسکە  پێشمەرگە  خەباتی  مەیدانی  بەاڵم 
بدا. مەیدانی خەبات بەرفراوانە   ئەنجام  نەتەوەییەکە  لە خەباتە  دەتوانێ بەشێک 
و خەلکێکی زۆری دیکەش هەن کە بەجۆری دیکە ئەمڕۆ پێشمەرگەن. بۆ ئێمە 
دروست  و زۆریش رەوایە کە ئەو مەیدانە بکەینەوە. چاوپۆشی  و کەمتەرخەمی 
لەم بوارەدا تەنیا زیانەکەی بۆخۆمانە و بەدەستی خۆمان هێزێکی زۆری هەروای 
خەڵک لە مەیدانی خەبات دوور دەخەینەوە. قازانجی سیاسەتی پێشگرتن  و کەڵک 
وەرنەگرتن لە کۆی هێز و پۆتانسیەلی کۆمەڵگه  بۆ خەباتی نەتەوەیی و بەرگری 
لە کردنەوەی ئەو مەیدانە بەرینەی خەبات، لە بەرژەوەندیی کورددا نییە. ئەگەر 
ئێمە هەوڵ بدەین لە هەموو هێز و توانای نەتەوەییمان کەلک وەربگرین و هەموو 
مەیدانەکانی خەبات ئاوەدان رابگرین، تێچووی خەباتمان کەمتر، ئاکامی خەباتمان 

باشتر و رێگای سەرکەوتنمان نزیکتر دەکەینەوە. 

سیاسی

سه عید بێگزاده 

پێشەکی:
لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  ئەوه یکە  لەگەڵ 
رووی کار و تێکۆشانی سیاسی و هەوڵدان 
نەتەوایەتی یەوە  مافی  دەستەبەرکردنی  بۆ 
هەیە،  دەوڵــەمــەنــدی  لــە  ــەژی  ت مێژوویەکی 
بەاڵم لە رووی کار و چاالکیی مەدەنی یەوە، 
تازەکارە. ئەو راستی یە نابێ وا لێک بدرێتەوە 
رۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەت  کــورد  خەباتی  کە 
»مەدەنییەت«.  لە  بــووە  دوور  کوردستان 
تێکۆشانی  و  خەبات  پەیامی  حەقیقەت دا  لە 
حەفتا  لــە  تــایــبــەت  بــە  کــوردســتــان  خەڵکی 
کۆماری  ــی  ــەزران دام بــە  رابــــردوودا،  ساڵی 
حیزبی  پێشەنگایەتی   ــە  ب و  ــان  کــوردســت
دێموکراتی کوردستان، بەردەوام و هەمیشە 
ــە رێــگــای  ــەری ل ــارەسـ ئــاشــتــیــخــوازی و چـ
تائێستایش  و  بووه   وتوێژەوە  و  دانوستان 
درێژەی هەیە. بەاڵم ئەمە تەنیا لە چوارچێوەی 

و،  بــووه   حیزبی دا   – سیاسی  بەرنامەیەکی 
پاشایەتی  نیزامە دەسەاڵتدارەکانی  ماهییەتی 
بنەمای  لــەســەر  کــە  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک و 
سەرکوت و داپڵۆسین بنیات نراوە، ئیزنی بە 
شۆڕبوونەوەی ئەم تێڕوانینە مەدەنی یەی بۆ 

نێو کۆمەڵگه  و گەشەسەندنی نەداوە.
خەباتی مەدەنی لە رۆژهەاڵت:

ــە  ــ ــوازی ی ــ داخ ــی  ــ واڵمـ ئـــەوەیـــکـــە  دوای 
ئاشتیخوازەکانی خەڵکی کوردستان لە الیەن 
رێژیمی کۆماری ئیسالمی یەوە بە سەرکوت 
و پشت گوێخستن درایەوە، حیزبی دێموکراتی 
پێشەنگایەتی داخوازی یەکانی  کوردستان کە 
ــەر  ــب ــەران ــاب ــکــی دەکــــــرد، شــەڕێــکــی ن خــەڵ
ــرا کە  ــەردا تــەحــمــیــل کـ ــەسـ ــاوی بـ ــن و خــوێ
تائێستایش بە شێوازی جۆراوجۆر دریژەی 
هەیە. حاشایش لەوە ناکرێ کە شان بەشانی 
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشانی 
هێزە سیاسی یە کانی کوردستان لە دەرەوەی 
بــزووتــنــەوە  ســەرهــەڵــدانــی  شاهیدی  واڵت، 
بووین  واڵتیش  نێوخۆی  کۆمەاڵیەتی یەکانی 
»مەدەنی«یەوە  پێناسەی  بە  جــار  زۆر  کە 

ناوی هێنراوە و باسی لەسەر کراوە.
ــی  ــ ــەاڵت ــ ــە رۆژه ــی لـ ــ ــەدەن ــ ــی م ــوجــۆڵ جــم
خۆوە  بە  جۆراوجۆری  قۆناغی  کوردستان 
بینیەوە کە ئامانجی باسەکەی ئێرەمان نیە و 

ئەوە لێرەدا باسی لێوە دەکەین تەنیا یەکێک 
لە قۆناغە هەستیارەکانی ئەم بزووتنەوەیە کە 
ئەویش بریتی یە لە قۆناغی »دەربازبوون لە 

بێ تەفاوەتی«.
نەکەوتووینەتەوە  دوور  سااڵنە  لەو  زۆر 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  باس  هەرکات  کە 
تاڵ  واقعیەتێکی  لە  باس  دەسبەجێ  ــرا،  دەک
لە پەراوێزدا بوونی  بە ناوی »کپ بوون و 
رۆژهەاڵتی کوردستان« دەکرا کە باسکردن 
تایبەتە.  باسێکی  بــۆخــۆی  هۆکارەکانی  لــە 
وەک  چاالکی یەکان  هەرچەند  قۆناغەدا  لەم 
نەبوون،  جەماوەری  و  هەمەگیر  ئەمڕۆژانە 
لە  هەر  پچڕپچڕ  جموجۆڵێکی  کۆمەڵە  بەاڵم 
ئارادا بووە کە لەگەڵ ئەوەیکە تەنیا و تەنیا 
چاالکوانێکی  کۆمەڵە  ئازایەتیی  بــە  پشتی 
و  دیار  زۆر  بەاڵم  بەستبوو،  نەترس  و  ئازا 

بەرچاو نەبوو.
لەم قۆناغەدا جیا لەوەیکە فەزای سیاسیی 
ــۆ ئـــەم جـــۆرە جــمــوجــۆاڵنــە لــەبــار  ــران ب ــێ ئ
هێز  و  کوردستان  خودی  ئاستی  لە  نەبوو، 
پشتیوانی  نــەتــەنــیــا  ســیــاســی یــەکــانــیــش دا  و 

لــێ نــەدەکــرا، بەڵکوو بــە چـــاوی گــومــان و 
تەهدیدەوە سەیر دەکرا و هەر ئەمەیش وای 
کردبوو کە دەرک بە گرینگیی ئەم چەشنە لە 
خەبات نەکرێ. زاڵبوونی ئەم جۆرە لە رەفتار 
نێوخۆ  بۆ چاالکیی چاالکانی  و خۆێندنەوانە 
کۆمەڵگه ی  و  سیاسی یەکان  هێزە  الیــەن  لە 
قەدەغە  و،  ــەک  الی لــە  بەگشتی  کــوردســتــان 
گشتگیربوونی  لەسەر  رێژیم  و   قۆرغکاری 
ــانــە، جــۆرێــک لــە«تــرس« و  ئــەم حــەرەکــەت

»بێ تەفاوەتی« پێک هێنابوو. 
وردە  و  کۆمەاڵیەتی یەکان  گۆڕانکاری یە 
لە  ئێران  فەزای سیاسیی  لە  گۆڕانکاری یەک 
بە  هــەتــاوی دا  حەفتای  دەیــەی  کۆتاییەکانی 
جۆرێک بوونە هۆکارێکی لەبار کە چاالکانی 
مەدەنیی کوردستان کە سەرەتا لە ئەنجومەنە 
ئەدەبی یەکان و پێکهێنانی کۆڕ و کۆبوونەوە 
و  گوڕ  کردبوو،  پێ  دەستیان  زانکۆکان  لە 
تینێکی دیکە بە کارەکانیان بدەن. لەم قۆناغەدا 
لە زۆرێک لە شار و ناوچەکانی کوردستان 
رێکخراو و ئین جێ ئۆی مەدەنی و فەرهەنگی  
لە شکڵ و شێوەی »مەحفل«دا هاتنە ئاراوە. 
تەنیا  قۆناغە  ئەم  مەدەنی یەکانی  رێکخراوە 
کەسی دا  چەند  مەحفلگەلی  چوارچێوەی  لە 
چاالکی یان دەنواند و خاوەنی پشتیوانی یەکی 
جەماوەری نەبوون، بەاڵم بەو حالەش هەر لە 

زیادبوون و پەرەئەستاندن دا بوون.
لەسەر  دیموکرات  حیزبی  هەڵوێستی 

خەباتی مەدەنی لە رۆژهەاڵت:
لەم قۆناغەدا حیزبی دێموکراتی کوردستان 
نێوخۆی  واقعیاتی  لە  دروســت  دەرکێکی  بە 
لە  تێگەیشتن  بە  و  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی 
بۆ  کــارکــردن  و  مــەدەنــی  خەباتی  گرینگیی 
»بێ تەفاوەتی«  لە  خەڵک  دوورخستنەوەی 
ــەڵ ســیــاســەتــی »لــە  ــەگ ــی ل ــان ــەرەک ــەرب و ب
رۆژهەاڵتی  لە  کورد  پرسی  پەراوێژخستنی 
ــان« لــە الیـــەن رێــژیــمــی کــۆمــاری  کــوردســت
ئیسالمی ئێرانەوە، زۆر راشکاوانە پشتیوانی 
واڵت  نێوخۆی  چاالکانی  چاالکیی  لە  خۆی 
و بــزووتــنــەوەی مــەدەنــی دەربـــڕی و دواتــر 
بە  کە  تایبەت دا  پرۆژەیەکی  چوارچێوەی  لە 
»رۆژهەاڵت مێحوەری« ناوی دەرکرد، ئەرک 

و وەزیفەکانی دیاری کرد.
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پشتیوانیی 
لە کار و چاالکیی تێکۆشەرانی نێوخۆی واڵت 
و هاندانیان بۆ کەڵک وەرگرتن لە دەرفەتەکان 
ئینتقادیشی  و  ــە  رەخــن زۆر  تــەنــانــەت  کــە 

توانی  چەند ساڵ دا  ماوەی  لە  هاتەوە سەر، 
مەدەنی  خەباتی  یارمەتیدەری  و  شوێندانەر 
دێموکراتی  حیزبی  هەڵوێستەی  ئــەم  بێت. 
خەڵک  جەسارەتی  و  جورئەت  کوردستان، 
ئەو  و  کــرد  بەهێزتر  نێوخۆی  چاالکانی  و 
ترس و خۆفەی رەواندەوە کە لە رابردوودا 
بە چاوی گومانەوە لەم جۆرە جموجۆاڵنە و 

چاالکانی ئەم بواریان ده ڕوانی.
چــاالکــی یــەکــان  چیدیکە  دەبــیــنــیــن  ئێستا 
مەحفلی نین و شەقام و شوێنە گشتی یەکان 
ــانـــی وەدەنــــــگ هــاتــن و  بـــوونـــەتـــە گـــۆڕەپـ
خۆبەخاوەندار زانینی ئەم خاک و نیشتمانە. 
چیدیکە ئەدیبان و هونەرمەندان و شاعیران 
بەتەنیا  بەرتەسکەکان دا  و  بچووک  کۆڕە  لە 
گوێ لە یەکتری ناگرن، بەڵکوو لە کارنەڤاڵە 
نەورۆزی یەکان و فستیڤاڵە گەورەکان دا روو 
پێشکەش  بەرهەمەکانیان  کەس  هــەزاران  بە 
ژینگەپارێزان  و  شانۆکاران  ئێستا  دەکــەن. 
پانتاییەکی  و  دارستانەکان  و  لەسەر شەقام 
ئیدی خەبات  دیکەدا چاالکی دەنوێنن. ئێستا 
چین  بە  تایبەت  تەنیا  مەدەنی  جموجۆڵی  و 
جەماوەری  ئێستا  نیە.  تایبەت  توێژێکی  و 
و  کــردن  پشتیوانی  بــە  کــوردســتــان  خەڵکی 
لە  کوردستانیان  کۆمه ڵگه ی  رەگەڵکەوتن، 

»بێ تەفاوەتی« دەرباز کردوە.

خەباتی مەدەنی لە رۆژهەاڵت و هەڵوێستی حیزبی دێموکرات

هەڵوێستەیەک لەسەر گوتاری سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان

سمایل شه ره فی
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و  نەتەوە  دواجار  و  ناسیوناڵیزم  ئوستوورە،  پێوەندی 
پاشان دەولەوتـ  نەتەوە، پێوەندییەکی چڕوپڕ و بەرانبەرە، 
واتە ناسیوناڵیزم ناتوانێ بەبێ ئوستوورەیەکی ئەفسانەیی 
خۆبەزلزان  و  راوەستاو  ناسیوناڵیزمێکی  بانئاسایی،  و 
نێو  بەهێزی  توخمی  بە  چەمکە  ئــەو  دەبــێ  چونکی  بــی، 
ژیان و سەربوردەی پێکهاتەیەکی دیاریکراو و بەتایبەت 
دوای  نەوەکانی  هەمیشە  کە  ئەفسانەیی  ئوستوورەیەکی 
بکرێ.  پشت ئه ستوور  گیپ  بخوازنەوە  بۆ  ئاواتی  خۆی، 
هەروەها ئەوە ناسیوناڵیزمێکی بەبڕشته  که  دەتوانێ چین 
و  کۆبکاتەوە  لێک  نەتەوەیەک  جیاوازەکانی  گرووپە  و 
لەگەڵ کەمڕەنگ کردنەوەی جیاوازییە وردەکان، هاوبەشی 
و خەیاڵ و خوڵیای گەورەتر و هاوبەش دروست بکا. کە 
وەها  ناسیوناڵیزمێکی  قۆڵی  و  قایم  گرێیەکی  بە  نەتەوە 
نەتەوە  خەمخۆرانی  بیری  و  فکر  ئیدی  کــرا،  قایم  لێک 

دیاریکراوەکە ئاسودە دەبێ. 

لە رۆژمێری خەڵکی ئێران و بەتایبەت قەومی فارس دا 
ناو  کــوروش  رۆژی  ناوی  بە  خەزەڵوەر  حەوتی  رۆژی 
داگیرکردنی  رێکەوتی  بە  بەرانبەرە  دەوتــرێ  کە  نــراوە، 
بابێل بە دەستی کوروش. کوروش ئەو کەسایەتی یەی کە 
رەزاشای پەهڵەوی لە پێناو دروستی کردنی واڵتێکی تاک 
نەتەوەیی و یەکدەست کردن و، بەکورتی بە فارسکردنی 
هەموو پێکهاتەکانی سنووری »ممالک محروسە« لە ژێر 
دۆزییەوە  نادیاردا  رابــردووی  ساڵی  هەزاران  تەپۆتۆزی 
پێشوو  سەدەکانی  ئیمپراتۆرەکانی  چاولێکەریی  بە  و، 
هەمیش  و  بەستەوە  پێوە  خۆی  پاشایەتی  بناخەی  هەم 
رازاوە  دەسەاڵتە  بە  دەسەاڵتی خۆی  مانەوەی  و  درێژە 
لە  هەمیش  و،  دا  قەڵەم  لە  ئــەو  جوانکاری کراوەکەی  و 
رێگەی سیستمی پەروەردە و تیۆریسێنەکانی خۆیەوە کە 
پاش شەڕە  نێو رووداوەکانی  له   و  بوون  ئورووپادیتوو 
نەتەوەییەکان دا  کەفوکوڵە  هەڵخڕانی  و  جیهانی یەکان 
تواندنەوەی  و  یەکدەستکردن  بۆ  دڵیان  و  ببوونەوە  قاڵ 
و  فەرهەنگ  و  پێناس  لە  دیکە  جۆراوجۆرەکانی  نەتەوە 
زمانی فــارس دا لەفڕین بوو کە لەو کات و ساتەدا چ لە 
دامەزراندنی  بۆ  کاریان  دەرەوە  لە  چ  و  ئێران  نێوخۆی 
رێگەی  لە  دەکـــرد،  نەتەوەیی  تــاک  دەوڵەتێکی  بناخەی 
که سایه تی یه کی  وه ک  کوروشیان  باڵوکراوەیەکەوە  چەند 
تاریکەکانی  قۆناخە  رزگاریدەری  و  پاڵەوان  ئه فسانه یی، 
بەتایبەت  و  ناساند  کۆنەکان  ئیمپراتۆرییە  ســەردەمــی 
بەردەنووسێکی  چەند  تەنیا  کە  کوروشیان  ســەردەمــی 
لێ بەجێ ماوە وەک قۆناخی زێڕین و سەردەمی ژیانی 
بەرزی ژیانی مرۆڤ لەو دەڤەرە رەنگاند، کە هەتا دەگاتە 
کۆماری  دامودەزگەی  چ  و  پاشایەتی  دەزگەی  چ  ئەمڕۆ 
و  گەورەکردنەوە  لە  جــۆراوجــۆر  شێوازی  بە  ئیسالمی 
خەون دیتن بەو سەردەمەوە نەوەستاون. شای پەهڵەوی 
ناوەندییەکان  ــە  دەســەاڵت پەخشی  و  چــاپ  دەزگـــای  و 
دەستیان کرد بە باڵوکردنەوەی دەیان و سەدان وتار و 
نووسینەوەی  بە  کرد  دەستیان  راسپێردراوان  هەروەها 
مــێــژوویــی، وەک  کتێبی  دەیـــان  ــڕانــی  وەرگــێ و  مــێــژوو 
هێڵی  کــۆن.  یونانی  مەزنەکانی  مێژوونووسە  بەرهەمی 
بــوون،  شتێک  تەنیا  چاالکی یانە  ئــەو  هــەمــوو  سیاسیی 
ئەویش بەالڕێدا بردنی مێژووی راستەقینەی خەڵکی ژێر 
لە  دەسەاڵتی شایەنشای پەهڵەوی و، کەمڕەنگ کردن و 
بایەخ خستنی ئوستوورە و شانازییەکانی نەتەوەکانی دیکە 
و تۆماری هەموو سەرکەوتن و پێشکەوتن و داهێنانەکان 

بۆ  خەڵک  بیری  ئاراستەی  و،  فــارس  نــەتــەوەی  بەناوی 
کــوروش  کە  هەخامنشی یەکان  دەســەاڵتــی  نۆستالۆژی 
نەتەوەکانی  بەفارسکردنی  پرۆژەی  بووە.  دامەزرێنەری 
نێو چوارچێوەی دەسەاڵتی پادشایەتی، تەنیا بە فەوتاندن 
بۆیە  بەئاکام دەگەیشت،  دیکە  نەتەوەکانی  تواندنەوەی  و 
رەزاشا لە شۆڕشی بەناو فەرهەنگی دا تەنانەت جلوبەرگی 
کوردستان  کە  کرد،  قەدەخە  غیرەفارسی  دیکەی  خەڵکی 
خۆڕاگرییە.  چیرۆکی  و  داستان  خــاوەن  بارەشەوە  لەم 
گەورە  هێند  فارسی یەکان دا  دەقە  لە  کوروش  کەسایەتی 
کرایەوە و دەکرێتەوە، تەنانەت خۆ لە ئاستی پێغەمبەرانیش 
سڕینەوەی  و  کوروش  گەورەکردنەوەی  پــرۆژەی  دەدا. 
دیکە  نەتەوەکانی  نەتەوەییەکانی  ئوستوورە  و  پاڵەوان 
بەبێ پسانەوە سەرەڕای بانگەشەی کۆماری ئیسالمی بۆ 
ئێران، درێژەی  شووناسی ئیسالمی خەڵکی چوارچیوەی 
ــارودۆخ  بـ بەپێی  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــی  دەســەاڵت کێشا. 
شاراوەکانی  پوتانسییەلە  و  وزە  ــاش  زۆرب توانیویه تی 
ئامانجەکانی  دابینکردنی  ئاراستەی  بە  کۆمەڵگە  هەناوی 
خۆی بخاتەگەڕ. لە حاڵێک دا هەتا ئێستاش سیاسەتی رێژیم 
هەناردەی شۆڕشی بەناوی ئیسالمی خۆیەتی، بەاڵم لەگەڵ 

قەیرانەکانی  سەرهەڵدانی  و  ئاڵۆزبوون  و  قووڵبوونەوە 
لێکدژبوونی  زیاتر  هەرچی  و  ناڤین  رۆژهەاڵتی  ناوچەی 
بەرژەوەندییەکانی رێژیم لەگەڵ واڵتانی ناوچەکە بەتایبەت 
هاوپەیمانانی عەرەبستان، لە رێگەی جۆراوجۆرەوە هەوڵ 
دەدرێ کاراکتێرە زەینی یە مێژووییەکان دە بیر و هزری 
خەڵک دا، بەتایبەت چینی هێژمۆنگه را دا گەشە بکا و هەروەها 
هەستی نیشتمانپارێزی خەڵک بۆ درێژەدان بە کردەوەکانی 
لە ناوچەکەدا زیاتر هەڵخڕێنێ. بەتایبەتیش کە ماوەیەکە لە 
نێو خودی بەدەنەی رێژیم دا رەخنە لە سیاسەتی سیستم 
لە سوریە و یەمەن و عێراق و... دەبیسترێ، بەو رادەیەش 
مەیدان بۆ پەرەگرتنی هێژمۆنگه رایی ئاوەاڵ دەکرێ. دیارە 
خودی کۆمەڵگەش لە هەناوی خۆی دا هەڵگری ئەو توخمە 
هێژمۆنگه رایانه یه . ئەگەر چاوێک بە هەواڵ و رووداوەکانی 
ئەو چەند ساڵەی رابردووی کۆمەڵگە و تەنانەت کۆمەڵگەی 
نین  کەم  بخشێنین،  لەمبارەیەوە  ئێرانیش دا  رووناکبیری 
و  کــراوە  نافارسەکان  نەتەوە  بە  سووکایەتی یانەی  ئەو 
هەروەها بەشێکی زۆری تۆڕە کۆمەاڵیەتی یەکانی نێوخۆ 
بە روونی دەرخەری بەرزبوونەوەی هەستی خۆبه زلزانیی 
خەڵکی ئێرانە لە ژێر توخمە ناسیۆناڵیستی یەکانی نەتەوەی 

فارس دا.
حەوتی خەزەلوەری ئەمساڵ شایەدی کۆبوونەوەیەکی 
دژ،  لێک  دەســەاڵتــی  دوو  کــە  بــوویــن  خەڵکێک  بەرینی 
کــە دروشمە  ــردوە، خەڵکێک  کـ بــۆ ســازکــردنــی  کــاریــان 
خاوەن  بیری  و  هرز  نیشاندەری  هێژمۆنیخوازه کانیان 
پرۆژەکانی دوێنێ و ئێستای ئەو ئوستوورەیەن. لە حاڵێک دا 
و  کــوروش  ناوی  زۆرەوە  کەبکەبەکەیکی  و  دەبدەبە  بە 
یادەکەی دەخرێتە بیر و هزری ئەو نەتەوەیەی سیستمی 
پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی هەوڵی دروستکردنی دەدا، 
دروشمه کانی ئامادەبووانی سەر گۆڕی کوروش، پڕن لە 
نادادپەروەری، سووکایەتی، خۆبه زلزانی و پێکهەڵنەکەری 

و...
لە نێو ئەو ئاپۆرایەدا بینەری چەند تاکێکی سەر بە نەتەوە 
نافارسەکانیش بووین، بەتایبەت چەند کوردێک بووین کە 
بە جلوبەرگی کوردییەوە ئامادە بوون، که له وانه یه  بکرێ 
و  هــزری  بەرهەمی شــۆرانــەوەی  وه ک  که سه   ئه و چه ند 

تێخزاندنی تیۆری بەفارس کردن ناوزه د بکرێن.

ئه و وتارانه ی له  بیروڕای ئازاد دا باڵو ده بنه وه ، ته نیا ده ربڕی بیروبۆچوونی 

نووسه ره کانیانه .

مێژوویەکی پڕ لە گومان و ئوستوورەیەکی ئەفسانەیی!

حەسەن حاتەمی
ته های ره حیمی

 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە 
گرینگەکانی لە ئێران دا)بەشی یازده یه م( 

دوکتور عەلیی شەریعەتی ٤

نێرگسی  خانمی  هاوسەری  و  مەزهەبی   – میللی  چاالکانی  شــووڕای  ئەندامی  رەحمانی-  تەقی 
محەممەدی، کە ئێستا یەکێک لە رێبەرانی ژنی بزووتنەوەی مەدەنی و زیندانی سیاسی و جیاوازی 
بیروڕایە، کە بەداخەوه  لە چاڵە رەشەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران دایە-، لە درێژی باسەکەی پێشووی 
دا، دەڵێ: پڕۆتستانتیزم سەیتەرەیەکی مانایی هەیە، کە شەریعەتی ناتوانێ لەژێر باری دەرچێ. کاتێک 
ئەو باسی ئیسالمی خۆی دەکا، بۆ ئەو مەبەستە کتێب و رەوتێک لە کۆمەڵگە دا، بوونی هەیە. بەاڵم 
سەبارەت بە پڕۆتستانتیزم بەو جۆرە نییە. ئەو تەنانەت  هەوڵ دەدا بڵێ کە پڕۆتێست لە ئیسالم دا 
هەیە و لە مەسیحییەت دا نییە و بە روونی دەڵێ: کە پڕۆتێست بەو ئاکامە گەیشت کە دین خۆی بکێشتە 
قەراغێ و جێ بۆ زانست)علم( بکاتەوە، هەتا عیلم بتوانێ بە تێکەاڵو لەگەڵ سەرمایەداری، دنیایەکی 
بدا و  پێوانەیەی هەیە کە ئەو رێنسانسە درێژە  ئایا ئیسالم بۆ خۆی ئەو  بێنێ. بەاڵم  نوێ بەرهەم 

هەنگاوێک نەیەتە دواوە؟
سیاسی،  ماڕاتۆنە  ئەو  کەی.  گوڵبژێری  ناتوانی  کە  فیکری یە  بەهێزی  دەزگایەکی  پڕۆتستانتیزم 
ئورووپا  لە  ساڵە   ٤٠٠ خولێکی  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەمەالیەنە،  و  ئابووری  کۆمەاڵیەتی،  فەرهەنگی، 
گرینگی  دەستکەوتێکی  و  ئورووپا  مێژووی  لە  بەشێک  دیاردەیە،   ئەو  وترا.  پێ  پڕۆتستانتیزمی  کە 

مرۆڤایەتی یە.
سڤێن ئێریک لێدمانی سوئێدی کتێبێکی هەیە بە ناوی »لە سێبەری داهاتوو دا«)در سایەی آیندە(، کە 
لەوێ دا دەڵێ: مۆدێڕنیتە بە هەموو رێگە سەختەکانی، لە هەموو واڵتان چێ نابێ. مۆدێڕنیتە بەرهەمی 
دێموکراسی و مافی مرۆڤە. بۆیە هەر واڵتێک کە بە ژیاری و بیری خۆی چۆن و چەندی دێموکراسی 

و مافی مرۆڤی قبووڵ کرد، دەبێ هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکرێ.
شەریعەتی بۆ خۆی لە قەولی جۆرج گورویچ- مامۆستای زانستگای سۆربۆنی فەڕانسە و رێنوێنی 
ئەو و پوورانی شەریعەتی رەزەوەی- هاوسەری-، بۆ تێزی دوکتوڕاکانیان-، دەڵێ: ئێمە کۆمەڵ مان 
نییە، کۆمەڵگەکانمان هەیە، و رەوتی کۆمەڵگەکان جیاوازن. بەاڵم پڕۆتستانتیزم سەیتەرەیەکی مانایی 

دروست دەکا، تۆ دەتوانی ئیلهامی لێ وەرگری، نەک ئیدەکەی بۆ نێوخۆت بێنی.
پێویستە ئەوەش زیاد کرێ کە، دوکتور شەریعەتی هەوڵی بۆ چاکسازی دینی دا، بە پێی زەمان و 

هەلومەجی خەڵکانی بەرایی لە ئێران دا، کە زۆربەیان شیعەی دوازە ئیمامین.
تەقی رەحمانی لە درێژەی باسەکەی دا، دەڵێ: »بە یارمەتی تەواوی بیرمەندان و تێکۆشەرانی ئەو 
مێژوویەکی ١٨٠  ئێمە  ناژین.  لە »ئێرانی سالی سیفر« دا،  ئێمە  باوەڕێکەوە-،  و  بیر  هەر  بە  واڵتە- 
ئیدئۆلۆژی گەلێکی  تێیدا  کە  ئاڵوگۆڕخوازی و سەرەڕۆیی دا هەیە  لە چەمک و کردەوەکانی  ساڵەمان 
جیاواز دروست بوون و کردەوەی خۆشیان هەبوە. کەوابوو پڕۆتستانتیزم لە ئورووپا دوورەدیمەنی 
بوونی هەموو  بە  دا،  ئێران روویان  لە  ئەو ١٨٠ ساڵەش دا-، دوو شۆڕش  لە ماوەی -  ئێمە دەبێ. 
رەوتەکان، بە میللی و چەپ و مەزهەبی یەکانەوە. لەو ماوەیە دا تەنیا لە مەفهوومی تەوحید لە بەرهەمی 

رووناکبیران دا، ٣ هەزار الپەڕە کتێب نووسراوە.
هەموو  ئەوە  بەاڵم  گرینگە.  دەڵێن  چ  رۆژئــاوا  موفەسیرانی  و  بیرمەندان  و  لێکۆلەران  کە  ئەوەی 
رووداوەکە نییە. ئێمەش قسەگەلێکمان هەیە کە لەوانه یە بە پێوانەی ئەوان پلە دوو بێ. بەاڵم چونکە 
لە ئێمە نزیکترن و لەگەڵ رابردووەکانمان پێوەندیان هەیە، کاریگەرترن و پێویستە سەرنجیان بده ینێ. 
لە ئێران دا، کەسانێک که  لە بیروبۆچوونەکانی ناوچەیی نزیکتر بوون، کاریگەریان پتر بووە. بۆ وێنە: 
وەک  دینیان  النیکەم  و  بوون  میللی  کە  کەسانێک  و...  شەریعەتی  موسەدیق،  بازرگان،  موتەهەری، 
خۆیان  چاوی  ویستیان  کەسانێکی  هەتا  بــووە،  پتر  کاریگەریان  کــردوە  قبووڵ  کۆمەڵگە  فەرهەنگی 

بنووقێنن و بڵێن: مەسەلەیەک بە ناوی دین لە کۆمەڵگەکەمان دا، بوونی نییە.
وێنە:  بۆ  هەیە؛  میراتێکمان  ئێمە هەموو  لە خۆمانە.  بەڵکوو  نییە،  لە شەریعەتی  لێرە  رەخنەی من 
من  رەخنەیە.  جێی  کە  هەبوە  تاکتیک گەلێکیان  و  ستراتێژی  گرووپێک،  وەک  مەزهەبی یەکان  میللی- 
بەاڵم  لێوەرگرم.  ئیلهامیان  دەتوانم  ئەڵبەتە  بڕۆم.  فەڕانسە دا  حیزبەکانی  تەجرەبەی  بەدوای  ناتوانم 
هەیە.  فیکریمان  میراتێکی  ئەمڕۆمان دا،  بۆچوونی  لە  ئێمە  هاتووە.  وەبەر  ئێران  لە  تەجرەبەیە  ئەو 
مەزهەبی یەکان، چەپەکان و سێکۆالرەکانیش میراتی خۆیان  لەو مەملەکەتەدا هەیە. یەکێک لە میراتەکان، 
شەریعەتی یە. ئێمە پێویستیمان بەوە نییە پڕۆتستانتیزم بە لووتێرەوە دەست پێبکەین، لەبەر ئەوەی 
شەریعەتی بەشێک لە رێگاکەی پێواوە، دەبێ سەرتا باس لە شەریعەتی بکەین. ئەو کارە سەبارەت بە 
تەواوی جەریانە فیکری یەکان دەبێ ئەنجام بدرێ. ئەوان دەبێ رابردووی فیکری خۆیان لەو واڵتە دا 
دەست  لە سیفرەوە  مرۆڤەکانی  نەچێ  لەبیرمان  لەسەرمانە.  ئێمە  کە  رەخنەیەکە  ئەوە  کەنەوە.  شی 
بێ  ئیسالمی  گوتم،  کە  شتانەی  ئەو  بەپێی  پێش.  ناچنە  خۆیان،  پێشنیانی  لە  پتر  شتێکی  پێدەکەن، 

روحانییەت هەڵە بوو، رێکخراوی دینی لە ئێران دا الناچێ.«
- پروتستانتیسم و فهم شریعتی از آن، ٢ ، ١٣٥٩، بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، چشم انداز ایران، 

شمارە ٦٥، دی و بهمن ١٣٨٩، گفتگوی سوسن شریعتی و تقی رحمانی-
هەرەوها لە دێکۆمێنتێک دا، باسی »بنی سەدر و شەریعەتی خومەینی یان پەروەردە کرد« کراوە. 
لەوێدا ئاغای بنی سەدر هەم باسی چاوپێکەوتنی خۆی لەگەڵ ئاغای شەریعەتی و هەم خوێندنەوەیەکی 

جیاواز لە شۆڕشی ئیسالمی دەکا.
وەک  خومەینی-  ئاغای  بە  سەبارەت  ئێمە  بۆچوونێکی  شتێک  هەموو  »پێش  دەڵــێ:  ســەدر  بنی 
مەرجەعی تەقلید، کە جێی متمانەمان بوو- ئەوە بوو کە، مەعسوومە، هەڵە ناکا، سەوداسەری دەسەاڵت 
نییە و زۆر شتی لەو بابەتانە. بەتایبەتی مامۆستای ئه خالق بوو، مەیلی عیرفانیشی هەبوو لە روانگەی 

ئێمەمانانەوە. بەاڵم پاشان هێڵەکانمان لێک جیا بۆوە.
ئێمە لەسەر هێڵی ئازادی، سەربەخۆیی و شۆڕشی ئیسالمی بووین. شۆڕشی ئیسالمی بەو مانایە 
کە یانی شۆڕش لە ئیسالم دا. وەک: بەهێزبونی ئیسالم بە شێوەی بوونی ئازادی یەکان. یانی گێڕانەوەی 
ئەو خوێندنەوە لە ئیسالم کە دەتوانێ لە کۆمەڵگەدا چاودێر بێ لە پێوەندی یەکانی ئازاد لە کۆمەڵگەیەکی 

کراوەدا.
بۆ ئەو مەبەستە لە ساڵی ١٣٤٢)١٩٦٣(، کە من هاتم بۆ فەڕانسە، شەوێکی لەگەڵ ئاغای شەریعەتی 
دانیشتین و ئەو مەسەلەیەمان تاوتوێ کرد کە یا ئیسالم هەر ئەوەیە کە بەشێوەی کۆن)سنتی( بە هۆی 
روحانییەکان باسی دەکرێ و کاری پێدەکرێ، یا شتی دیکە جگە لەوەش هەیە. بۆیە با بەدوای دا بچێن 
و لێکۆڵینەوەی لەسەر بکەین. ئەگەر شتێکی نوێمان لێ نەدیتەوە، ئەوەندەمان بوێری هەبێ کە بڵێن: 
ئیسالم هەر ئەوەیە و ناتوانێ واڵمدەری مەسەلەکانی رۆژ بێ. بڕیار بوو شەریعەتی رەخنە لە ئیسالمی 
کۆن بکاتە رۆژەڤ و منیش گەڕان بەدوای ئیسالمێکی دیکەدا. ئێمە ئیسالممان وەک گوتاری ئازاد لە 
کۆمەڵگه ی ئازاد دا دیتەوە. بەاڵم ئاغای خومەینی کردەوەیەکی جگە لەو روانگەیەی ئێمەی ئەنجام دا.«

- یوتیوب، بنی صدر و شریعتی خمینی را پروراندند.-
بە قەولی ئاغای مێهدی بازرگان، کە لە پووشپەڕی ١٣٦٥)١٩٨٦( لە پێشەکیی کتێبی »کەسایەتی و بیر 
و هزری دوکتور شەریعەتی« دا، دەڵێ:  شۆڕشی ئێران سێ رێبەری هەبوو، رێبه ری ئەرێنی)خومەینی(، 
تداروکاتی،  زانستی-  هەستیاری،   - بیروڕایی  فیکری،  فەرهەنگی-  رێبه ری  و  نەرێنی)شا(  رێبەری 

)شەریعەتی(.
- نقد اکبر گنجی بر شریعتی)١(، یوتوپیای لنینیستی شریعتی-

دەســەاڵتــی  چــوارچــێــوەی  نێو  نــەتــەوەکــانــی  بەفارسکردنی  ــرۆژەی  پـ  ،،
بەئاکام  دیکە  نەتەوەکانی  تواندنەوەی  و  فەوتاندن  بە  تەنیا  پادشایەتی، 
دەگەیشت، بۆیە رەزاشا لە شۆڕشی بەناو فەرهەنگی دا تەنانەت جلوبەرگی 
داستان و چیرۆکی خۆڕاگرییە ،،خەڵکی دیکەی غیرەفارسی قەدەخە کرد، کە کوردستان لەم بارەشەوە خاوەن 
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روانینی ده ره کی

عــه بــادی  ــده ر  حــه ی  ٢٠١٦ ئۆکتۆبری  ١٧ی  رۆژی 
سه رۆک وه زیری عیراق ده ستپێکی شه ڕی ئازادکردنی 
موسڵی راگه یاند. ئه و هه روه ها گوتی که جگه له سوپای 
عیراقی و پۆلیس و هێزه کانی ئه منی »هیچ هێزێکی دیکه 
عیراقییه کان  هێز ه  موسڵ«.  نێو  بچێته  نــادرێ  رێگه ی 
ســه رزه مــیــنــه  ده ره وه ی  ــه  ل ــه  ک بـــه وه  بـــوون  رازی 
که  داوه  به ڵێنی  پێشمه رگه ش  و  بمێننه وه  کوردییه کان 
نه چێته نێو موسڵ. کێشه ئه وه یه که حکوومه تی عیراقی 
ده ستڕۆیشتوویی سیاسی و توانای سه ربازیی ئه وه نده 
نیه که گرووپه  چه کداره کانی ده ره وه ی سوپای عیراق 
ناچار بکا ئه م هه نگاوه ی خۆسنووردارکردنی الیه نه کان 
جێبه جێ بکه ن. له گه ڵ ئه وه دا که شه ڕکه ره کانی داعش 
به  بــه اڵم  ــه ن،  ده ک له و شــه ڕه دا خۆڕاگری  به سه ختی 
موسڵ  ئۆپه راسیۆنی  ــنــه کــراو  چــاوه ڕوان شێوه یه کی 
به خێرایی و سه رکه وتوویی ده چێته پێش. ئێستا هه موو 
لـــه وه دڵنیان کــه داعـــش تێک ده شــکــێــنــدرێ و  الیـــه ک 
موسڵ و ده ڤه ره کانی دیکه ی نه ینه وا له  ده ست داعش 
سه رکه وتنه  ئه م  که  ئــه وه دا  له گه ڵ  ده رده  هێندرێنه وه. 
ده بێته خاڵی کۆتایی ده وره یه کی پڕ له وه حشیگه ری و 
خوێنمژیی داعش، به اڵم هیچ دوور نیه ئه مه ده سپێکی 
ده وره یه کی دیکه و درێژخایه نتر له ناخۆشی و نائارامی 

بۆ ئه م ناوچانه ی باکووری عیراق بێ. 
هێرشی سه ر موسڵ له  الیه ن سوپا و پۆلیس و هێزه  
تایبه تی یه   كانی عیراق و به  یارمه تی و پشتیوانیی هێزی 
پیشمه رگه ی کورد و هێرشه ئاسمانی یه کانی هاوپه یمانیی 
تایبه تی یه کانیان  هێزه  و  ئه مریکا  سه رکردایه تیی  ژێر 
سوننه کان  میلیشیا  دیکه وه،  له  الیه کی  ده چێ.  به ڕێوه 
که زۆریان له  الیه ن تورکیه و هێزه دارده سته کانی یه وه 
چل  له  که  شه عبی  حه شدی  هه روه ها  و  راهێندراون 
له و  پــێــکــهــاتــووه،  ئــێــران  لــه  نــزیــک  ــی شیعه ی  گــرووپ
ئۆپه راسیۆنه دا ده وریان هه یه به اڵم هێشتا له ده ره وه ی 
له  داعــش  واتــه  هاوبه ش  دژمنی  کاتێك  هــه ر  موسڵن. 
هێزه   پێش پێنه گیراو  به شێوه یه کی  وه ده رنـــرا،  مه یدان 
رکابه ر و دژه ناوه نده کانی سێکتاریسم و جیابوونه وه 
بوونی شه ڕ  ته واو  پێش  پێش. شتێک که ده کرێ  دێنه  
و هاوکات له گه ڵ به ڕێوه چوونی ئۆپه راسیۆنه که دا روو 
بدا، ته نانه  ت ئه گه ر ئه مه به قیمه تی ریسکی له باربردنی 

سه رکه وتنی ئۆپه راسیۆنه که  ش ته واو بێ.
به  له به رچاوگرتنی ناوبانگی خراپی حه شدی شه عبی 
له  بواری هێرش و تۆڵه ئه ستاندنه وه له   خه ڵكی سوننه ی 
ئــه و نــاوچــانــه ی پێشتر لــه ژێــر ده ســتــی داعــش رزگــار 
له  نێوان  پێکدادان  ئه گه ر  ده بــێ  موعجیزه  کــرابــوون، 
ئه وان و الیه نه کانی دیکه ی به شدار له ئۆپه راسیۆنه که دا 
ــه وان  ئ نــۆڤــه مــبــه ردا  ــای مانگی  لــه ســه ره ت ــه دا.  نـ روو 
نێوان  ــی  گــه وره  ڕی سه ره کی یه کانی  خاڵه  کۆنترۆڵی 
موسڵ و پێته ختی داعش له سوریه واته ره قه یان گرته 
ئه وه ی شاری  بۆ  هه وڵدان  له  هه روه ها  ئه وان  ده ست. 
که  سوریا  سنووری  نزیک  له  ته له عفه ر  ستراتژیکی 
زۆربه ی خه ڵکه که ی تورکمانی سوننه یه کۆنتڕۆڵ بکه ن. 
ئه وه ش  ده توانێ ببێته هۆی خێراکردنی هاتنه مه یدانی 
ره جــه ب  تورکیه  ســه رکــۆمــاری  وان.  بــه دژی  تورکیه 
تورکیه  دیکه ی  بــااڵی  به رپرسانی  و  ئه ردۆغان  ته یب 
له  که  رایانگه یاندووه  به ڕوونی  جار  چه ندین  ئێستا  تا 
هه ر شوێنێک پێویست بێ، ئه وان تورکمه نه کان و خه ڵکه 

سوننه کانی دیکه له نێو تێئاتری ئه م شه ڕه دا ده پارێزن.

 نیازی ئاشکرای تورکیه بۆ ده ستێوه ردانی به کرده وه 
نیگه رانیمان  مایه ی  دووره دیمه نێکی  قــه یــرانــه دا  لــه و 
بنه ڕه تی حکوومه تی  دژایه تیی  ده خاته ڕوو. سه ره ڕای 
عیراق، ئه ردۆغان نه ک هه ر به ئاشکرا داوا دووباره کانی 
ــی بـــۆ کـــشـــانـــه وه ی هــێــزه کــانــی  ــراق ــی ــی ع ــه ت حــکــووم
کــردۆتــه وه،  ره ت  به پانه وه  عیراقی  خاکی  له  تورکیه 
که  به نیازه  و  ده بێ  تورکیه  که  رایگه یاندووه  به ڵکوو 
دوو  ته یاره  و  راهێنراو  باش  هێزه   به و  به پشتبه ستن 
هه زار که سییه ی له ٨ کیلۆمیتری باکووری رۆژهه اڵتی 

هه روه ها  و  کراون  جێگیر  به عشیقه   له نزیک  و  موسڵ 
ناوچه  له  تورکیه  که  دیکه  چه کوچۆڵی  و  هێز  زۆر 
سنوورییه کان و له سه ر سنووره کانی داناوه، له شه ڕی 
موسڵ دا ده رگیر بێ. به باوه ڕی ئه ردۆغان تورکیه ئه و 
مافه شی هه یه که له سه  ر مێزی گفتگۆ له سه ر داهاتووی 
ئه ردۆغان  وتــه ی  به   چونکه  بکا،  خۆی  قسه ی  موسڵ 
نه ینه وا  پارێزگای  ســه رجــه م  و  کــه رکــووک  و  موسڵ 
له پاش  ته نیا  ناوچانه  )ئه م  تورکیه  روحی  له  به شێكن 
له نێوان ساڵه کانی  دامه زرانی عیراق له ساڵی ١٩٢٠ و 
ئه ردۆغان  عیراق(.  سه ر  خراونه ته  ١٩٢٦دا  و   ١٩٢٣
سه رله نوێ  فایله  ئه م  گه ره کیه تی  دواتر  سه ده یه ک  که 
سنووره کانی  له سه ر  :«پێداگری  رایگه یاند  بکاته وه، 
به  ده رهه ق  که  ناعه داڵه تی یه  گه وره ترین   ١٩٢٣ ساڵی 

بێ  قــه رار  ئه گه ر  ده کـــرێ...  ئێمه  نه ته و ه ی  و  ــه ت  ده وڵ
بێ،  به سه ر  گۆڕانی  ئه مڕۆدا  دنیای  له  شتێک  هه موو 
بیڵێین ئه وه یه که قبووڵکردنی  النیکه م شتێك که ده بێ 
په یمانی ١٩٢٣ کارێکی دروست و سه رکه وتوو نه بوو«.

رۆژی ٧ ی نۆڤه مبه ری ٢٠١٦، هێزه کانی پێشمه رگه 
له گه ڵ  ده رهێنایه وه.  داعش  کۆنتڕۆڵی  له  به عشیقه یان 
و  دۆســتــانــه  سیاسیی  پێوه ندیی  تورکیه  کــه  ــه وه دا  ئـ
به تایبه تی پێوه ندیی ئابووریی به هێزی له گه ڵ حکوومه تی 
تورکیه  ده ره وه ی  وه زیری  هه یه،  کوردستان  هه رێمی 

بۆ  هه ڕه شه یه ک  هــه ر  »ئــه گــه ر  گوتی  دوایــیــانــه دا  لــه م 
 سه ر تورکیه له عیراقه وه سه رچاوه بگرێ، ئێمه هه موو 
به  ده به ین،  به کار  لــه دژی  خۆمان  مافه کانی  و  ئامراز 
ئه وه  ئێمه  مه یدانیشه وه...  و  سه ربازی  ده ستێوه ردانی 
و  ئه مریکا  ده بێ  به ڵکوو  ناڵێین،  عیراقییه کان  به  هه ر 
ده وڵه تانی هاوپه یمان و حکوومه تی باکووری عیراقیش 

)واته حکوومه تی هه رێمی کوردستان( ئه وه بزانن«.
ــان بۆ  ــ ــورده ک ــ ــی ک ــات ــێ یـــه ک ســــه ده خــه ب ــده چـ وێـ
ئه وان  وه رچه رخان.  خاڵێکی  گه یشتبێته  سه ربه خۆیی 
که ماوه یه کی زۆر خاوه نی ئه زموونی خۆبه ڕێوه به ریی 
له  گرینگیان  رۆڵــی  له به رچاوگرتنی  به   بــوون،  خۆیان 
له   ده رفه ته  ئه و  ئاسانی  به  ئێستا  داعش  له دژی  شه ڕ 
زیاتر  کاتێک  هه موو  له  ئه مڕۆ  نـــاده ن.  خۆیان  کیس 

کورده کانی عیراق به توانای خۆیان ده  زانن و هه ستی 
متمانه به خۆبوونیان چۆته سه ر. مانگی فێوریه ی ٢٠١٦ 
له  بــارزانــی  مه سعود  کوردستان  هه رێمی  ســه رۆکــی 
وتووێژێکدا له گه ڵ رۆژنامه ی ئاڵمانی »بیڵد« رایگه یاند 
که کورده کان رۆژگارێكی درێژ چاوه ڕوانی سه ربه خۆیی 
ئێمه  نین.  عــه ره ب  گوتی:«ئێمه  هــه روه هــا  ئــه و  بــوون. 
نه ته وه ی کوردین. ئه گه ر گه لی کورد چاوه ڕوانی ئه وه بێ 
که که سێکی دیکه مافی دیاریکردنی چاره نووسی وه کوو 
دیارییه ک پێشکه ش بکا، سه ربه خۆیی کوردستان هه رگیز 
گه لی  پێویسته  و  هه یه  مافه مان  ئه و  ئێمه  نایه .  وه دی 
گه یشتووه،  کاته که ی  ئێستا  بکا.  جێبه جێی  کوردستان 
داعشه.  شــه ڕی  له سه ر  ته رکیزمان  جــارێ  ئه گه رچی 
له گه ڵ ئازاد بوونی موسڵ، کورد له گه ڵ »هاوبه شه کانی 
له به غدا« کۆ ده بێته  وه و له  باره ی سه ربه خۆیی خۆمان 
گفتگۆیان له گه ڵ ده که ین«. کێشه که ئه وه یه ئه گه ر کورد 
له ڕاده به ده ر پێداگرانه و شێلگیرانه بیهه وێ هه ر ئێستا 
و  کێشه  ره نگه  بێ،  جێبه جێ  خۆی  داواکارییه ی  ئه و 

ناکۆکیی نوێ ]له نێو عیراقدا[ سه رهه ڵبده ن.
پرسیارێک که یه کسه ر پاش گرتنه وه ی موسڵ دێته 
پاش شه ڕ کێ موسڵ کۆنتڕۆڵ  ئایا  ئه وه یه که  گۆڕێ 
له و  پالنێک  هیچ  ئێستا  تــا  ــا؟  ده بـ ــوه ی  ــه ڕێ ب و  ده کـــا 
ئه مه  که  ئه وه یه  هۆیه که شی  رانه گه یه نراوه،  ــاره وه  ب
لێ  هاوپه یمانی یه ی  ئه و  له به ریه کهه ڵوه شانی  ده توانێ 
دروست  موسڵ  ئازادکردنی  بۆ  ئێستا  که  بکه وێته وه  
بووه. گرژیی نێوان سوننه و شیعه و توندوتیژی له گه ڵ 
ته واو  شتێکی  ناوچه یه  ئه م  جۆراوجۆره کانی  که مینه 
چاوه ڕوانکراوه. ئه وده م به دڵنیاییه وه حه شدی شه عبی و 
هێزه سوننیه راهێنراوه کانی تورکیه دێنه نێو کێشه که و 
له کانتێکستی شه ڕ و ماڵوێرانیی زیاتردا، ده ستێوه ردانی 
ئه وه ش  ده چــێ.  تێ  رێی  تــه واو  تورکیه  راسته وخۆی 
ده توانێ ده ستێوه ردانی راسته وخۆی ده وڵه تانی دیکه ی 
لێ بکه وێته وه بۆ ئه وه ی پێش به بااڵده ستی و نفووزی 

تورکیه بگرن.
عیراقی  حکوومه تی  و  کــورده کــان  که  ساڵه  ــان  ده ی
بــه تــونــدی لــه ســه ر کــه رکــووک کــه شارێکی بــه نــه وت 
جارێكی  بۆ  داعــش  شکستی  کێشه یانه.  ده وڵــه مــه نــده 
دیکه پرسی کۆنتڕۆڵی که رکووک له الیه ن کورده کانه وه 
زیندوو ده کاته وه، چونکه له دوای ١٢ی ژووئه نی ٢٠١٤ 
له  عیراقی  ســوپــای  یه که کانی  کــه  ــه وه  ئ پــاش  و  ه وه 
باکووری  بۆ  داعش  سه رکه وتووی  هێرشی  به رامبه ر 
شاره  ئــه و  سه ربازیی  کۆنتڕۆڵی  کــرد،  ــان  رای عیراق 
له گه ڵ  کـــورد.  پێشمه رگه ی  هێزی  ده ســت  کــه وتــۆتــه 
حکوومه تی  مــوســڵ،  شــه ڕی  تــه پــوتــۆزی  نیشتنه وه ی 
ناوه ندی هه وڵ ده دا داوای ناوچه کێشه له سه ره کان و 
که وتوونه ته  دواییانه  به م  که  بکاته وه  ناوچانه ش  ئه و 
ده ست کورده کان، به که رکووکیشه وه. به اڵم به تایبه تی 
نیه  به نیاز  جۆر  هیچ  کوردبه  له مه  یاندا سه رکردایه تیی 
رازی بێ هێزه کانی له وێ بکشێنێته وه و کۆنتڕۆڵی ئه و 
به مجۆره  بکاته وه.  شاره راده ستی حکوومه تی عیراقی 
ناچێ  پێ  ده بێ.هیچ  دروســت  خه ریکه  تر  کێشه یه کی 
له گه ڵ شکستی داعش، نه هامه تی یه كانی عیراق کۆتاییان 

پێ بێ.

سه رچاوه : وێبسایتی ئه نستیتۆی توێژینه وه له ئاشتی و کێشه کان

شه ڕی موسڵ: دووره دیمه نی داهاتووی نزیک نووسینی : رانجیت گۆپتا 
 وه رگێڕان له ئینگلیسی یه وه: ئاسۆی حه سه ن زاده

،،وێده چێ یه ک سه ده خه باتی کورده کان بۆ سه ربه خۆیی گه یشتبێته خاڵێکی 
ئه زموونی خۆبه ڕێوه به ریی خۆیان  ئه وان که ماوه یه کی زۆر خاوه نی  وه رچه رخان. 
بوون، به  له به رچاوگرتنی رۆڵی گرینگیان له شه ڕ له دژی داعش ئێستا به ئاسانی ئه و 
توانای خۆیان ده  زانن و هه ستی متمانه به خۆبوونیان چۆته سه ر ،،ده رفه ته له  کیس خۆیان ناده ن. ئه مڕۆ له هه موو کاتێک زیاتر کورده کانی عیراق به 

لە کۆتاییەکانی سەدەی 
ئیمپراتوریەتیی  سیاسەتی  ئه مریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  کە  نۆزدەوە 
و  گشتی  بە  دەرەوە  سیاسەتی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  ئیستا،  تا  بەر  گرتە 
سەرکۆماری  وەک  ترامپ  دۆنالد  وێدەچێ  بەتایبەتی،  ناوین  خۆرهەاڵتی 
بەدەست  پلەی  ئەو  کە  بێ  پیاو  نەکراوترین  پێشبینی  واڵتــە،  ئەو  تــازەی 

هێناوە. 
لە ماوەی پێشبڕکێی هەڵبژاردن دا ترامپ جار لە دوای جار قسەی دژ بە 
یەکی کردوون و هەڵوێست و بۆچوونی لە بارەی چەندین بابت دا گۆڕیون. 
سەرەڕای ئەوە ئەگەر چەند بابەتێک بکەینە بنەما کە ئەو لە ساڵی رابردوو دا 
لە  دەکرێ  گریمانە  کە  شتانەن  ئەو  ئەوە  کردوونەوە،  دووپاتی  لێبڕاوانە 
ماوەی سەرکۆماریی ناوبراو کاریگەرییان لەسەر خۆرهەاڵتی ناوین هەبێ:
خەڵکی سوریه  یەکەم قوربانیانی هەڵبژێرانی ناوبراون. دەرگای ویالیەتە 
رەنگبێ  ئەوە  دادەخرێ،  سوریه یی   پەناخوازانی  رووی  بە  یەکگرتووەکان 
لە  ترامپ  پڕۆپاگەندەکانی  چونکە  نەگرێتەوە  کریستیانەکان  پەناخوازە 
ئیسالم  لە  تــرس  لەسەر  جەختی  هەمیشە  سوریه یی  پەناخوازانی  دژی 

)ئیسالمۆفۆبیا( کردۆتەوە.
بۆ پێشگرتن لە هاتنە دەرەوەی پەناخوازانی سوریه یی، ترامپ پێشنیاری 
سنوورەکانی  چوارچێوەی  لە  پــارێــزراو«  »ناوچەیەکی  کردنی  دروســت 
ئەو واڵتەدا دەکا، تا ئاوارە سوریه ییەکان لە جیاتی چوونە دەرەوە وەک 
کە  وتوویەتی  و  هەڵناوەتەوە  خۆی  ئەو  بکرێن.  جێگیر  لــەوێ  پەناخواز 
واڵتەکانی خەلیجی عەڕەبی ناچار دەکا پارەی ئەو کارە دابین بکەن هەر 
وەک چۆن مەکزیک ناچار دەکا پارەی ئەو دیوارە دابین بکا کە قەرارە لە 

سنووری هەروو واڵت دا دروست بکرێ.
لەسەر  هاوکاری  و  دۆستایەتی  تــازەی  سیاسەتێکی  ترامپ  دووهــەم: 

بنەمای بەرژەوەندی یەکانی روسیه  لەگەڵ سەرکۆماری ئەو واڵتە ڤالدیمیر 
پوتین دەست پێدەکا. ئەوە بە واتای قبووڵ کردنی دەوری روسیه  لە سوریه  
وەک شتێکی ئەرێنی و پشتگیریی بەشار ئەلئەسەد وەک بژاردەیەکی کەمتر 

خراپ. 

ئەوە شتێکی لۆژیکییانەیە کە داوا لە هاوپەیمانە نەریتی یەکانی ویالیەتە 
کردنی  پشتیوانی  لــە  دەســت  کــە  بکرێ  نــاوچــەکــەدا  لــە  یەکگرتووەکان 
ئۆپۆزیسیۆنی چەکداری سوریه  هەڵبگرن. ئەوکات واشینگتۆن لەگەڵ مۆسکۆ 
پشتیوانی لە »دەوڵەتی هاوپەیمانی« بە بەشداریی ئەندامانی ئاشتیخوازی 
»ئۆپۆزیسیۆن« دەکەن. ئەوە رێخۆشکەر دەبێ بۆ هاوپەیمانییەتی ئه مریکا 

لەگەڵ رێژیمی ئەسەد بە ناوی »شەڕ دژی تێرۆر«. 
لە  بەهێز«  »پیاوانی  کردنی  پشتیوانی  سیاسەتی  رەچاوکردنی  وەک 

ترامپ دەیهەوەێ  پوتین هاوڕایە،  لەگەڵ  بارەوە  لەو  ئەو  دەســەاڵت دا، کە 
عەبدولفەتاح  میسر  سەرکۆماری  لەگەڵ  واشینگتۆن  پەیوەندی یەکانی 

ئەلسیسی و سەرکۆماری تورکیه  رەجەب تەییب ئەردۆغان باشتر بکا.
پیاوە بۆ رێکخستنی  نێوان ئەو دوو  پەیوەندیی  بدا  لەوانەیە هەوڵ  ئەو 
هەرکام  کە  شێوەیەک  بە  بکا،  باشتر  »تێرۆریزم«  دژی  بە  هەوڵەکانیان 
لە سەرکۆمارەکان پێناسەی تێرۆریزم لە واڵتی خۆی دا لە الیەن ئەوی تر 

قبووڵ بکا. 
بە لەبەر چاو گرتنی ویستی ترامپ بۆ بەرهەڵستکاریی ئێران لە رێگای 
ئۆباما  بەڕێوەبەرایەتیی  کە  ناوکی  رێککەوتننامەی  هەڵوەشاندنەوەی 
پەسەندی کردبوو، ئەو لەوانەیە عەڕەبستانی سعودی هان بدا بۆ پێکهێنانی 
پشتیوانیی  بە  ریاز  و  قاهیرە  ئانکارا،  لە  پێکهاتوو  سوننی   سێ کوچکه ی 

واشینگتۆن.
دایە  لێرە  ناوین  خۆرهەاڵتی  بۆ  ترامپ  رۆیــای  لە  سەرەکی  ناتەبایی 
)هەروەک هەڵوێستی نەیارانەی بە دژی چین ناتەبایی سەرەکیی لە رۆیای 
جیهانیی ناوبراوە(: گەیشتن بەو ئامانجە دەخوازێ کە هەم مۆسکۆ و هەم 
تاران  لەگەڵ  پەیوەندییەکانیان  کە  بێندرێ  پێ  قەناعەتیان  ئەسەد  رێژیمی 

بپچڕێنن.
بەڕیوەبەرایەتیی  لە  کە  ناوچە  تری  بەهێزی«  »پیاوێکی  کۆتایی دا  لە 
ترامپ دا پەیوەندییەکانی بەشێوەیەکی بەرچاو لەگەڵ واشینگتۆن باشتر دەبێ 
سەرکەوتنی  راستەوخۆی تری  قوربانی یەکی  بۆیە،  ناتانیاهوویە.  بێنیامین 
شارۆن  ئاریێل  پاش  نەتانیاهوو  چونکە  دەبێ  فەلەستین  خەڵکی  ترامپ، 
سەرۆک  گشت  لە  دەستی   ،٢٠١١ سیپتامبری  ١١ی  رووداوی  دوای  بە 

وەزیرەکانی تری ئیسرائیل بۆ هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەوان ئاواڵەتر دەبێ.

،،بۆ پێشگرتن لە هاتنە دەرەوەی پەناخوازانی سوریه یی، 
ترامپ پێشنیاری دروست کردنی »ناوچەیەکی پارێزراو« 
لە چوارچێوەی سنوورەکانی ئەو واڵتەدا دەکا، تا ئاوارە 
پەناخواز  وەک  دەرەوە  چوونە  جیاتی  لە  سوریه ییەکان 
لەوێ جێگیر بکرێن. ئەو خۆی هەڵناوەتەوە و وتوویەتی 
دابین بکەن ،،کە واڵتەکانی خەلیجی عەڕەبی ناچار دەکا پارەی ئەو کارە 

ئەلجەزیرە - گیلبەرت ئاچکار
 وه رگێڕان له ئینگلیسی یه وه: که ماڵ حه سه نپوور

بردنەوەی ترامپ چی بۆ خۆرهەاڵتی ناوین لەگەڵ خۆی دا دێنێ
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بێده نگ ! قسه  مه که ، شه رمه 
زۆری لێ مه ڵێ !

له  کۆتایی دا بێده نگ  بوو.
بێده نگی ئاڵتوونه و  قسه  زێوه .

یه که م وێژه کانی له  مناڵی یه وه  گوێم  لێبوون
هه رکات گریابام، پێکه نیبام، کایه م  کردبا

خێرا ده یانگوت: »بێده نگ«
له  قوتابخانه ، له وێش نیوه ی راستی یه کانیان لێم  

شارده وه .
پێیان  گوتم: به  تۆ چی، بێده نگ به !

یه که م کچ که  ماچم  کرد، ئه وه ی عاشقی ببووم، 
بۆ ئه ویش، پێیان  ده گوتم:

وشیار به الی که س باسی نه که ی، و سسسس... 
بێده نگ به !

بێده نگ به ، قسه  مه که ، وا بزانه  الڵی...
ئه وه  حاڵی من بوو، تا ته مه نی بیست ساڵی.

ئه رێ... قسه  بۆ گه ورانه 
بێده نگی بۆ منااڵنه .

خوێنم له سه ر پیاده ڕۆی شه قام ده دی
»به  تۆ چی؟« پێیان  ده گوتم،  
»کێشه  بۆ خۆت ساز مه که «

دواتر جێگر به رپرسی قوتابخانه کان، ئه وانیش 
هاواریان  ده کرد:

»لووت له  هه موو شتێ وه رمه ده ، وا بنوێنه  له  
هیچ تێناگه ی، بێده نگ به «

زه ماوه ندم کرد. بوومه  خاوه ن کۆشێک مناڵ.
گه لێک  ژنێکی  مـــاڵ،  خــاتــوونــی  هــاوژیــنــه کــه م 
رێزدار بوو، ده یزانی بێده نگ بێ، عاشقی کار بوو

دایکه که ی ئافره تێکی تێگه یشتوو  بوو، به رده وام 
پێی ده گوت: بێده نگ، کڕ به .

سااڵنی که بیسه ش، دایک و باوکم، دراوسێکان، 
گشتیان ئامۆژگارییان کردم:

هیچت  هه ڵمه قووتێنه ،  شتێ  هیچ  لــه   »خــۆت 
نه دیوه ، وا بنوێنه ، هیچ... بێده نگ به«

ره نگه  له گه ڵ ئه وان شتێ که  مایه ی به غیلی بێ 
له  گۆڕێ دا نه بوو، 

یه کگرتوو  ئێمه ی  ئــه وه ی  دراوسێکان،  له گه ڵ 
کردبوو، بیده نگی، کڕ به بوو .

تۆ بێده نگ، ئه و بێده نگ، سه رێ بێده نگ، خوارێ 
بێده نگ

بێده نگی ته واوی ماڵه کان، له  بینا چوارگۆشه کان
بێده نگی شه قامه  قائیمه کان

بێده نگی رێگا و کۆاڵنه  هاوته ریبه کان
هه ر هه موومان زمانی خۆمان قووت  دابوو.
گشتمان زمانمان هه بوو ، ده نگمان لێبڕابوو

تۆمار  »خامۆشه کان«یشمان  کۆمه ڵه ی  بۆیه ، 
کرد

پۆلێک، زۆرێک کۆ بووینه وه 

ته واوی شار، هێزێکی مه زنی ته یار، به اڵم که ڕ 
و الڵی بێ ده مار!

مسۆگه ر  سه رکه وتنمان  ژماره یه کیش  هه ڵبه ت 
کرد

گه یشتینه  ئامانج
به  میداڵ خه اڵت  کراین

هه موو شتێک، زۆر له وه  زیاتر.
فره  هاسان، ته نیا به  بێده نگی

ئاخ، هونه رێکی سه یره  بێده نگی
مناڵه که ت،  بێ،  بێده نگ  فێربکه ،  ژنه که ت  بۆیه ، 

خه سووت
قسه   پێویسته   کــرد  هه ستت   کاتێکیش  ئه گه ر 

بکه ی، زمانت له  بنه وه ڕا ببڕه 
ئه ویش بێده نگ بکه 

بیبڕه  له  ریشه  و ره گه وه 
بیهاوێ به ر ده می سه گه وه .

له و  تۆیه ،  جه سته ی  بێ که ڵکی  ئه ندامی  یه که م 
وه خته وه  ناتوانی که ڵکی پێویستی لێوه رگری

ئه گه ر ئه و کاره  بکه ی، تووشی خه ونی ترسناک 
نابی، شک و گومانه کان، خه مه کانت ده ڕه ونه وه ، 

ئیتر شه رم له  مناڵه که ت ناکه ی، رزگاریت دێت 
له  ده ست بوغزێ که  قسه  بکه ی.

»هه قتانه ،  بڵێی:  کردبێ،  قسه یه کت   بێ  ئه وه ی 
منیش وه کوو ئێوه  بیرده که مه وه « 

ئاخ! چه نده  حه زم ده کرد هه ی قورمساغ.
گوتبێتت تاکه  قسه یه ک

بوویه ته   زۆربڵه یه ک
گوتنی  له جیات  فــریــودان،  بۆ  دوانـــدن  بــه درۆ 

قسه یه ک، 
زمانت ببڕه . هه رچی خێراتر بیبڕه .

کاتێکی زۆرت به ده سته وه  نییه 
ببه  به  الڵێک.

وه ختێک هیچ ناوێژی، باشتره  بوێر بی و زمانت 
ببڕی و ده ری هاوێژی.

بۆوه ی له  پالنه کان دا، له  خه ون و خه یاڵه کان دا، 
کارچاک بم

زمانم له نێوان هه نیسک دان و رق ئه ستووری دا 
راده گرم 

چونکه  پێموایه ، ساتێ دادێ، ئیتر خۆم ناگرم
هه ر  و  ده بم  هومێدوار  نامێنی،  ترسم  ده ته قم، 
چرکه یه ک گه رووم پڕ ده بێ له  پیت، سرته ، بوغز، 

گریان و هه نیسک که  پێم ده ڵێ: 
قسه بکه!...

تورکی یه وه   له   ریچۆس  یانیس  نه سین،  عه زیز  شێعری 

وه ریگێڕاوه ته وه  سه ر یونانی.

  پارسه نگی ته رازووی زه مان به الی شه ودا ده شکایه وه . 
رواڵه تی شار هه رچه ند ئارام، به اڵم شڵه ژانێک چاوه ڕوان 
ده کرا. خه به ر وه ک ته زووی کاره با له  چه ند چرکه دا وه نێو 
خه ڵک گه ڕابوو. که س نه یده زانی کێ باڵوی کردۆته وه  و 
چۆن باڵو بۆته وه  . هێند له پڕتاو بوو جێگای پرسیارانی 
نه هێشتبۆوه . هه ر ئه وه نده  دیترا له م سه ری کۆالنڕا هه تا 
نــه ده دی شۆخه   ئه و ســه ری، به ر ده رگــای هیچ ماڵیکت 
چاونه ترسی  الوێکی  کوڕه   یان  نازدار  و  ناسک  کچێکی 
لێ رانه وه ستا بێ. هه ر نه بێ دایکێکی به  تاسه ی دیداری 
کوڕ، یان باوکێکی چاوه ڕوان  تامه زرۆیانه  راوه ستابوون 
و چاوی چاوه ڕوانیان ده گێڕا. هه مووی ئه وانه   بێ زیاد 
و که م لقه  گوڵێکی جوان به ده سته وه  و تونگه ی شه ربه ت 
چــاوه ڕوانــی  له په نا،  کــراو  ئــامــاده   شیرینی  که شه فی  و 
وه ده رکه وتنی یه که م ده سته ی »هه ڵۆکانی شاخ« بوون. 
له ویش  و  گه ڕه ک  به ڵکوو  کۆاڵن ،  هه ر  نه ک  ئه و شه وه  
زیاتر هه موو شار وه خۆ که وتبوو. خۆشی له وه  زیاتر که  

»پێشمه رگه » ده نێو شار دایه ؟
خه باتی  گرینگیی  و  پــێــشــمــه رگــه   نـــاوی  ــیــرۆزیــی  پ
پێشمه رگه  و پێویستیی بوونی پێشمه رگه  ئه و کاتانه  زیاتر 
تاریکه سه التی بێ ده نگی و شه وه زه نگی  ده رده که وێ که  
به ره نگاری  بۆ  کیشاوه .  »واڵت« دا  به سه ر  باڵی  ترس 
جگه   داپڵۆسێنه ر  له شکری  و  ترسهێنه ر  سوپای  له گه ڵ 
پێشمه رگه   خۆڕاگریی  توانای  و  پێشمه رگه   له  هه یبه تی 
باوکانه ش  و  دایک  ئه و  دیــاره   خۆ  نیه .  دیکه   رێگایه کی 
و  پێشمه رگه   ریــزی  ده نێرنه   خۆیان  کــوڕی  و  کیژ  که  
چی  راده خـــه ن،  بۆ  دڵیانی  سفره ی  پێویست دا  کاتی  له  
وایان له  پێشمه رگه  که متر نیه ، به اڵم ئه وه کێوی وره ی 
پێشمه رگه یه  که  مێژووی به ره نگاری دروست ده کا. هه ر 
به توانایی  و  چاونه ترسی  و  ئازایه تی  وه سفی  له   بۆیه  
هیزی پێشمه رگه دا هه ر ئه وه نده  به سه  که  بڵێین با بمێنێ 

پێشمه رگه .

                                   
     

»حه سه ن  نــاوی  هه تا  بۆ  نه بۆته وه   ساغ  بۆم  ئێستاش 
ره نگه   دێته وه .  وه بیر  »حه مه دۆک« م  ده بیسم  غه مبار« 
جگه  له  کورته  بااڵیی هه ر دووکیان که  زۆر وێک ده چن، 
تایبه تمه ندیی دیکه ش لێکیان نزیک کاته وه  وه ک ئه وه  که  
هه ردووکیان له  قووڵیی ناعه داڵه تی یه کانی کۆمه ڵ گه یشتن 
ناعه داڵه تی یانه   ئه و  بنبڕکردنی  بۆ  دووکیشیان  هه ر  و 
ڕاپه ڕین. ئه گه ر باسی وێکچوونی دیکه ش بکه ین جگه  له  
هه ردووکیان  که   له ڕاده به ده ر  ئازایه تیی  و  چاونه ترسی 

لێی به هره مه ند بوون هیچی دیکه مان پێ نامێنێ.
حه سه ن غه مبار خه ڵکی ناوچه ی ره به ته . ئه و ناوچه یه  
پێشمه رگه ی  ئــازاتــریــن  خــه بــاتــه .  و  تێکۆشان  مــه کــۆی 
وه خۆ  پێشمه رگه ی  هێزی  پڕکارترین  و  هه ڵکه وتوه   لێ 
لــه دوای کۆماری  گرتوه . خه ڵکی ره به ت و ده وروبــه ری 
به خێوکردن  پێشمه رگه   سه  رقاڵی  به دایم  کوردستانه وه  
پێگه یاندن  پیشمه رگه   و  ــه وه   ــدن حــاوان پێشمه رگه   و 
دواتر  به جه رگانه ی  الوه   له و  هیچکام  بۆیه   هه ر  بــوون. 
و  نه بوه   نامۆ  بۆیان  پێشمه رگه   ریزه کانی  هاتوونه ته  
خۆی  پێش  غه مبار  حه سه ن  نه بوه .  زه حمه ت  له به ریان 
دوو برای گه وره تری له  ریزی گیانبازانی گه ل دا بوون و 

هه ردووکیان فیدای ئازادی بوون.
ئه زموونی خه بات و تێکۆشان بۆ گه یشتن به  ئازادی 
ــه ن.  ده ک دروســـت  مــێــژوو  و  دێــن  هێندێک  جالبه .  زۆر 
له   وه رگرتوو  ده رس  و  ده وران  قاڵبووی  پیشتر  ئه وانه  
هه وراز و لێژی ژیانن. له  هه مان کات دا به شێک دێن و 
تێدا فێرکه ن.  خۆ به  ده ریایه ک دا دەکەن که  ده بێ خۆی 
بۆ  ده کا و  ئه وانه  دروســت  ره وتــی خه بات  له  راستی دا 
حه سه ن  ده دا.  له  قالبیان  دیکه   مێژوی  کردنی  دروست 
بزانێ  مه له   ئــه وه ی  بێ  که   که سانه یه   له و  یه ک  غه مبار 
فێر  بێی خه بات  و  ئه لف  ئــه وه ی  پێش  و  دا  ده راوی   له  
وشیاری،  به   ئه و  کرد.  رۆ  دوژمن  ده جه رگی  بێ خۆی 
قایم  وئیمانی  سه رسه ختی  خۆبارهێنان،  چاونه ترسی، 
توانی قۆناغه  سه خته کان ببڕێ و له  کاری نیزامی و دواتر 

سیاسی و ته شکیالتیش دا که سیکی نموونه ی لێ ده رچێ. 
پێشمه رگایه تیی  ده ورانــی  ــه ی  زۆرب غه مبار  حه سه ن 
بۆ  مه گه ر  و  تێپه ڕاندوه   ره بــه ت  ناوچه ی  له   هه ر  خۆی 
به اڵم  نه گه ڕاوه .  دیکه   شوێنی  ده نا  کاتی  مه ئمووریه تی 
هه لووک  وه ک  خـــۆی دا  خزمه تی  جێگای  لــه  نــاوچــه ی 
فه ڕانسه   هاچه ر  وه ک  گوته نی  خــۆی  و  هــه ڵــســووڕاوه  
بۆ هه ر کارێک  زانرابێ و  پێویست  به   له  هه ر شوێنێک 
داوا کرابێ بێ سێ و دوو خۆی تێ کردوه  و بە باشی 
رایپه ڕاندوه . یه که مجار ساڵی ٦١ که  هێشتا منداڵکار بوو 
دوای ئه وه ی سه رپه له که یان بریندار ده بێ له  جێی ئه وی 
»شه هیدانی  سه رده سته ی  کراوه ته    ٦٣ ساڵی  داده نێن. 
خااڵباد«. له ساڵی ٦٥ڕا وه ک فه رمانده ری لک و ئه ندامی 
جارێک  کـــردوه .  کــاری  ره بـــه ت  شارستانی  کۆمیته ی 
کراوه ته  فه رمانده ری ده سته ی کۆماندۆ که  ماوه ی ساڵێک 
لێ  داوای  جارێکیش  مــاوه تــه وه .  به رپرسایه تی یه دا  له و 
له  ناوچه ی  فه رمانده ریی هێزی ٢ی رێبه ندان  بۆ  کراوه  
ماوه ی  له   حەسەن  کاک  نه گرتوه .  وه ری  بــه اڵم  سه قز، 
له  ته پڵی  که   بوه   بریندار  جار   ٧ خه باتکارانه ی دا  ژیانی 
و  خــۆش  شتێکی  گرتۆته وه .  پێی  بــه ری  هه تا  ســه ریــڕا 
ناخۆش: له  نۆڕوێژ به  مه به ستی چاره سه ری برینه کانی 
عه کسێک  ده کا  داوا  جارێک  ده کا.  دوکتۆران  هاتوچۆی 
پڕیشکه یه کی  ــا  ده ک هه ست  چونکه   هه ڵگرن  لــه ســه ری 
له  لــه  ٢٠ پڕیشکه   تــێــدایــه . دوایـــه  ده رده کــــه وێ زیــاتــر 
 سه ری دا هه یه . هه روه ها بۆ سینگی ئه و کاره  ده کرێ که  
غه مبار  حه سه ن  ده دۆزرێنه وه .  پڕیشکه    ٢٠،٣٠ له وێش 
نموونه ی ئینسانی باوه ڕبه خۆ و خۆڕاگر و پشوودرێژه . 
ئه و له  خه بات دا شێلگیر، له  خزمه ت دا سادق، له  هه ڵمه ت دا 
چاالک، له  کاری تیمی دا حاواوه  و له  دۆستایه تی دا دڵپاک 

و خۆش مه شره به .
رێگای  له  شه هیدانی  به  ســۆزه وه   غه مبار  تێکۆشه ر 
ئازادی ده دوێ و به  حه سره ته وه  ناویان دێنێ. ئه و که  ناو 
تۆمار کردوون که   ئه و شه هیدانه ی  و رێکه وتی هه موو 
له گه ڵی بوون و ناسیونی که  خۆ له  ١٧٨ شه هید ده ده ن، 
به م جۆره  باسیان ده کا: »له و ماویه دا که  من له  هێزی 
له  یادداشته کانم دا کۆم کردوونه ته وه ،  زمزیران بووم و 
زیاتر له  ٣٠٠ عه مه لیات کراوه . نیزیکه ی ٤٠٠٠ که س له  
رێژیم کوژراون و کوژراوی ١٠٠ عه مه لیاتیش دیار نین. 
نزیک به  ١٨٠ کادر و پێشمه رگه  شه هید بوون. ناوی هه ر 

شه هیدێک بێنم بیره وه ریی زۆرم له گه ڵیان هه یه .
دوای ده یان ساڵ کار و تێکۆشانی به رده وام، ئازایه تی 
نانی  وه سه ریه ک  دوای  نیشاندان،  خۆڕاگری  و  نواندن 
ده ریایه ک ئه زموونی تاڵ و شیرین و پاش بڕینی هه وراز 
بــێ ژمــار،  هاویشتنی  ده مــه تــرســی  خــۆ  و  زۆر  لێژی  و 
سه رئه نجام کاک حه سه ن به  له شێکی هه ڵدڕدادڕ و کون 
ماڵ و  له گه ڵ  ژیانی  مــاوه ی  دا  بڕیاری  ــراوەوە ،  ک کون 
چاره یه ک  برینه کانی  عیالجی  بۆ  و  سه ر  به رێته   منداڵی 
رێگای  و  پێچا  تێکه وه   بارگه ی  بۆیه   هــه ر  بدۆزێته وه . 
تورکیه ی گرته  به ر. ئه و که  پێی وا بوو به  وه ڕێ که وتنی 
بۆ ده ره وه  داهاتوویه کی روونی له پێشه ، مخابن تووشی 
ــان  ــات و لــه گــه ڵ ده ی چــاره نــووســێــکــی زۆر نــاخــۆش ه
مه ترسی رووبه ڕوو بوو. ٦ ساڵ مانه وه  له  تورکیه  بێ 
توانا و  به  ده رباز بوون هه بێ هه موو  ئه وه ی هیوایه ک 
وزه ی خۆی و ماڵ و منداڵی به  هه ڕاج برد و به جارێک 
له پێی خستن. دواتریش که  بۆ خۆ ده رباز کردن رێگای 
دیسان  یونان،  بگه یه ننه   خۆ  هه تا  به ر  گرته   ده ریــایــان 
تووشی به اڵی البه ال هاتن و ئه گه ر پۆلیس نه یدۆزیبانه وه  
و نه یگرتبان هه موویان تێدا ده چوون چونکه  گه می یه که یان 
به رده وام  لێبڕا. سه ره نجام کاری  بێنزینی  ده ریادا  له نێو 
له و  و خۆڕاگریی زۆری خۆی وبنه ماڵه که ی وایان کرد 
کۆسپانه  سڵ نه که ن و بۆ گه یشتن به  به نده ری حه سانه وه  
وچان نه ده ن. ئێستا تێکۆشه ری ساڵه  سه خته کانی خه بات 
واڵتی  نیشته جێی  ومنداڵه کانی یه وه   هاوسه ر  و  به خۆی 
نۆڕویژه  و چاوه ڕوانه  هه م عیالجی له شی زامداری بکا و 
هه م له  ئه زموونه کانی دنیای پێشکه وتوو شتێک وه ده ست 

بێنی که  به  ئاواتم ئاواتی وه دی بێ.
ئازادی  رابــردووی خه باتکارانی مه یدانی  له   ئاوڕ   که  
ده ده مه وه  دڵم به  داهاتوو خۆش ده بێ. له  به ره  خۆمه وه  
ده ڵێم تۆ بڵێی که سانێک که  ئاوا قورس و قایم سه نگه ریان 
به  هــه روا  نه کرد  چۆڵ  مه ته رێزیان  و  گرت  دوژمــن  له  
 ئاسانی گه ل وخه باته که یان له بیر بکه ن؟ بێگومان وه اڵمی 
ئه و پرسیاره  »نا« یه  و من دڵنیام تا کورد رۆڵه ی ئاوا 
ده بێ.  بـــه رده وام  ــازادی  ئ بۆ  خه بات  هه بێ  هه ڵکه وته ی 
ئه گه ر دوێنێ غه مباره کان له  سه نگه ری به رگری دا ته نگیان 
خوێندکارانی  ئــه مــڕۆ  هه ڵچنیبوو،  دوژمـــن  ســوپــای  بــه  
ــه رز ده کـــه نـــه وه  و  ــه  تـــاران هــه مــان دروشـــم بـ ــورد ل کـ
سێداره.  پێی  ده چنه   بۆی  ئازایانه   »ئیحسان«ه کانیش 
پێشمه رگه   گوڕوتینی  که   ئازایه تی  تــۆوی  وایــه   پێم  من 
ناشتوویه تی زه وی و زاری کوردستانی وا داگرتوه  تازه  
خه اڵس بوونی نیه . ئه مڕۆ ترس له  فه رهه نگی کوردی دا 

خه ریکه  بارگه ی تێکه وه  ده پێچێ. 

هەیاس کاردۆ

وه رگێڕانی له  یونانی یه وه : 
عه لی فه تحی

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر حه سه ن غه مبار

بێده نگ ! قسه   مه که ...

تێکۆشه ر حه سه ن غه مبار

ئه ده بی
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بنەمای  لەسەر  کە  دەوڵەت دا  لە سیستەمی 
ــەاڵت دامـــــەزراوە،  ــردەسـ ــدار و ژێـ ــەاڵتـ دەسـ
سیستەمێکی  بە  تایبەتە  سیاسی  بەشداریی 
بەشدارکردنی  ئامانجەکەی  کە  دێموکراتیک 
زۆرترین کەسە لە دەسەاڵت دا. لە سیستەمێکی 
ئیتر  دەســەاڵت  ژێر  خەڵکانی  دێموکراتیک دا 
دەســەاڵت  ســـووژەی  ــوو  وەک و  نین  پاسیڤ 
ســەیــر نــاکــرێــن، بــەڵــکــوو دەبـــێ بــە شێوەی 
بە  کاریگەرییان  ناڕاستەوخۆ  یان  راستەوخۆ 
سەر دەسەاڵتەوە هەبێ، هەر بۆیەش چەندین 
ــان بۆ  ــکــردی ــژاردن و بــەشــداری ــب ــەڵ هــەلــی ه
نوێنەرانی  هەڵبژاردنی  وەکوو  رەخسێندراوە، 
پــاڕلــمــان، ســەرکــۆمــار، شــارەوانــی وهــتــد. لە 
دەسەاڵت  لە  بەشداریی  و  دەنگدان  راستی دا 
بە تەنیا  بە بەشداریی سیاسی نایەتە ئەژمار، 
دەربڕین  ناڕەزایەتی  و  نەدان  دەنگ  بەڵکوو 
بەشداریی  بــە  سیاسەتیش  لــە  باسکردن  و 
سیاسی ئەژمار دەکرێ، واتە هەر کردەوەیەک 
کردەوەکانی  و  بڕیار  لەسەر  کاریگەریی  کە 

دەسەاڵت دابنێ.
ــــی ســـیـــاســـی لــە  ــداری ــەشــ ــ ــی ب ــ ــان ــ ــۆرەک جــ
شێوەی  بــە  شــەرعــیــیــەتــەوە  رادەی  بـــواری 
ــراون،  ــ ــز ک هــیــرارشــی)ســلــســلــه مـــراتـــب( ریـ
هەموویان یەک جۆر شەرعییەتیان پێ نەدراوە 
سەیر  لەوانی تر  شەرعیتر  بە  هەندێکیان  و 
دەکرێن. پرۆسەی بە شەرعیکردنی بەشداریی 
ــە پــێــدانــی شــەرعــیــیــەت  ســیــاســی بــریــتــی یــە ل
و  سیاسی  یــان  کۆمەاڵیەتی  گرووپێکی  بــە 
قبووڵکردنی لە الیەن دەسەاڵتی سیاسی یەوە. 
لەو  شەرعییەتە  ئــەو  جــار  زۆر  هــەروەهــا 
زیاتر  ئەویش  کە  دەستێندرێتەوە  گرووپانە 
دەسەاڵتی  لە الیەن  پرۆسه یەکەوە  رێگەی  لە 

سیاسی یەوە جێبەجێ دەکرێ.

ئاستێک  چ  تــا  و  چــلــۆن  ــە،  ــەوەی ئ پرسیار 
بەشداریی سیاسی دەبێتە ئامرازێکی پرۆسەی 
شەرعییەت پێدان و شەرعیەت لێ ستاندنەوە؟
دێموکراسیی  لە  نوێنەرایەتی  سیستەمی 
سیاسی  بەشداریی  شێوازەکانی  هاوچەرخ دا 
بــە ســەر دوو دەســتــەدا دابـــەش کـــردوون؛ 
پێدراوە  تەواوی  شەرعییەتی  کە  دەستەیەک 
کـــراوە و  لــە الیـــەن دەســـەاڵتـــەوە پەسند  و 
زیاتر پەیوەندیی بە هەڵبژاردن و دەنگدانەوە 
کەمتری  شەرعییەتی  کە  دەستەیەکیش  هەیە. 
پێدراوە و زیاتر خۆی لە دژایەتی دەسەاڵت دا 

دەبینێتەوە.
شێوازی باو: دەستەی یەکەم لە شێوازەکانی 
و  یاسایین  کە  ئەوانەن  سیاسی،  بەشداریی 
شەرعییەتی  لەسەر  ئەوتۆ  کێشەیەکی  هیچ 
ئەویش  ناکەن،  دروســت  سیاسی  دەسەاڵتی 
شەرعییەتی  کە  دەنگدانە  و  هەڵبژاردن  تەنیا 
دەربـــڕیـــنـــی  وەک  و  هـــەیـــە  ــایـــی یـــان  یـــاسـ
لە  و  دەکرێن  ئەژمار  جەماوەر  راستەقینەی 
سەیر  ئاساییتر  بەشداری،  شێوازەکانی تری 
دەسەاڵتی  پشتگیریی  شێوازانە  ئەو  دەکرێن. 
شێوازێکی  هەر  واتە  پشتەوەیە،  لە  سیاسی 
بەشداریی سیاسی کە گرێدراوی دەنگدان بێ، 
لە الی دەسەاڵتی نوێنەرایەتیی دێموکراتیک دا 
الی  لە  دەنگدان  دیــارە  زیاترە.  شەرعییەتی 
پەسندترە  شێوازەکانی تر  لە  جــەمــاوەریــش 
و  دەبیندرێ  کۆمەاڵیەتی  ئیجبارێکی  وەک  و 
زۆرینەی جەماوەر پێیان وایە کە بەشداری و 
کاریگەری خستنە سەر دەسەاڵت بە دەنگدان 
دەنگ  بە  کاریگەری  و  بەشداری  لە  باشترە 

نەدان.
لە  شێوازانەیە  ئــەو  کــۆی  ناباو:  شێوازی 
دەسەاڵتی  لۆژیکی  لە  کە  سیاسی  بەشداریی 
نیسبەت  بــە  و  نــاگــرن  نــوێــنــەرایــەتــی دا جــێ 
ــەم شــەرعــیــیــەتــی کــەمــتــریــان  ــەک دەســـتـــەی ی
ــدراوی  ــرێ هــەیــە یـــان هـــەر نــیــانــە، چــونــکــە گ

زیاتر  ئەو شێوازانە  نین.  دەنگدان  سیستەمی 
دەرەوەی  لە  و  سیاسین  دەســەاڵتــی  بە  دژ 
کــاریــگــەریــی خستنە  ــی  هــەوڵ دەســـەاڵتـــەوە 
یاسایین  هەندێکیان  دەدەن.  دەســەاڵت  سەر 
وەکوو رێپێوان، کەمپەینی ئیمزا کۆ کردنەوە، 
وەکوو  نایاسایین  هەندێکیش  هتد.  و  بایکۆت 
شەقامەکان  نێو  شۆڕشی  چەکداری،  شەڕی 
روانگەی  لە  بــەاڵم  گشتی.  شوێنی  گرتنی  و 
رای  نوێنەرایەتیی  ئەو شێوازانە  دەسەاڵتەوە 
هەموو جەماوەر ناکەن و تەنیا نوێنەرایەتیی 
گرووپی تایبەتن. ئەو شێوازانە لە بەشداریی 
سیاسی پشتگیریی دەسەاڵتیان لە پشتەوە نیە 
ئەژمار  هەڵنەبژێردراو  کەمینەیەکی  وەک  و 
دەکرێن کە دژی زۆرینەی هەڵبژێردراون. لە 
زۆر واڵت دا دەبینرێ کە گرووپێکی دژبەر لە 
گەیشتنە  هەوڵی  شــۆڕش  و  رێپێوان  رێگای 
دەسەاڵت دەدا و خۆی وەک نوێنەری گشتیی 
پێی  و  دەناسێنێ  حکوومەت  دژی  لە  خەڵک 
سەر  خەڵکی  لە  خۆی  شەرعییەتی  کە  وایــە 
ئـــەوەی  دوای  بـــەاڵم  ــام وەردەگــــــرێ،  شــەق
دیکەی  گرووپی  دەست،  گرتە  دەسەاڵتەکەی 
وەسف  ناشەرعی  و  کەمینە  بە  شەقام  سەر 
دەکا و تەنیا حکوومەت بە نوێنەری تەواوی 

خەڵک دەزانێ.
ئەوە  هەوڵی  بــەردەوام  سیاسی  دەسەاڵتی 
لە  شەرعییەت  پرۆسەیەکەوە  رێگای  لە  دەدا 
کە  دووهەم  دەستەی  بەشداری  شێوازەکانی 
پڕۆسەی  بستێنێتەوە.  نین  باو  الی دەسەاڵت 
ــا بە  لــێ ســتــانــدنــەوەی شــەرعــیــیــەت ســەرەت
دەست  شێوازانە  بــەو  دژ  سیاسی  گــوتــاری 
بە  و  نــاســانــدن  کەمینە  بــە  وەک  ــا،  دەکـ پــێ 
ناساندنیان  هەروەها  قەڵەمدان،  لە  نایاسایی 
تێکدانی  و  جەماوەر  دەنگی  دژایەتیکردنی  بە 
ئاسایشی خەڵک. دیارە یەکەمجار بە تەواوی 
ئــەوە  ئــەگــەری  نــاکــەن، چونکە   قــەدەغــەیــان 
چــەکــداری  شــەڕی  نێو  بخەنە  خــۆیــان  هەیە 

ــەوە، هــەر بۆیە دەســەاڵت  لــە دژی دەســەاڵت
جیاتی  لە  »کۆنتڕۆڵ  لۆژیکی  لە  دەدا  هەوڵ 
قەدەغە« کەڵک وەگرێ. زۆر جار دەسەاڵتی 
لێ  کەڵکی  کردنیان  کۆنتڕۆڵ  بۆ  یاسادانان 
وەردەگیرێ، ئەویش لە رێگای یاسای تایبەت 
هەوڵی  حکوومەت  هەروەها  خۆپێشاندان.  بە 
رێکخستنیان لە سەندیکاکان دا دەدا و زۆر جار 
یان  نوێنەرەکانیان  لەگەڵ  وتووێژ  دەکەوێتە 
خۆپێشاندانیان.  شوێنی  و  کات  دیاریکردنی 
بە  کاریگەرییان  کە  ئەوەیە  دەسەاڵت  هەوڵی 

سەر دەسەاڵتەوە کەم بێتەوە.
لە سیستەمێکی نوێنەرایەتی دا، دابەشکردنی 
بە سەر  بەشداریکردنی سیاسی  شێوازەکانی 
دوو دەستەی شەرعی و ناشەرعی دا، رەخنەیە 
هێناوە،  دوای خۆی دا  بە  پرسیاری زۆری  و 
دەستەیەک  سیاسی  دەسەاڵتی  کاتێک  چونکە 
دەکا  لێ  پشتیوانی  و  دەناسێنێ  شەرعی  بە 
و هــەوڵــی بــە نــاشــەرعــیــکــردنــی دەســتــەکــەی 
نیە  الیەن  بێ  دەسەاڵتە  ئەو  واتە  دەدا،  دیکە 
چونکە  ناکا.  جەماوەر  هەموو  نوێنەرایەتی  و 
کۆمەڵگه   بەشێکی  بەشداریکردنی  لە  رێگە 
دەگرێ. هەر لە بەر ئەو هۆیەشەوە لە نیوەی 
چەمکێک  بــیــســتــەمــەوە  ســـەدەی  دووهــەمــی 
هاتۆتە ئاراوە بە ناوی »دێموکراتیزە کردنی 
ئەوە  هەوڵی  کە  پرۆسەیەک  دێموکراسی«، 
لە  بـــەشـــداری  ــی  ــان ــوازەک شــێ ــوو  ــەم ه دەدا 
هەر  و  بگونجێنێ  دێموکراتیک دا  سیستەمێکی 
تاک و گرووپێک بتوانێ بەشداری دەسەاڵتی 
دێموکراسی  سەرەکی  ئامانجی  بێ.  سیاسی 
هەر  خەڵکە،  زۆریــنــەی  پێکردنی  بــەشــداری 
بۆیەش لە رێگای مێکانیزمی جیاوازەوە هەوڵ 
لە  و  بکا  دەســەاڵت  نێو  راکێشی  دەدا خەڵک 
هەموو کار و کردەوە و بڕیارێکی دەسەاڵت 
و  خۆیان  بە  پەیوەندی  کە  بکا  بــەشــداریــان 

کۆمەڵگه وە هەیە.

شەرعییەتدان و شەرعییەت لێ ستاندنەوە
 لە بەشداریی سیاسی دا

رەسووڵ سێلەکە

له  سه ره تای سه ره تاکانه وه  بزووتنه وه ی 
ناسیۆنالیزمی  ــان  ی ــوردی  کـ نــه تــه وه یــی 
ــووه  لــه ســه ر دوو  کـــوردی، پــرۆژه یــه ک ب

وێنه ی سه ره کی کاری کردوه .

ئەلف: وێنەی خەباتگێڕی و ئازایەتیی 
کورد

کــــــورده  وه ک  یـــه کـــه مـــیـــان وێـــنـــه ی 
نه ته وه یه کی ئازا  و خه باتگێڕ  و پاڵه وان که  
نامرێ و ناتوێته وه   و نابه زێ. نه ته وه یه ک 
ئاماده   هــه رده م  و  هه میشه    رۆڵه کانی  که  
لێ  به رگری  خوێن  به   ئاماده ن  و  بــوون  
بکه ن  و ژیانی تاکه که سیی خۆیان له پێناوی 
میلله تێک  ببه خشن.  »کۆمەڵگه دا«  ژیانی 
که  هه موویان کاوه ی ئاسنگه ر و رۆستمی 
به ده گمه ن  که   پۆزه تیڤه   وێنه   ئه م  ــن.  زا ڵ
و  سه د  له   کورد  رۆشنبیرێکی  و  شاعیر  
به  ده دۆزیــنــه وه   رابـــردوودا  په نجا ساڵی 
 شێوه یه ک له  شێوه کان به کاری نه هێنابێ  و 
دووباره ی نه کردبێته وه ، وێنه یه که  له سه ر 
کــوردبــوون  بــێ ئــه نــدازه ی  پیاهه ڵدانێکی 
جیاوازه کانی  سه رده مه   له   دروستبووه  
سه رده مه   له و  ته نانه ت  ئێمه دا.  مێژووی 
مانا  به و  کوردبوون  که   مێژووییانه ش دا 
ســه ده   و  ئه ده بی  که   ناسیۆنالیستی یه ی 
ئێمه  باسی ده کا بوونی  نیوی رابردووی 
نه بووه   و له  ئارادا نه بووه . سه ره ڕای ئه مه  
وا  وێنه یه ی  ئــه م  کــوردی  ناسیۆنالیزمی 
نمایشکردوه  گوایه  وێنه یه که  هه موو دونیا 
پێی  ئاشنایه   و حیسابی بۆ کردوه . ره نگه  
ئه و دێڕه  شیعره ی ئه حمه د موختار جاف 
ته ئریخی  »هه موو  ده کــات  له وه   باس  که  
عاله م شاهدی فه زل  و هونه ری کورده« ، 
ئه م  به رجه سته که ری  نموونه ی  باشترین 

وێنه یه  بێ.
ب: وێنەی قوربانی بوونی کورد

ناسیۆنالیزمی  کــه   ــه م  ــ دووه ویــنــه ی   
کوردی کاری له سه ر کردوه  وێنه ی کورده  
جه نگه ڵئاسا ،  دنیایه کی  نێو  قوربانی  وه ک 
پڕ له  هه ڕه شه   و په المار  و مه ترسیی له نێو 
به دار  و  بێڕه حمانه  کورد  دنیایه ک  بردن. 
پڕ کوشتن   مێژوویه کی خوێناوی  به ردی 
ئه م  وێنه یه کی  دیارترین  ده دا.  بڕین دا  و 
لــه  شیعرێکی  دۆخـــه ش دیــســانــه وه  هــه م 
ــاف دا ده دۆزیــنــه وه   ئــه حــمــه د مــوخــتــار جـ
»تــورک  له نێوان  کــورد  حاڵی  ده ڵــێ:  که  
»بێچوه   وه ک  ــه ره ب دا«  ــ عـ و  ئــێــران    و 
مندااڵنه وه ».  »داوی  که وتبێته   ته یرێکه« 
وێنه ی کورد وه ک بێچوه  ته یری نێو داوی 
بێگوناحه   قوربانی یه کی  وێــنــه ی  مــنــااڵن 
بێ ڕه حم   ــزی  هێ کۆمه ڵێک  ــۆڕی  ت له نێو 
چێژێکی  ــه   ک بـــکـــوژدا  بـــێ ویـــژدان  و  و 
ــازاردان  و کوشتنی  ئ له  گرتن  و  تایبه تی 
ئه م  لــه پــاڵ  ــگــرن.  وه رب قوربانی یه که یان 
یان  نه ته وه ،  وه ک  کورد  وێنه ی  وێنه یه دا 
وێنه ی کوردستان وه ک دایکێکی بیمار که  
له سه ره مه رگ دایه   و هاوار له  منداڵه کانی 
ئه و  دیــکــه ی  وێنه یه کی  بیپارێزن،  ــا  ده ک

که   ده دا  نیشان  قــوربــانــیــبــوونــه   دۆخـــی 
لــه ســه ر  ــاری  کـ ــوردی  ــ ک ناسیۆنالیزمی 
کردوه   و پاراستویه تی  و باڵوی کردۆته وه . 
ئه م دوو وێنه یه ، واته  وێنه ی کورد وه ک 
کات دا،  یه ک  له   قوربانی  وه ک  پاڵه وان  و 
گه رچی له  رووی لۆژیکی یه وه  دوو وێنه ی 
ناکۆکن به یه ک، به اڵم کۆکردنه وه یان له نێو 
زه حمه ت  کارێکی  ناسیۆنالیزم دا  لۆژیکی 
ــیــه ت  و خــه یــاڵــگــه ی  ــه . چــونــکــه  عــه قــڵ ــی ن
خه یاڵگه یه که   عه قڵیه ت  و  ناسیۆنالیستی، 

باز به سه ر ناکۆکی یه  لۆژیکی یه کان دا ده دا  
و بێ  هیچ کێشه یه ک له پاڵ یه ک دا کۆیان 
ده کاته وه . ده ڵێم ئه و دوو وێنه یه  له  رووی 
لــۆژیــکــی یــه وه  تـــه واو بــه یــه کــدی نــاکــۆن، 
چونکه  میلله تێک گه ر هه موو ئه ندامه کانی 
بن،  زاڵ  رۆسته می  و  ئاسنگه ر   کــاوه ی 
که  هه موو ته ئریخی عاله م شایه تی فه زڵ  
ــێ، چــۆن ده بــێــتــه  بێچوه   و هونــه ریــان ب
ده بێته   و چۆن  مندااڵن   داوی  نێو  ته یری 
مردن  له  ساته وه ختی  که   بیمار  دایکێکی 
ئــه وه ی  بــێ.  یه کجاری دا  له نێوچوونی   و 
وێنه یه   بــه رهــه م هێــنــانــی  سیاسه تی  ــه م  ئ
ــوردی دا  ــ ــه  هــه نــاوی نــاســیــۆنــالــیــزمــی ک ل
روحیه تێکی  تێکه ڵبوونی  ده بـــا،  بــه ڕێــوه  
ــه  بــه  روحــیــه تــی  ــه وره یـ نــارســیــســتــیــی گـ
هه ستکردن به  ته نیاکه وتن  و به جێهێشتن 
نیه   زه حمه ت  بێگومان  به قوربانیکردن.   و 
میلله تی  زۆر  الی  وێنانه   ئه م  هاوشێوه ی 
دیکه ی دنیا بدۆزینه وه ، به اڵم ئه مه  ئه و خاڵه  
نیه  که  من ده مه وێ له سه ری راوه ستم  و 
بدوێم. ئه وه ی من لێره دا ده مه وێت باسی 
بکه م نالۆژیکیی ئه و وێنانه  نیه  که  زۆربه ی 
به   دنیا،  ناسیۆنالیزمه کانی  ــه ره زۆری  هـ
ناسیۆنالیزمی کوردیشه وه ، له سه ر خۆیان 

دروستی ده که ن.
پ: وێنەی ئینسانی

  ئه وه ی ده مه وێ باسی بکه م غیابی ئه و 
وێنه  گرینگه یه  له  ناسیۆنالیزمی کوردی دا 
ــه کــی  ــه وه  ی ــن ــزووت ــه ر ب ــێ بــه  هـ کــه  ده شــ
ــه روه ری  ــ دادپ النیکه می  ناسیۆنالیستی 
کۆمه اڵیه تی ببه خشێ. ئه و وێنه یه ش وێنه ی 
ــه کــی  ــی ی هاوواڵت وه ک  کـــورده   ئینسانی 
ــک که   خــــــاوه ن مـــــاف. وێـــنـــه ی کــه ســێ
لێ  گیانفیدایی  داوای  ته نها  ناسیۆنالیزم 
خاوه ن  بوونه وه رێکی  وه ک  به ڵکوو  نه کا، 
لەگەڵ  مامه ڵه ی  رێزیش  خــاوه ن  و  ماف  
بکا. وێنه ی ئینسان وه ک هاوواڵتی، وێنه ی 
قوربانی،  نه   پاڵه وانه   نه   که   تاکه که سێکه  
به سه ر  بــاز  نه   ده نوێنێ  و  موعجیزه   نه  
سنووره  ساده کانی ئینسانبوونی خۆشی دا 
ناسیۆنالیستی   بزووتنه وه  یه کی  ده دا. هه  ر 
ــه  ده وری  بـ ــه   کـ پــــرۆژه یــــه ک  ــه ر  ــ ه و 
ده وڵه تێکی  له نێو  ژیان  یان   دروستکردن 
پێویستی یه کی  بسوڕێته وه ،  نه ته وه یی  دا 
هه  یه .  هاوواڵتــــی  چه مکی  بــه   ــه وره ی  ــ گ
بۆ  دینی  یــان  ئه تنی  گرووپێکی  گۆڕانی 
نه ته وه  و گۆڕانی ده سه اڵت له  ده سه اڵتێکی 
ده سه اڵتێکی  بۆ  ناوچه ییه وه   و  حیزبی  
ئینسانه کان  گۆڕانی  له   ناکرێ  نه ته وه یی 
ــۆ هاوواڵتـــــی جیا  ــه وه » ب ــه تـ ــیـ ــه  »ره عـ ل
ده زانم  ئه وه ش  ده ڵێم  ئه مه   که   بکرێته وه . 
هه  موو نه ته وه یه ک پێویستی به  کۆمه ڵێک 
قاره مانێتی  و  ئــه فــســانــه ی  حیکایه ت  و 
کۆست  و شادیی گشتی هه یه ، به اڵم ئه و 

به   نه ته وه یه ک  تاسه ر  ناتوانن  ئه فسانانه  
نه ته وه یی بهێڵنه وه .

ئاکام:
 دروستکردنی هاوواڵتی یه کی هاوچه رخ 
و  چـــاالک   به شێکی  بــه   ببێ  بــتــوانــێ  کــه  
تێیدا  دنیایه ی  و  کۆمه ڵگه   ئــه و  گرینگی 
ده ژی، داواکاری یه کی گرینگی بزووتنه وه  
دنیان.  راسته قینه کانی  ناسیۆنالیستی یه  
به اڵم ئه نجامدانی ئه م کاره  مه حاڵه ، ئه گه ر 
نێو  چاالکی  ئینسانی  نه بنه   ئینسانه کان 

به   کراوه ،  واقیعێکی سیاسیی  و  کۆمه ڵگه  
کۆمه اڵیه تی یه وه .  دادپه روه ریی  النیکه می 
ئه مه ش نه ک ته نها پێویستی به  ناوه ندێکی 
سیاسیی جێگه ی متمانه   و خاوه ن به ها  و 
دادپــه روه رانــه   یه کسانخواز  و  سیاسه تی 
دروستکردنی  به   پێویستی  به ڵکوو  هه یه ، 
که   هــه یــه   ئینسان  الی  هــه ســتــه ش  ئـــه و 
نیشتیمانی  و  ســه رزه مــیــن   واڵت  و  ــه   ل
راسته قینه ی خۆی دا ده ژی. له  شوێنێک دا 
که  رێز له  ئینسانبوونی ده گیرێ و ئه گه ری 
گه شه کردنی به رده وامیش له  به رده م ئه و 
ئینسانبوونه دا ده کاته وه . ئه وه ی ئه مڕۆکه  
و  بیرکردنه وه    شــێــوازی  و  ــارودۆخ   بـ له  
جوواڵنه وه ی بڕێکی به رچاوی گه نجان له  
کوردستان  دا ڕامێنێ، له و راستی یه  تێ ده گا 
به   نه یتوانیوه   کــوردی  ناسیۆنالیزمی  که  
هاواڵتیزان  به   هه ستی خۆ  ئێمه   گه نجانی 
ببه خشێ و ئه وه  له  وشیاری  و خه یاڵیان دا 
ــاوه ن  ــ ــکــن خ ــێ ــه  کــه ســان بــچــه ســپــێــنــێ کـ
ئاینده .  ــاوه ن  ــز  و خـ رێ ــاوه ن  مــاف  و خـ
ناسیۆنالیزمه   ئــه م  لــه وه دایــه   کێشه که ش 
هاوواڵتــی  وێنه ی  نه یتوانیوه   له  کاتێک دا 
سه ره کی یه کانی  وێنه   لــه   یه کێک  بکاته  
ــه  هــه مــانــکــات دا هــــه  ردوو وێنه   ــۆی، ل خـ
کوردی  ناسیۆنالیزمی  سوونه تی یه که ی 
فووتێکراو  و  بــــه رده وام   به شێوه یه کی 
به کار ده هێنێ. له  دۆخێک دا ئه مڕۆکه  ئه و 
دوو وێنه یه  نه ک ته نها نالۆژیکی بوونیان 
ئه و  به ڵکوو  بــووه ،  ئاشکرا  به  ته واوه تی 
که   داوه   ــت  ده ســ لــه   ــومــه رجــه شــی  هــه ل
دوو  ئه و  ده شــارده وه .  نالۆژیکی بوونیانی 
وێنه ی  کــوردی،  ناسیۆنالیزمی  وێنه یه ی 
دوو  بوونه ته   قوربانی،  وێنه ی  و  پاڵه وان  
راســتــی دا  لــه   ــع،  ــی واق ده ره وه ی  وێــنــه ی 
واقیع  به سه ر  گه وره   باری  دوو  بوونه ته  
دوو  ئه م  کــورده وه .  ئه مڕۆکه ی  دنیای   و 
کوردی  ناسیۆنالیزمی  ده کــه ن  وا  وێنه یه  
بـــه دوای دنــیــایــه ک دا بــگــه ڕێ لــه  واقــیــع دا 
بوونی نه ماوه ، چونکه  واقیعی ئه مڕۆکه ی 
کــوردســتــان واقــیــعــی رۆســتــه مــی زاڵ  و 
نییه ،  مندااڵن  داوی  نێو  به چکه  چۆله که ی 
کــوردی یــه   ده ســه اڵتــێــکــی  واقــیــعــی  به ڵکو 
دوور  کۆمه ڵگه یه   ــه و  ل فــه رســه خ  بــه   کــه  
که وتۆته وه  که  حوکمی ده کا. بۆیه  ئه وه ی 
چاوه ڕوانی ئه وه  بێت نه وه ی نوێ ژیانی 
سوونه تی یه که ی  وێنه   دوو  له پاڵ  خۆی 
نه ک  رێکبخات،  کــوردی دا  ناسیۆنالیزمی 
له گه ڵ جمهورێکی خه یاڵی دا مامه ڵه   ته نها 
له گه ڵ کۆمه ڵێک سێبه ردا  به ڵکوو  ده کات، 
ده رگیره  که  له  راستی دا سێبه ری خه یاڵی 
خۆیه تی، نه ک ته نانه ت سێبه ری ئه و دنیا 

واقیعی یه ش که  ئه مڕۆ له  ئارا دایه .

بە  تەنیا   بە  دەســەاڵت  لە  بەشداریی  و  دەنــگــدان  راســتــی دا  ،،لە 
ناڕەزایەتی  و  نــەدان  دەنــگ  بەڵکوو  ئەژمار،  نایەتە  سیاسی  بەشداریی 
دەربڕین و باسکردن لە سیاسەتیش بە بەشداریی سیاسی ئەژمار دەکرێ، 
دابنێ ،،واتە هەر کردەوەیەک کە کاریگەریی لەسەر بڕیار و کردەوەکانی دەسەاڵت 

ناسر قادرپوور

وێنەکانی ناسیونالیزمی کورد لە غیابی وێنەیەکی مرۆیی 
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دەرهێنەرێکی الوی کورد لە مێهرەجانێکی نێونەتەوەیی سەرکەوتنی بەدەست هێنا

)١(
دۆناڵد تڕامپ بوو بە ٤٥ەمین سەرکۆماری ئەمریکا. 

)خاڵێک دابنێ و بڕۆ سەرەتای رستە(
ئەگەرچی زۆربەی هەرەزۆری چاوەدێرانی سیاسی، 
ناوەندەکانی  ئاکادێمێسیەنەکان،  ڕۆژنــامــەنــووســان، 
راپرسی، ناوەندەکانی توێژینەوەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە 
نێوخۆی ئەمریکا و لە دەرەوە پێیان وابوو تڕامپ وەک کەسایەتییەکی بێ ئەزموونی 
سیاسی، بێ پالن و بێ بەرنامە، بە بێ ڕێزی بەردەوامی بەم وبەو، هەبوونی گرفتی 
لێرە  هــەردەم  کە  پۆپۆلیستی  ئەدەبیاتێکی  بە  پەنابەرێتی،  پرسی  لەگەڵ  جیددی 
شتێک دەڵێ و لەوێ شتێکی تر و دەیان خاڵی لەم چەشنە ناتوانێ براوەی ماراتۆنی 
جەخت  تاقی تەنیا  بە  توانی  کەچی  بێ،  ئەمریکا  سەرکۆماریی  هەڵبژاردنەکانی 
ئەندامانی  بەرچاوی  بەشێکی  تەنانەت  دێموکراتەکان،  تەنیا  تاقی  بە  دەکەمەوە 
حیزبەکەی خۆی کە دژایەتیان دەکرد وەالبنێ و ببێتە سەرۆکی ئەم واڵتە. تەنانەت 
رای گشتیی دنیا لە ئاستی بااڵی سیاسی دا زمانی بەخێری پێدانەدەهێنا و زیاتر 
لە دوایین رۆژەکان دا  مەیلەوە هیالری بوون. بگرە پوتین و دوومای روسیه ش 
الی  بۆ  پێش بینی نەکراو،  کەسایەتی یەکی  وەک  تڕامپ  نەناسینی  بنەمای  لەسەر 

هیالری بایاندابۆوە!
بەاڵم چ رووی دا؟

ئەوە کە بۆچی زۆربەی پێش بینی یەکان بەپێچەوانە دەرچوون رەنگە بگەڕێتەوە 
سەر دۆخی نێوخۆیی ئەمریکا، واتە ئەوەی رووی دا جۆرێ دەنگ هەڵبڕین بوو 
بە دژی »سیستم«. ئانالیزە سەرەتایی یەکان نیشان دەدەن کە بەشێکی بەرچاوی 
دەنگدەرانی تڕامپ ئەو سپی پێستە الدێییانە و چینی کرێکاری ئەم واڵتە بوون کە 
بە سازکردنی ئەم شەپۆلە بەدژی سیستم )لێرەدا دەسەاڵتی سیاسی کە بە دەست 
دێموکراتەکانەوە بوو( رق و تووڕەیی خۆیان لە هەمبەر ئەم سیستمە بەتایبەتی 
چێنی  کە  پێش  ــە  دەڕوات ئاستە  ئەو  تا  رقە  ئەم  دەربــڕی.  ئابوورییەوە  باری  لە 
کرێکارەکە کە زاتەن لەگەڵ سەرمایەداری کێشەی هەیە، ئەم جیاوازییە مێژوویی یە 

وەالدەنێ و بە دژی سیستمی هەنووکەیی دەنگ دەدا بە سەرمایەدارە تۆخەکە!
ئەوە بوون  ئەم خەڵکە زیاتر خوازیاری  ئەوە بێ کە  رەنگە هۆکاریکی تریش 
کە سیستم دەبێ زیاتر ئاوڕ وە ناوخۆی واڵت بداتەوە. لە راستی دا دێموکراتەکان 
دەمێک ساڵە بەدووی ئەوەوەن کە بەرنامەی Pax Americana  وەک مەبەستی 
واڵتانی  لە  دێموکراسی  برەوپێدانی  بۆ  دەرەوەیــان دا  لە سیاسەتەکانی  سەرەکی 
تیۆری  مەبەستەش  ئــەم  بۆ  و  کــردنــەوە  جێبەجێ  واری  بخەنە  دیکتاتۆری دا 
ئامانجە  بەم  گەیشتن  کەرەسەی  کردە  Smart Powerیــان  واتە  نای  جۆزێف 
دروشمی  بنەمای  لەسەر  تڕامپ  بەاڵم  واڵتــان.  کاروباری  لە  دەستێوەردان  بۆ 
America First جۆرێ سیاسەتی تەریک خستنەوەی ئەمریکای لە ال مەبەستە 
دەیانەوێ  نین-  Isolation.  کۆماریخوازەکان -هەرچەند هەموویان کۆک  واتە 
بۆیە  نەکەن.  ســەرف  تر  واڵتانی  بۆ  تێچوو  چیتر  خستنەوەیە  دوور  خۆ  بــەم 
واڵتەی  ئەم  خەڵکی  دەرەوە،  نیسبەت  بە  نێوخۆی واڵت  لەسەر  تڕامپ  پێداگری 
بەم قەناعەتە گەیاند کە وا باشترە سەرۆکەکەیان هەر سەرۆکی ئەمریکا بێ نەک 
لە  داوە،  تڕامپ  بە  دەنگیان  ئەوانەی  پێیانوایە  هەندێ  تەنانەت  سەرۆکی جیهان! 
راستی دا دەنگیان بە کۆمایخوازەکانیش نەداوە، بەڵکوو دەنگیان داوە بە کەسێک 
کە دەبێ لە دەرەوی ئەم حیزبەش سەیری بکە. دژایەتی هەندێ سیمای ناسراوی 

کۆماریخوازەکان لەگەڵ تڕامپ سەلمێنەری جۆچوونی ئەوانە.
)٢(

دوو رووداوی برگزیت Brexit چوونە دەرەوەی بەریتانیا لە یەکێتی ئەورووپا( 
و ئێستاش سیاسەتی تەریک کەوتنەوە و ئایزۆلێشێنی ئەمریکا وەک هەرەگرینگترین 
دوو واڵتی جیهان لە ئاستی سیاسی و ئابووری زەنگێکی مەترسیدارن بۆ زۆر 

پرسی جیهانی و ناوچەیی.
چون لە راستی دا ئەوەی زۆر بۆتە جێگای مشتومڕ ئەمەیە کە سیاسەتەکانی 
تڕامپ بە نیسبەت دەرەوەی واڵت چۆناوچۆن دەبێ؟ تڕامپێک کە ئێستا کۆنگرەشی 
- بە سێنا و ئەنجومەنی نوێنەرانەوە کە کەوتۆتە دەست کۆماریخوازەکانەوە - لە 
پشتە، شتێک کە لە ساڵی ١9٢9وە بێ وێنە بووە، چۆن دەتوانێ ئەم بەڵێنانەی لە 
کاتی هەڵبژاردن  دا بە هاندەرانی دابوو جێبەجێ بکا و لەمانە گرینگتر لە ئەگەری 

جێبەجێ کردنیان دا دنیا بەرەو چ ئاقارێک دا دەڕوا؟
برجام(  بە  )ناسراو  رۆژئــاوا  اڵتانی  و  و  ئێران  ئەتۆمیی  رێکەوتننامەی  ئایا   -

دەدڕێنێ؟ 
- ئایا سنوورەکانی دادەخا و دیوارە بەناوبانگەکەی لە نێوان ئەمریکا و مێکزیک 

سازدەکا؟ 
- ئایا لە توانای دا دەبێ »Obama care insurance« هەڵوەشێنێ؟ 

- ئایا دەتوانێ لە عەرەبستان و واڵتانی تری کەنداو پارە بستێنێ چون هێزەکانی 
ئەمریکا پارێزگارییان لێدەکەن؟ 

و  کانادا  وەک  واڵت  هەندێ  لەگەڵ  ئابوورییەکانی  رێکەوتنە  دەتوانێ  ئایا   -
مێکزیک هەڵبوەشێنێتەوە؟ 

- ئایا دەتوانێ رێکخراوی World Trade Organization جێ بێڵێ؟ 
- ئایا دەتوانێ خۆ لە پەیمانی ناتۆ بێ سێحەب بکا؟ 

کەشوهەوا  ئاڵوگۆڕەکانی  بە  سەبارەت  پاریس  رێکەوتننامەی  دەتوانێ  ئایا   -
هەڵوەشێنێتەوە؟

هەواکە  بزانین  بین  چـــاوەڕوان  نیگەرانی یەوە  بە  دەبــێ  تــر...  ئایای  دەیــان  و 
دەگۆڕدرێ یان نا؟!

درێژه ی  له   مه ریوان  ئه ده بی  و  فه رهه نگی  ئه نجومه نی 
په یکه ره ی  له   په رده الدان  بۆ  کۆڕێکی  چاالکی یه کانی دا 
به گی  ئه حمه د  مامۆستا  کورد،  هه ست ناسکی  شاعیری 

کۆماسی ناسراو به  )خاڵۆی کۆماسی( به ڕیوه برد.
له   به رچاو  به شیکی  به شداری  به   که   رێوره سمه دا  له و 
ئه ده بدۆستان وقه ڵه مبه ده ستانی کوردستان له  پارکی شانۆی 
شاری مه ریوان لە رۆژی هەینی ٢٨خەزەڵوەر به ڕێوه چوو، 

په رده  له سه ر په یکه ری ئه حمه دبه گی کۆماسی الدرا.
لە کەناری ئەو پەردە الدانە کۆمەڵێک چاالکیی ئەدەبیش 

ئەنجام دران.
ئه ده بی  ئه نجوومه نی  ئه ندامی  مسته فایی  فاتیح  سه ره تا 
مه ریوان ده قی په یامی رێوره سمه که ی خوێنده وه  و هه روه ها 
چه ند که س له  قه ڵه مبه ده ستانی مه ریوانی به  ناوه کانی عابید 
و  کەریمی  سدیق  محەممەد  ئەمینی،  ئیسماعیل  حوسێنی، 
خۆیانیان  وتاری  و  شێعر  و  په خشان  بەهرامی  ئەحمەد 

پێشکه ش به  ئاماده بووان کرد.
له الیه ن  کۆماسی  خاڵۆی  پەیکەری  که   باسه   شایانی 
هونەرمەندی پەیکەرتاش سەالح حەسەنی ساز کرابوو، که  

له و رێوره سمه دا رێزی لێگیرا.

هونەرمەند عوسمانە سوور ژەنیاری لێهاتووی »نایە«، 
سەرکەوتنی  نێونەتەوەیی  فستیڤاڵیکی  لە  دیکەوە  جارێکی 
بەدەست  هێنا و موزیکی کوردستانی لە نۆیەمین فستیڤاڵی 
بەرزتر  »سەن پیتێرزبورگ«  شاری  لە  هونەر  جیهانی 

راگرت.
٢٠١٦ی  ساڵی  نوامبری  ی   ١٥ تاکوو   ١١ رێکه وتی  له  
زایینی، له  هۆتێلی گەوەری سن پترزبورگ  له  واڵتی روسیه  
بە بەشداری ٧٠ گرووپ کە لە واڵتانی جۆراوجۆری دنیاوە 

هاتبوون، فیستیڤاڵێکی هونه ری بەرێوەچوو. ئەو ٧٠ گرووپه  
بەسەر ٥ دەستەی وەک موزیک، شانۆ، سەما و هەڵپەڕكێ 
گه یشتنە  گرووپیان   ١٣ گرووپە   ٧٠ لەو  کرابوون.  دابەش 
قۆناغی کۆتایی و فیناڵی کێبەرکێکە و بە ٦ گرووپ خەاڵتی 

دیپلۆمی زێڕین بەخشرا .
بانە،  شاری  سه ربه   »نیشتمان«  هەڵپەڕکێی  گرووپی 
توانی لە بەشی خۆی واتە موزیک و هەڵپەڕکێ دا، خەاڵتی 
موزیکی  باشترین  خەاڵتی  وه ربگرێ.  زێرین  دپیڵۆمی 
فیستیڤاڵەکەش درا بە مامۆستا عوسمانە سوور و که یوانی 

کوڕی بۆ ژەنینی »نایە« و »تەپڵ«.
هەروەها خەاڵتی پاراستنی فەرهەنگ و کولتوری واڵتان 
بوون  بریتی  کە  فیستیڤاڵە  ئەو  بەشداربووی  دوو  بە  درا 
لە گرووپی واڵتی چین و گرووپی هەڵپەرکێی »نیشتمان« 
کۆڕی  دیکە،  خەاڵتێكی  وەک  کۆتایی دا  لە  کوردستان.  لە 
جیهانیی  فیستیڤاڵی  چوارەمین  بۆ  بانه   شاری  هەڵپەرکێی 

واڵتی ئەرمەنستان لە شاری ئیرەوان، بانگهێشت کرا.

خوێندکارانی زانکۆی  پەیام نووری مەریوان بە هاوکاری 
و هاوشانی بەشێک لە ژینگەپارێزانی ئەو شارە  هەڵمەتێکی 

ژینگەپارێزییان بەڕێوەبرد.
زانکۆی  کوردی  خوێندکارانی  ژینگەییەدا،  چاالکییە  لەو 
سەوزی  ئەنجومەنی  ئەندامانی  لە  بەشیک  و  نوور  پەیام 
دارستانە  زیندووکردنەوەی  مەبەستی  بە  مەریوان،  چیای 
لە  زیاتر  شارە  ئەو  ژینگەی  بووژانەوەی  و  سووتاوەکان 
٥٠٠ بەڕوویان لە بەرزاییەکانی قولە ئیمام چاند. لە درێژەی 

هەوڵ و چاالکییەکانییاندا، خوێندکارانی زانکۆی پەیام نوور، 
بە دامەزراندنی »کانوونی ژینگە« و بە پاڵپشتیی »فێرگەی 
دوای  سروشتدۆستانەدا  هەڵمەتێکی  لە  کوردی«،  زمانی 
ماندووبوونێکی زۆر و دۆزینەوەی زیاتر لە ٥٠٠ کاکڵەی 
بەڕوو، سەرلەنوێ ئەو بەڕووانەیان لە دواێنی کێوی قولە 

ئیمام چاندەوە.
شایانی باسی بێشەاڵن و دارستانەکانی شاخی قولە ئیمام 
لە چەند ساڵی رابردودا، بە هۆی ئاگرکەوتنەوەی پەیتاپەیتا 
ژینگەپارێزانی  هەربۆیەش  و  لێکەوتووە  زۆری  خەساری 

کورد لە هەوڵدان بۆ سرێنەوەی ئەو خەسارە ژینگەییەن.
ئەنجوومەنێکی  ژینگە«،  »کانوونی  ئاماژەیە  جێی 
کە  مەریوان،  نووری  پەیام  زانکۆی  ژینگەپارێزییە سەربە 
کۆبوونەوەی  و  کۆڕ  چەندین  رابردوودا،   ساڵی  دوو  لە 
زانستی  بە مەبەستی پەرەپێدان بە ژینگەپارێزی لە زانکۆی 

مەریوان بەڕێوەبردووە.

لە  فیلم  نێونەتەوەیی  مێهرەجانی  لە  کورد،  دەرهێنەرێکی 
واڵتی ئەمریکا، خەاڵتی باشترین کورتە فیلمی بە دەست هێنا.
مێهره جانی  نۆیه مین  هەواڵدەرییەکان،   هه واڵی  به پێی 

نێونه ته وه یی »ئاوی گه وره«   ی ئه مریکا، ١٣ی نوامبر کۆتایی 
و  پرس  و  ئاو  مژاری  له سه ر  که   مێهره جانه   ئەو  پێهات. 
کێشه ی هاوپه یوه ندی به  ئاوه  بەڕێوەچوو، خەاڵتی باشترین 
پوور  حسێن  سامان  بە  زێڕینی   له وحەی  و  کورتەفیلم 

دەرهێنەری کورد  پێشکەش کرد.
سامان حسێن پوور بە دەرهێنانی کورتە فیلمی »ماسی« 
توانی سەرنجی بەشداربووان و،  داوەرانی ئەو مێهرەجانە 

رابکێشێ.
کورتەفیلمی »ماسی« چیرۆکی پیره ژن و پیره پیاوێکە که  
شایانی  ده بنه وه .  به ره وڕوو  ئاو  که مبوونی  کێشه ی  له گه ڵ 
باسە کە  ئه مه  سێیه مین به رهه می  سامان حوسێن پوورە، 
سامان  دەردەکەوێ.  نێونەتەوەییەکان  مێهرەجانە  لە  کە 
چەندین  لە  ئێستا  تا  سەقز  شاری  خەڵکی  پوور  حسێن 
فستیڤاڵ و مێهرەجانی هونەریی لە نێوخۆ و دەروەی ئێران 

و کوردستان سەرکەوتنی بەدەست هێناوە.
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