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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە ٧٥٢

کەماڵ کەریمی
ــەک ســاڵــی ڕابـــــردوودا پــێ بە  لــە ی
پێی زۆرتربوونی فشارەکانی ئەمریکا 
دیپلۆماتیکی  دەزگــای  ئێران،  سەر  بۆ 
ئێران بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەم دەورە 
لە سیاسەتەکانی ئەمریکا جموجۆڵێکی 
ئــەوەی  دا.  نیشان  خــۆی  لە  زیــاتــری 
ئاشکرایە دەوڵەتی ئێستای ئەمریکا بە 
پاش  لە  تڕامپ  دۆناڵد  سەرۆکایەتیی 
کشانەوەی لە ڕێککەوتننامەی بەرجام 
بەرەو گەیشتن بە ئامانجەکانی نیزیکتر 
ــەوە. ئـــەوەی ئـــەوان بــە دوایـــەوە  ــۆت ب
و  ئێران  ئابووریی  الوازکردنی  بوون 
داراییەکانی  ســەرچــاوە  وشککردنی 
کۆماری ئیسالمی بە تایبەت لە بواری 
ئێستا  بــوو.  نەوتدا  دەرەوەی  ناردنە 
لە وەگەڕخستنەوەی  ئەوان  مەبەستی 
تایبەت  بــە  ئــابــووریــیــەکــان  ــارۆ  ــەم گ
لەسەر کەرتی ناردنە دەرەوەی نەوت 
گەیشتووەتە ئامانجی خۆی و کۆماری 
ئیسالمی لەو داهاتە زۆرەی کە گۆمان 
لـــەوەدا نــەبــوو کــە بــەشــی زۆری بۆ 
پشتگیریی کارە تێرۆریستییەکانیان لە 
بێبەش  دەبرا  کار  بە  واڵت  دەرەوەی 
بـــووە. لــەگــەڵ ئـــەوەی لــە یــەک ساڵی 
لەسەر  گەمارۆیانە  ئــەم  ڕابــــردوودا 
ئێران  خەڵکی  ژیانی  بوونی  خراپتر 
داناوە،  قووڵی  کاریگەریی  ئاشکرا  بە 
ئێستاش سەرانی کۆماری  بەاڵم هەتا 
ئیسالمی، بێمنەت لە ژیان و داهاتووی 
نێوان  کێشەکانی  لە  باس  خەڵکە  ئەو 
کە  ئــەوان  دەکــەن.  ئەمریکا  و  خۆیان 
هــەرگــیــز بــیــریــان لــە وەزعـــی نێوخۆ 
ــەوە  ــردووەتـ ــەکـ و خــەڵــکــی ئـــێـــران نـ
کە  واڵتــە  دەرەوەی  لە  چاویان  تەنیا 

کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن.
ساڵێک لەمەوبەر و لەگەڵ کشانەوەی 
ئەمریکا، سەرانی کۆماری ئیسالمی کە 
هەمیشە بە تواناکانی سپای پاسداران 
لە  خۆیان  دەسکردی  میلیشیاکانی  و 
واڵتانی دەورووبەریان دەنازن و، تازە 
هەستیان کردبوو کە خۆیان تووشی چ 
کێشەیەکی گەورە کردووەتەوە بە پەلە 
وەڕێ  خۆیان  دیپلۆماسیی  دەزگـــای 
خست تا بتوانن پێشی ئەو کارەساتە 
پێشبینی  کــە  بگرن  ــراوە  ــک چــاوەڕوان
ــرا بــە تــونــدی بــەرۆکــیــان بگرێ.  دەکـ
ئەویش لە ڕێگەی پەنابردن بۆ ڕووسیە 
تایبەت  بە  ئورووپاییەکان،  دەوڵەتە  و 
وتووێژەکانی  لە  کە  دەوڵەتانەی  ئەو 
بە ئەنجام گەیاندنی بەرجامدا دەوری 
کاریگەریان هەبوو...             ل٢                           

سەروتار

دیپلۆماسیی ئێران لەو ماوەیەدا 
چ دەسکەوتێکی هەبووە؟

پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی:

 به هێزترکردنی بزووتنه وه ی گۆڕانخوازانه ی خه ڵک و ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیم

حیزبی  ناوه ندیی  کۆمیته ی  پلینۆمی  یازده هه مین  جـــۆزه ردان  ٢١ی  ڕۆژی 
دێموکڕاتی کوردستان به ڕێوه چوو.

لە سەرەتای کاری پلینۆمدا کاک مسته فا مه ولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی 
گشتیی  بارودۆخی  به  سه باره ت  سیاسیی  ڕاپۆرتێکی  کوردستان  دێموکراتی 
نێونه ته وه یی و ناوچه و ئێران و دووره دیمه نی خه باتی کورد و حیزبی دێموکڕات 
پێشکه ش کرد که دواتر له الیه ن به شدارانی پلینۆمه وه به وردی قسه ی له سه ر کرا 

و پاش ده وڵه مه ندکردنی به ڕوانگه و تێبینییه كانیان به په سند گه یشت.
له بڕگه ی دووه می کاره کانی یازده هه مین پلینۆمی کۆمیته ی ناوه ندیدا کۆمیته ی 
ئاماده کاری کۆنگره ی حه ڤده هه می حیزب ڕاپۆرتی دوایین کار و هه نگاوه کانی 
به  دایه  وه  کۆنگره  دا  کاتی گونجاوی  له  و  به ڕێوه بردنی سه رکه وتووانه   له پێناو 

پلینۆم و پاش هێندێک باس و گفتگۆ کۆمیته ی ئاماده کار و ده فته ری سیاسیی بۆ 
جێبه جێکردنی باقیی کاره کان له و پێوه ندییه دا ئه رکدار کران. دوایین بڕگه ی باس 
و بڕیاره کانی پلینۆم بریتی بوو له ئاوڕدانه وه  له کار و تێکۆشانی چه ند مانگی 
له و  ئۆرگانیزمی حیزب  کارکردی  الوازه کانی  و  به هێز  خاڵه  دیتنی  و  ڕابردوو 
ماوه یه دا. له و باره یه شه  وه پلینۆم رێنوێنی و ڕاسپارده ی پێویستی دایه  ده فته ری 
بۆ خه باتی کورد و  ئاینده ی ڕوون  به  متمانه  به  پلینۆم  سیاسی و سه ره نجام 

حیزبی دێموکڕات کۆتایی به کاره کانی خۆی هێنا.
)دەقی ڕاگەیەندراوی کۆمیتەی ناوەندی لەبارەی بەڕێوەچوونی پلینۆمی 

یازدەهەم لە الپەڕەی 2دا باڵو بۆتەوە(

ئاڵمان:  ئەگەری هەاڵیسانی شەڕ لەگەڵ ئێران زۆرە 

ئەمریکا دەڵێ هەموو هەوڵی ئەوەیە سیاسەتی دەرەکیی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران بارگران بکا و تێچووی زێدەخوازییەکانی ئێران لە ناوچە بباتە سەرێ.

تایبەتیی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری  برایان هوک، نوێنەری 
ئێران دەڵێ لە چوار تەوەردا کۆماری ئیسالمی دەبێ دڵنیامان بکاتەوە و پێملی 
ویستەکانی ئێمە بێ، ئەو چوار تەوەرەش بریتین لە بەرنامەی ناوکی، بەرنامەی 
پەرەپێدانی مووشەکی، پشتیوانیی لوجستیک و پاڵپشتیی ماددی لە تێرۆریزم 
تڕامپ  سیاسەتی  دەڵێ  ئەو  ئەمریکی.  هاوواڵتییانی  سەرەڕۆیانەی  گرتنی  و 
ئەوەیە ئەو کێشانە لەسەر مێزی وتووێژ و دانوستان لەگەڵ کۆماری ئیسالمی 

ببرێتەوە.
برایان هوک بە ئەبجوومەنی نوێنەرانی واڵتەکەی ڕاگەیاندوە کە ڕاستە کێشەی 
بۆ سەر  ئیسالمی  کۆماری  مەترسیی  و  هەڕەشە  گەورەترین  ئێران  ئەتومیی 

کۆمەڵگەی جیهانە، بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە کە ئێمە چاوپۆشی لە پێشێلکرانی 
دەستدرێژییەکانی  و  مووشەکی  بەرنامەی  پەرەپێدانی  و  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی 

کۆماری ئیسالمی لە ناوچەدا بکەین.

شتێکی  فــارس  کەنداوی  لە  شەڕ  مەترسیی  دەڵــێ  ئاڵمان  دەرەوەی  ــری  وەزی
چاوەڕوان کراوە.

هایکو ماس لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ ژان لۆدریان، وەزیری دەرەوەی فەڕانسە 
ڕایگەیاند گرژییەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا تا دێ زیاتر قووڵ دەبێتەوە و هەوڵی 

ئورووپا ئەوەیە چەندی بکرێ پێش بە تێکهەڵچوونەکان بگرێ.

و  بەڵێنی  و  بەرجام  لە  ئێران  پاشەکشەی  ڕایگەیاند  لۆدریان  ژان  ــدارەدا  دی لەم 
بڕیاری  وایە  پێمان  ئێمە  و  کردوە  دروست  ئێمەش  بۆ  نیگەرانیی  دەروەستییەکانی 
یۆرگن  ئەم واڵتە دەشکێتەوە. هاوکات  زیانی  لە  بەرجام  بە  پێداچوونەوە  بۆ  ئێران 
پاڕلمانی  لە  فڕاکسیۆنی حیزبە مەسیحییەکان  دەرەوەی  کاروباری  وتەبێژی  هارت، 
ئاڵمان، کە لە حیزبە دەسەاڵتدارەکان لە دەوڵەتی هاوپەیمانیی ئەم واڵتە پێکهاتووە؛ 
ڕایگەیاندوە »بێتوو ئێران ڕێککەوتنی ئەتومی پێشێل بکا، ئاڵمان لەسەریەتی سیاسەتی 

خۆی لە بەرامبەر ئێراندا بگۆڕێ.«
ئێران دەڵێ بێتوو یەکیەتیی ئورووپا ڕێگاچارەیەک بۆ ڕاگرتنی گوشارەکانی ئەمریکا 

نەدۆزێتەوە، لە بەشێک لە دەروەستی و بەڵێنەکانی لە بەرجام دەکشێتەوە.

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پێویستە گوشاری زیاتر بخاتە سەر ئێران/   خالید عەزیزی 

گرژیی نێوان ئەمریکا و ئێران قووڵە بەاڵم دەبێتە شەڕ؟/   کەماڵ حەسەن  پوور 

          ل 3

          ل4

دووانەبێژیی دەسەاڵتدارانی تاران لە سەروویانەوە.../     هەردی سەلیمی 

پێویستیی هەرەوەزێکی گەشتیی بە دژی کۆماری ئیسالمی/   ناسر باباخانی 

دادگای میکۆنووس و »نقاشی قهوخانە«/                       عومەر باڵەکی     

نرکەی شۆڕشێک، ئاوێنەی مێژوویەک /                        قادر وریا

          ل 6

          ل 7

          ل 10

          ل 11

  چوار تەوەری سەرەکیی سازانی ئێران و ئەمریکا 
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درێژەی

دیپلۆماسیی ئێران لەو ماوەیەدا

چ دەسکەوتێکی هەبووە؟ 
ــەو کاتی  ــی ئـ ــەتـ ــی کــردنــی دەوڵـ ــاوڕایـ لــە هـ
قبووڵکردنی  بە  ئێران  ناچارکردنی  بۆ  ئەمریکا 
ڕێگەی  لــە  تەنیا  نــە  ئــەویــش  ڕێککەوتننامەکە. 
نوێنەرە  تــەنــانــەت  بــەڵــکــوو  دەرەوە  ــی  ــ وەزارەتـ
تایبەتەکانی ڕێبەریش بەرەو ڕووسییە و واڵتانی 
لێکدانەوەکانی  بەاڵم  کران.  بەڕێ  نیزیک  و  دوور 
خامنەیی و هاوبیرانی لە هەڵسەنگاندنی هاوکێشە 
سیاسییەکانی دنیا و بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی 
ئەو واڵتانە، بە زوویی هەڵە و سەرلێشێواویی خۆی 
دەرخست. ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی کە خۆیان 
جیهانییەکاندا  هاوکێشە  لە  دەدی  قوتبێک  وەک 
پێشوو  زەوەندەکانی  و  ئیمتیازە زۆر  بە هۆی  و 
پەلکێش  بــە  ــان  ــاوەڕی ب لــەو واڵتــانــە،  بــە هێندێک 
سیاسەتەکانی  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  کردنیان 
پێوەندییە  کــە  ــانــدەزانــی  ــەی ن هێنابوو  ئەمریکا 
دیکە  زلهێزی  واڵتانی  ئابوورییەکانی  ستراتێژییە 
نییە  ئاستێکدا  لە  تواناییەکانی  و  ئەمریکا  لەگەڵ 
هەڕاجکردنی  و  وەبەرنان  تەماح  و  هەڕەشە  کە 
پشتیوانیی  بەدەستهێنانی  بۆ  ئێران  سەرمایەی 
سیاسیی ئەوان، ناتوانێ کاریگەریی جیدی لەسەر 
هەموو  لەگەڵ  هەربۆیە  دابنێ.  پێوەندییانە  ئــەو 
لەگەڵ دەوڵەتی  جیاوازیی بۆچوونەکانی ئورووپا 
تڕامپ لەسەر مەسەلەی ناوکیی ئێران، دیتمان ئەو 
واڵتانە نەکەوتنە بەرەی ئێران لە دژی ئەمریکا و 
کە  ئیسالمییە  کۆماری  لە  ڕوویــان  ئێستاش  هەتا 

کێشەکان گەورەتر نەکاتەوە. 
کۆماری ئیسالمی کە ئێستا هەست دەکا هەموو 
دەرگایەکی لێ داخراوە و نیگەرانە لە درێژەکێشانی 
و  فشارەکان  زیادبوونی  و  بارودۆخە  ئەو 
کەڵەکەبوونی زۆرتری قەیرانەکان، ئەو جار ڕووی 
لە دیپلۆماسیی شەڕ کردوە و دەیەوێ لە الیەک بە 
تێکدانی هێمنیی کەنداو و دروستکردنی مەترسی 
ترسی  بارهەڵگرەکان،  کەشتییە  هاتوچۆی  لەسەر 
گەورە  دنیادا  بەرچاوی  لە  شەڕ  دروستبوونی 
پرۆپاگەندە  بە  دیکەشەوە  الیەکی  لە  و  بکاتەوە 
ناوەکییەکانی،  چاالکییە  دەستپێکردنەوەی  لەسەر 
لەوانەیە  ئورووپایی.  واڵتانی  سەر  بخاتە  فشار 
لەو  نەبێ  ڕوون  خۆیشیان  بۆ  ئیتر  ئێستا 
ئەم  و  دەڕۆن  چیدا  دوای  بە  سەرلێشێواوییەدا 
جۆرە  بەم  ئەوان  دەبێ.  ئاکامێکی  چ  هەنگاوانە 
کە  دابنێن  مێزێک  لەسەر  واڵتانە  ئەو  دەیانەوێ 
لە بەرامبەریاندا دانیشتبێ بۆ واڵمدانەوە  ئەمریکا 
نەک کۆماری ئیسالمی. بەاڵم ئەوەی ڕوون و لە 
بەرچاوە ئەوەیە کە ئەگەر ساڵێک لەمەوبەر و بە 
ڕێککەوتننامەی  لە  کشانەوەی  ڕاگەیاندنی  دوای 
ناوەکی زۆر لە واڵتان ڕەخنەیان لە ئەمریکا گرت 
و بەوەش مەیدانێک بۆ خۆ بە مەزڵووم نیشاندانی 
دیپلۆماسییەکانی  هەوڵە  و  ئیسالمی  کۆماری 
تاران  بۆ  گواستراوەتە  مەیدانەکە  ئێستا  کرایەوە، 
و ئەو ماوە ئەوە نێردەی واڵتانی وەک ئاڵمان و 
بەم دواییانەدا ژاپۆن و ئەوجار ئاڵمان و فەڕانسە 
بە یەکەوە بۆ ئاگادارکردنەوەی ڕێبەرانی کۆماری 
ئیسالمی لە مەترسییەکانی السارییەکانیان دەچنە 
واڵتە  ڕێبەرانی  زۆربەی  و  ئەوان  پەیامی  تاران. 
کە  ئەوەیە  ئێران  بۆ دەسەاڵتدارانی  کاریگەرەکان 
لەو  و  نەکەنەوە  گەورەتر  کێشەکان  بدەن  هەوڵ 
ئاستەدا پێبەند بن بە بەڵێنەکانی پێشوو کە نەبنە 
سەرچاوەی ئاڵۆزکردنی زیاتری دۆخەکە. جگە لە 
دەرەوەی  وەزیری  تەنانەت  ئورووپایی  واڵتانی 
چین کە ئێران کیسەی گەورەی بۆ پشتیوانییەکانی 
هەڵدروو بوو ئامۆژگارییان دەکا کە بە ئیحتیاتەوە 

هەنگاو هەڵێننەوە.
پەیتاپەیتا دووبارەی  ئیتر دوای ئەوەی  ئێستا   
لەو  ئورووپاییەکان  الیەنە  دەبێ  کە  دەکەنەوە 
فورسەتە کە ماوە کەلک وەرگرن بۆ جێبەجێکردنی 
کە  دەرکەوتووە  تەواوی  بە  بەڵێنەکانیان، 
تەواوی  بە  کێبەرکێیەدا  لەو  ئێران  دیپلۆماسیی 
کە  نەماوە  جێگەیەک  و  هاتووە  شکست  تووشی 
ڕووی  دووبارە  و  نەبردبێ  بۆ  پەنایان  ئەوان 
بۆ  خۆیان  پاڵپشتی  بیکەنە  بەڵکوو  لێبنێنەوە 
ئەوە  الشەوە  لەو  کێشەکان.  کردنەوەی  یەکالیی 
هەنگاو  بە  هەنگاو  کە  ئەمریکایە  دیپلۆماسیی 
بەرەو مەبەستەکانی و هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی 
نیزیک  هاوپەیمانەکانیدا  نێوان  لە  هاودەنگی 
بۆ سەر  هێرش  دوای  لە  دیتمان  وەک  دەبێتەوە. 
کۆماری  تۆمەتبارکردنی  و  بارهەڵگرەکان  پاپۆڕە 
ئەنجامدانی  بۆ  ئەمریکاوە  الیەن  لە  ئیسالمی 
بە  ئاڵمان  دواتر  و  بریتانیا  زوو  هەر  کارە  ئەو 
پاڵ ئەمریکا و خەتاکەیان خستە  جۆرێک کەوتنە 
ڕۆژبەڕۆژ  کە  دەردەکەوێ  بەمجۆرە  ئێران.  ملی 
و  سەرێ  دەچێتە  ئێران  تەسلیمبوونی  نرخی 
ئیمکانی هەاڵیسانی شەڕیش زیادتر دەبێ. ئاکامی 
کە  خواردوو  سیاسەتێکی شکست  لە  بەردەوامی 
بە هەر الیەکدا بکەوێ نیزامی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران ئەگەر بە سەر پێشەوە بمێنێ تووشی زیانی 
گەورە دەکا. هەر بۆیە خەڵک و الیەنە سیاسییەکانی 
ئامادەیی  بە  پێویستە  ئیسالمی  کۆماری  دژبەری 
داهاتوو  گۆڕانکارییەکانی  ڕووبەڕووی  تەواوەوە 
بۆ  گۆڕانێکدا  هەر  لە  خۆیان  پێی  جێ  و  ببنەوە 
لە  ڕزگاربوونیانە  کە  ئامانجەکانیان  بە  گەیشتن 
دەست چوار دەیە زوڵم و ستەمکاری قایم بکەن.  

***

ڕۆژی ١١ی ژووئه نی ٢١٩ ی زایینی )به رامبه ر به ٢١ی 
جۆزه ردانی ١٣٩٨ی هه تاوی( یازده هه مین پلینۆمی کۆمیته ی 
به شداریی  به  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  ناوه ندیی 
ئه ندامانی ئه سڵی و جێگر و ڕاوێژکارانی کۆمیته ی ناوه ندی 
ئۆرگانه کانی  به رپرسانی  و  که سایه تی  له  که س  چه ند  و 

حیزب به ڕێوه چوو.
بێده نگی بۆ ڕێزگرتن  به ڕاگرتنی ساتێك  پلینۆم سه  ره تا 
له یاد و بیره وه ریی شه هیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان 
ده ستی پێ کرد. پاشان ده ستووری کاری پلینۆم به په سند 

گه یشت.
گشتیی  سکرتێری  پلینۆمدا  کاره کانی  یه که می  به شی  له 
سیاسیی  ڕاپۆرتێکی  مه ولوودی،  مسته فا  هاوڕێ  حیزب، 
و  ناوچه  و  نێونه ته وه یی  گشتیی  بارودۆخی  به  سه باره ت 
دێموکڕات  حیزبی  و  کورد  خه باتی  دووره دیمه نی  و  ئێران 
به  پلینۆمه وه  به شدارانی  له الیه ن  دواتر  که  کرد  پێشکه ش 
وردی قسه ی له سه ر کرا و پاش ده وڵه مه ندکردنی به ڕوانگه 

و تێبینییه كانیان به په سند گه یشت.
ئاڵوگۆڕه  و  ڕووداو  به  ئاماژه  پاش  ڕاپۆرته دا،  له و 
سیاسییه  کانی نێوان دوو پلینۆم، به تایبه تی له پێوه ندی له گه ڵ 
هه ڵچوونی ئه م  دواییانه ی نێوان واڵته یه كگرتووه كانی ئه مریکا 
و کۆماری ئیسالمیی ئێران، کاریگه ریی ئه م گرژییانه  له سه ر 
دووره دیمه نی  و  ئێران  نێوخۆی  دۆخی  و  ڕێژیم  ئاینده ی 
له و  کرابوونه وه.  شی  دێموکڕات  حیزبی  و  کورد  خه باتی 
باره وه وێڕای به به رپرسیار زانینی کۆماری ئیسالمی له و 
ئه کته ره  کۆی  وه به رچاوگرتنی  به  گرژییانه ،  و  هه ڵچوون 

و  ئێران  کێشه ی  به  پێوه ندیدار  نێونه ته وه ییه کانی  و  نێوخۆیی 
جیهانی ده ره وه، هه ردوو ئه گه ری شه ڕ و ئاڵۆزیی زیاتر له الیه ک 
و هه وڵدان بۆ دیالۆگ و سازانێکی سه رله نوێ له الیه کی دیکه وه، 

وه ک یه ک هه ڵسه نگێندرابوون.
ڕاپۆرته   له  به رجه سته تر  ڕه هه ندی  به اڵم  کاته دا  له و  هه ر 
و  خه ڵك  فاکته ری  له  ئاوڕدانه وه  له  بوو  بریتی  سیاسییه که دا 
له و  به تایبه تی  ئێران  کۆمه ڵگەی  له نێو  گۆڕانخوازانه   پۆتانسیه لی 
ناوچانه ی سه ر به نه ته وه زوڵملێکراوه کانن. لێره دا له گه ڵ سه رنجدان 
توانای  ناڕه زایه تییه کان،  نیشتنه وه یه كی کاتی و ڕواڵه تییانه ی  به 
هه رده م روو له زیادبوونی خه ڵک بۆ دروستکردنی زۆرترین فشار 
بۆ سه ر رێژیم و له پێناو کۆتایی هێنان به دیکتاتۆڕی له ئێراندا 

قامکی له سه ر داندرابوو.
ناوه ندی  کۆمیته ی  پلینۆمی  باوه ڕی  به  باسه،  ئه م  کۆی  له 
ئه مڕۆدا  جیهانی  له  نێونه ته وه یی  فاکته ری  که  ئه وه   له گه ڵ 
به تایبه تی بۆ یه كالبوونه وه ی کێشه و ملمالنێکانی پێوه ندیدار به 
ئێران و ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست یه کجار گرینگه و پێویسته وه ک 
ده رفه تێک له خه بات به دژی کۆماری ئیسالمیدا که ڵكی دروستی 
لێ وه ربگیرێ، به اڵم ئه وه ی هێزه كانی نه یاری کۆماری ئیسالمی 
زۆرترین  پێویسته  ڕۆژهه اڵت  کوردی  ئۆپۆزیسیۆنی  به تایبه تی 
سه رنجی بده نێ و کاری زیاتری له سه ر بکه ن به هێزکردنی فاکته ری 
بزوتنه وه ی گۆڕانخوازانه ی خه ڵک و ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیمه. ئه و 
یه كگرتووانه تر  هه رچی  پێویسته  کوردستان  له  بزوتنه وه یه شو 
بجوڵێته وه و چه ند گوتاری و چه ند ئاقاری وه البنێ. بۆ ئه مه ش 
بزوتنه وه ی سیاسیی کوردستان پێویسته به ستێنی شۆڕشگێڕی 
و به ستێنی جه ماوه ری لێک گرێ بدا و وێڕای هه بوونی قابلییه تی 

ده رفه تی  له   که ڵكوه رگرتن  بۆ  خۆگونجاندن 
له سه ر  سیاسی،  ئاڵوگۆڕی  ڕاسته قینه ی 
خه باتی شێلگیرانه بۆ پاشه کشه به کۆماری 
نه ته وه یی  خواستی  به رامبه ر  له  ئیسالمی 
کورد له ڕۆژهه اڵت و باوه ڕ به زه رووره تی 
ئێراندا سوور  له  کۆتاییهێنان به دیکتاتۆڕی 

بێ.
خوێندنه وه یه ،  ئه م  ڕووناکایی  له به ر 
سیاسیی  ده فته ری  ناوه ندی  کۆمیته ی 
داڕشتنی  بۆ  مێکانیزمێک  هه تا  ڕاسپارد 
تێکۆشان  و  کار  واڵمده ری  به رنامه یه کی 
و  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  وه ک  چ 
ناوه ندی  چوارچێوه ی  له  خستنه ڕوو  بۆ  چ 
ئێراندا  کوردستانی  حیزبه کانی  هاوکاریی 
و  ئه گه ر  هه موو  که  به رنامه یه ک  دابڕێژێ، 
هه موو  بۆ  و  بگرێ  له به رچاو  سێناریۆکان 
فاکته ری  به هێزکردنی  کارایی  حاڵه  ته کان 

کوردی ڕۆژهه اڵتی هه بێ.
له بڕگه ی دووه می کاره کانی یازده هه مین 
کۆمیته ی  ناوه ندیدا  کۆمیته ی  پلینۆمی 
حیزب  حه ڤده هه می  کۆنگره ی  ئاماده کاری 
ڕاپۆرتی دوایین کار و هه نگاوه کانی له پێناو 
کاتی  له  و  سه رکه وتووانه   به ڕێوه بردنی 
گونجاوی کۆنگره  دا دایه  وه به پلینۆم و پاش 
ئاماده کار  کۆمیته ی  گفتگۆ  و  باس  هێندێک 
و ده فته ری سیاسیی بۆ جێبه جێکردنی باقیی 

کاره کان له و پێوه ندییه دا ئه رکدار کران.
دوایین بڕگه ی باس و بڕیاره کانی پلینۆم 
بریتی بوو له ئاوڕدانه وه  له کار و تێکۆشانی 
چه ند مانگی ڕابردوو و دیتنی خاڵه به هێز و 
الوازه کانی کارکردی ئۆرگانیزمی حیزب له و 
ماوه یه دا. له و باره یه شه  وه پلینۆم رێنوێنی و 
ڕاسپارده ی پێویستی دایه  ده فته ری سیاسی 
ئاینده ی  به  متمانه  به  پلینۆم  سه ره نجام  و 
ڕوون بۆ خه باتی کورد و حیزبی دێموکڕات 

کۆتایی به کاره کانی خۆی هێنا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ده فته ری سیاسی

١٢ی ژووئه نی ٢٠١٩ )٢٢ی جۆزه ردانی ١٣٩٨(

به ڕێوەچوونی پلینۆمی یازده هه می
کۆمیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

پەیامی ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 بەبۆنەی سی ونۆ یەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی ڕادیۆی دەنگی کوردستان

تەواو  ئەمساڵ  ٣٩ساڵی  ٢٧ی جۆزەردانی 
بەسەر دامەزرانی ڕادیۆی دەنگی کوردستانی 
پڕبه دڵ  بۆنه یه وه   به و  تێدەپەڕێ.  ئێراندا 
كوردستان  خه ڵكی  هه موو  له   پیرۆزبایی 
به تایبه تی به ڕێوه به ران، الیه نگران و گوێگرانی 

به ئه مه گی ئه و ڕادیۆ خۆشه ویسته  ده كه ین.
یان  نه بوون  كوردستان  له   ئه وانه ی  بۆ 
له وێ بوون و ته مه نیان له  په نجا ساڵ كه متره  
دامه زرانی ئه و ڕادیۆیه  ڕووداوێكی ئاسایی یه : 
كه   كار  كه وتۆته   قسه باڵوكردنه وه   ده زگایه كی 
له  ڕێی شه پۆله كانی هه واوه  به رنامه كانی باڵو 
ده كاته وه  و هه ركه س پێی خۆش بێ، ده توانێ 
ڕادیۆیه كی  به كۆمه گی  خۆی  شوێنه كه ی  له  
ته ڕانزیستۆری گوێ بۆ به رنامه كانی ڕابگرێ. 
و  ژیاون  كوردستان  له   ئه وانه ی  بۆ  به اڵم 
ده گه ڵ  سه روكاریان  كه سانه ی  ئه و  به تایبه تی 
كوردستانی  ڕزگاریخوازانه ی  بزووتنه وه ی 
ده نگی  ڕادیۆی  دامه زرانی  هه بووه ،  ئێران 
هه یه   دیكه ی  مه فهوومێكی  و  مانا  كوردستان 
و هه ربۆیه ش به  ڕووداوێكی گرنگی مێژوویی 

ده ژمێردرێ. با بزانین چۆن:
به   ته نیا  ئازادیخواز  و  تێكۆشه ر  گه لێكی 
مافه   سه ره تاییترین  داواكردنی  »گوناح«ی 
و  خۆیدا  له ماڵی  ئینسانییه كانی  و  نه ته وه یی 
له سه ر خاكی باب و باپیرانی له الیه ن ڕێژیمێكی 
له   دراوه ،  په المار  ئینسانكوژه وه   و  زۆردار 
دڕنده ترین  هێرشی  له گه ڵ  ماكۆ  تا  ئیالمه وه  
هێزه  سه ركوتكراوه كان به ره وڕوویه  و ڕۆژانه  
قه اڵچۆ  و  ده مژرێ  ده كوژرێ، خوێنی  ڕۆڵه ی 
و  نه وه ستاوه   به وه نده وه   شه ڕه كه   ده كرێ. 
به رگرییه كی  كه   ئازادكراوه كان  شاره   و  گوند 
قاره مانانه ی ڕۆڵه  پێشمه رگه كانی گه لیان تێدایه  
پیاده   له سه ر  زاڵمانه یان  یه كجار  سیاسه تێكی 
ده كرێ، قوتابخانه  و ده ر مانگاكانیان داخراون 
خراوه ته   ئابوورییان  توندی  گه مارۆیه كی  و 
خوارده مه نی،  هه ر  نه ك  بۆئه وه ی  سه ر 
وشكی  شیری  و  نه خۆشان  ده رمانی  به ڵكوو 

مندااڵنیشیان پێ نه گا.
سه رباری هه موو ئه وانه  ڕێژیمی ده سه اڵتدار 
خستۆته   میدیایی  توندتری  گه مارۆیه كی 
هاواری  ئه وه ی  بۆ  ئازاده كان  ناوچه   سه ر 
ده نگوباسی  و  خه ڵكه   ئه و  مه زڵوومیه تی 
جینایه ته كانی كۆنه په رستی له الیه ك و ئازایه تی 

و  پێشمه رگه   حه ماسه خوڵقێنیی  و  قاره مانه تی  و 
خۆڕاگریی بێوێنه ی كۆمه اڵنی   خه ڵك له الیه كی دیكه وه  

به  هیچ كوێی دنیا ڕانه گا.
ئاوادا ڕۆژی ٢٧ی جۆزه ردانی  هه لومه رجێكی  له  
١٣٥٩ی هه تاوی )به رامبه ر به  ١٧ی ژوئه نی١٩٨٠ی 
ده نگی  كوردستان،  ده نگی  ڕادیۆی  زایینی( 
ئومێدبه خشی  سروودی  به   كورد  گه لی  هه قبێژی 
بێده نگی  شه وه زه نگی  ده كرێته وه ،  ڕه قیب«  »ئه ی 
پڕتاسه ی  دڵی  له   هیوا  ترووسكه ی  و  داده دڕێ 
له   په رده   و  ده دره وشێنێته وه   ئازادیدا  ئه ویندارانی 
ئیدی  هه ڵده ماڵێ.  دیكتاتۆری  دزێوی  ڕووی  سه ر 
دیكه   چیی  ئاخوندی  ڕێژیمی  ته بلیغاتیی  ده زگای 
نامێنێ  گه یاندن  زانیاری  مه یدانداری  تاقه   وه ك 
كه   هه یه   ئازادی  به ره ی  ڕاستبێژی  ده نگێكی  و 
وه اڵمی پڕوپاگه نده ی ژه هراویی ده زگای هه واڵنێریی 
حكوومه تی ده داته وه  و چه واشه كارییه كانی پووچه ڵ 

ده كاته وه .
نێو  له   و  دیوه   هه لومه رجه یان  ئه و  ئه وانه ی  هه ر 
ده نگی  ڕادیۆی  كه   ده زانن  ژیاون  ڕووداوه كانیدا 
و  ته بلیغاتی  كه لێنه   خێرا  چه ند  ئێران  كوردستانی 
كوردستان  دێموكڕاتی  حیزبی  بۆ  ته شكیالتییه كانی 
پڕ كرده وه  و چۆن وه ك كادرێكی شاره زا و حاڵزان 
له  هه موو ماڵه   ڕۆژانه  دوو جار و دواتر سێ جار 
ئۆگریی  ده كه وت.  وه ژوور  دێ  و  شار  كوردێكی 
هه زاران  كه   بوو  به ڕاده یه ك  ڕادیۆیه   به و  خه ڵك 
كه س هه ر بۆ بیستنی ئه و ده نگه  ڕادیۆیان كڕی و له  
سه عاتی باڵوبوونه وه ی ڕادیۆدا به  نێو هه ر گوندێك 
و دوكان و بازاڕی هه ر شارێكی ناوچه  ئازاده كاندا 
ده نگی  رادیۆی  ده نگی  هه نگاوبه هه نگاو  تێپه ڕیبای 

كوردستان به ڕێی ده كردی.
ڕێبه ری شه هید دوكتۆر قاسملوو هه روه خت سه ری 
ئامۆژگارییه كی  ڕیزه   دابایه ،  ڕادیۆی  پێڕسۆنێلی 
ده كردن. یه كێك له  گرنگترین ئامۆژگارییه كانی ئه وه  
بوو كه  ده یگوت زمانتان خاوێن بێ، دروشمی نێوبه تاڵ 
پتر  مه ڕووخێنن،  ڕێژیم  جارێك  ڕۆژی  و  مه ده ن 
له وانه ش پێی له سه ر ڕاستوێژی داده گرت و ده یگوت 
له  باسی ته له فاتی دوژمندا زێده ڕۆیی مه كه ن، چونكه  
دوژمن كه می لێ كوژرابن و ده قاوده ق خه به ره كه ی 
ده چێ  زه نده قی  پتر  بێته وه   باڵو  ئێمه وه   ڕادیۆی  له  
له وه ی زۆری لێ كوژرابێ و ئێوه  ژماره كه  زیاتر یان 

كه متر ڕابگه یه نن.
به كاربردنی ئه و ئامۆژگارییانه  به جۆرێك متمانه ی 
له الی گوێگره كانی ڕادیۆ دروست كردبوو كه  زۆرجار 

و له  زۆر ناوچه  مۆڵگه  و پێگه كانی دوژمنیش به وردی گوێیان له  به رنامه كانی 
لێی ده پرسین بۆ وا  به تایبه تی هه واڵه كان ڕاده گرت. كاتێكیش كه سێك  ڕادیۆ و 

ده كه ن؟ ده یانگوت چونكه  خه به ره كانی ڕاست و باوه ڕپێكراون.
هه ر ئه م خۆشه ویستییه ی ڕادیۆ له الی كۆمه اڵنی خه ڵك بوو كه  وای كردبوو 
شێوه یه ك  هه موو  به   و  ڕاوه ستن  له پشتی  هه میشه   كوردستان  هاونیشتمانانی 
كوردستان  ده نگی  ڕادیۆی  له   زۆری  كۆنه په رستانه ی  ڕقێكی  دوژمن  بیپارێزن. 
له به رامبه ر  بوو.  كپكردنیدا  و  بۆردومانكردن  له  فكری  به رده وام  بۆیه   هه بوو، 
ئه وه دا پێرسۆنێلی ڕادیۆ و له گه ڵ ئه وانیش دڵسۆزانی گه لی كورد له  گیان و ماڵ 
ئه م  ڕاستیی  به ڵگه ی  داده نا.  مایه یان  ڕادیۆ  پاراستنی  بۆ  خۆیان  ئیسڕاحه تی  و 
ئیددیعایه  ئه وه یه  كه  رادیۆی ده نگی كوردستان له ماوه ی تێكۆشانی خۆیدا چه ند 
جار ناچار بوو جێگۆڕكه  بكا و هه موو جارێ ده زگای چه ندسه د كیلۆیی ڕادیۆ و 
ماتۆربه رقی چه ندسه د كیلۆیی و یه ك تۆنی به  شان و باهۆی ئه ویندارانی ئازادی 
ده گوازرانه وه  و سه ره ڕای سه ختیی هه لومه رجه كه  قه ت بۆ تاقه ڕۆژێكیش په كی 

به رنامه كانی نه كه وت.
زۆر  كه سانێكی  كوردستاندا  ده نگی  ڕادیۆی  وه ڕێخستنی  و  دامه زراندن  له  
نه خشیان هه بووه  و ڕه نجیان كێشاوه  كه  هه موویان به  نه مری له  مێژووی حیزبی 

دێموكڕات و ڕادیۆی ده نگی كوردستاندا ده مێننه وه . 
بگره   و  سه دان  به   كوردستاندا  ده نگی  ڕادیۆی  كاری  ساڵ  چل  ماوه ی  له  
نووسه ری،  به ڕێوه به ری،  جیاجیاكانی  بواره   له   دێموكڕات  تێكۆشه ری  هه زاران 
و  كردوه   تێدا  هتددا خزمه تیان  و  پارێزگاری  و  ته كنیكی  و  بێژه ری  وه رگێڕی، 
ئێستاش ئه و كاروانه  پڕسه روه رییه  هه ر به ڕێوه یه  کە ده ستی هه موویان خۆش 

و یادی هه موویان به خێر.
و  ئینته ڕنێت  به   ده ستڕاگه یشتن  و  ته كنیك  و  زانست  پێشكه وتنی  ڕاسته  
ته له ڤزیۆن و ئامرازه  نوێیه كانی پێوه ندی تا ڕاده یه ك نه خشی ڕادیۆیان كه مڕه نگ 
كردوه ، به اڵم خزمه ته كانی ئه و ڕادیۆیه  هه رگیز له به ر چاو ون نابن و نه خشی له  
ناساندنی بزووتنه وه  ڕه واكه ی خه ڵكی كوردستاندا به  نه مری ده مێنێته وه . یادی 
هه موو  بۆ  ساڵو  و  خێر  به   كوردستان  ده نگی  ڕادیۆی  دامه زرانی  ساڵه ی   ٣٩

ئه وانه ی خشتێكیان له سه ر ئه و دیواره  به رزه  داناوه .

ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١٣٩٨/٣/٢٧
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خالید عەزیزی: 
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پێویستە گوشاری زیاتر بخاتە سەر ئێران

)دەقی وتاری بەرپرسی پێوەندییە نێودەوڵەتییەکانی حیزب لە سمیناری
 »ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران و تێرۆریزمی نێودەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی« لە ئۆسترالیا(

وتاربێژانی بەڕێز!
 ئەندامانی هێژای پارلمان، میوانە بەڕێزەکان، 
کوردییەکانی  ڕێکخراوە  و  ئاغایان  و  خانمان 

داکۆکی لە مافی مرۆڤ لە ئۆسترالیا!
بەهۆی  نەمتوانی  کە  ئەوەی  لەبەر  پێمخۆشە 
ڕووداوی چاوەڕواننەکراو و دۆخی هەنووکەیی 
حزووری لەو سێمینارەدا بەشدار بم، بە داوای 

لێبوردن دەست پێبکەم. 
دۆخی  لە  باسکردنە  سێمینارە  ئەو  ئامانجی 
زۆربەی  کە  واڵتێک  ئێران،  هەنووکەیی 
لە  واڵتە  ئەو  نێونەتەوەیی  پسپۆڕانی سیاسەتی 
ئەو  دەوری  و  ئەتۆمییەکەی  بەرنامە  دەالقەی 
لە ناکۆکییەکانی ناوچەیی لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا 
ئێرانەوە  خەڵکی  ڕوانگەی  لە  بەاڵم،  دەیبینن. 
بە  مەسەلەکە  بەتایبەت،  کوردەکان  و  بەگشتی 

تەواوی جیاوازە.
لە  ئێران  شۆڕشی  دەزانن  ئێوە  وەک  هەر 
شۆڕشەکە  ئامانجی  ئاراوە،  هاتە   ١٩٧٩ ساڵی 
بیروڕا  ئازادیی  کۆمەاڵیەتی،  دادپەروەریی 
دەربڕین و هتد بوو. ئێستا دوای ٤٠ ساڵ، هیچکام 
لەو ئامانجانەی ئاماژەیان پێکرا نەهاتوونە دی و 
هەموو شتێک خراپتر بووە و خەڵک لە دۆخێکی 

دژواردا دەژین.
و  خومەینی  ئایەتوڵاڵ  شۆڕش،  دوای  لە 
گشتپرسییەکیان  داوای  دەستوپێوەندییەکانی 
بەشداریی  کورد  گەلی  کە  گشتپرسییەک  کرد، 
تێدا نەکرد چونکە زۆر باش ئاگاداری ئاسەوارە 
ئیسالمی  ڕێژیمی  بوون.  نادێموکراتیکەکانی 
بناخە  کوردەکان  کە  دەیزانی  سەرەتادا  لە 
سیاسییەکانی دەوڵەتی نوێ و یاسای بنەڕەتیی 

نوێ قبووڵ ناکەن.
ناکۆکیی نێوان کوردەکان و ڕێژیمی ئیسالمیی 
لەمەڕ  ڕوانگە  جیاوازیی  لەبەر  دامەزراو،  تازە 
ڕاستییەکی  بنەڕەتییەوە؛  مەسەلەی  چەندین 

حاشا هەڵنەگر بوو. 
نەبوونە  پێکرد  دەستیان  کە  وتووێژەکان، 
و  مەسەلە  لەو  هیچکام  کردنی  چارەسەر  هۆی 
بوون.  گرینگ  کوردەکان  بۆ   کە  نیگەرانییانە 
وتووێژەکان،  شکستی  دوای  کورت  ماوەیەکی 
کورددا  بەسەر  شەڕێکی  ئیسالمی  ڕێژیمی 
بوێرانە  بەرگرییەکی  بەرامبەردا  لە  سەپاند. 
شارە  لە  ڕێژیم  دڕندەیی  بەرپەرچدانەوەی  بۆ 
پێکرد.  دەستی  ئێران  کوردستانی  جیاجیاکانی 
بەهۆی ئەم بەرگرییە خەڵکێکی زۆر گیانیان بەخت 
و  بەندیخانەکانەوە  کەوتنە  زۆر  خەڵکێکی  کرد، 
بوون،  قورس  برینی  تووشی  زۆر  ژمارەیەکی 

لەگەڵ کاولکاریی بەرباڵو لە کوردستان.
ئێمە وەک گەلێک نەهامەتیی زۆرمان چێشتووە 
و مافە سیاسی، کولتووری و ئیدۆلۆژیکییەکانمان 
بووینە  ئێمە  لەوە  جگە  کراون،  زەوت  لێ 
قوربانیی سەرەکیی پێشێلکاریی مافە مرۆییەکان. 
و  بەرگری  ڕاستییانە،  هەموو  ئەو  سەرەڕای 
بەردەوامە،  هێشتا  ڕێژیم  دژی  ئێمە  خۆڕاگریی 
بەو هیوایە کە مافە ڕەواکانمان وەدەست بێنین.

ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران مافخوازیی کوردەکان 
ئاسایشی  سەر  بۆ  هەڕەشە  و  مەترسی  وەک 
بەرچاو  ڕێژەیەکی  ئێستا  دەکا.  نەتەوەیی سەیر 
زیندانیی سیاسی کورد کە حوکمی ئێعدامیان بۆ 
بڕاوەتەوە لە زیندانەکانی ئێراندا بەند کراون. لە 

مافی  کوردەکان  نەتەوەیی،  و  ناوچەیی  ئاستی 
و  کراوە  زەوت  لێ  بەڕێوەبەرییەکیان  هەرجۆرە 
کوردستانی ئێران بۆتە ناوچەیەکی میلیتاریزە لەنێو 

ئێراندا.
و  ناوچەیی  ئاستی  لە  کردن  نوێنەرایەتی  بۆ 
نەتەوەییدا، کوردەکان دەبێ زۆر بەربەست و کۆسپ 
ببڕن، چونکە ڕێژیم نایهەوێ هیچ بەڵگەیەکی بابەتییانە 
لەدژی خۆی دروست بکا و مەیدان بە کوردەکان بدا؛ 
لەبەر ئەوەش کە ئەم بەربەستانە ئێستاش لە ئارادان، 
دەربڕینمان  ناڕەزایەتی  و  خەبات  بە  درێژە  ئێمە 
دەدەین تا ئەو چەشنە هەاڵواردنانە بەرامبەر بە ئێمە 

نەمێنن.
بکەم  ئەوە  لەسەر  پیداگری  دەمهەوێ  ئەمن 
هەوڵی  نەتەنیا  ئێران  ڕابردوودا،  ساڵی   ٤٠ لە  کە 
بۆتە  کە  داوە  ئەتۆمی  چەکی  وەدەستهێنانی  بۆ 
یەکگرتووەکانی  واڵتە  نیگەرانیی  تەنیا  و  گرینگترین 
ئامریکا و هاوپەیمانەکانی، بەڵکوو ڕێژیمی ئیسالمی 
سەرەکیی  هەرە  سەرچاوەی  شێوە  هەمان  بە 
چ  و  نێو سنوورەکانی خۆی  لە  چ  بووە،  تێرۆریزم 
سەرچاوەی  ئێستا  ڕێژیم  نێونەتەوەییدا.  ئاستی  لە 
بنەڕەتیی دابینکردنی چەکوچۆڵ و تەقەمەنی بۆ تاقمە 
چەکدارەکانە لە چەند واڵت و ناوچەی پڕکێشە، هەم 

لە ناوچەدا و هەم لە ئاستی جیهانیدا.
بە  قووڵی  باوەڕی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
پێشخستنی داواکانمان لە ڕێگای دیالۆگ، وتووێژ و 
چارەسەریی ئاشتییانە هەیە. بەاڵم بەداخەوە ڕێژیمی 
خۆی  دژایەتیی  و  نەکردوە  قبووڵ  ئەوەی  ئێران 
ڕاستەوخۆی  ئامانجی  کردنە  بە  تێرۆر،  ڕێگای  لە 
ڕێبەرانمان لە واڵتانی جیاواز لە سەرانسەری دنیادا 
نیشان داوە و ژمارەیەکی زۆر لە کادری بەرچاو و 
ئەندامانی حیزبە سیاسییەکان لە نێوخۆ و دەروەی 

کوردستانی ئێران لەالیەن ڕێژیمەوە تێرۆر کراون.
نیزیکەی سی ساڵ پێش ئێستا، لە ١٣ی جووالی 
١٩٨٩دا، دوکتور عەبدوڕەحمان قاسملوو، سکرتێری 
گشتیی ئەوکاتی حیزبی دێموکرات، لەگەڵ یەکێک لە 
تێرۆریست_ لەگەڵ  وتووێژ  کاتی  لە  هاوکارەکانی، 
تێرۆر  ئۆتریش  ڤییەنی  لە  ئێران  دیپلۆماتەکانی 
هیچ  زۆرەوە،  نیگەرانییەکی  بە  و  بەداخەوە  کران. 
دادوەری  نەهات و هیچ دەستەیەکی  پێک  دادگایەک 
و هیچ دادوەرێک بەدوای جێبەجێکردنی هیچ چەشنە 
لە  نەبوون.  ڤییەن  بکوژەکانی  دژی  دادپەروەرییەک 
تاران  بەرەو  ئێرانییەکان  تێرۆریستە  ئەوە،  جیات 
ئۆتریشی  کاربەدەستانی  پاشان  کرانەوە.  ئیسکۆرت 
هەرگیز لێکۆڵینەوەیان لەو کارە دڕندە و تێرۆریستییە 
قیزەوەنە نەکرد کە لە الیەن ڕێژیمی ئێران و لەسەر 

خاکی ئەوان کرا.
بێرلینی  لە  ١٩٩٢دا،  ساڵی  سێپتەمبەری  ١٧ی  لە 
جێنشینی  شەڕەفکەندی،  دوکتور  ئاڵمان،  پێتەختی 
خۆی،  هاوڕێی  دوو  لەگەڵ  قاسملوو،  دوکتور 
ڕێستوورانی  لە  ئێرانی  تێرۆریستانی  بەدەستی 
حیزبە  لەگەڵ  چاوپێکەوتنیان  کاتی  لە  میکۆنۆس 
ئۆپۆزیسیۆنە ئێرانییەکان، تێرۆر کران. بەاڵم ئەمجار، 
دەستەی دادوەری و دادوەرێک لە ئاڵمان بە ئامانجی 
هێنا.  پێک  دادگایەکیان  دادپەروەری،  چەسپاندنی 
بەگوێرەی دادگای میکۆنۆس، ڕێبەرە پایەبەرزەکانی 

ئێران بەرپرسی ئەو تێرۆرە سیاسییە بوون.
لە ٨ی سێپتەمبری ٢٠١٨دا، ڕێژیمی ئێران ڕێبەریی 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کردە ئامانج 
سەر  کردە  مووشەکیی  ڕاستەوخۆی  هێرشی  و 

کوردستانی  لە  کۆیە  شاری  لە  حیزب  سەرەکیی  بنکەی 
بوون  شەهید  کەس   ١٦ مووشەکییەدا  هێرشە  لەو  عێراق. 
کە لە نێویاندا چەند ئەندامی کومیتەی ناوەندیی حیزبی ئێمە 
بوون و پتر لە ٤٠ کەسیش بریندار بوون و ژن و منداڵیش 

لەنێو بریندارەکاندا بوون. 
و  سەروەری  پێشێلکردنی  بەئاشکرا  هێرشە  ئەم 
بێگومان  و  عێراق  کوردستانی  و  عێراق  سەربەخۆیی 
ئەوە  بەاڵم  بوو.  نێودەوڵەتییەکان  ڕیککەوتننامە  ژێرپێنانی 
هیچ دژکردەوەیەکی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەدواوە نەبوو، 
جگە لەوەی نوێنەری واڵتی ئەمریکا لە ئەنجومەنی ئاسایشی 

نەتەوە یەکگرتووەکان لە کۆبوونەوەیەکدا ئاماژەی پێدا.
کە  ئەوەیە  بکرێ  پێ  ئاماژەی  گرینگە  لێرەدا  کە  ئەوەی 
دێموكراتی  حیزبی  سەرەکیی  بنکەی  ڕاستەوخۆ  هێرشەکە 
شوێنی  کاتدا  لەهەمان  کە  ئامانج،  کردبووە  کوردستانی 
بوو  بریتی  چاالکییەکانیان  کە  بوو  سڤیلەکان  دامەزراوە 
دێموکراتیکییەکانی  و  ئەتنیکی  مافە  بە  کردن  لەخزمەت 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
هێرشی  و  کوشتار  تێرۆریزم،  گرتنی  بەرچاو  لە  بە 
موشەکی بۆ سەر بنکەی سەرەکیی حیزبی ئێمە، ئەوە گرینگە 
ئامانجەکانی،  ئەجیندای شۆڕشی ئیسالمی و  بزانین کە  کە 
کە  ئەوەیە  کراوە،  باسیان  ئێراندا  بنەڕەتیی  یاسای  لە  کە 
ئامادەکاری بۆ درێژەی شۆڕش لە نێوخۆ و دەرەوە بکرێ.

پێوەندی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بۆچوونی 
کاریگەریی  لەژێر  ئێران،  بەڕیوەبەریی  داهاتووی  لەگەڵ 
و  ئایین  بە  نەتەوە  فرە  واڵتێکی  ئێران  کە  ڕاستییەیە  ئەو 
کولتووری جیاجیایە، بۆیە لە ڕوانگەی ئێمەوە گونجاوترین 
بۆ بەشداریی  بوار  فێدڕالیزم  فێدڕالییە.  ڕێگاچارە سیستمی 
و  سیاسی  دەسەاڵتی  دابەشینەوەی  ئەتنیکییەکان،  کەمینە 
هەڵکردنی  پێکەوە  بۆ  ڕێگا  هەروەها  و  دەکا  خۆش  ئایینی 

کولتووری و ئەتنیکی دروست دەکا.
ئێران،  سیاسیی  داهاتووی  لەبارەی  ئەقاڵنی  بۆچوونێکی 
پێناسەی  مەسەلەی  باسی  چاوکراوەیی  بە  کە  دەخوازێ 
ئێران  لە پێشدا دەخوازێ کە  ئێران بکەین. ئەوە  داهاتووی 
بەو  پشتبەستن  بە  سیاسی  جوغڕافیای  یەکەیەکی  وەک 
تێگەیشتنە پێناسە بکەین کە واڵتێکی فرەنەتەوەیە کە لەوێ 
دوو پرەنسیپی سەرەکیی بەشداری و هەڵناواردن لەبەرچاو 
دەگیرێن. هەنگاوی دواتر پرۆسەی دابەشینەوەی دەسەاڵتە 
لە ئێران، کە هێشتا بە شێوەیەکی بەرباڵو لە نێوخۆی واڵت 

نە ڕێزی لێ دەگیرێ و نە قبووڵیش کراوە.
لە دێموکراسی  بە بۆچوونی من دەبێ لەسەر شێوەیەک 
داهاتووی  ئیعتیباری  کە  بێ،  جێگیر  بەباشی  و  بێین  پێک 
خەڵکی  الیەن  لە  دەبێ  یەکسانیش  پرەنسیپی  بکا.  مسۆگەر 
ئێرانەوە ڕێزی لێ بگیرێ. لە کۆتاییدا، شێوە کارێکی ئەوتۆ 
و  تاکی  مافە  بکا،  دابین  ئێران  خەڵکی  مافەکانی  دەتوانێ 
و  سیاسی  ئایینی،  ئەتنیکی،  الیەنە  سەرجەم  هاوبەشەکانی 

کولتوورییەکان.
واڵتە  الیەن  لە  کە  زەخت  ئەوپەڕی  کەمپەینی 
بۆ  دەکرێ  ڕەچاو  ئێران  بە  بەرامبەر  یەکگرتووەکانەوە 
ئەوەیە کە لە ڕێگای وشککردنی سەرچاوەی داهاتەکانی بۆ 
بە  پێش  دەرەکییەکەی،  وێرانکەرە  سیاسەتە  بەڕیوەبردنی 
لە  تێرۆریزم  سپانسەری سەرەکیی  نەبێتە  کە  بگرێ  ئێران 
جیهان. کەمپەینی هەنووکەیی واڵتە یەکگرتووەکان لە بارەی 
کاریگەر  کە  جارە  یەکەم  ئێران  سەر  بۆ  ئابووری  زەختی 

دەبێ.
هەنووکەیی  گرژیی  ئاکامی  وەک  سێناریۆکان  لە  یەکێک 
ناوچەدا  لە  سەربازییەکان  جموجۆڵە  و  الیەن  دوو  نێوان 
ئەوەیە کە ئەگەری دانووستان لە داهاتوودا بۆ گەیشتن بە 
ئەگەر  هەیە.  ئەتۆمی  مەسەلەی  لەسەر  نوێ  ڕێککەوتنێکی 
بە هەمان  ئێران دۆخەکە  بۆ خەڵکی  ئەوە وەڕاست گەڕێ، 

شێوە دەمێنێتەوە و ئاڵوگۆڕێکی بەسەردا نایە.
خەڵکی ئێران بۆ چارەسەر کردنی گیروگرفتی واڵت دوو 
لەبەر دەمە. بژاردەی یەکەم ئەوەیە کە  بژاردەی دژواریان 
لەبارەی  بەرن و گشت گفتوگۆیەک  لەنێو  بەتەواوی  ڕێژیم 
یا ئاڵوگۆڕ« لەنێو سیستمی ئێستا لەکۆڵ خۆیان  »ڕێفۆرم 

بکەنەوە. 
بژاردەی دووهەم ئەوەیە کە کۆمەڵێک ڕێفۆرمی بەرباڵو 
بسەپێنن تا یاسای بنەڕەتی و سیستمی بەڕێوەبەریی واڵت 

بگۆڕدرێ. 
بەڕێوەبەریی  سیستمێکی  دەبێ  هەردوو  بژاردانە  ئەو 
بکەن،  ئازاد مسۆگەر  هەڵبژاردنێکی  ئاکامی  لە  دێموکراتیک 
ڕێز  هەروەها  و  بێ  واڵمدەر  ئێراندا  لەبەرامبەر خەڵکی  کە 
بەها  و  مرۆڤ  مافی  نێونەتەوەییەکانی  کۆنوانسیۆنە  لە 

دێموکراتیکەکان بگرێ. 
هیوادارم  ئالتێرناتیوانە،  دوو  لەو  هەرکام  وەدیهاتنی  تا 
کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی لە پێوەندی لەگەڵ پێشێلکارییەکانی 
هەروەها  و  دێموکراتیکەکان  مافە  مرۆڤ،  مافی  دژی 
هەاڵواردنی ئەتنیکیی بەرباڵو دژی گەلی کورد، زەخت بخاتە 

سەر ئێران.
سپاستان دەکەم کە دەرفەتی بەشداربوون لەم سێمینارەتان 

بۆ ڕەخساندم.

هاوسەرۆکی پەیەدە لە سکرتاریای حیزب: 
پرسی کورد لە سووریە بووەتە ئەمری واقع

لە کۆبوونەوەی شاندێکی پایەبەرزی پارتی یەکیەتیی 
حیزبی  ڕێبەریی  و  )پەیەدە(  سووریە  دێموکراتی 
دێموکراتی کوردستان دا پرسی سیاسی و نەتەوەیی و 
دواگۆڕانکارییەکان لە ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

تاوتوێ کران.
ژوئەنی  )١٥ی  جۆزەردان  ٢٥ی  شەممە،  ڕۆژی 
٢٠١٩( شاندێکی پایەبەرزی پارتی یەکیەتیی دێموکراتی 
حەسەن،  شاهۆز  سەرۆکایەتیی  بە  )پەیەدە(  سووریە 
جێگر  و  سکرتێر  هاوڕێیەتیی  و  پەیەدە  هاوسەرۆکی 
سکرتێری چەند حیزبێکی کوردیی ڕۆژاوای کوردستان 
سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان یان 
دێموکرات  ڕێبەریی حیزبی  هەیئەتێکی  لەالیەن  و  کرد 
سکرتێری  مەولوودی،  مستەفا  کاک  سەرپەرستیی  بە 
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێشوازییان لێکرا.
لە  باسێکی  میوان  شاندی  سەرەتا  دیدارەدا  لەو 
گۆڕانکارییەکانی ڕۆژاوای کوردستان و ئەو دەسکەوتە 
سیاسی و مێژووییانە کرد کە لەو بەشەی کوردستان 
لەسەر دەستی هێزە سیاسییەکان و قارەمانەتیی هێزی 
حەسەن،  شاهۆز  بەڕێز  بووە.  دەستەبەر  شەرڤان 
خستە  تیشكی  لێکدانەوەکەیدا  لە  پەیەدە  هاوسەرۆکی 
تێرۆریستیی  هێزی  بەسەر  کە سەرکەوتن  ئەوە  سەر 
داعش لەسەر دەستی کورد و قارەمانەتی و قوربانیدانی 
کورد دەسکەوتێکی مێژووییە بۆ بزووتنەوەی کورد لە 
لەو  کوردی  ڕەوتی سیاسیی  کە  کوردستان  ڕۆژاوای 
بەرەو  کورد  و؛  پێشێ  بردووەتە  کوردستان  بەشەی 
نوێی  بنەڕەتیی  قانوونی  لە  مافەکانی  کە  دەڕوا  ئەوە 

سووریەدا دانی پێدا بنرێ.
سکرتێری  مەولوودی،  مستەفا  بەڕێز  دیدارەدا  لەو 
حیزبی  کە  ڕایگەیاند  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی 
دێموکرات و کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە چاوی 
ڕێز و بایەخەوە لە خەبات و تێکۆشان و قوربانیدانی 
هەروەها  دەڕوانێ.  کوردستان  ڕۆژاوای  لە  کورد 
حیزبی دێموکراتی کوردستان پێی وایە لەگەڵ ئەوەی 
بەشەکانی  لە  کام  هەر  لە  کورد  پرسی  سروشتی 
کوردستان جیاوازە و تایبەتمەندیی خۆی هەیە، بەاڵم لە 
دەسکەوتە  پێویستە  ناوچەدا  ئێستای  گۆڕانکارییەکانی 
کوردستان  بەشێکی  هەر  لە  نەتەوەییەکان  و  سیاسی 
و  دەسکەوتانە  ئەم  جێگیرکردنی  هاوکات  بپارێزرێن. 
یەکیەتیی  بە  پێویستیی  هەوڵدان بۆ دەسکەوتی زیاتر، 
و  کوردستان  بەشەکانی  لە  کام  هەر  لە  سیاسی 
هاوپێوەندیی نەتەوەیی لە هەموو بەشەکانی کوردستان 

هەیە.

سەردانی شاندی سەرۆکایەتیی 
ئەنجوومەنی نیشتمانیی کوردی سووریە لە 
سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

جۆزەردانی  ٢٦ی  یەکشەممە،  ڕۆژی  پاشنیوەڕۆی 
نیشتمانیی  ئەنجوومەنی  شاندێکی  هەتاوی  ٩٨ی 
سولێمان  ڕێزدار  سەرپەرستی  بە  سووریە  کوردی 
عەبدولمەجید سەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان 
کرد و لە الیەن هەیئەتێکی حیزبەوە بە سەرپەرەستی 
حیزبی  گشتیی  سکرتێری  مەولوودی،  مستەفا  بەڕێز 

دێموکراتی کوردستان پێشوازییان لێکرا.
لە سەرەتای ئەو دانیشتنەدا بەرێز مستەفا مەولوودی 
الیەنە  لە  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  پشتیوانیی 
سیاسییەکانی ڕۆژئاوای کوردستان بۆ وەدەستهێنانی 
مافە نەتەوەییەکان و جێخستنی ئازادی و دێموکراسی 
لە  نیگەرانییەکان  بە  گرینگیدان  بە  هەروەها  دەربڕی. 
دەستێوەردانی  هەرجۆرە  و  رۆژئاوا  دۆخی سیاسیی 
لە  کورد  بزووتنەوەی  زیان  بە  دیکەی  الیەنەکانی 
قەڵەمدا و خوازیاری ئەوە بوو کە الیەنە سیاسییەکانی 
هاتووە  بەدەست  کە  دەرفەتەکە  لەو  رۆژئاوا  کوردی 
هەوڵبدەن بۆ بەدەست هێنانی کیانی سیاسی بەدوور 

لە هەرچەشنە مەزنیخوازی و تاکڕەوی.
سکرتێری  عەبدولمەجید  سولێمان  ڕێزدار  پاشان 
حیزبی یەکیەتیی کوردستانی سووریە و سەرپەرستی 
سووریە،  کوردی  نیشتمانیی  ئەنجوومەنی  شاندی 
بەڕێزەوە باسی لە مێژووی خەباتی حیزبی دێموکرات 
کرد و بە حیزبێکی خاوەن پێگەو جێگەی سیاسی لە 

قەڵەم دا.
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گرژیی نێوان ئەمریکا و ئێران قووڵە 
بەاڵم ئاخۆ دەبێتە شەڕ؟

جارێکی دیکە دەنگۆی شەڕ لە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست باڵو بۆتەوە.

ساڵێک دوای کشانەوەی دۆناڵد ترامپ لە 
ڕێککەوتنی ئەتۆمی لە نێوان ئێران و شەش 
ئابوورییەکەی  ئەو شەڕە  زلهێزی جیهانی، 
شێوەیەکی  بە  ئیسالمیی  کۆماری  دژی 

بەرچاو قووڵ کردۆتەوە.
ڕابردوو  ساڵی  کشانەوەی  دوای  لە 
ئابلۆقەکان،  دووبارەی  سەپاندنەوەی  و 
لە  ئێران  نەوتی  ڕۆژانەی  هەناردەی  بڕی 
نیو  لە  کەمتر  بۆ  بەرمیلەوە  میلیۆن  دوو 
داڕمانی  هۆی  بۆتە  کە  دابەزیوە  میلیۆن 
خەریکی  کە  ئێستا  واڵتە.  ئەو  ئابووریی 
»ئەوپەڕی  سیاسەتی  بەڕێوەبردنی 
بە  هەناردەی  پاشماوەی  ترامپ  زەختە«، 
لە  نەوت  کڕینی  ئیجازەی  بە  کۆتاییهێنان 
تاران  نەوتی  الیەن هەشت کڕیاری مەزنی 
کردۆتە ئامانج. مەبەستی ترامپ: لە ڕێگای 
ناچار  تاران  ڕێبەرانی  ئێران،  هەژارکردنی 
قبووڵ  ئەتۆمی  نوێی  ڕێککەوتنێکی  کە  بکا 
بکا، ئەمجار بەپێی ئەو مەرجانە کە ترامپ 
زۆرتر  کە  پێداگرن  نیزیکەکانی  هاوکارە  و 
و  یەکگرتووەکان  واڵتە  بەرژەوەندیی  لە 

هاوپەیمانە ناوچەییەکانیدا دەبێ.
لەم دواییانەدا وەزیری کاروباری دەرەوە 
سفر  بەرەو  »ئێمە  گوتی،  پۆمپێئۆ  مایک 
نەوتی  هەناردەی  مەبەستی  کە  دەچین«، 
لە  دەمێنینەوە،  لەوێ  »چەندە  بوو.  ئێران 
ئاستی سفر، بەتەواویی پێوەندی بە ڕێبەرە 
ئێرانەوە  ئیسالمیی  پایەبەرزەکانی کۆماری 
بە  ئاشکرا  بە  زۆر  داواکانمان  ئێمە  هەیە. 

ئایەتوڵاڵ و هاوکارەکانی ڕاگەیاندوە.«
ئێران  ڕێبەرانی  هەم  و  ترامپ  هەم 
دوای  لە  بەاڵم  ناوێ.  شەڕیان  کە  دەڵێن 
ترامپەوە  الیەن  لە  ئابلۆقەکان  زیاترکردنی 
گرژییەکان  ئاستی  ڕابردوودا،  مانگی  لە 
شێوەیەکی  بە  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە 
بەرچاو بەرز بوونەوە: نیشانە شوومەکانی 
هێزە  دژی  ئێران  سەربازیی  هەنگاوی  لە 
بوونی  کەڵەکە  ناوچە،  لە  ئەمریکاییەکان 
واڵتە  سەربازییەکانی  تواناییە  خێرای 
کەنارەکانی  دەرەوەی  لە  یەکگرتووەکان 
پاپۆڕە  سەر  بۆ  سابۆتاژی  هێرشی  ئێران، 
دەست  گومانی  کە  عەڕەبی  نەوتکێشەکانی 
تێدابوونی ئێرانییەکانی لێ دەکرێ و هێرشی 
فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر بۆڕی نەوتی 
یەمەن  حوسییەکانی  الیەن  لە  عەڕەبستان 

کە ئێران پشتگیرییان دەکا، دەبینرێن.
و  واشینگتۆن  هەم  ناکاو،  لە  پاشان، 
پێیان  کە  ئەوەی  بەبێ  تاران  هەمیش 
خۆش بێ لە لێواری دوژمنایەتییەکەیان لە 
دواوە  بۆ  هەنگاوێک  مانگە  ئەو  سەرەتای 
کە  ڕایگەیاند  پۆمپێئۆ  کە  کاتێک  کشانەوە، 
واڵتە یەکگرتووەکان ئامادەیە بێمەرج لەگەڵ 
ئێران وتووێژ بکا. سەرۆک کۆماری ئێران 
لە واڵمدا گوتی دەکرێ وتووێژ بکرێ، بەو 
مەرجە کە واشینگتۆن »بە ڕێزەوە« لەگەڵ 

تاران هەڵسوکەوت بکا.
ئارۆن دەیڤید میلەر، ڕاوێژکاری پێشووی 
شەش وەزیری کاروباری دەرەوە لە بارەی 
نیووزویکی  بە  نێوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی 
تۆ  ڕابردوودا،  حەوتووی  سێ  »لە  گوت: 
گرژییەکان  ئاستی  جیدیی  چوونەسەرێی 
هەم  و  ئێرانییەکان  هەم  کە  دەبینی 
ئەمریکاییەکان باسیان لەوە کردوە کە ڕێگای 
بەرامبەریان  الیەنی  کردنی  چاوترسێن 
واڵتە  هێزەکانی  ئەگەرچی  بەاڵم  هەیە. 
یەکگرتووەکان و ئێران ئێستا هەوڵ دەدەن 
»هێشتا  دەڵێ،  ئەو  الدەن،  یەکتر  لە  خۆ 

مەترسیی پێکدادانی سەربازی هەیە.«
لەبەردەستدا  نیشانەیەک  هیچ  بەڕاستی، 
ئامادەیە  تڕامپ  بەڕێوەبەرایەتیی  کە  نییە 
فڕۆکەی  تاقمی  هەڵگرەکە،  فڕۆکە  پاپۆڕە 
بۆمبهاوێژی B-٥٢، ١٥٠٠ هێزی دەریایی و 
سیستمی بەرگریی هەوایی پاتریۆت کە بۆ 
ناوچە بەڕێ کراون بگێڕێتەوە و، سیاسەتی 
یەکگرتووەکان  واڵتە  زەختی  ئەوپەڕی 
کردنی  پێشبینی  کە  خۆیەتی،  جێی  لە  هەر 

ڕووداوەکانی داهاتوو زۆر دژوار دەکا.
پێشووی  یاریدەدەری  کال،  کاڵین 

وەزیری بەرگری بۆ ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
لە  وتارێکدا  لە  ئۆباما،  بەڕێوەبەرایەتیی  لە 
واشینگتۆن پۆست، سێناریۆیەکی ترسناکی 
باس کردوە کە چۆن واڵتە یەکگرتووەکان 
و ئێران چەندە بە ئاسانی دەتوانن بە هەڵە 
ئەگەر  کال  وتەی  بە  بن.  شەڕ  تووشی 
سەرچاوەی  ئێران،  نەوتی  هەناردەی 
سەرەکیی داهاتی واڵت، بەهۆی ئابلۆقەکانی 
واڵتە یەکگرتووەکان بگاتە چەند سەد هەزار 
کە  هەیە  ئەوە  ئەگەری  ڕۆژدا،  لە  بەرمیل 
میلیشیا  لە  داوا  ئێران  سەربازیی  هێزی 
ئێرانەوە  الیەن  لە  کە  عێراق،  شیعەکانی 
چەکەکانیان  کە  بکا  دەکرێن،  پشتگیری 
بەرەوڕووی ٥٠٠٠ هێزی سەربازیی واڵتە 
و  کراون  جێگیر  لەوێ  کە  یەکگرتووەکان 
سەوزی  ناوچەی  لە  ئەمریکایی  دیپلۆماتە 
بەغدا بگرن. ئەو هەروەها گوتی، عەمەلیاتی 
کەنداوی  لە  کەشتیوانی  دژی  سابۆتاژی 
فارس و چڕکردنەوەی هێرشی حووسییەکان 
بۆ سەر دامەزراوە نەوتییەکانی عەڕەبستان 

ئاکاری چاوەڕوانکراون.
بە وتەی کال، هێرش بۆ سەر ئەمریکاییان 
دژی  ئەمریکا  سەربازیی  هێزی  دەتوانێ 
میلیشیا عێراقییەکان هان بدا، کە بە نۆبەی 
ئەستاندنەوە  تۆڵە  بۆ  ئێرانییەکان  خۆی 
لەگەڵ  دەکەن.  مینڕێژ  فارس  کەنداوی 
فڕۆکە  توندوتیژی،  ئاستی  بەرزبوونەوەی 
یەکگرتووەکان  واڵتە  شەڕکەرەکانی 
نێوخۆی  سەربازییەکانی  ئامانجە  لەوانەیە 
ئێران بۆمباران بکەن، لە نێویاندا دامەزراوە 
ئەتۆمییەکان. لە جوابدا ئێران لەوانەیە داوا 
لە هێزەکانی حیزبوڵاڵ لە لوبنان و سووریە 
بکا کە بەرەیەک دژی ئیسڕاییل بکەنەوە و 
شارەکانی مووشەکباران بکەن کە ببێتە هۆی 
ئیسڕاییل  بێگومان  کەس.  سەدان  کوژرانی 
و  دەستێنێتەوە  تۆڵە  زۆرەوە  هێزێکی  بە 
و  لوبنان  لە  ئێران  پێگەکانی  و  حیزبوڵاڵ 
نرخی  کە  کاتێکدا  لە  دەبا.  لەنێو  سووریە 
نەوت بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز دەبێتەوە 
و  ئیسڕاییلی  زۆرتری  خوێنی  ئێران  و 
ئەمریکایی دەڕێژێ، بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ 
تا  سیاسی  زۆری  زەختێکی  ژێر  دەکەوێتە 
بە هانای ئیسڕاییلەوە بچێ و کاری ڕێژیمی 
وتەی  بە  بکا.  یەکسەرە  هەمیشە  بۆ  ئێران 
ئەوە  دوایی  ئەمالوالی  بێ  هەنگاوی  کال 
بە  ئێران  یەکگرتووەکان،  واڵتە  کە  دەبێ 
تەواو  بکا و شەڕێکی  داگیر  هێزی زەمینی 
دەست پێبکا کە »نە ترامپ و نە ڕێبەرانی 

ئێران نەیاندەویست.«
ئێستا،  بەاڵم  مۆتەکەیە.  سێناریۆی  ئەوە 
بەرامبەر  سیاسەت  لەسەر  بەڕێوەبەرایەتی 
دەوری  ترامپ  ناکۆکە،  زۆر  ئێران  بە 
هەردوو  و  دەبینێ  میانەڕەو  کەسێکی 
جان  نەتەوەیی  ئاسایشی  ڕاوێژکاری 

دەرەوە  کاروباری  وەزیری  و  بۆڵتۆن 
توندئاژۆیانەتریان  هەڵوێستێکی  پۆمپێئۆ 
هەیە. سەرۆک کۆمار، بە تەواوی لە توانایی 
وێدەچێ  بۆیە  دڵنیایە،  خۆی  مامەڵەچییەتی 
بکا  ناچار  ئێران  دەتوانێ  کە  بێ  دڵنیا  کە 
ئەو  کە  وتووێژ، شوێنێک  مێزی  بێتە سەر 
ئەتۆمیی  ڕێککەتنێکی  بۆ  هەوڵەکانی  دەڵێ 
خۆی  پێش  کۆماری  سەرۆک  لە  باشتر 
چڕتر  ئابلۆقەکان  هەڵگرتنی  بەرامبەر  لە 
دەیانهەوێ  پۆمپێئۆ  و  بۆڵتۆن  دەکاتەوە. 
زۆر  ئێران  لەگەڵ  نوێ  ڕێکەوتنێکی  هەر 
و  بگرێ  لەخۆ  ئەتۆمی  مەسەلەی  لە  زیاتر 
ئێران  چیدیکە  کە  بگرێتەوە  ئەوتۆ  مەرجی 

وەک دەسەاڵتێکی ناوچەیی نەمێنێ.
پۆمپێئۆ  ڕابردوو،  مای  مانگی  لە 
لە  کردن،  دیاری  داواکاریی  دەرزەنێک 
لە  ئۆرانیۆم  پیتاندنی  بە  پێشگرتن  نێویاندا 
پیتاندنی  تا هەتایە، تەنانەت  ئێرانەوە  الیەن 
ئیزۆتۆپی  بۆ  کەم  ئاستی  ئاشتیخوازانەی، 
کە  سازشێک  گرینگترین  ئەوە  دەرمانی. 
ڕیککەوتنی  بۆ  دانووستانەکان  لە  ئێران 
٢٠١٥ ئابڕووی خۆی پێ کڕییەوە لەنێو دەبا. 
بەاڵم داواکان هەروەها دەخوازن کە ئێران 
کۆتایی بە بەرنامەی مووشەکی بالیستیکی 
دەوڵەوتی  پشتیوانیی  لە  دەست  و  بێنێ 
حیزبوڵاڵی  شیعەی  میلیشیای  سووریە، 
لە  ئێران  الیەنگری  میلیشاکانی  لوبنان، 
یەمەن  لە  حوسی  شەڕکەرەکانی  و  عێراق 
واڵتە  داواکارییانەی  ئەو  ئێران  هەڵگرێ. 
یەکگرتووەکانی ڕەت کردۆتەوە و دەڵی کە 

ئەوە بە مانای تەسلیم بوونی تەواوە.
کە  نەیشاردۆتەوە  بۆڵتۆنیش  لەوالوە، 
بڕووخێنێ.  تاران  ڕێژیمی  ئاواتەخوازە 
 ٢٠١٨ ژانوییەی  لە  بابەتێکیدا  لە  بۆڵتۆن 
نووسی،  جۆرناڵدا  واڵستریت  گۆڤاری  لە 
دەبێ  ئەمریکا  ئاشکرای  »سیاسەتی 
ئیسالمیی  شۆڕشی  بە  هێنان  کۆتایی 
بێ.  ژیانی  ساڵەی   ٤٠ کۆتایی  پێش   ١٩٧٩
 ،٢٠١٩ لە  ئێران  نوێی  ڕێژیمی  دانپێدانانی 
بارمتە  بە  دیتنی  سەرشۆڕیی  دەتوانێ 
 ٤٤٤ ماوەی  بۆ  دیپڵۆماتەکانمان  گیرانی 
پێشوو  بارمتەکانی  بکاتەوە.  قەرەبوو  ڕۆژ 
دەتوانن باندی کرانەوەی باڵوێزخانە نوێکەی 

واڵتە یەکگرتووەکان لە تاران ببڕن.«  
بۆوە  باڵو  ئەوە  دەنگۆی  دواییانەدا  لەم 
لەوانەیە ترامپ بۆلتۆن لەسەر کار البا  کە 
چونکە پێی وایە توندئاژۆیە. کاربەدەستانی 
کەسە  دوو  ئەو  کەو  دەڵێن  سپی  کۆشکی 
پەیوەندییەکی نزیکیان بەیەکەوە نییە. بەاڵم 
سەرۆک  جارێ  کە  دەکەن  زیاد  ئەوەش 
وەک  بۆڵتۆن  لە  کە  ڕازییە  بەوە  کۆمار 
ئەگەر  وەرگرێ،  کەلک  خراپ«  »پۆلیسی 
لەبارەی  کە  بێ  مەبەستەش  ئەو  بۆ  تەنیا 
مەبەستەکانی واڵتە یەکگرتووەکان سەر لە 

ئێران بشێوینێ.
جۆنز،  جەیمز  خانەنشینکراو  ژەنڕاڵی 
نەتەوەیی  ئاسایشی  پێشووی  ڕاوێژکارێکی 
ئۆباما بە گۆڤاری دێ هیڵی گوت: »ئەوەی 
لەبارەی سیاسەتی ئێمە بەرامبەر بە ئێران 
ئێرانییەکان  دڵنیام  من  کە  ئەوەیە  باشە 
ئەسڵەن نازانن ترامپ بە تەمای چییە. ئەوان 
هاوسەنگیی خۆیان لەکیس داوە و، لەوانەیە 
بۆ  کە  ببینن  و  هەستن  لەخەو  بەیانییەک 

وێنە هیچ هێزێکی دەریاییان نییە.«
شتێکی  دەکا  باسی  جۆنز  نموونەی  ئەو 
لە  ١٩٨٨دا،  ئاپریلی  لە  نییە.  هەڵکەوت  بە 
دەریایی  بەرەوڕووبوونەوەی  مەزنترین 
جیهانییەوە،  دووهەمی  شەڕی  دوای  لە 
یەکگرتووەکان  واڵتە  دەریایی  هێزی 
ئێران  دەریایی  هێزی  سەر  کردە  هێرشی 
کەنداوی  مینڕێژکرانی  تۆڵەی  ئەوەی  بۆ 
ئێران-عێراق  شەڕی  کاتی  لە  فارس 
بکاتەوە، ئەو کارەی ئێرانییەکان ببووە هۆی 
لە  ئەمریکایی.  پاپۆڕێکی  پێگەیشتنی  زیان 
واڵتە  هێزەکانی  تێکهەڵچوونەکەدا،  کۆتایی 
ئێرانیان  پاپۆڕەکانی  نیوەی  یەکگرتووەکان 

لەکار خستبوو یا نوقمیان کردبوون.
هێزی  کە  دەڵێن  ناوچەیی  پسپۆڕانی 
لەو  بەنرخ  وانەی  ئێران  سەربازیی 
کە  ئەوتۆ  وانەی  بوون،  فێر  تێکهەڵچوونە 
ئەمریکایی  کاربەدەستانی  گوتەی  بە  لە 
لە  ئێستا  ئەوان  سەربەخۆ؛  لێکۆڵەرانی  و 
هێزەکانی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوەکانیان 
واڵتە یەکگرتووەکان کەلکی لێ وەردەگرن. 
میلەر، کە ئێستا جێگری بەرپرسی ناوەندی 
سیاسی  لێکۆڵینەوەی  ناوەندێکی  ویلسۆن، 
کە  وانانەی  »ئەو  دەڵێ:  واشێنگتۆنە  لە 
کە  بوو  ئەوە  بوون  فێری  ئێرانییەکان 
بەرەوڕووی  ئاسایی  بەشێوەی  نابێ 
یەکگرتووەکان  واڵتە  سەربازیی  هێزی 
ناڕاستەوخۆ  شێوەی  بە  دەبێ  تۆ  ببنەوە، 
بەرژەوەندییەکانی  سەر  بکەیە  هێرش 
لە  کەلک  کەوابوو  یەکگرتووەکان،  واڵتە 
بەلەمی بچووک کە هەڵگری هێزی تایبەتیی 
و  سعوودی  پاپۆڕە  تا  وەردەگیرێ  ئێرانن 
کاتدا،  لەهەمان  بکەن.  مینڕێژ  ئیماڕاتییەکان 
حووسییەکان فڕۆکەی بێفڕۆکەوان دەنێرنە 
سەر سعوودی و هێرش دەکەنە سەر بۆرییە 

نەوتەکانی ڕۆژهەاڵت بەرەو ڕۆژئاوا.«
بۆ  هێرشە  دوو  ئەو  کە  دەڵێ  میلەر 
نیشاندانی پێشپەردەی شوومی ئەو شتانەی 
درێژەکێشانی  ئەگەری  لە  لەوانەیە  کە 
ترامپ  بەڕێوەبەرایەتیی  ئابووری  زەختی 
بوون.  بەنرخ  گەلێک  بقەومێن  ئێران  دژی 
مایل  دوازدە  تا  پێنج  »ئەوان  دەڵێ:  ئەو 
کردە  هێرشیان  فوجەیرە  کەناری  لە  دوور 
سەر ئەو دوو پاپۆڕانە. یەکیان هیی ئیماڕات 
بوو. بۆڕییە نەوتەکان نەوتی عەڕەبستانیان 

بۆ دەریای سوور دەگواستەوە. هێرشەکان 
زۆر  و،  نەکوژرا  کەس  بوون،  نائاسایی 
دژوار بوو بیسەلمێنی کێ بەڕێوەی بردوون. 
بێگومان جارێ شتێکی وانین کە ببێتە هۆی 
یەکگرتووەکان  واڵتە  ڕاستەوخۆی  هێرشی 

بۆ سەر ئێرانییەکان.«
ئەوە  لەسەر  ناوچە  دیکەی  پسپۆڕەکانی 
هاوڕان کە زۆر وێدەچێ ئێران لە پشت ئەم 
هێرشانە بۆ سەر پاپۆڕ و بۆڕییە نەوتەکان 
لەوانەیە  کە  دەکەن  زیاد  ئەوەش  بێ، 
ئامانجەکە ئەوە بێ نرخی نەوت بەرز بێتەوە 
چونکە تاران هەست بە ئاسەوارەکانی کەم 
بوونەوەی هەناردەی نەوتەکەی دەکا. هێنری 
ڕۆم، لێکۆڵەرێکی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بۆ 
ڕاوێژکاریی  ناوەندێکی  ئوراسیا،  گرووپی 
بازرگانیی نێونەتەوەیی دەڵێ: »تا ئێستا ئەو 
شتە نەقەوماوە. بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە 

کە ئەوان هەوڵی خۆیان نەدابێ.«
ئەوە  چاوەڕانیی  لێکۆڵەران  لەوە،  جگە 
بەشە  وردە  وردە  ئێرانییەکان  کە  دەکەن 
یاساغکراوەکانی بەرنامەی ئەتۆمیی خۆیان 
ئورووپا  کە  ئەوەی  بۆ  بکەنەوە  زیندوو 
چاالکییانە  لەو  دەستهەڵگرتن  بەرامبەر  لە 
کەم  لەسەریان  ئابووری  زەختی  هەندێک 
واڵتە  لەگەڵ  وتووێژ  ئەگەر  یا  بکاتەوە، 
یەکگرتووەکان دەستی پێکرد لەو شتە وەک 

کارتی وتووێژ کەلک وەرگرن. 
ڕوانگەی  »لە  گوت:  نیووزویکی  بە  ڕۆم 
ناتوانێ  هەنووکەیی  دۆخی  ئێرانییەکانەوە، 
ناتوانێ  ئەوان  ئابووریی  هەبێ.  درێژەی 
بۆ  نەوت  هەناردەی  دابەزینی  بەرگەی 
ناچارن  ئەوان  کەوابوو  بگرێ.  سفر،  سەر 
هەبێ  کاردانەوەیان  جۆراجۆر  شێوەی  بە 
ئێران  بکەنەوە.«  کەم  زەختەکە  ئاستی  تا 
ڕەتی کردۆتەوە کە هێزەکانی لە پشت ئەو 

هێرشانە بن.
بەشێک لە چاودێران هەندێک خاڵی ڕوون 
و  بەڕێوەبەرایەتی  کوتوپڕی  ویستی  لە 
وتووێژ  دەستپێکردنەوەی  بۆ  ئێرانییەکان 
ال  هەردوو  هێنانی  بەاڵم  دەکەن.  بەدی 
ئاسان  کارێکی  وتووێژ  مێزی  سەر  بۆ 
ئێرانیش  بەڕێوەبەرایەتیی  هەروەک  نابێ، 
کە  پێداگرە  تاران  هەن:  داواکاری  هەندێک 
نوێی  ڕێککەوتنێکی  بۆ  دانووستان  لە  بیر 
ئەتۆمی ناکاتەوە تا بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ 
بە  کە   ،٢٠١٥ ڕێککەوتنی  بۆ  نەگەڕێتەوە 
مانای هەڵگرتنی ئابلۆقەکان و کۆتایی هێنان 

بە هەڵمەتی ئەوپەڕی زەختە.
کە  داوە  نیشانی  ترامپ  کە  کاتێکدا  لە 
داهاتووی  هەنگاوی  کردنی  پێشبینی 
کە  وایە  پێیان  لێکۆڵەر  زۆر  نامومکینە، 
کە  ئەتۆمی،  ڕێکەوتنی  بۆ  گەڕانەوە 
بێئیعتیباری  تا  دا  هەوڵی  هێندە  ترامپ 
بۆ  دەبێ  سیاسی  خۆکوژیی  وەک  بکا 
 ٢٠٢٠ لە  بەتەمایە  کە  کۆمار،  سەرۆک 
دەڵێ:  میلەر  هەڵبژێردرێتەوە.  دووبارە 
»بەڕێوەبەرایەتی ناتوانێ، بە هیچ شێوەیەک، 
لەگەڵ  ڕێککەوتنەکەی  بۆ  بگەڕێتەوە 
متمانەبوونی  جێی  بنکۆڵکردنی  بێ  ئێران، 
ئەوان  ڕاستیدا،  لە  سیاسەتەکەی.  و  خۆی 
هەموو  ئەو  ئامانجی  ئەگەر  گەبجاڕ  دەبنە 
هەواڵنە تەنیا ئەوە بووبێ کە جارێکی دیکە 
بگەڕێنەوە نێو بەرجام و دیسان ]بیرۆکەی[ 

هەڵگرتنی ئابلۆقەکان بفرۆشنەوە.« 
ڕۆم پێی وایە کە ئەگەری وتووێژ لەسەر 
ئێران زیندانیی  ئەمریکاییانە کە  ئەو شەش 
پێ  هەست  تاران  »ئەگەر  هەیە،  کردوون 
بکا کە بەشێک لە ئابلۆقەکان هەلدەگیرێن.« 
وەستانی  کە  دەکا  زیاد  ئەوەش  بەاڵم 
زەختەکان  کردنی  توندتر  و  دیپلۆماسی 
مانگی  شەش  لە  ئێران  ئابووریی  سەر  بۆ 
داهاتوودا  نوسخەیەکە کە بوار بۆ شێوەیەک 
دەتوانێ  کە  دەکا  خۆش  ناسەقامگیری  لە 
تەنانەت  سەربازی،  ناکۆکیی  هۆی  ببێتە 
و  یەکگرتووەکان  واڵتە  ڕێبەرانی  ئەگەر 

ئێران پێداگر بن کە شەڕیان ناوێ.
***    

       
* نیووزویک – جاناتان برۆدەر

و: کەماڵ حەسەن پوور
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خوێندنەوەیەکی نوێ بۆ سۆسیالیزمی دێموکراتیک
)سنووربەندییەکانی خوێندنەوەی نوێی سۆسیالیزمی دێموکراتیک(

سمایل بازیار)3-3(

سۆسیالیزم وەك سیستمێکی 
ئابووری ـــ كۆمەاڵیەتی 

نە وەك  بۆ سۆسیالیزم  ڕوانینمان  ئێمە 
وەك  نە  و  بەرهەمهێنانە  سیستمێكی 
سیستمێكی ئایدۆلۆژییه. كێشەی عەداڵەتی 
مەبەستی  و  تەوەر  كە  كۆمەاڵیەتی 
یەكێك  وەک  دێموكراتیكە،  سۆسیالیزمی 
دەكەین،  باس  ئەخالقییەکان  پرسه  لە 
ئابوورییەكان  پرسە  لە  یەكێك  وەك  نه ک 
بنەماكانی  لە  كە  پێویستییەك  وەك  نە  و 
ماتریالیزمی مێژووییەوە سەرچاوە بگرێ.

دەتوانین  بەرچاوڕوونییەوه  بەو  ئێستا 
بڵێین كە ئەم پێناسە نوێیە لە سۆسیالیزمی 
دێموكراتیك، تێكەاڵوییەك و ئاوێتەیەكە لە 
بەها و بایەخەكانی لیبڕالی و سۆسیالیستی. 
پاش  دەورەی  لە  مۆدێلەش  ئەم  نموونەی 
شەڕی دووهەمی جیهانی لە نێوان ئەم دوو 
ڕوانگەیەدا پێك هات، كە چەشنێك سازان 
ئابووریی  تیۆری  بنەمای  لەسەر  بوو 
»دەوڵەتی  لە  كە  كینز«  مینارد  »جان 
بە  و  دەركەوت  خۆشگوزەران«دا 
سەردەمی زێڕینی سەرمایەداری ناوبانگی 
پشكوتنی  تێیدا  كە  دەركەوت  دەركرد. 
ئابووریی بازاڕ، دێموكراسی و خۆشبژیوی 
ئێستا  هەڵبەت  بووە،  سەركەوتوو  زۆر 
دیاردەی  زۆر  بەرەوڕووی  مۆدێلەش  ئەو 
تازە بۆتەوە و تووشی ملمالنێ هاتووە و 
بە  وەك  کراوەتەوه،  پرسیار  بەرەوڕووی 
ژینگەپارێزی  نیولیبڕالیزم،  جیهانیبوون، 
ڕێگای  سەنعەتی.  پاش  سەرمایەداریی  و 
بۆ  ئاڵتێرناتیڤێكە  گیدێنز  ئانتۆنی  سێهەمی 

ئەم هەلومەرجە نوێیە.
ئەم نەریتە واتە تێكەڵكردنی بایەخەكانی 
شتێكی  لیبڕالیزم  و  سۆسیالیزم  پۆزەتیڤی 
سەدەی  لە  مەسەلەیە  ئەو  و  نییە  نوێ 
میل«ـەوە  ستوارت  »جان  بە  نۆزدەیەم 
بەهۆی  ٢٠دا  لە سەدەی  و  پێكرد  دەستی 
و  ڕاسێل«  »بێرتراند  وەك  كەسانێك 
لەم  و  پێدراوە  درێژەی  »كارلۆرۆسلی« 
وەك  كەسانێكی  دواییشدا  دەیەی  سێ 
 ... و  فێرسۆن«  »مەك  و  ڕاڵز«  »جان 
تێكەڵكردنی  دیارە  داوە.  بۆ  هەوڵیان 
سۆسیالیزم  و  لیبڕالیزم  بایەخەكانی 
كارێكی زۆر دژوارە، چون لیبڕالیزم لە تاك 
و سۆسیالیزم لە كۆمەڵەوە دەست پێدەكا، 
سیاسیدا«.  مانای  لە  لیبڕالیزم  »هەڵبەت 
مرۆڤ  وایە  پێیان  لیبڕال  بیرمەندانی 
بەاڵم  ناكۆمەاڵیەتی،  و  خۆخوازە  و  تەنیا 
سۆسیالیزم پێی وایە مرۆڤ بوونەوەرێكی 

كۆمەاڵیەتییە.
گرینگترینی  دەخەینه سەر  تیشک  ئێستا 

ئەو بایەخانه:

یەکەم، ئازادی
لیبڕالی  پۆزەتیڤی  بایەخەکانی  له  ئێمه 
ماف  بۆ  یاساگەلێک  دابینکردنی  بۆ 
له  هەروەها،  و  تاک  ئازادییه کانی  و 
نەخشی  و  دەور  که  نێگەتیڤەکان  ئازادییه 
ئازادییه  تەواوکەری  و  پێویست  هەره 
پێمان  و،  دەكەین  داکۆکی  پۆزەتیڤەکان 
ئازادیی  و  پۆزەتیڤ  ئازادیی  كە  وانییە 
نییە  الیەنەیان  دوو  بەستراوەیی  نێگەتیڤ 
و پێمان وایە ئازادیی تاك لێرە دەبێ ئەو 
چوارچێوە كۆمەاڵیەتییانە لە بەرچاو بگرێ 
كە تێیدا كار دەكا، چون تاك لە نێو كۆمەڵدا 
دەژی و ناتوانێ دووڕگەیەكی سەربەخۆ و 

بێ نیاز بێ. 
ئازادی،  بەبێ  وایە  پێمان  هەروەها 
جەوهەری  كە  كۆمەاڵیەتی  عەداڵەتی 
ئامانجی  و  دێموكراتیكە  سۆسیالیزمی 
ئێمەیە، دابین ناكرێ چون تەنیا لە سێبەری 
چ  جەماوەر،  ڕێكخستنی  بە  كە  ئازادیدایە 
كرێكاران  یەكیەتیی  و  سەندیكا  شكڵی  لە 
جۆرواجۆرە  دامەزراوە  شكڵی  لە  چ  و 
مەدەنی و كولتوورییەكاندایە كە دەسكەوتە 
لە  دێموكراتیكەكان  و  كۆمەاڵیەتی 
کۆنسێرڤاتیڤەکان  و  نوێ  ڕاستی  هێرشی 

دەپارێزرێن. 

دووهەم، دێموكراسی
ئەوە ڕاستە كە هەم جوواڵنەوەی لیبڕال 
و هەم جوواڵنەوەی سۆسیالیستی ئارمانی 
ئەمەش  و  كردوە  پەسەند  دێموكراسییان 
و  دێموكرات  لیبڕال  حكوومەتی  لە  خۆی 
بەاڵم  دۆزیوەتەوە،  دێموكراتدا  سۆسیال 
ئەوەی ڕاست بێ لیبڕالیزم خۆی لە ئاست 
و  دەكا  گێل  كۆمەاڵیەتی  دێموكراسیی 
دێموكراسیی  ئاست  لە  ڕادیكاڵیش  چەپی 
سیاسی )مافی تاك(. ئێمە دێموكراسی تەنیا 
لەشساغی  و  خانوو  و  نان  دابینكردنی  لە 
واتە  نابینین  برقدا  و  ئاو  و  فێركردن  و 
ئەركی  ئەگەر  و  كۆمەاڵیەتی  دێموكراسیی 
دووپات  ئەوە  بێ،  ئەوە  دێموكراسی 
بوونەوەی ئەزموونی سۆسیالیزمی ئارایی 
مافی  مانای  بە  ئەگەریش  و  )مەوجوود(ە 
دەنگدانی هەمووانە و لە ئاكامدا ئامرازێكە 
بۆ دەربڕینی ئازادانەی ئیرادەی هەر تاكێك 
ئەوە سەقەت و نەقوستانە. كەوابوو دەبێ 
هەر دووی ئەو دێموكراسییانە لە بەرچاو 
بگیرێن، دەنا دێموكراسییەكی سەقەت دەبێ. 
ئێمە پێمان وایە مافی مەدەنیی سەدەی ١٨ 
كۆمەاڵیەتیی  و   ١٩ سەدەی  سیاسیی  و 

سەدەی ٢٠ تەواوکەری یەکترن.

سێهەم، یەكسانی
یەكێك لەو بایەخانەی كە ئێمە لە سەری 
سۆسیالیستی  بەهایەكی  بە  و  پێداگرین 
دەژمێردرێ؛ یەكسانییە و ئێمە لە پێناسەی 
جیاوازیمان  لیبڕالەكان  لەگەڵ  یەكسانیدا 
وەك  ئێمەوە  ڕوانگەی  لە  یەكسانی  هەیە. 
كە  نییە  ئەوە  هەر  دەخوازن  لیبڕالەكان 
وەك  یاسادا  بەرانبەر  لە  تەنیا  هەموومان 
یەك بین. یەكسانی واتە شانسی وەك یەك 
و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  بەشداریی  بۆ 
یەك  وەك  هەلی  و  كۆمەاڵیەتی  ئاسایشی 
بۆ بەشداری و كێبەرکێ، ئیدی ئەوە خەڵك 
چۆن كەلك لەو هەل و شانسە وەردەگرێ 
یەكسانیی  هەیە.  خۆیانەوە  بە  پێوەندی 
نییە  مانایە  بەو  یەك  وەك  ژیانی  شانسی 
شتێكیان  هەموو  دەبێ  كەس  هەموو  كە 
شكڵ  یەك  مانای  بە  هەبێ،  ڕادە  یەك  بە 
مەیدانی  مانای  بە  بەڵكوو  نییە،  بوون 
تاكە.  بەهرەكانی  و  داخواز  پەرەپێدانی 
لەوانەیە یەكسانی دابەش كردن لە ڕووی 
سەرنجڕاكێش  و  ئەخالقەوە  و  ئیدۆلۆژی 
بێ، بەاڵم كارێكی ئەوتۆ ناكا بۆ بڕەوپێدان 

بە بەرژەوەندیی ئابووری.

سنووربەندییەکانی خوێندنەوەی 
نوێی سۆسیالیزمی دێموکراتیک

بە  دێموكراتیك  سۆسیالیزمی  ئەگەر 
پێناسەی كورتە باس، لە )١٩٨٣ی زایینی( 
سۆسیال- نێوان  لە  بوو  سێیەم  ڕێگەی 
)سۆسیالیزمی  كۆمۆنیزم  و  دێموكراسی 
لەگەڵ  هەم  سنووربەندی  واتە  مەوجوود( 

سۆسیال-دێموكراسی هەبوو و هەم لەگەڵ 
سۆسیالیزمی مەوجوود و هەوڵێك بوو بۆ 
تێكەڵ  واقیعیی  دابینكردنی سۆسیالیزمێكی 
لەم  ئێمە  حەقیقی.  دێموكراسییەكی  بە 
نێوان سۆسیالیزمی  لە  نوێیەدا  خوێندنەوە 
و  نیولیبڕالیزم  و  الیەك  لە  دێموكراتیك 
چەپی ڕادیكاڵ لە الیەكی دیكە سنووربەندی 

دەكەین.

ئەلف( نیولیبڕالیزم
ڕەت  نیولیبڕالیزم  سیاسەتی  ئێمە   
ڕوانگە  كۆمەڵێك  نیولیبڕالیزم  دەكەینەوە. 
بیركردنەوەی  لە  ڕۆژئاواییە  بۆچوونی  و 
بنەڕەتدا  لە  كە  ئابووری  و  سیاسی 
و  دروستبوون  ئاست  لە  دژكردەوەیە 
چێبوونی قەوارەی دەوڵەتی خۆشگوزەران. 
ئەو دەوڵەتەی كە بەدوای قەیرانی گەورەی 
بە  و  زایینی(  ١٩٣٣ی   _١٩٢٩( ئابووری 
تایبەتی پاش شەڕی دووهەمی جیهانی لە 
ئابووریناس  بۆچوونەكانی  بنەمای  سەر 
)سەیر  هات.  پێك  كینز«  مینارد  »جان 
لە  ڕەخنە  ڕادیكاڵیش  چەپی  كە  ئەوەیە 
چون  دەگرێ  خۆشگوزەران  دەوڵەتی  
كۆمەاڵیەتییەکانی  سیاسەتە  بە  وایە  پێی 

دەوڵەتی  خۆشگوزەران ئاشتیی چینایەتی 
ئەو  چینایەتیی  شەڕی  تیۆری  و  دێ  پێك 
سەر ناگرێ(. لیبڕالیزمی نوێ لە سەر ئەم 

خااڵنە پێداگری دەکا:
ـ چوارچێوە و سنووری چاالکیی دەوڵەت 
و  بكرێتەوە  كەم  دەلوێ  جێگەیەی  ئەو  تا 
دەستێوەردانی  بەبێ  بازاڕ  یاساكانی 
دەوڵەت لە هەموو بوارەكانی ژیان و ژیانی 

كۆمەاڵیەتی بااڵدهست بن.
الزمە  و  پێویست  شەیتانێكی  دەوڵەت  ـ 
و  تاكەكان  لە  پشتگری  ئەركی  تەنیا  كە 
سەروەت و سامانی هاوواڵتیانە. هەروەها، 
دەكا  ساختەكاری  و  دزی  لە  پێشگیری 
ڕێكەوتنەكان  بەڕێوەچوونی  گەڕەنتی  و 
نووكە  سەری  ڕادەی  بە  ئەگەر  و  دەكا 
مافی  ئەوە  بترازێ  لەوەی  دەرزییەك 

خەڵكی سەربەستی پێشێل كردوە.
ــ لە هەمووان گرینگتر هێرشكردنە سەر 
دەسكەوتەكانی دەوڵەتی خۆشگوزەرانە، بە 
و  دەدا  تەمبەڵی  بە  بڕەو  ئەوەی  بیانووی 

پشت بەخۆ نەبەستن دروست دەكا.
تایبەتیترین  بۆ  هەوسارپچڕاو  هێرشی  ـ 
الیەنەكانی ژیانی مرۆڤ، ئەمە بێجگە لەوەی 
دەزگای  پۆلیس،  تەنانەت  دەخوازن  كە 
ملی( )دفاع  نیشتمانی  بهرگریی  و  قەزایی 
یش بە تایبەتی بكرێن و تەنانەت سیستمی 
قوتابخانە و پەروەردە و فێركردن، تایبەتی 
چونكە  بێ،  ئیجباری  خوێندن  نابێ  و  بێ 

پێچەوانەی ئازادیی سروشتی مرۆڤە.
ــ ماڵیات دەبێ تەنیا بۆ دابینكردنی نەزم 
و ئاسایش بێ، نە بۆ خزمەتە كۆمەاڵیەتی و 
خۆشبژیوی )رفاهی(یەکان و نابێ دەوڵەت 

دیكە  هێندێكی  بە  بكا  مەجبوور  هێندێك 
یارمەتی بدەن.

ب( هەڵوێست بەرانبەر بە نیولیبڕالیزم
هەڵوێستەی  و  ڕوانگە  ئەم  لەگەڵ  ئێمە 

لیبڕالیزمی نوێ نین و پێمان وایە:
لە  یەكێك  خۆشگوزەران  دەوڵەتی  ــ 
و  مرۆڤایەتییە  دەسكەوتەكانی  گەورەترین 
پارێزەری سەروەت و  تەنیا  نابێ  دەوڵەت 

سامانی هاوواڵتیان بێ.
ــ دەوڵەتی خۆشگوزەران میكانیزمێكە بۆ 
دەوڵەمەندەوە  لە  سامان  دابەشكردنەوەی 

بۆ هەژار.
ئامانجی  نە  خۆشگوزەران  دەوڵەتی  ـ 
نە  و  كۆمەاڵیەتییە  ڕەهای  یەكسانیی 

دەتوانێ ئەمەش ئەنجام بدا.
بۆ  خۆشگوزەران  دەوڵەتی  ــ 
دەدا،  هەوڵ  نایەكسانی  كەمكردنەوەی 
وەک:  جیاوازی  بەهۆی  خەڵك  جار  زۆر 
ناتوانن   ... و  پیری  بێكاری،  نەخۆشی، 
ئەمانە  دەبێ  بكەن،  دابین  خۆیان  ژیانی 
ئاسایشیان دابین بكرێ. چون ناكرێ بەبێ 
ناوەندی،  دامەزراوەیهكی  دەستێوەردانی 
كەم  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  نایەکسانیی 

بكرێتەوە.

دەدا  هەوڵ  خۆشگوزەران  دەوڵەتی  ــ 
چینە  بۆ  باشتر  هەلومهرجێكی  النیكەمی 
بتوانن  تاکوو  بکرێ  دابین  بێبەشەكان 
بن.  بەهرەمەند  شیاو  ژیانێکی  لە  النیکەم 
بۆیە ئێمە پێمان وایە ئەوەی لە بەرانبەر ئەم 
بەرپرسیارەتییە كۆمەاڵیەتییەدا دەروەستە، 
بەرامبەر  لە  یەكێك  دەبێ  دەوڵەتە. 
بەرپرسیار  كۆمەاڵیەتی  بەرپرسیارەتیی 
بێ، ئەویش كەس نییە بێجگە لە دەوڵەت كە 

مافی كۆمەاڵیەتیی هاوواڵتییان دابین بكا. 
ئابووری  لیبڕالیزمی  كە  ڕاستە  ئەوە 
بە  كارامەترە  و  هەیە  تەواوی  بااڵدەستی 
سەر ئابووریی دەوڵەتی و بەرنامەڕێژی لە 
بەاڵم  پێشوو،  یەكیەتیی سۆڤیەتی  چەشنی 
ئەو قازانج و سوودەی لیبڕالیزمی ئابووری 
و  چین  هەموو  به  نابەرامبەر  شێوەی  بە 
دەبێ  كەوابوو  دەگا،  كۆمەڵگه  توێژەكانی 
ئەو داهاتە سەر لە نوێ دابەش بێتەوە، بە 
نێوان  مەودای  كردنەوەی  كەم  مەبەستی 
و  كێیە  ئەستۆی  لە  ئەمەش  و  چینەكان 
دامەزراوە  كام  بکا،  جێبەجێی  دەبێ  كێ 
دەبێ بڕیاردەرانه و بە دەسەاڵتەوه بەجێی 
سەرلەنوێ  ئەم  دەوڵەتە،  ئەوە  بگەیەنێ؟ 
نە دەبێ بە شێوەی یەكسان  دابەشكردنە، 
چەند  گیرفانی  بڕواتە  هەمووی  نە  و 

كەسێكەوە.

ج( چەپی ڕادیكاڵ
سنووركێشانە  ئەو  لەگەڵ  هاوكات 
لەگەڵ چەپی  ئێمە  نوێ،  لیبڕالیزمی  لەگەڵ 

ڕادیكاڵیش سنووربەندی دەكەین.
١ـ ئێمە لەگەڵ خۆگێل كردنی چەپی كۆن 

نین  تاكدا  مافی  بەرامبەر  لە  ڕادیكاڵ  یان 
)ئازادییە مەنفییەكان(.

یەكسانیی  لەسەر  ڕادیكاڵ  چەپی  ٢ـ 
ڕەها پێ دادەگرێ و ئەوە هیچکات نایەته 
و  بچێ  لەنێو  تایبەتی  كەرتی  مەگەر  دی، 
بەڕێوە  دەوڵەتی  و  پالنمەند  ئابووریی 
بچێ و ئەوەش یەوکسانه لەگەڵ مااڵوایی 
ئابوورییەكی  و  دێموكراسی  و  ئازادی  لە 

گەشەكردوو. 
بەڕێوەبەری  سیستمی  لەگەڵ  ئێمە  ٣ـ 
ڕادیكاڵ  چەپی  كارگێڕیی  و  )مودیرییەت( 
نین كە تێیدا تاقمێكی پێشڕەو و بژاردە لە 
جێی خەڵك بیر دەكەنەوە، چون پێیان وایە 
ئاڤانگاردەیە كە لە ڕاستییەكان  ئەگەر ئەو 
كە  خەڵك  بێپرسی  بۆیە  هەر  تێدەگا، 
و،  دەدەن  بڕیار  دەكەنەوە،  بیر  چۆن 
پڕۆسەی  دەستپێشخەری  خەڵك  بەناوی 

ئاڵوگۆڕەكان دەبن.

دوا وتە!
لەسەر  جەخت  پێویسته  کۆتاییدا  له 
سۆسیالیزمی  که  بکەینەوه  خاڵه  ئەو 
هەلومەرجی  واڵمدەری  دەبێ  دێموكراتیك 
شتێك  هەموو  پێش  و  بێ  واڵتەكەمان 
بگونجێ.  نەتەوەییمان  بەرژەوندیی  لەگەڵ 
ئێمە دەتوانین لە زۆر بەرنامە و پڕۆگرامی 
ئەو واڵتانەی سۆسیالیزمی دێموكراتیكیان 
هەڵبەت  وەرگرین،  كەلك  كردوە  پێڕەو 
هیچكات  نابێ  بەاڵم  خۆیدا،  تەواوەتی  لە 
تایبەتمەندییەكانی واڵتی خۆمان لەبیر بكەین 
فەرهەنگی،  ئابووری،  الیەنی  زۆر  لە  كە 
لەگەڵ  جیاوازی  مێژوویی  و  كۆمەاڵیەتی 
واڵتانی دیکه هەیە. بەرەی چەپ لە ئورووپا 
ئەمڕۆ كێشەی سیكۆالریزمی نییە، هەروەها 
و  فیئۆدالی  نیزامی  پاشماوەكانی  كێشەی 
عەشیرەتی و دێموکراسی نییە، بەاڵم ئەمانە 
هەموو كێشەی جیدین بۆ بەرەی چەپ لە 
واڵتەكەماندا. سەرمایەداریی ئەمریكا لەگەڵ 
و  هەیە  جیاوازی  ئورووپا  سەرمایەداریی 
سەرمایەداریی ژاپۆن لە تەك هەردووكیان. 
هەر وەك سیستمی دەوڵەتی خۆشگوزەران 

لە نێو واڵتانی ئورووپایی جیاوازە.
خوێندنەوەی نوێی ئێمە لە سۆسیالیزمی 
كە  نییە،  پیرۆز  دەقێكی  دێموكراتیك 
ئەمە  نییە،  نەگۆڕ  بێ،  ڕەخنەهەڵنەگر 
مەبەستی  بە  كۆمەاڵیەتییە  ڕێككەوتنێكی 
لەنێو  ڕێژەیی  هاوسەنگیی  دابینكردنی 
كۆمەڵدا. ئەو ڕێككەوتنە به دەستی مرۆڤ 
گۆڕانە.  قابیلی  كەوابوو  دەدرێ  ئەنجام 
سۆسیال_ ڕێبازی  مانەوەی  ڕازی 
دێموكراسی لە چیدایە؟ خۆگونجاندن لەگەڵ 
هەلومەرجی نوێ. ئەگەر بەرنامەی حیزبی 
)SPD( وەك  ئاڵمان  سۆسیال-دێموكراتی 
لە  سۆسیال-دێموكرات  حیزبی  كۆنترین 
كۆتایی سەدەی نۆزدەیەم لەگەڵ بهرنامەی 
بیستەم  سەدەی  كۆتایی  لە  حیزبە  ئەم 
جیاوازییان  مەودای  دەبینین  بگرین،  پێک 
چەندەیه؛ ئەو کاتەیه ڕازی ئەو مانەوەیەمان 

بۆ دەردەکهوێ.
ئامانجی ئێمە ئەوەیە كە هەوڵ بدەین و 
خەبات بکهین بۆ ئەوەی ئەو كۆمەڵگەیەی 
تێیدا دەژین لە چاو دۆخی ئارایی یەكسانتر 
بێ. ئێمە لەو خوێندنەوە نوێیەدا دەستمان 
ئارەزوو،  و  خەون  هێندێك  لە  هەڵگرت 
دادپه روه رانه  مرۆڤدۆستانە،  چەندە  هەر 
فكری  بەاڵم  بەرچاو،  دەهاتنە  جوان  و 
و  ئاسوودەتر  مرۆڤ  ژیانی  كە  ئەوەی 
ئەستێرەیەكی  یەكسانتر بێ هەمیشە وەك 
و  یەكسانی  كاتێك  ڕێنوێنمانە.  قوتبی 
تا  و  نابێ  سەقامگیر  ئابووری  بەرابەریی 
ئێستاش ڕێگەیەك بۆ بەرقەرار بوونی ئەو 
دەتوانین  النیكەم  نەبووە،  پەیدا  یەكسانییە 
بێبەشەكان  چینە  بۆ  باشتر  هەلومەرجێكی 
قابیلی  ژیانێكی  لە  تێیدا  كە  بکەین  دابین 

قبووڵ بەهرەمەند بن.
ئەوەش دەزانین كە بە لەبەرچاو گرتنی 
نێوان مرۆڤەكان  واقعییەتی جیاوازییەكانی 
و بەرژەوەندیی تایبەتیان هیچ سیستمێکی 
و  ئیدەئال  هەمووان  بۆ  كە  یەکدەست 

دڵخواز بێ بەدی ناكرێ.

ڕەخنەهەڵنەگر  كە  نییە،  پیرۆز  دەقێكی  دێموكراتیك  سۆسیالیزمی  لە  ئێمە  نوێی  «خوێندنەوەی 
ڕێژەیی  هاوسەنگیی  دابینكردنی  مەبەستی  بە  كۆمەاڵیەتییە  ڕێككەوتنێكی  ئەمە  و  نییە  نەگۆڕ  بێ، 
گۆڕانە» قابیلی  كەوابوو  دەدرێ  ئەنجام  مرۆڤ  دەستی  به  ڕێككەوتنە  ئەو  كۆمەڵدا.  لەنێو 
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ئەمن حەسەن مەالک ساڵی ١٣٤٤ لە گوندی »حاجی حەسەن«ی ناوچەی 
بۆ  و  حیزب  ئەندامی  بوومە   ١٣٥٨ ساڵی  بووم.  لەدایک  مهاباد  شاماتی 
پێشەوادا  هێزی  دووی  لکی  لە  شەوباش  خەلیل  شەهید  پەلی  لە  ماوەیەک 
هێزی  دوورکەوتنەوەی  دوای  برد،  بەڕێوە  ئەرکم  پێشمەرگە  وەکوو 
ئەوکاتی  بەرپرسانی  داوای  لەسەر  ١٣٦٢دا  ساڵی  لە  ناوچە،  لە  پێشمەرگە 
بوومە ئەندامی تەشکیالتی نهێنی لە ناوچەکانی شامات، محاڵ، محاڵی شازدە، 

چۆمی مەجیدخان و هەروەها لە ناوچەی شاروێران یش کارم کردووە. 
شوێنی  دابینکردنی  و  ناوچەکان  کومیتەی  بۆ  چاوساغی  کارم  سەرەتا 
مانەوە و ڕاگواستنی پێشمەرگەکان لە شوێنێکەوە بۆ شوێنکی دیکە بوو، لە 
چوارچێوەی تەشکیالتدا کاری ڕێکخستنی هێز و دابینکردنی ماڵی و ڕاکێشانی 
بیری الوان بۆ الی حیزب و تەیارکردنیان بە بیری کوردانە بەشێکی دیکەی 
ئەرکەکانم بوون؛ تا ئەو کاتەی ساڵی ١٣٧٣ی هەتاوی پێشمەرگەیەک بە ناوی 
کەسێک  کۆمەڵە  لەسەر  ئیعترافی  و  دایەوە  ڕێژیم  تەحویلی  »ع.س« خۆی 
کرد و بوو بەهۆی گیرانیان کە من یەک لەوان بووم. هەر لە سەرماوەزی 
ئەم ساڵە دا یەکەیەکی ئیتالعاتی مهاباد هەڵیانکوتایە سەر ماڵەکەم لە گوندی 
گرتووخانەی  بۆ  گواستیانمەوە  و  کردم  دەستبەسەریان  و  حاجی حەسەن 
ئیتالعات. لە دوای گیرانم داوایان کرد تا هاوکارییان بکەم، بەاڵم کە من ڕەتم 

کردەوە دەستیان کرد بە ئەشکەنجە و ئازاردانم. 
هەاڵوەسین  لەوانە:  کراوم،  ئەشکنجە  شێوە  کۆمەڵێک  بە  ماوەیەدا  لەو 
بە دەست لە سەرمای ژێر سفر دەرەجە تاکوو ئەو کاتەی لە هۆش خۆم 
دەچووم و دوای ئەوەی بە هۆش دەهاتمەوە، دەیانبردمە ژووری تاکەکەسی 
و هەندێک جاریش بۆ ساڵۆنی زیندانیان دەگواستمەوە؛ دانیشتن بۆ ماوەی 
لێدان بە کابڵ؛  دوو ڕۆژ بەبێ جوواڵنەوە، بەستنەوە بە دیواری زیندان و 
هەروەها جۆرێکی دیکەی ئەشکەنجەیان هەبوو کە ناچاریان دەکردم بە پێوە 
ڕوو بە دیوار بوەستم و قامک بە دیوارەوە بنێم تا ئەو کاتەی دەبوورامەوە، 
هاوکات یەکێک لە ئەشکەنجەکانیان کە دەروونی بوو هێنانی بنەماڵەکەم بوو 
بۆ نیزیک شوێنی لێدانەکان تا گوێیان لە ئازاردانم بوایە و بەوە بتوانن ورەی 

خۆم و بنەماڵەکەم دابەزێنن. 
ئەو ساڵە دوای نیزیکەی ٤٥ ڕۆژ لێپرسینەوە و بازجوویی لە دادگایەکی 
و  درام  تەعلیقی سزا  زیندانی  و ٥ ساڵ  زیندان  بە ساڵێک  چەند خولەکیدا 
بەڕێی زیندانی ناوەندیی مهاباد کرام و لە بەندی یەکی ژووی ژمارە سێدا 

زیندانی کرام.
 بەندی یەک تایبەت بوو بە زیندانییانی سیاسی و ئەو کەسانەی حوکمی 
ئەژماری  ئەوەی  هەبوو. سەرەڕای  قەتڵ(  و  هۆشبەرەکان  )مادە  قورسیان 
زیندانییانی  بەاڵم کۆی گشتی  بوو  لەم دەورەیەدا کەم  زیندانییانی سیاسی 
دیکە ڕێزێکی کەموێنەیان لە ئێمە دەگرت و هەستمان بە بێکەسی و تەنیایی 
کاری  بۆ  دەیانبردین  ئەمجار  بەندە  لەو  مانەوە  ماوەیەک  دوای  نەدەکرد. 
زۆرەملی لە حەوشەی زینداندا، ئەوەی ئەو ماوەیە سەرنجی منی ڕاکێشا و 
زۆری پێوە ناڕەحەت بووم، بوونی کەسێک بوو بە ناوی مام نەسروڵاڵ کە بە 
تاوانی ئەندامەتیی حیزب ماوەی ١٤ ساڵ لە زیندان بوو بەاڵم نەناسراو بوو 

و بگرە حیزبیش بە جۆرێک لە چارەنووسی بێخەبەر بوو.
نهێنی  تەشکیالتی  هاوڕێیانی  لە  کۆمەڵێک  کە  بووم  زیندان  نێو  لە  هەر 
سەردانیان کردم و ئامادەیی دووبارەی خۆم دەربڕی بۆ درێژەدان بە کاری 
شاروێران  ناوچەی  کومیتەی  زوو  هەر  ئازادبوونیشم  دوای  تەشکیالتی. 
دووبارە  و  دانەوە  واڵمم  منیش  و  ناردم  بۆ  بەخێرهاتنەوەی  نامەیەکی 
گیرانی  بەهۆی   ١٣٧٥ ساڵی  تا  کردەوە،  دروست  تەشکیالتیم  پەیوەندیی 
کادرێکی تەشکیالتی، ئەمن و بەشێک لە تەشکیالتی شامات ئاشکرا بووین و 
چەند کەسێکمان دەستگیر کران، بەاڵم چەند کەسمان خۆمان دەرباز کرد و 

بۆ ماوەیەک لە ناوچەی سەردەشت و مهاباد خۆمان حەشار دا.
دەناردین  بۆ  پەیامی  ڕادیۆوە  ڕێگای  لە  حیزب  ماوەیەدا  ئەو  تەواوی  لە 
کومیتەی  بگەیەنینە  بێ  شێوەیەک  هەر  بە  خۆمان  تا  دەکرد  بانگەوازی  و 
شارستانی مهاباد کە لە باشووری کوردستان جێگر بوون، بەاڵم سەرەڕای 
بەهۆی  بەداخەوە  بەوێ؛  گەیشتن  و  بوون  دەرباز  بۆ  هەوڵەکانمان  هەموو 
سنوور  لە  نەماندەتوانی  کوردستان  باشووری  هێزەکانی  نێوخۆیی  شەڕی 
نێوبژیوانی چەند ڕیش سپییەکی  بە  و  کات  تێپەڕینی  بە  بۆیە  بین.  دەرباز 
ناوچەی شامات کە دەست ڕۆیشتوویان زۆر بوو خۆمان ڕادەستی ڕێژیم 
کردەوە و دیسان ماوەیەک گیرام و لەالیەن ئیتالعاتەوە بەبێ ئەوەی دادگا 
بڕیاری لەسەر دابێ بە دوورخرانەوە لە کوردستان سزا درام و ناچار بووم 
بۆ ماوەی نیزیکەی سێ ساڵ دەگەڵ بنەماڵەکەم لە میاندواو بە دوورخراوەیی 
بژیم و هەفتەی جارێکیش خۆ بە ئیدارەی ئیتالعات بناسێنم. بەاڵم سەرەڕای 
ئەو چاودێرییە ئەمنییە کە لەسەرم بوو بۆ چرکەیەکیش وازم لە ڕێکخستن 
و چاالکیی جۆراوجۆری تەشکیالتیی خۆم نەهێنا و لەو دوورخراوەییەشدا 

تێکۆشانم بەردەوام بوو.
ئیدارەی  الیەن  لە  دیکە  جارێکی  بۆ   ١٣٧٨ پاییزی  پەیوەندییەدا  لەو  هەر 
دەستگیر  دێموکرات  حیزبی  هاوکاریکردنی  تۆمەتی  بە  میاندواو  ئیتالعاتی 
کرامەوە و بۆ ماوەی چەند مانگ لە ژووری تاکەکەسی ڕایانگرتم و ڕۆژانە 
ئەشکەنجەیان دەدام. من ئەو ساڵە نیزیکەی چەند مانگێک لە زیندان بووم 
و دواتر بە دانانی بارمتە ئازاد کرام. ئەمن لە ماوەی ١٨ ساڵدا بە تۆمەتی 
نیزیکەی دوو ساڵ زیندانیم کێشاوە و  تێکڕا  ئەندامەتیی حیزبی دێموکرات 
بەسەدان جار بانگهێشتی ناوەندە ئەمنییەکان کراوم و دراومەتە بەر ئەشکەنجە 
و لێپرسینەوە و بە هۆی منەوە چەند کەس لە ئەندامانی بنەماڵەکەشم تووشی 
کە  بوو  برام  یوونسی  کۆچکردوو  یەکیان  کە  بوون  ئەشکەنجە  و  زیندان 

ماوەی ٦ مانگ خرایە بەندیخانەوە.
بکەنەوە و خەریک  لە هەوڵدا بوون دەستگیرم  ساڵی ١٣٩١ کە دووبارە 
بوون بەڵگەیان لەسەر کۆدەکردمەوە و چەند جار ئیتالعاتی پارێزگای ورمێ 
بانگی کردم، بە ناچاری کوردستانی ئێرانم بەجێ هێشت و ڕووم لە ڕیزەکانی 
وەک  ساڵە  حەوت  ماوەی  ئێستاش  و  کرد  حیزب  ئاشکرای  تەشکیالتی 

پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان درێژە بە خەباتی خۆم دەدەم.

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

»قوڕ بەسەر ئەو 
دوژمنەی هیوای بە 

حەسەن مەالکبەندیخانەیە...«

نوێ  دیاردەیەکی  دژبێژی  یان  دووانەبێژیی 
لەم  و  ئیسالمیدا  کۆماری  مێژووی  لە  نییە 
بەدەستەوەیە  بەڵگە  و  فەکت  ئەوەندە  بابەتەوە 
نەبێ.  هێنانەوەیان  بە  پێویست  وێدەچێ  کە 
ڕێژیمە  ئەم  دامەزرێنەری  قسەکانی  لە  هەر 
بگرە  لۆشاتۆوە  نۆفل  دارەکەی  لەژێر سێبەری 
یەکەیەکەی  دواییانەی  ئەم  لێدوانەکانی  هەتا 
کۆماری  نیوەگرینگی  و  گرینگ  بەرپرسانی 
کە  ڕاستییەن  ئەم  دەرخەری  ئێران؛  ئیسالمیی 
ئەوان درۆزنن و زۆر ئاسان و بەئاشکراش درۆ 

دەکەن.
ئەم باسە تێدەکۆشێ پتر تیشک باوێتە سەر 
ئەم تایبەتمەندییە کە بە میرات لە خومەینییەوە 
زیاتر  بوونەوەیەکی  زەق  بەاڵم  وەرگیراوە؛ 
ڕوحانییە  حەسەن  مەبەستی  و  ڕۆڵ  لەسەر 
دووانەبێژییەکانی  زۆرترین  کە  کەسێک  وەک 

لەم دواییانەدا بۆ مێژوو تۆمار کردوە.  
هەر وەکوو باس کرا ئەم دیاردەیە بەشێکە لە 
نەریتی ڕێژیم بەاڵم هیی ئەمجارەیان جیاوازیی 
بەمەبەستی  تەنیا  و،  دیارە  پێوە  تایبەتتری 
و  سەرلێشێواوی  بەڵکوو  نییە،  فریودان  خەڵک 

خەیااڵتی بوونێکی زۆریشی پێوە دیارە.
حەسەن ڕوحانی بە وادە و بەڵێنیی زۆرەوە 
هاتە سەر کار و بە کەمترین کردەوە درێژەی 
بە کار داوە. بەڵێنەکانی بەشی هەرە زۆری لە 
پێوەندی لەگەڵ کێشە ئابوورییەکانی واڵت بوو، 
دارایی  بەرهەمهێنانی  و  بێکاری  بنبڕکردنی  لە 
و  سامان  عاداڵنەی  دابەشینەوەی  و  نیشتمانی 
دارایی واڵت ڕا بگرە هەتا کۆنتڕۆڵ و ڕاگرتنی 
ئاوسانی ئابووری؛ بەاڵم ئەوەی دواتر بەرچاو 
بە  ئاسەواری  ئێستاش  و  دەرکەوت  و  بوو 
دیارە،  واڵتدا  ئابووریی  و  بازاڕ  ڕوخساری 
نەبینراوەتەوە  بۆ  چارەسەرێکی  کە  بوو  ئەوە 
مووچە  فیشی  باڵوبوونەوەی  بە  بەڵکوو  هیچ، 
دەوڵەتەکەی  کە  دەرکەوت  نجوومییەکان 
ئەویش چۆن و چەندە بیر لە کێشەکانی خەڵک 
دەکاتەوە و بیر لە چارەسەرکردنیان دەکاتەوە. 
ئەم کابرایە هەروەها لەمەڕ بابەتگەلی جیاوازی 
وەک هەڵگرتنی حەسری ڕێبەرانی بزووتنەوەی 
ژینگەپارێزی،  پرسی  بە  گرینگیدان  سەوز، 
بۆخۆیان  خەڵک  کە  بەمجۆرە  یارانە  البردنی 
تا ئەو ڕادەیە تێروتەسەل بن کە پێویستیان بە 
یارانە و شتی لەو چەشنە نەبێ، هەروەها البردن 
ئێران  ئابلۆقەکانی ئەمریکا لەسەر  و نەهێشتنی 
و بەگشتی ئەوی پێویست بوو بۆ دەنگهێنانەوە 

بیڵێ؛ بە خەڵکی گوت و بەڵێنیی پێ فرۆشتن.
گەشەی  و  بەگشتی  ئابووری  بواری  لە 
ئابووری بەتایبەتی، کار و بژیوی ژیان و توانای 
ئامارەکان بەبێ ئەمالوال  کڕینی خەڵک؛ هەموو 
دەڵێن کێشەکان چەندقات زیادیان کردوە. ئامارە 
فەرمی و نافەرمییەکان باس لە بوونی ئاوسانیی 
ئابووریی ٣٠ لەسەدی و سەرتر لەوەش دەکەن، 
گەشەی مەنفیی ئابووریی ئێران نیزیک بە پێنج 
لەسەدە. بێکارییەکان و مووچەی دواکەوتووی 
کرێکارە  ئەم  هەر  دەرکردنی  و  کرێکاران 
و  بەرهەمهێنەرەکان  کارگە  لە  بێدەرەتانانە 
ئیدارە دەوڵەتییەکانی وەک شارەداری گەیشتۆتە 
ئاستێکی کەموێنە لە مێژووی ئێراندا و ڕۆژ نییە 

کە کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی لە پێوەندی لەگەڵ 
لە شار و  ئەم واڵتەدا،  ئابووریی  دۆخی داڕماوی 
ناوچە جۆراوجۆر و گەورە و بچووکەکانی ئێران 
ڕۆحانی  بەڕێز  کپی  گوێی  کەچی  نەچێ؛  بەڕێوە 

دەنگی هیچکامێکیان نابیستێ.
شەش  ماوەی  لەم  مشوور!  دەوڵەتی  کارنامەی 
ساڵی ڕابردووەدا تەژی لە ڕەشی و بێمشوورییە، 
هەستپێکراو  تەگبیرێکی  و  حەول  ماوەیەدا  لەم 
ترووسکایی  هۆی  بووبێتە  کە  نەکراوە  و  نەدراوە 
هیوایەکی کاڵ الی خەڵکی وەزاڵەهاتوو و داماوی 

ئەم واڵتە. 
ئازادیخواز  کەسانی  بەئاشکراییەوە  کاتێک  یان 
بەوپەڕی  بەاڵم  دەکەن  توند  بەندیخانەکان  لە 
وەاڵمی  لە  دەرەوە  وەزیری  بێشەرمییەوە 
ڕۆژنامەنووساندا دەڵێ کە »ئێران زیندانیی سیاسی 
لێ نییە«، ئیدی بێشەرمی و درۆ دەگاتە ئەوپەڕی 
مافی شارۆمەندی  جاڕنامەی  کە  دەوڵەتێک  خۆی. 
باڵو دەکاتەوە و یەک لەو کەسانەی کە واژۆی دەکا 
مەرگی  شاندی  ئەندامی  پوورمحەممەدی،  مستەفا 
هەزاران  خوێنی  بە  دەستی  و  بووە  ڕێژیمە  ئەم 
الوی ئازادیخوازی ئەم واڵتە سوور بووە و سوور 
ماوەتەوە؛ پێکەنین بە ڕیشی خەڵکییە. هەر ساڵێک و 
دوو سێ مانگ دوای باڵوبوونەوەی ئەم جاڕنامەیە 
بوو کە ڕەشبگیری خەڵکێک کە لە نەبوونی نان و 
و شەقامەکانیان  دەیاننااڵند  و سەربەستی  ئازادی 
مۆرکی  کردبوو،  پڕ  ئاشتیخوازانە  ڕێپێوانی  بە 

ڕاستی و دروستییەکەی لێ درا!
کە  نەگرین  بەرچاو  لە  ڕاستییە  ئەم  نابێ  ئێمە 
سەرەتای  لە  هەر  ئێراندا  لە  بەگشتی  دەوڵەتەکان 
مەبەستی  و  ویست  بە  کاریانەوە  سەر  هاتنە 
نایەنە  چارەسەری کێشە و ئارێشەکانی »خەڵک« 
سەر کار هەتا چاوەڕوانیی ئەوە هەبێ کە کێشەکان 
بەپێی  بەڵکوو  بکرێنەوە؛  کەم  بەالنیکەمەوە 
جێبەجێکەری  باڵی  ڕۆڵی  تەنیا  هەلومەرجەکان 
پێ  تەنگیان  کە  کاتەش  ئەو  هەیە.  دەسەاڵتیان 
هەڵدەچندرێ و دەبێ واڵمێکیان بۆ خەڵک پێبێ، لە 
دوای خۆالدان لە ڕاستییەکان و گۆڕینیان؛ دواجار 
لە ساڵی شەشەمی سەرکۆمارییەکانیاندا دان بەوەدا 

دەنێن کە ئێمە جێبەجێکەرێکین و هیچی تر! 
کردبوو  خۆش  لەوە  خۆی  هیوا  دەوڵەتی 
پووڵە  گەڕانەوەی  و  ئابلۆقەکان  البردنی  بە  کە 
لە  بیانی  سەرمایەگوزاریی  و  بلۆکەکراوەکان 
شڕی  و  شەق  پاپۆڕی  دەتوانن  واڵت  نێوخۆی 
ئێستادا  شەپۆالویی  دەریای  لە  رێژیمەکەیان 
کەمێک ئارامتر لە جاران ڕابگرن و تا ڕادەیەکیش 
لەنێوخۆدا  باشتر  دۆخێکی  ئابووری  کرانەوەی  بە 
کە  دیتمان  لەکردەوەدا  بەاڵم  بکەن؛  دروست 
لەدوای »بەرجام« و گەڕانەوەی بەشێک لە پووڵە 
ئەوەی  لەجیات  ئێران،  گیراوەکانی  دەسبەسەردا 
بکرێ؛  تەرخان  خەڵکدا  خۆشبژیویی  خزمەتی  لە 
ڕێبەرانی  پاوانخوازیی  خەرجی  و  درا  لەگووپ 
بە  دیسان  ئێستا  کراوە.  ناوچەدا  لە  ڕێژیمە  ئەم 
گەڕانەوەی ئابلۆقەکان و خستنە نێو لیستی ڕەشی 
تێرۆری سپای پاسداران وەک ڕۆڵگێڕی سەرەکیی 
نیزیکدا  داهاتوویەکی  لە  دۆخەکە  واڵت؛  ئابووریی 

لەوەش کە هەیە بۆ خەڵک ئەستەمتر دەبێتەوە.
بەرپرسانەیە  لەو  یەک  ڕۆحانی  حەسەنی 
یەکێک  کێشەکاندا  و  پرسیار  بەرامبەر  لە  کە 

جەنابیان  بووە.  ڕێژیمە  ئەم  خۆبوێرترینەکانی  لە 
بەردەوام ویستوویەتی بارودۆخەکە ئاسایی نیشان بدا 
و وا بنوێنێ کە نە بای هاتووە و نە بۆران، بەاڵم لەم 
ڕێگایەشدا نەیتوانیوە بەردەوام درێژە بەم ڕەوتە بدا؛ 
بەڵکوو هەر لەم پێناوەدا دەسبەداوێنی زۆر فرت و فێڵ 
دەوڵەتی  بووە.  دیکەش  و سەمەرەی  درۆی سەیر  و 
جەنابی ڕۆحانی کە پێشتر بەمەبەستی پاساوهێنانەوە 
و  گلەیی  زۆربەی  ئارایی  نالەباری  بارودۆخی  بۆ 
گازندەکەی لە دەوڵەتی پێش خۆی بوو و دەیگوت ئێمە 
ماوەیەکی  بۆ  و،  ماوەتە  بۆ  میرات  بە  کاولستانێکمان 
زۆر بەم بیانووە خۆی پەڕاندەوە، دواتر ئەم بیانووە 
کلیشەیی بوو و وازی لێ هێنا بۆ ماوەیەکی زۆر پەنای 
و  ئەمریکا  ئابوورییەکانی  گەمارۆ  پاساوی  بەر  بردە 
لە  بەاڵم  ڕایدا.  و  کوشت  زۆری  کاتێکی  شێوازە  بەم 
ئاکامدا و لە کاتی خۆیدا سەرەڕای کێشە ڕواڵەتییەکان 
ئەمریکادا  لەگەڵ  پێوەندی  لە  بەرامبەردا  باڵی  لەگەڵ 

هاوئاراستەتر لە پێشوو بۆتەوە. 
وتووێژەوە  ڕێگای  لە  »ئابلۆقەکان  سەرەتادا؛  لە 
الدەبەین.« دواتر کە بڕیار درا ئابلۆقەکان بگەڕێنەوە؛ 
نائاساییە  کارە  ئەم  بکا،  وا  کاری  ناتوانێ  »ئەمریکا 
بڕیارەکە  نێونەتەوەییە.«  ڕێککەوتنی  پێشێلکردنی  و 
جدیتر بۆوە؛ »ئەمریکا و دوژمنانی نیزام بە درێژایی 
بۆ  نەپرینگاونەتەوە  کردەوەیەک  هیچ  لە  سااڵنە  ئەم 
ئەوەی زەبرمان لێدەن و ئەمەش شتێکی نوێ نییە و 
نادۆڕێنین.«  خۆمان  ئێمە  بیکەن  با  پێ خۆشە  چییان 
»نابێ  دا؛  ئێرانیان  ئابووریی  تەموورەی  ئابلۆقەکان 
ئێمە هەوڵ بین و دەست و پێمان ون بێ، بەڵکوو لە 
بەرامبەر ئەم بڕیارە زاڵمانەدا پێویستە شلوێ نەبین و 
خۆڕاگر بین.« درێژەی گەمارۆکان و زەختی النی زۆر؛ 
مایەپووچ  گەمارۆکان  زۆرەوە  شانازییەکی  »بە 
واڵتەش  هەشت  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  و  دەکەینەوە 
مەعاف نەکرابان ئێمە نەوتی خۆمان هەر دەفرۆشت.« 
درێژنەکردنەوەی ماوەی کڕینی نەوت بۆ ئەو هەشت 
واڵتە؛ »بێتوو بیانهەوێ هەناردەی نەوتی ئێمە بە سفر 
بگەیەنن، ئێمەش گەرووی هورموز دادەخەین.« لێرەدا 
لە هەڕەشە کردن نیزیک بوونەوە و ئەم هەڕەشەیەش 
چەپڵە و بژی بژیی فەرماندەرانی سپای بەدواوە بوو؛ 
ڕەخساند؛  ئەوە  بۆ  بواری  سپاش  هەڵوێستەی  ئەم 
ئابووری  شەڕی  بە  هەست  زیاتر  ڕوحانی  حەسەنی 
هۆیەوە  بەم  هەر  و  بکا  دۆخەکە  بوونی  نائاسایی  و 
پێویستی بە هاوڕێ کردنی خەڵکە بۆیەش تۆپەکەیان 
لە زەویی خەڵک هاویشت و بە گوتنی ئەوەی کە خەڵک 
دۆخەکەیان  هەیە،  خۆڕاگری  و  بەربەرەکانی  توانایی 

شەڕەنگێز نواند.
ئەوەی کە دەوڵەت و حکوومەت هاوکات و بە پاڵپشتیی 
دەکەن  ئەمریکا  لەگەڵ  بەربەرەکانی  و  دژایەتی  یەکتر 
هاوکێشەکان  دیارە  دەبەن،  ناوی  پەیمان شکێن  بە  و 
کە  پێشووتر  نوێتر و جدیترەوە.  قۆناغێکی  گەیشتۆتە 
دەوڵەت لەسەر مێزی وتووێژ بوو لەگەڵ ئەمریکا و پێنج 
بناژۆخوازی حکوومەت  باڵی  زلهێزی دیکەی جیهانی، 
دژە  دروشمی  بەردەوام  بێ،  ڕواڵەتیش  پاراستنی  بۆ 
دڵخۆش  لەوالشەوە  بەاڵم  و،  دەوتەوە  ئەمریکاییان 
بەرژەوەندییەکانی  کە  دێ  پێک  ڕێککەوتنێک  بەوەی 
ئێران لەوێدا پارێزراوە و، لەمالشەوە ڕوانگە و ڕواڵەتی 
ئینقالبی و دژەئەمریکاییان بۆ خەمخۆرەکانی شۆڕشی 
ڕاشکاوییەوە  بە  دەوڵەت  بەاڵم  ڕاگرتبێ؛  ئیسالمی 

گلەیی لەم ڕەوتە هەبوو.
پێش  دەکا  نیزامی  هەڕەشەی  کەسەی  ئەو  ئێستا 
بنەمای  ڕۆحانییە،  حەسەنی  سپا  فەرماندەرانی  لە 
کە  بێ  خەیااڵتێک  وێدەچێ  وەبەرهاتنە  غیرەت  ئەم 
دەسەاڵتدارانی تارانی گرتۆتەوە و بە هەوای ٤٠ ساڵ 
پێش ئێستا دەڕۆن. لەالی ئەوان وایە کە خەڵکی ئێران 
گیان لەسەر دەست ئامادەی گیانبازییە بۆ بەردەوامیی 
کە  سۆنگەیەشە  لەو  ئیسالمی.  کۆماری  دەسەاڵتی 
دەکەن  ئیدیعا  خامنەییش  عەلی  و  ڕوحانی  حەسەن 
زۆر  و  گەمارۆیانە  ئەم  بەرگەی  ئێران  »میللەتی  کە 
ئەوەی  لێرەدا  دەگرێ.«  دیکە  نەخوازراوی  ڕووداوی 
ئەوەیە،  سەرنج  شایانی  کاتدا  هەمان  لە  و  ناڕوونە 
ئەوان کە دەزانن ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ بە ژماری ناڕازیی 
بنەمایەک  چ  لەسەر  و  چۆنە  دەبێ؛  زیاد  ڕێژیمە  لەم 
و لەسەر کام تاقمی خەڵک حیسابی شەڕیان کردوە؟! 
بەڕاستی ئەو خەڵکەی کە هەتا بینەقاقا لە بێدەرەتانی و 
هەژاریدا نوقم بوون، ئەو خەڵکەی کە دێنە سەر شەقام 
و لە هەر ناڕەزایەتییەکدا جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە 
دەڵێن  درۆ  بە  و  لێرەیە  هەر  کێشەکان  خولقێنەری 
پاراستنی  پێناو  لە  دەبێ  چۆن  خەڵکە  ئەم  ئەمریکایە! 
دەسەاڵتێک کە هۆکاری سەرەکیی ئەم هەمووە کێشە 
و چارەڕەشییانەیە هاوڕێ و هاوڕا بن؟! خەڵکێک کە 
الو و پیر و مێرمنداڵ و ژن و پیاوەکانی هەتا پشتوێنە 
لە زبڵدانەکاندایە و بژیوی ژیانیان لەوێ دابین دەکەن، 
لە کاتێکدا کەسانی نیزیک لە بازنەی دەسەاڵت تەنانەت 
دەرەوە   واڵتانی  لە  دەبەن  دووگیانەکانیان  خێزانە 
منداڵەکەیان ببێ تا لە ئیمکاناتی ئەوێش بێبەش نەمێنن! 
خۆشیدا  لە  تاقمە  ئەم  نە  کە  ئەمەیە  ڕاستییەکەی 
نوقمبووە چەکی مەرگ هەڵدەگرێ و نە ئەو هەژارانەش 
لە پێناو پاراستنی هۆکاری سەرەکیی هەژارییەکەیاندا 

لەخۆبوردوویی نیشان دەدەن.

دووانەبێژیی دەسەاڵتدارانی تاران 
لە سەروویانەوە سەرۆک کۆمارەکەیان

هەردی سەلیمی
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]ڕۆژی ٨ی جوونی ٢٠١٩ كۆنفڕانسێك له  كوویینزله ندی واڵتی 
ئوسترالیا  كوردانی  مرۆڤی  مافی  ناوه ندی  الیه ن  له   ئۆسترالیا 
)Australian Kurdish Association of Human Rights ( به  
به شداریی دوو سێناتۆری ئه م واڵته  و چه ند كه سایه تییه كی كورد 
لەبارەی دۆخی ئێران و به تایبه تی كوردستان )دۆخی مافی مرۆڤ 
و تیرۆر( به  زمانی ئینگلیسی به ڕێوه چوو. كاك ناسر باباخانی 
نووسه ر و مامۆستای زانكۆ - نیشته جێی ئه مریكا - وه ك میوان 
له  ڕێگه ی دووره وه  به شداریی كۆنفڕانسه كه یان كردبوو كه  لێره دا 

ده قی قسه كانی كه  له  ئینگلیسی ڕا كراوه  به كوردی، داده نێین.[

به ڕێزان، میوانانی هێژا!
به ر له  ده سپێكی قسه كانم ئیزن ده خوازم سپاس و پێزانینی خۆم 
ئوستراڵیا  كوردانی  مرۆڤی  مافی  ناوه ندی  به ڕێوبه رانی  ئاراسته ی 
)AKAHR( بكه م. سپاس بۆ ئه و ده رفه ته ی كه  درا به  من بۆ ئه وه ی 
له سه ر سیاسه ته كانی كۆماری ئیسالمی ئێران چه ند وته یه ك له گه ڵ 
ئێوه  بێنمه  گۆڕێ. له  سه ره تادا ده مه وێ ئاوڕێك بده مه وه  سه ر جۆری 
ئانالیزی واڵتانی ڕۆژئاوایی و كرده وه كانیان به  نیسبه ت  شرۆڤه  و 

كۆماری ئیسالمی ئێرانه وه .
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  ده زانــن  باشی  به   الیــه ك  هه موو  وه ك 
ناوچه ی  ناسه قامگیری  و  ته ناهی  و شێواندنی  نائه منی  سه رچاوه ی 
بۆ  ڕێژیمه   ئه م  بێوچانی  نێوه ڕاسته . حه ولی  هه ستیاری ڕۆژهه اڵتی 
وه ده ستخستنی چه كی ناوكی، ده ستێوره دانی له  كاروباری نێوخۆیی 
له   ئاژاوه   له  هه ڵگیرساندنی شه ڕ و  ناوچه ، ده وری نه رێنی  واڵتانی 
پشتیوانی  و...  به حره ین  و  عێراق  لوبنان، سووریە،  یه مه ن،  واڵتانی 
و  ئۆپۆزیسیۆن  تیرۆری  نێونه ته وه ییه كان،  تیروریستییه   گرووپه   له  
چاالكانی سیاسی له  دره وه ی واڵت و له  ناوخۆی واڵت، سه ركوتی 
خه ڵك و سنووردارتر كردنی ئازادییه كان، پێشێلكردنی مافی مرۆڤ 
و... ئه مانه  هه موو نموونه یه كن له  كرده وه كانی حكوومه تی ئێران له  

سه ره تای هاتنه  سه ر كاری تا هه نووكه .
دیاره  زۆرێك له  واڵتانی دنیا ئاگاداری ئه م كرده وانه  هه ن، به اڵم 
حكوومه ته   ئه م  له گه ڵ  خۆیان  په یوه ندیی  جۆری  له سه ر  به داخه وه  
له م  هێشتا  ئــه وان  و  به رده وامن  هه ر  هه وسارپساوه   و  دژه مــرۆڤ 
چه نده   ئــه وان  سه ر  بۆ  ڕژیمه   ئه م  مه ترسی  كه   ڕانه په ڕیون  خه وه  

جیدییه !

ئێمه  له سه ر ئه م باوه ڕه ین كه  واڵتانی ڕۆژئاوایی، هه ندێ بایەخی 
ئه م  له سه ر  خۆیان  كۆمه ڵگەكه ی  كه   هه یه   گرینگیان  زۆر  و  نه گۆڕ 
به داخه وه   ئه خالق  و  سیاسه ت  ئه گه رچی  ــدوه.  دامــه زران بایەخانه  
هه میشه  هاوته ریب نین و ڕێگایه كی هاوبه شیان نییه ، به اڵم چاوه ڕوانی 
كۆمه ڵگه ی ڕووناكبیری و بژاره ده كان له  ئێران، له م واڵتانه  ئه وه یه  
كه  به  پێبه ند بوونیان به  بایەخه  دیموكراتیكییه كانی خۆیان، یارمه تیی 
ــده ن بــۆ ڕووخــانــدنــی ئــه م ڕێژیمه ، كــه  ده ســه اڵتــی  گــه النــی ئــێــران ب

دیكتاتۆری خۆی به سه ر ته واوی واڵتدا سه پاندووه .
لێكۆڵینه وه كان  و  شرۆڤه   سه رجه م  پێی  به   كرا،  باس  وه ك  هه ر 
ــێـــران، یــه كــێ  ــمــی كـــۆمـــاری ئــیــســالمــی ئـ ــژی ده ركــــه وتــــووه  كـــه  ڕێ
ــه  مــه تــرســیــدارتــریــن ڕژیــمــه كــانــی ســـه ر گـــۆی زه ویـــیـــه. ڕاپــۆرتــه   ل
جۆربه جۆره كانی سرویسه  ئه منییه كانی واڵتان، ڕێكخراوه كانی مافی 
مرۆڤ، و هه روه ها ژووره كانی بیركردنه وه  و بیردۆزی، ده رخه ری 
بڕوا  كلۆجێك جێگه ی  هیچ  به   ئیسالمی  كۆماری  كه   ڕاستییه ن  ئه م 
كۆنتڕۆڵ  و  نه كراو  پێشبینی  ڕه فتاره كانی  و  نییه   پێكردن  متمانه   و 

نه كراوه .
دژی  به   ئه مریكا  ئابوورییه كانی  گه مارۆ  نوێی  خولی  ئه گه رچی 
بۆ  گوشاره كانی  و  زه خــت  ئه وه نده یتر  ئێران،  ئیسالمی  كۆماری 
ئابووری  تــه واوی  ئــه م واڵتــه  زیــاد كــردوه  و گه مارۆكان به   ســه ر 
نه یتوانیوه   ئێستا  تا  به اڵم  ئیفلیج كردوه ،  و  داڕماندوه   ئه م واڵته یان 
خه ڵكی  به داخه وه   و  بپێكێ  ڕێژیم[  ]گۆڕینی  سه ره كییه كه   مه به سته  
ئاساییش زۆر زه ره رمه ند بوون و خه ساریان بینیوه . به م هۆیه  ده بێ 
سه ر  بخاته   زیاتر  كرده یی  گوشارێكی  گشتی  هه ره وه زێكی  به   دنیا 

كۆماری ئیسالمی.
دیاره  دانانی ناوی سپای پاسدارانی كۆماری ئیسالمی له  لیستی 
هێمایه كه   نیشانه  و  ئه مریكادا، خۆی  یه كگرتووه كانی  تیرۆری واڵته  
بۆ ئه وه  كه  به  دنیا بسه لمێندرێ كه  ئه م واڵته  پشتیوان و پشتگری 

كرده وه ی تیروریستییه  له  جیهاندا.

به ڕێزان!
ڕێك چل ساڵ له مه وبه ر، سپای پاسداران به  شێوه كی بێڕه حمانه  
سه دان جینایه یتیان به  دژی نه ته وه  كورد ئه نجام دا كه  ئه مانه  همووی 
پاسدارانی  كه  سپای  ڕاستییه   ئه م  بۆ سه لماندنی  بوون  نیشانه یه ك 

كۆماری ئیسالمی ڕێكخراوه یه كی تیرۆریستیی بێ ڕوحمه !
پێكهاته كان  و  نه ته وه   له  هه موو  زیاتر  ئێران زۆر  له   گه لی كورد 
ئیسالمی.  كۆماری  ئینسانییه كانی  دژه   سیاسه ته   به قوربانی  بوو 
هه بێ  ئاشتیخوازنه ی  و  هێمنانه   داهاتوویه كی  دیهه وێ  دنیا  ئه گه ر 
و  تێپه رێ  قۆناغه   له م  ده بێ  بكا،  به رگری  ئازادی  بایەخه كانی  له   و 
به ره و به  كرده ویی كردنی بیرۆكه ی گۆڕینی ڕێژیمێك كه  هیچ چه شنه  
بنێ.  هه نگاو  نییه ،  ئــازادی  و  مرۆڤ  مافی  بنه ماكانی  به   باوه ڕێكی 
له بری زه خت و گوشار به  »قسه »، ده بێ ته واوی دنیا به  »كرده وه » 

به ره نگاری ئه م حكوومه ته  بێته وه .

زۆر سپاس كه  كاتی خۆتان ته رخان بۆ گوێ گرتن له  قسه كانم.

پێویستیی هەرەوەزێکی 

گەشتیی کۆمەڵگەی جیهانی 

بە دژی کۆماری ئیسالمی
ناسر باباخانی

)١٨ی   ٢٠١٩ ژوئەنی  ٨ی  شەممە،  ڕۆژی 
پارلمانی  لە  هەتاوی(  ١٣٩٨ی  جۆزەردانی 
بۆ  سمینارێک  ئوسترالیا  واڵتی  لە  کویزلەند 
باس لەسەر ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران و 
کۆماری  دەوڵەتیی  تێرۆریزمی  مەترسییەکانی 

ئیسالمی بەڕێوە چوو.
کومیتەی  لەالیەن  کە  سمینارەدا  لەو 
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئوسترالیای 
ئوسترالیاوە  كوردانی  مرۆڤی  مافی  ناوه ندی 
و  نووسەر  لینیکس«،  »جینا  خرابوو،   ڕێک 
»خالید  ئوسترالیایی؛  سیاسیی  شرۆڤەکاری 
عەزیزی«، ئەندامی کومیتەی ناوەندیی حیزبی 
مۆر«  »کلێر  سێناتۆر  کوردستان؛  دێموکراتی 
لە حیزبی کرێکاران، سیناتۆر »ئاندۆ بارتڵت«؛ 
بێهرووز  مەدەنی؛  چاالکی  ساڵحی«،  »بەهار 
و شانۆکاری  دەرهێنەر  و  نووسەر  بووچانی، 
»د.  مانۆسۆ،  دوورگەی  لە  نیشتەجێ  کورد 
ناسر باباخانی«، مامۆستای زانکۆ لە ئەمریکا؛ 
چاالکی  و  توێژەر  هونەرپەژوو،  هۆشیار 

سیاسی باس و وتاریان پێشکێش کرد.
ئەم  لەگەڵ  پێوەندی  لە  »کوردستان« 
سەالح  لەگەڵ  دیمانەیەکی  کورتە  سمینارەدا 
و  بەڕێوەبەران  لە  یەکێک  پوورئەسەد، 

ڕێکخەرانی سمینارەکە پێک هێناوە.

و  باس  بوو  چۆن  سەالح  کاک 
ئەویش  سمینارە  ئەم  گرتنی  بڕیاری 
گۆڕێ؟ هاتە  ئوسترالیا  پارلمانی  لە 
هەر  حیزب  بنکەکانی  مووشەکبارانی  پاش 
گەورەکانی  شارە  زۆربەی  لە  ئێمە  چەند 
بریزبن  ملبۆڕن،  سیدنی،  وەک  ئوسترالیا 
بۆ  ڕێکوپێکمان  مەراسیمی  ئادالید  و 
بەاڵم  هێنا،  پێک  کارەساتە  ئەو  شەهیدانی 
ناساندنی  بۆ  لەوەش  گەورەتر  شتێکی  دەبوا 
ڕێژیمی  تێرۆریستیی  ڕاستەقینەی  ڕوخساری 
کەسایەتییە  و  نوخبە  بۆ  ئێران  ئیسالمیی 
دەستڕۆیشتووەکانی ئوسترالیا  بکەین. بۆیەش 
و  ڕەسمی  شوێنێکی  کە  هەڵبژارد  پارلمانمان 
گرینگە، بە تایبەت کاتێک بڕیارنامەکەت لەوێ 
ڕوو بە دەوڵەت دەنێری. بۆیە بیرمان کردەوە 
کارە  ئەو  گەورەکان  شارە  لە  یەکێک  لە  کە 
بکەین و وا ساغ بووینەوە کە شاری بریزبن و 

پارلمانی ئەیالەتی کوئینزلەند هەڵبژێرین. 

بەشداران و تەوەری باسەکانی ئەم 
سمینارە چی بوون؟

بەشدارانی سمینارەکە چەند سیاسەتمەدار و 
نووسەرێک بوون و باسەکانیش فرەجۆر بوون. 
لێکۆڵەری  و  نووسەر  لینیکس  جینا  دوکتور 
کێشەی  لەسەر  کتێبی  چەند  کە  ئوسترالیایی 
لە  کوردە  لۆبی  بەرپرسی  و  نووسیوە  کورد 
دوورەوە  شوێنێکی  لە  خانمە  ئەو  ئوسترالیا. 
هاتبوو، باسێکی ورد و دەقیقی لەسەر مێژووی 
کە  ئێران  لە  نیشتەجێ  نەتەوەکانی  ئێران، 
بەپێی داتای ناوبراو ٥٩ لە سەدی حەشیمەتی 
لەگەڵ  نەتەوانە  ئەو  کێشەی  دێنن،  پێک  ئێران 
ئەو  حیزبەکانی  ئێران،  ناوەندیی  حکوومەتی 
دژی  خەبات  لە  شوێندانەرییان  و  نەتەوانە 
ڕێژیم خستە ڕوو. لەسەر کوردستان ئاماژەی 
بە خەباتی گەلی کورد، حیزبە سەرەکییەکانی 

شوێنیان  جیابوونەوەکان  کۆمەڵە،  و  دێموکرات 
ئەگەرێک،  هەر  کاتی  لە  جەماوەری  ڕێکخستنی  لە 
ک  پ  کاریگەریی  و  شوێن  و  پژاک  دروستبوونی 
ک لەسەریان کرد. ناوبراو باسی زۆر ئەگەری کرد 
یان  ڕا  دەرەوە  لە  نیزامی  هێرشی  کۆدەتا،  وەک 
بە  ڕوو  ڕەنگە  کە  کرد  جەماوەری  خۆپێشاندانی 

ڕووی ڕێژیم ببنەوە. 
ناوەندیی  ئەندامی کومیتەی  کاک خالید عەزیزی، 
دیکە  بەشدارێکی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
بەشداریی  کونفڕانسەوە  ویدیۆ  ڕێگای  لە  بوو 
ساڵ   ٤٠ لە  ئاوڕی  وردی  بە  و  کرد  سمینارەکەی 
دەسەاڵتداریی کۆماری ئیسالمی دایەوە و، ئاماژەی 
و  نێوخۆ  لە  ڕێژیم  تێرۆریستییەکانی  کردەوە  بە 
دەرەوەی واڵت، بۆ نموونە پەروەندەی تێرۆرەکانی 
دوکتور  و  بەختیار  د.  د.قاسملوو،  تێرۆری  وەک 
ڕێژیم  کە  کرد  ئەوەشی  باسی  کرد.  شەڕەفکەندی 
ویستی ڕەوای گەلی کوردی بە ڕێگای نیزامی جواب 
داوەتەوە و داخوازی ئاشتییانەی حیزبی بۆ کێشەی 
گەلی کورد ڕەد کردۆتەوە. لە کۆتاییدا باسی هێرشی 
بنکەکانی  سەر  بۆ  ڕابردووی  ساڵی  مووشەکیی 
حیزب کرد کە ژومارەیەک کادری ڕێبەری شەهید 
مەدەنی  و  سیاسی  کاری  بۆ  کە  شوێنێک  بوون، 

کەلکی لێ وەر دەگیرا.
دواتر سناتۆر کلێر مۆڕ لە حیزبی کرێکار باسی 
بزووتنەوەی  لەگەڵ  خۆی  ناسیاویی  چۆنیەتیی 
ڕایگەیاند  و  کرد  حیزبەوە  ئەندامانی  بەهۆی  کورد 
و  کردوە  بەشداریم  کورددا  بۆنەکانی  زۆربەی  لە 
لە  کورد  بووم.  مافەکانیان  داکۆکیکاری  هەردەم 
دۆست  پارلمانتاراندا  نێو  لە  زیاتر  دەبێ  دەرەوە 
پەیدا بکا و لە ڕێگای ئەوانەوە کێشەی کورد بباتە 
پارلمان و لەسەر سیاسەتی دەوڵەت شوێندانەر بن. 

چەند  ئەیالەتێک  هەر  لە  ئەگەر  ڕایگەیاند  ناوبراو 
دەتوانن  هاسانی  بە  بکەن  پەیدا  پارلمانی  دۆستی 
لە ئامانجەکەتان بۆ ناساندنی بزوتنەوەکەتان کەلک 

وەرگرن.
 

قەیرانی  پرسی  هاتبوو  تایتێڵەکاندا  لە  وەک 
ئابووری و بابەتی دیاردەی کۆڵبەریش یەکێک لە 

باسەکانی ئەم سمینارە بوو، وایە؟
ئادالیدەوە  شاری  لە  کە  ساڵحی  بەهار  بەڵێ، 
هاتبۆوە، باسێکی زانستیی لەو پێوەندییەدا بە ئامار 
و فیلمەوە پێشکەشی بەشداران کرد و باسی وەزعی 
و  لە کوردستان  بێکار  میلیۆنان  گوزەرانی  و  ژیان 
کاری پڕمەترسیی کۆڵبەری بۆ درێژە دانی ژیانێکی 

ئەو  جنایەتکارانەی  کوشتاری  و  نەژی  و  نەمر 
کاسبکارانە لە الیەن حکوومەتی ئیسالمییەوە کرد کە 
بەوردی کەوتە بەر سەرنجی ئامادە بووان. هەروەها 
سناتۆر ئاندرۆ بارتڵت، یەکێکی دیکە لەو وتاربێژانە 
مافی  داکۆکیکارێکی  وەک  ساڵە  چەندین  کە  بوو، 
و  کورد  وەزعی  باسی  ناوبراو  ناسراوە.  کوردان 
و  کرد  ئیرانی  ڕێژیمی  سەرکوتکارانەی  سیاسەتی 
ئاماژەی بە هەڵبژاردنە پارلمانییەکەی ئەو دواییانەی 
ئوسترالیا کرد کە پێ ناچێ بە جیدی ئاوڕ لە مافی 
بڕگەیەکی  لە  بداتەوە. هەروەها  پەنابەران  و  گەالن 
ڕۆژنامەنووس  و  نووسەر  سمینارەکەدا  دیکەی 
واڵتی  لە  »مانوس«  دوڕگەی  لە  بووچانی  بێهروز 
پاپوا گینەی نوێ بەشداریی سمینارەکەی کرد و بە 
وردی پەڕژایە سەر دۆخی نێوخۆی ئێران و گەلی 
هۆکاری  بە  ڕێژیمی  سیاسەتی  و؛  بەتایبەتی  کورد 
ناو  پەنابەری  دیاردەی  و  ئاوارەیی  سەرەکیی 
کورد  گەلی  دەرەتانی  بەبێ  ئاماژەی  هەروەها  برد. 
نییە و  دنیادا یەک دۆستی ڕاستەقینەی  لە  کرد کە 
نموونە  وەک  کوردستانی  باشووری  ڕێفراندۆمی 

هێنایەوە کە هەموو دنیا پشتی تێکرد.
لە  زانکۆ  مامۆستای  باباخانی  ناسر  دوکتور 
بوو.  سمینارەکە  دیکەی  کۆڕگێڕێکی  ئەمریکاش 
بەڕێزیان باسی ئەوەی کرد کە ئه مریكا و ئورووپا 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  كه   ئاگادارن  باش  زۆر 
ناوچه ی  سه قامگیریی  بۆ  هه ڕه شه یه   گه وره ترین 
سه دان  بگره   و  ده یان  به   و  ناوه ڕاست  ڕۆهه اڵتی 
قسه   ئاستی  له   به اڵم  دركاندووه   ئه مه یان  جار 
تێنه په ڕیوه  بۆ بەكرده وه بوون ، بۆیه  كاتی خۆیەتی 
له سه ر بنه مای »بایەخه كان«ی كۆمه ڵگەكانی خۆیان 
مامڵه  له گه ڵ دژه مرۆڤترین واڵتی جیهان بكه ن. کاک 
هاتبوو،  نیووزلەندەوە  لە  کە  هونەرپەژوو  هوشیار 
تێرۆریستیی  ڕەشی  کارنامەی  لەسەر  باسەکەی 
ڕوون  بەشداران  بۆ  ئامار  بە  دەرەوە  لە  ڕێژیم 
کۆمەڵگەی  بەگژدا چوونەوەی  ڕێگاکانی  و  کردەوە 

جیهانی دژی ئێران دەست نیشان کرد.

کاک سەالح گرینگیی بەڕێوەبردنی ئەم سمینارە 
پارلمانی  وەک  حکوومەتی  شوێنێکی  لە  ئەویش 

ئوسترالیا لە چیدایە؟
ڕەسمی  شوێنێکی  لە  کە  لەوەدایە  گرینگییەکەی 
و  ئایەلەتی  حکوومەتی  وەزیری  چەند  گیرا. 
نێوخۆ  و  دەرەوە  وەزارەتی  فێدڕالی،  پارلمانتاری 
بەتەواوی لە بڕگەکان و باسەکان ئاگادار بوون کە 

پاشانیش بڕیارنامەیان بۆ دەنێردرێ.

و  میدیا  لە  سمینارە  ئەم  ڕەنگدانەوەی 
کاناڵەکانی ڕاگەیاندنی »بریزبن« چۆن بوو؟

بەمیدیایی  بابەتەکە  ویستبێتمان  لەوەی  پتر  ئێمە 
بکەین، هەوڵمان ئەوە بوو کە لە شوێنێکی گرینگی 
حکوومەتی کارەکە بکەین و زیاتر کاریگەریی لەسەر 
کەسانی نوخبە و بەدەسەاڵتی ئەم واڵتە هەبێ. بەو 
 SBS حاڵەش ڕادیۆی سەرانسەریی بەشی کوردی
دوو جار وتووێژی لەگەڵ کردم و »لۆبی کوردیش 
لە ئوسترالیا« لە پەیجەکانی خۆیان باڵویان کردەوە.

بەگشتی ڕوانگەی دەوڵەتی ئوسترالیا و بیروڕای 
دەوڵەتیی  تێرۆریزمی  لەسەر  واڵتە  ئەم  گشتیی 

کۆماری ئیسالمی و تەواوەتی ڕێژیم چۆنە؟
بیروڕای گشتی و حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆن ڕێژیمی 
ئیسالمی بە تێرۆریست دەناسن و هاودەردی دەکەن 
مەسڵەحەتی  و  قازانج  بەهۆی  کورد،  گەلی  لەگەڵ 
ناکا،  ماندوو  پێوە  خۆی  زۆر  دەوڵەت  بازرگانیی 
هەرچەند لە ئاخردا هەر وەدوای سیاسەتی ئەمریکا 

دەکەوێ.

زۆر سپاس کاک سەالح بۆ بەشدارییتان لەم 
دیمانەیەدا

سپاس بۆ ئێوەش

سمیناری

 »مافی مرۆڤ لە ئێران و مەترسییەکانی تێرۆریزمی دەوڵەتیی 

کۆماری ئیسالمی« لە پارلمانی کویزلەند لە ئوسترالیا
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کۆماردا،  هەشتەمی  کتێبی  لە  ئەفالتوون 
ــەکــی  ــکــخــراوەی ــوو ڕێ ــ ــراســی وەکـ ــوک ــم دێ
بنەڕەتی  یاسای  لە  چەشنێک  و  بەڕێوەبەر 
ــەو پــێــی وابــــوو »پــاش  پــێــنــاســە دەکــــا. ئـ
ــرســە  ــەرپ ســـەرکـــەوتـــنـــی هـــــەژارەکـــــان، ب
دەوڵەتییەکان بەپێی دەنگدان هەڵدەبژێردرێن 
و حکوومەتی دێموکراسی پێک دێنن، جار و 
بار ئەم کارە بە زۆری چەک یان بە هۆی 
پێشوو  دەستەاڵتدارانی  پێکردنی   پاشەکشە 

بەهۆی ترسەوەیە. 
بە باوەڕی ئەفالتوون، ئازاد بوونی هەموو 
دەوڵەت،  دێموکراسییە.  تایبەتمەندیی  کەس 
بۆ هەموو کەس  ئاخاوتن  و  ئاکار  ئازادیی 
دابین دەکا و هەر کەس مافی هەیە هەر چی 
پێی خۆشە بیکا. لە واڵتێکدا ئازادیی تەواو 
ژیانی  کــەس  هــەر  بێگومان  دابــیــن کــرابــێ، 
سامان  خۆی  سەلیقەی  و  مەیل  بە  خۆیی 
جۆراوجۆرەکان  سەلیقە  لەوێدا  واتە  دەدا؛ 
دێموکراسی  پێیە  ــەم  ب دەنــوێــنــن.  خــۆیــان 
یەکێک لە جوانترین حکوومەتەکانە، چونکە 

پڕ  و  ڕەنــگــاوڕەنــگ  جلوبەرگێکی  وەکـــوو 
نیشانە و  تەواوی  وایە کە  نیگار  نەخش و 
تایبەتمەندییەکانی ئینسانی تێدا دەبینرێ. بەم 
پێیە، زۆربەی خەڵک بۆ وێنە ژنان  و مندااڵن 
لەم  چێژ  تێگەیشتنیان  ئاستی  گوێرەی  بە 
وەردەگــرن  دڵڕفێنە  و  ڕەنگاورەنگ  دیمەنە 
و، لە ڕاستیدا دێموکراسی وەکوو جوانترین 
دووهەمین  دەکــەن.  پێناسە  حکوومەتەکان 
نیشانەی تایبەت بە دێموکراسی، دیتنەوەی 
سێهەمین  لـــەودایـــە.  ــخــواز  دڵ حــکــوومــەتــی 
بێسەروبەرەیی  دێموکراسی  تایبەتمەندیی 
کەس  هیچ  ــەکــەوە  الی لــە  چونکە  ــە،  ــای ڕەه
وەئەستۆ  سیاسی  ئەرکێکی  ناکرێ  ناچار 
لە  ئەنجامدانیدا  لە  ئەگەر  تەنانەت  بگرێ، 
الیەکی  لە  بێ.  شارەزاتر  کەسیش  هەموو 
مل  نییە  مەجبوور  کەسێک  هیچ  دیــکــەوە 
نییە.  ئــەو  مەیلی  بــە  کــە  بــدا  حوکمێک  بــۆ 
دەزانــێ  خــۆی  ئەرکی  بە  کەسێک  نە  واتــە 
مــەیــدانــی شەڕ  بــۆ  دیــکــە  وەکـــوو خەڵکی 
بچێ یان ئەگەر گرێبەستی ئاشتی بەسترا،  
تایبەتمەندیی  دوایین   ]...[ بێ.  پابەند  پێی 
ڕاهێنان  لــە  ــی  ــازادڕەوشــت ئ دێــمــوکــراســی، 
بەکەمزانینی  و  الوان  پــەروەردەکــردنــی  و 
لەم  کۆمەڵگەدایە.  سەرەکییەکانی  بنەما 
بەربژێری  کە  نــادا  بــەوەی  بایەخ  حاڵەتەدا 
حکوومەت چۆن پەروەردە کراوە و چ کار 
بەسە  ئەوەندە  هەر  هەبووە،  پیشەیەکی  و 
ئیدیعای خۆشەویستیی نەتەوەکەی بکا. بەم 
حکوومەتێکی  لە  شکڵێك  دێموکراسی  پێیە 
کە  ڕەنگاوڕەنگە،  و  بێسەروبەرە  »دڵڕفێن، 
یەکسانی هەم لە نێوان ئەوانەی بەرامبەرن 
و هەم ئەوانەی نابەرامبەرن دابین دەکا«.   
ــوون، دێــمــوکــراســی  ــالت ــەف ــە بــــاوەڕی ئ ب
ــەرەو  بــەهــۆی زێـــدەڕۆیـــی لــە ئـــــازادی بـ
لە  توونابوون دەڕوا.  هەروەها زێدەڕۆیی 
ئازادی دەبێتە هۆی گۆڕانکاریی دێموکراسی 
و پێداویستی بە دەستەاڵتدارێکی سەرەڕۆ. 

بەگشتی »ئەفالتوون دژایەتییەکی توندی 
ئەو  هــەیــە،  ئاتێنی  دێــمــوکــراســیــی  ــەگــەڵ  ل
دێموکراسییەی لە ساڵی٣٩٩ پ. ز. بڕیاری 
ســوقــراتــی  ــە  واتـ مــامــۆســتــاکــەی  کوشتنی 
ــوون زۆرتـــر  ــالت ــەف ــۆ ئ دا. دێــمــوکــراســی ب
بیروباوەڕی  بنەمای  لەسەر  سیستمێکە  
تێگەیشتن،  بگۆڕی جەماوەری خەڵک، نەک 
ــە.  ــی الوانـ ــداچــوون ــەالڕێ هــەروەهــا هــۆی ب
قاڵبی  لــە  ــاردا  ــۆم ک کتێبی  لــە  ئــەفــالتــوون 
ــرات، بــە زمانی  ــژی خــۆی و ســوق وتــووێ
یەکێک  وەکــوو  دێموکراسی  مامۆستاکەی 
ــا.  دەک پێناسە  ڕێــژیــمــەکــان  خــراپــتــریــن  لــە 
پیاوی  نامیلکەی  لە  هــەروەهــا  ئەفالتوون 
وەکوو  دێموکراسی  )دولتمرد(دا،  دەوڵــەت  
بێ قانوون  ڕێژیمێکی  نموونەی  باشترین 
هیچ  بەجێهێنانی  توانای  کە  دەکــا  پێناسە 
کارێکی گەورەی بە باش و خراپەوە نییە.« 
لە  هەژار  خەڵکی  بەشداریی  ئەفالتوون   
پارلماندا  وەکوو کێشە و عەیبێک دەبێنێ و 
پێی وایە هەژاران بەپێی هەژاریی فەرهەنگی، 

لە بڕیارداندا تووشی هەڵە دەبن. هێرۆدۆت 
پێوەندییەدا  لەم  یوونانیش  مێژوونووسی 
پێی وایە »ئەگەرچی لە دێموکراسیدا هەموو 
بەاڵم  یەکسانن،  یاسادا،  بەرامبەر  لە  کەس 
دەتوانێ  ئاسانی  بە  کە  لەوەدایە  گرفتەکە 
ببێتە مۆبوکراسی یان حکوومەتی نەزان و 
دڵنیاییەوە حکوومەتی  بە  و،  نالێهاتووەکان 
زانـــا و کــەســە لــێــهــاتــووەکــان، بــاشــتــرە لە 

حکوومەتی نەزانەکان.«
»دەستەاڵتی  بە  دێموکراسی  ئەرەستوو، 
هەمووان لەسەر هەر کەس و هەر کەسیش 
هــەمــووان«  ســەر  لــە  بگۆڕ  چەشنێکی  بــە 
ڕێژێمێکە  چەشنە  دێموکراسی،  دەزانـــێ. 
بەرژوەندیی  بۆ  لەوێدا  خەڵک  زۆربــەی  کە 
ــە الیــەکــی  ــەن. ل ــ ــان حــکــوومــەت دەکـ ــۆی خ
دیکەشەوە چونکە زۆرینەی خەڵک فەقیر و 
هەژارن و تەنیا چەند کەسێک خاوەنی ماڵ 
حکوومەتی  دێموکراسییە،  ئەم  سامانن،  و 

هەژارانە. 
باس  کتێبی »سیاسەت«دا  لە  ئەرەستوو 
لە ٣ حکوومەتی پاشایەتی، ئاریستۆکراسی 
پاشایەتی،  حکوومەتی  دەکــا.  کــۆمــاری  و 
لەبەرچاو  گشتی  بەرژوەندیی  حکوومەتێکە 
بێ.  تاکە کەسێکدا  فەرمانی  لەژێر  بگرێ و 
ئــاریــســتــۆکــراســی حــکــوومــەتــی گــرووپــێــک 
ــن کــەســەکــانــە و ئــامــانــجــی  ــری ــاشــت ــە ب لـ
مسۆگەرکردنی باشترین شتەکان بۆ واڵت و 
دانیشتوانیەتی. بەاڵم حکوومەتێک کە گرینگی 
بە خێر و قازانجی هەمووان بدا و بە دەستی 
هەڵگری  دەبــێ  هەر  بچێ،  بەڕێوە  زۆرینە 
ئەو ناوە بێ کە بە شێوەیەکی گشتی لەسەر 
»پۆلیتییە«  ئەویش  حکوومەتەکانە،  هەموو 
ــاوەڕی ئــەرەســتــوو ئەم  ــ ــارە[.  بــە ب ــۆمـ ]کـ
الڕێدا  بە  جاروبار  سێ چەشنە حکوومەتە 
دەبێتە  پاشایەتی  حکوومەتی  و،  دەڕۆن 
ئاریستۆکراسی  ستەمکار.  حکوومەتێکی 
دەبێتە  ــاری  ــۆمـ و،کـ ئــۆلــیــگــارشــی  دەبــێــتــە 

بەرژوەندیی  تەنیا  ئۆلیگارشی  دێموکراسی. 
تەنیا  دێــمــوکــراســیــش  و  ــان  ــدەک ــەن ــەم دەوڵ
و  دەگرێ  لەبەرچاو  هــەژاران  بەرژوەندیی 
بەرژوەندیی  بۆ  حکوومەتانە  لەم  کام  هیچ 
گشتی تێ ناکۆشن.  بە باوەڕی ئەرەستوو 
دەستی  بە  کە  حکوومەتێکە  دێموکراسی 

هەژاران بەڕێوە دەچێ.
باس  ســیــاســەتــدا  کتێبی  لــە  ئــەرەســتــوو 
چەشنی  ــا:  دەک دێموکراسی  چەشنی   ٥ لە 
یەکەمی دێموکراسی لە هەموو چەشنەکانی 
دیکە لە بنەمای یەکسانی نیزیکترە و یاسا، 
هەژاران سەرتر لە دەوڵەمەندەکان نابینێ و 
هیچ کامیان بەسەر یەکدا زاڵ ناکا، بەڵکوو 
هەموویان یەکسان و هاوسەنگ دەبینێ. لە 
هەبوونی  دێموکراسیدا  دووهەمی  چەشنی 
سامان  و  سەروەت  دیاریکراوی  ڕادەیەکی 
هەرچەند کەمیش بێ، شەرتی وەدەستهێنانی 
پلە و پایەی دەوڵەتییە. لە چەشنی سێهەمدا 
هەر شارۆمەندێک کە عەیبێک لە ڕەچەڵەکیدا 
نەبێ، دەتوانێ بە حکوومەت بگا، بەاڵم یاسا 

بااڵترین داوەرە. لە چەشنی چوارەمدا هەر 
کەس شارۆمەند بێ، مافی وەرگرتنی پلە و 
پایەی هەیە، بەاڵم دیسان یاسا بەسەر تەواوی 
کاروبارەکاندا زاڵە. لە چەشنی پێنجەمدا هەر 
ئەو ڕێسایانەی ]چەشنی چوارەم[ لە جێگەی 
خۆیان دان، بەاڵم لە جێگەی یاسا، کۆمەاڵنی 
بەدەستەوەیە  دەستەاڵتیان  ئاسایی  خەڵکی 
و  یاسا بە بڕیارەکانی ئەنجومەنی نوێنەران 
ئەرەستوو  بــاوەڕی  بە  هەڵدەوەشێتەوە.  
زۆربــــەی ڕێــژیــمــەکــان دێــمــوکــراتــیــک یــان 
سنوورێکی  لەوان  کام  هەر  و  ئۆلیگارشین 
پێیە  بــەم  هەیە،  بەخۆیان  تایبەت  تەسکی 
باشترین ڕێژیم دەکرێ خاوەنی تێکەاڵوێک 
بێ.    ڕێژیمە  دوو  ئەم  تایبەتمەندییەکانی  لە 
لە ڕاستیدا پێناسەی ئەرەستوو پێوەندی بە 
واتە ٤٠٠  ئاتێن،  لە  دێموکراسی  ئەزموونی 
دێموکراسیی  لە  هەیە.  زایینەوە  پێش  ساڵ 
ئــاتــێــنــیــدا دەبــــوو شـــارۆمـــەنـــدان بــە نۆبە 
بن.  خەڵک  یــان  گــەل  پارلمانی  بەشداریی 
حکوومەتی  یــان  دێموکراسی  لە  مەبەست 
نەک  دەســەاڵت«  »سەرچاوەگرتنی  خەڵک 
خەڵکەوەیە.  خــودی  لە  بەڵکوو  دەرەوە،  لە 
لە  خەڵک  پارلمانی  ئەندامەکانی  یوونان  لە 
و  ژنــان  هاتبوون-  پێک  یوونانی  هــەزار   ٣
کۆیلەکانی تێدا نەبوون-، کە هەر سێ مانگ 
جارێک دەگۆڕدران. نێوەرۆکی دێموکراسیی 
ئاتێنی نەک ئازادیی بیروهزری تاک، بەڵکوو 
لە حکوومەتی خەڵک  بەرگریی بێ ئەم الوال 
لە ڕێگای بریاردانی خەڵک لە پارلمان بوو. 
هــەر لــەبــەر ئـــەوەش بــوو کــە ســوقــرات بە 
هۆی ڕەخنەگرتن لە دێموکراسی، ناچار بە 

خواردنی ژەهر کرا.  
مۆنتسکیۆ  ڕۆشنگەریدا،  ســەردەمــی  لە 
جــیــاکــردنــەوەی  ــڕای  وێـ بیرمەندە  ــەوەڵ  هـ
ــان، ڕاپــــەڕانــــدن  ــ ــادان ــاســ ــ دەســـتـــەاڵتـــی ی
بنەمای  وەکــوو  دادوەری  و  )بەرێوەبردن( 
سەرەکیی دێموکراسی، دژایەتیی لەگەڵ هەر 
مۆنتسکیۆ  دەکا.  کۆمار  لە  شکڵێک  چەشنە 

بۆ  بێ  هۆیەک  دەتوانێ  کۆمار  وابــوو  پێی 
ئەمالوالی  بێ  دەسەاڵتی  بە  گەیاندن  زیان 

دێموکراسی.
 لە ڕوانگەی مۆنتسکیۆوە دەستەاڵتی کۆی 
میللەت، شێوەی حکوومەتی دێموکراسی لە 
لە  لە دێموکراسیدا میللەت  جمهووریەتدایە، 
لە الیەکی دیکەوە  الیەکەوە دەستەاڵتدار و 
دەستەاڵتدار  ناتوانێ  میللەت  فەرمانبەرە. 
ــگــی خــۆیــەوە  ــای دەن ــگ ــە ڕێ ــەر ل ــەگ بـــێ، م
پێیە  بــەم  میللەت.  ئــیــرادەی  لە  بریتییە  کە 
و  میللەتە  خـــودی  هــەر  میللەت  ــرادەی  ــی ئ
یاسایانەی  ئەو  حکوومەتانەدا،  چەشنە  لەم 
بنەمای  دەکـــەن  دابــیــن  دەنــگــدان  مافی  کــە 
ئەوانن.   بنەڕەتیی  یاسا  ڕاستیدا  لە  و  کار 
بە  بەپاکی(  )مــانــەوە  »تــەقــوا«  مۆنتسکیۆ 
مەرجی سەرەکی بۆ حکوومەتێکی کۆماری 
و دێموکراسی دەزانــێ  و هەوڵی ئەوانەی 
زایینی  ١٧ی  ســـەدەی  لــە  دەیانویست  کــە 
بکەن،  دابــیــن  بریتانیادا  لــە  دێــمــوکــراســی 
بەهۆی نەبوونی تەقوا، بە کارێکی بێهوودە 

لە  مۆنتسکیۆ  مەبەستی  دەدا.   قــەڵــەم  لــە 
یەکسانی   بە  هۆگری  واڵتپارێزی،  »تەقوا« 
کۆمار  بە  هۆگری  کۆمارە.   بە  هۆگری  و 
لە دێموکراسیدا، هەر ئەو خۆشەویستییەی 
دێموکراسییە و خۆشەویستیی دێموکراسی 
هـــەمـــان خــۆشــەویــســتــیــی بـــەرامـــبـــەری و 
مۆنتسکیۆوە  ڕوانـــگـــەی  ــە  ل یــەکــســانــیــە.  
کات  زۆربــەی  حکوومەتێک  هەر  گەندەڵیی 
دەست   بنەماکانیەوە  بەاڵڕیداچوونی  لەگەڵ 
دوو  لە  دێموکراسی  بنەماکانی  و  پێدەکا 
کە  کاتێک  یەکەم،  دەچن.  الڕێدا  بە  حاڵەتدا 
دووهەم،   ، و  بچێ  لەنێو  بەرابەری  ڕۆحی 
ــەری تــووشــی  ــەرابـ ــەی ڕۆحـــی بـ ــات ئـــەو ک
لەگەڵ  بیەوێ  کەس  هەر  و  بێ  زێدەڕۆیی 
دەوڵــەت  ســەرەوەی  پیاوانی  و  بەرپرسان 
ــەری  ــوەب ــەڕێ ــە ب ــان ک ــەورەکـ ــەورە گـ ــ و گ
حاڵەتی  بــن.   )یەکسان(  یەک  وەک  واڵتــن، 
حکوومەتێکی  بـــەرەو  حــکــوومــەت  یــەکــەم، 
ســەرەڕۆ   دەستەاڵتێکی  و  ئاریستۆکراتی 
دیسان  دیکە  ئــەوەکــەی  و،  ــا  دەک پەلکێش 
دەکێشرێ  توندتر  سەرەڕۆییەکی  ــەرەو  ب
بە  مەگەر  ناچێ  لەنێو  سەرەڕۆییە  ئەم  و 

سەرکەوتنی دوژمنە بیانییەکان. 
ژان ژاک ڕۆسۆ پێی وایە لە جیهاندا هیچ 
مانای  بە  دێموکراسی  حکوومەتی  کاتێک 
لەبەر  ڕاستەقینەی خۆی نەبووە و ناشبێ، 
ئەوەی ئەمە بە پێچەوانەی سیستمی ئاساییە 
بدا  فەرمان  میللەتێک  خەڵکی  زۆرینەی  کە 
ناکرێ  هەروەها  بێ.   فەرمانبەر  کەمینە  و 
بڕیاردان  بۆ ڕاوێژکردن و  خەڵکی، ڕۆژانە 
بەم  بیانەوێ  ئەگەر  و  ببنەوە  کۆ  پێکەوە 
هەڵبژێرن،  کۆمیسیۆنەکان  مەبەستەش 
کاروبارەکان  بەڕێوەبردنی  شێوەی  ئیدی 
دەگۆڕدرێ.  ڕۆسو بۆ هەبوونی دێموکراسی 

ئەم هەلومەرجانە بە پێویست دەزانێ:
١.  هەبوونی واڵتێکی چکۆلە کە حکوومەت 
بتوانێ لەوێدا خەڵکی بە هاسانی کۆکاتەوە 

و هەموو یەکتری بە باشی بناسن. 
ســادە  زۆر  نەریتی  و  داب  ــادەت،  عـ   .٢
مەسەلە  ئەو  سەرهەڵدانی  لە  پێشگری  بۆ 
ــاس و  ئـــاڵـــۆزانـــەی کــە پــێــویــســتــیــان بــە بـ

لێکدانەوەی دوور و درێژ هەیە.
٣.  هەتا ئەو جێگایەی دەکرێ یەکسانی لە 
پلە و پایە و داراییدا هەبێ، چونکە بەرابەری 
لە ماف و دەستەاڵتدا دەوامێکی وەهای نابێ. 
ناز  کەمێک  هــەبــوونــی  ــان  ی نــەبــوون    .٤
نیعمەت  و  نــاز  چونکە  ژیــان.   نیعمەتی  و 
ورووژێــنــەری  یان  ســەروەتــە،  ئاکامی  یان 
نیعمەت  نــازو  ســـەروەت.  کۆکرکردنەوەی 
ــووشــی گــەنــدەڵــی  دەوڵــەمــەنــد و فــەقــیــر ت
ناز  ئەو  هەبوونی  لەبەر  دەوڵەمەند  دەکــا، 
حەسرەتی  بەهۆی  فەقیریش  و،  نیعمەتە  و 
نەبوونی ئەو ناز و نێعمەتە. ناز و نیعمەت 
نیشتمانی  مــرۆڤ  کە  ئــەوەی  هۆی  دەبێتە 
و  خۆی  ئاسوودەیی  بە  گەیشتن  بۆ  خۆی 
پێش  نیعمەت  و  ناز  بفرۆشێ.  خۆپەرستی 
بە مل ڕاکێشانی خەڵک لە دەوڵەت دەگرێ 

کەسانی  کۆیلەی  دەکاتە  لــەوان  بەشێک  و 
دیکە و دەیانکاتە گوێڕایەڵی بیروڕای باو و 

ڕێوشوێنی سەردەم.
مۆنتسکیۆ  ــاوی  ن هێنانی  بەبێ  ڕۆســۆ   
ڕەخنەی لێ دەگرێ و دەڵی »بەم هۆیەوە 
یەکێک لە نووسەرە بەناوبانگەکان، »تەقوا« 
دەزانــێ.  کــۆمــاری  حکوومەتی  بنەمای  بە 
مەرجەکانی  لــە  یــەک  هیچ  ــەوەی،  ئـ لــەبــەر 
ئەم  بــەاڵم  نایەن.  وەدی  بێتەقوا  ســەرەوە 
ڕوونی  تــەواو  بیرێکی  گەورەیە  نووسەرە 
نییە. ئەو لەوە نەگەیشتووە، کە دەستەاڵتی 
هەموو  لە  حکوومەت  ســەرەوەی  حاکمانی 
لەسەر  واڵتێک  هــەر  هاوچەشنە.  جێیەک 
لە  بناغەکەی  پێکهاتبێ،  بنەمایەکی دروست 
سەر تەقوا دانراوە. بەاڵم شکڵی حکوومەت 
کەم و زۆر دەست لەم پرەنسیپە وەردەدا.  
ــۆ بــۆچــوونــێــکــی ئــەرێــنــی  بــەگــشــتــی ڕۆســ
لەسەر دێموکراسی نییە و وتەی یەکێک لە 
پیاوانی پایەبەرز و پەرێزخاوێنی لەهێستان 
)پۆلۆنیا( بەرامبەر بە پارلمانی شۆڕای واڵت 
تەواوی  بە  »ئازادیم  دەڵێ:  کە  دەگێڕێتەوە 
خۆشترە  پــێ  گەلێک  مەترسییەکانیەوە 
ئاسوودەیی ».  بە  تێکەڵ  کۆیلەتییەکی  لە 
و  خوداکان  لە  میللەتێک  جیهاندا  لە  ئەگەر 
بوایە، من حکوومەتی  فریشتەکان دروست 
دێموکراسیم هەڵ دەبژارد. حکوومەتێک بەم 

کامڵی و باشییە بە کەلکی ئادەمیزاد نایە. 
 ١٩ ــەدەی  سـ گـــەورەی  بیرمەندی  دوو 
بابەتەکانی  لــە  ئینگێلس  و  مــارکــس  واتــە 
خۆیاندا کەمتاکورتێک باسی دێموکراسییان 
ــارەی  کـــردوە. بــیــروبــاوەڕی مــارکــس لــە ب
نووسراوەکانی  بەگوێرەی  دێموکراسییەوە 
مارکس  ــوە.  ــات ه بــەســەردا  زۆر  ــی  ــۆڕان گ
لــە ســـەرەتـــادا لــەژێــر کــاریــگــەریــی ڕۆســۆ 
هەروەها  ڕاستەوخۆ،  دێموکراسیی  لەسەر 
ــەرایــەتــی«  ــن ــوێ ــی »ن ــەوەی خــاڵ ــردنـ ــکـ ڕەتـ

پاشان  کـــردوە.  پێداگری 

دێموکراسی و چەشنەکانی
)دێموکراسی لە ڕوانگەی فیلسووف و سیاسەتوانەکانەوە(

 )2-4(
د. کامران ئەمین ئاوە
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شکانی کۆمۆنی پاریس زۆر جار پێداگری 
پارلمان  دێموکراسیی  پێویستیی  لــەســەر 

دەکا.« 
لە  ئینگێلس  و  مارکس  ڕوانــگــەی  بەپێی 
١٨٤٧ز.  ساڵی   لە  کۆمۆنیست  مانیفێستی 
گەیشتنی پرۆلتاریا بە پلەی چینی دەستەاڵتدار 
هەوەڵین  دێموکراسی،  هێنانی  وەدەســت   و 
هەنگاوی شۆڕشی کرێکارییە.  ئەوان پێیان 
وابوو کاتێک پرۆلتاریا لە ڕێگای شۆڕشەوە 
دەبێتە چینی دەستەاڵتدار، لەو کۆمەڵگەیەی 
ــۆرژوازی  بـ کۆنی  کۆمەڵگەی  جێگری  کــە 
کەسێک  هەر  ئازادیی  گەشەسەندنی  بووە، 

شەرتی گەشەسەندنی ئازادیی هەمووانە.  
ــی  ــەران ــن دامــەزرێ بــــاوەڕی  ــە  ب بەگشتی 
مارکسیزم، دێموکراسیی ڕاستەقینە کاتێکە، 
دەستەاڵتی  واتـــە  پــرۆلــتــاریــا  دیکتاتۆریی 
زاڵ  کەمینەدا  بەسەر  کۆمەڵگە  زۆریــنــەی 
بـــۆرژوازی،  ــەتــی  دەوڵ تێکشکاندنی  و  بــێ 
سەرەتای ئەم ڕەوتەیە. مارکس و ئینگێلس 
دیکەدا،  نــووســراوەی  زۆر  و  مانیفێست  لە 
وێڕای گرینگی دان بە بەکارهێنانی زەبر و 
ــۆڕژوازی،  ب دەوڵەتی  ڕووخاندنی  بۆ  زۆر 
ــەت لە  ــ ــوگــۆڕی ئــاشــتــیــخــوازانــەی دەوڵ ــاڵ ئ
واڵتێکی دێموکراتیکیش  بەهۆی دێموکراسیی 

بۆرژوازییەوە بە دوور لە ڕاستی نازانن. 
»مارکس لە ساڵی ١٨٧٢ پاش کۆنگرەی 
کرێکاران  ئاشتیخوازانەی  گەیشتنی  الهە« 
و  ئەمریکا  بریتانیا،  لە  ئامانجەکانیان  بە 
ساڵی  لە  مارکس  ناکاتەوە.«  ڕەت  هۆلەند 
١٨٧٨ دەبێژێ: »ئەگەر بۆ وێنە لە ئینگلیس، 
یان واڵتە یەکگرتووەکاندا، چینی کرێکار لە 

لە  دەنگی زۆرینە  بتوانێ  بێ،  بارودۆخێکدا 
لە  دەتوانێ  بێنێتەوە،  کۆنگەرەدا  و  پارلمان 
بەربەستی  لە  خــۆی  قانوونییەوە،  ڕێگای 
پێشگری  ــە  ک دەزگـــایـــانـــەی  ئـــەو  و  یــاســا 

پێشکەوتنیانە، ڕزگار بکا. 
ــەی حــیــزبــی  ــ ــام ــ ــەرن ــ ــی ب ــی ــشــەک ــێ ــە پ ــ ل
 ١٨٨٠ ساڵی  لــە  کــە  فــەڕانــســە  کرێکارانی 
نووسرابوو،  مارکسدا  کاریگەریی  لەژێر 
ئامرازەکان  تــەواوی  بەکارهێنانی  لە  باس 
الیــەن  لــە  گشتی  ڕاپرسیی  لـــەوان  یــەک  و 
ــە ئــامــرازێــک کە  پــرۆلــتــاریــاوە دەکـــرێ، وات
بکرێتە  دەهات  بەکار  فریوکاری  بۆ  پێشتر 
ئامرازێک بۆ ڕزگاری. ئینگێلس چەند ساڵ 
سەرکەوتن  مانیفێست،  نــووســرانــی  پــاش 
وەکوو  دێموکراسی  و  گشتی  ڕاپرسی  لە 
خەباتی  پڕبایەخەکانی  ئــەرکــە  لــە  یەکێک 
پرۆلتاریا پێناسە دەکا.«  هەروەها لە بابەتی 
سۆسیال- بەرنامەی  گەاڵلەی  لە  »ڕەخنە 
لە  زایــیــنــی،   ١٨٩١ ساڵی  لــە  دێموکراتیک 
کۆمارە دێموکراتیکەکانی فەڕانسە، ئەمریکا 
بریتانیا،  وەکوو  پاشا یە تییەکانی  ڕێژیمە  و 
کاتێک  نــوێ،  بۆ  کــۆن  کۆمەڵگەی  گــۆڕانــی 
زۆرینەی  پشتیوانیی  بە  تــەواو  دەستەاڵتی 
بە  بێ،  خەڵکدا  نۆێنەرانی  دەستی  لە  گەل 

دوور لە ڕاستی نازانێ. 
ــک لـــە ڕێـــبـــەرانـــی  ــێ ــەک ــێــســکــی ی ــۆت کــائ
هەبوونی  وێڕای  دووهەم،  ئەنتێرناسیۆنالی 
خەباتی  بۆ  مەرجێک  وەکــوو  دێموکراسی 
خەباتی  چەشنی  لە  پرۆلتێری  چینایەتیی 
ــا: ئـــەگـــەر ]لــە  ــ ــاژە دەکـ ــامـ ــاوەری ئـ ــ ــەم جــ
کۆمەڵگەدا[ دێموکراسیی بێ شەرت و مەرج 

و دێموکراسیی ڕەسەنیش نەبێ، النی کەمێک 
لە دێموکراسی بۆ ڕێکخستن و ڕۆشنگەری 
کائۆتێسکی،  پێویستە.   جــەمــاوەردا  لەنێو 
زۆرینە  ســەروەریــی  وەکــوو  دێموکراسی 
پێناسە دەکا و هاوکات ئەمەی قبووڵ نییە کە 
کەمینە بێ  پارێزگار دەمێنێتەوە.  بە باوەڕی 
دەستەاڵتداریی  دێموکراسی،  کائۆتێسکی 
زۆرینەیە، بەاڵم زۆرینە تووشی گۆڕانکاری 
دێ و هیچ ڕێژیمێک لە دێموکراسیدا ناتوانێ 
تەنانەت  ــێ.  ب هەتاهەتایی  حکوومەتێکی 
لە  بەتایبەتی  چینەکان  هێزی  هاوسەنگیی 
نەگۆڕ  شتێکی  سەرمایەداریدا  ســەردەمــی 
لە  خێراتر  گەلێک  حیزبەکانیش  هێزی  نییە. 
 هێزی چینەکان تووشی ئاڵوگۆڕ دێ و، ئەمە 
بە  گەیشتن  بۆ  دێموکراسیدا  لە  حیزبەکانن 
دەسەاڵت، ملمالنێ دەکەن.  چینێک دەتوانێ 
بکا،  ناتوانێ حکوومەت  سەروەر بێ، بەاڵم 
ئەمە  و  بێشکڵە  جەماوەرێکی  چین  چونکە 
بکا.  حکوومەت  دەتوانێ  ڕێکخراوەیە  تەنیا 
لە دێموکراسیدا ئەمە حیزبەکانن حکوومەت 
ــرێ وەکـــوو  ــاک ــەن. بـــەاڵم حــێــزبــێــک ن ــ دەکـ
لە  بگیرێ.   لەبەرچاو  چینێک  هاوسەنگی 
پرۆلتاریا  دیــکــتــاتــۆریــی  لــەگــەڵ  پــێــوەنــدی 
لە  مارکس  مەبەستی  وایە  پێی  کائۆتێسکی 
دیکتاتۆری نەک شکڵی حکوومەتی، بەڵکوو 
ــەر شوێنێکدا  لــە ه وەزعــێــکــە کــە دەکـــرێ 
بەدەستەوە  سیاسی  دەستەالتی  پرۆلتاریا 
دیکتاتۆری،  لە  مەبەست  کاتێک  و،  بگرێ  
چەشنە  بەڵکوو  ســەروەری  وەزعێکی  نەک 
شکڵێکی حکوومەتی بێ، ئەو کاتە دەکرێ باس 
ڕێکخراوەیەک  یان  کەسێک  دیکتاتۆریی  لە 

پرۆلتاریا  دیکتاتۆریی  نــەک  ــە  وات بــکــڕێ، 
بە  پرۆلتێری.   حیزبی  دیکتاتۆریی  بەڵکوو 
پرۆلتاریا  دیکتاتۆریی  کائۆتێسکی،  باوەڕی 
پرۆلتاریا  دەســتــەاڵتــداریــی  تەنیا  دەتــوانــێ 
لەسەر بناغەی دێموکراسی بێ.  بۆچوونی 
پــرۆلــتــاریــا  دیــکــتــاتــۆریــی  ــە  ل کائۆتێسکی 
و  لێنین هەبوو  لەگەڵ  جیاوازییەکی زۆری 
دامەزراندنی  شێوەی  لە  توندی  ڕەخنەی 

کۆماری شۆڕایی سۆڤیەت دەگرت.
لە  چــەواشــەکــاری  بە  کائۆتێسکی  لێنین 
بەتایبەتی  و  ئینگێلس  و  مارکس  بیروڕای 
پرۆلتاریا  دیکتاتۆریی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
لێنین »هەتا  بـــاوەڕی  بــە  ــا.  دەکـ تــاوانــبــار 
کۆمەڵگەدا  لــە  جــۆراوجــۆر  چینی  کاتێک 
دێموکراسیی  لە  باس  دەکــرێ  تەنیا  هەبێ، 
لە  ئــەوەی  ڕەســەن.  نەک  بکرێ،  چینایەتی 
دێموکراسیی  ئەوە  هەیە  پێشینەی  مێژوودا 
و،  فیۆدالیزم  جێگرەوەی  کە  بۆرژوازییە 
جێگیرەوەی  کە  پرۆلتێرییە  دێموکراسیی 
دێموکراسیی  بــۆرژوازیــیــە.   دێموکراسیی 
ــەوەی بــە بـــەراوەرد  ــڕای ئـ بــــۆرژوازی وێـ
نێوەڕاست  سەدەکانی  سیستمەکانی  لەگەڵ 
بەاڵم  مێژووییە،  گــەورەی  دەستکەوتێکی 
و  کلک  تەسک،  دێموکراسییەکی  هەمیشە 
خەڵەتێن  خــەڵــک  و  ساختەکار  گــوێــکــراو، 
حوکمی  دەوڵــەمــەنــدەکــان  بــۆ  دەمێنێتەوە. 
هـــەژاران  بــۆ  و  هــەیــە  بــەریــنــی  بەهەشتی 
حوکمی داو و فریو.  حکوومەتی شۆڕایی 
وەکوو چەشنێک لە دێموکراسیی پرۆلتێری، 
وەها بۆتە هۆی گەشەکردن و پەرەسەندنی 
خەڵک  بــەرچــاوی  زۆریــنــەی  دێموکراسیی 
هەتا  کە  زەحمەتکێشان،  و  چەوساوە  واتە 
ئێستا نموونەی لە جیهاندا نەدیتراوە.  لێنین، 
پاش  ئەویش  »دەوڵــەت«  فۆڕمی سیاسیی 
کامڵترین  وەکــوو  سۆسیالیستی  شۆڕشی 
ــا و  ــ ــمــوکــراســی  پــێــنــاســە دەک چــەشــنــی دێ
ــێ: »دێــمــوکــراســیــش دەوڵـــەتـــە و بــەم  ــ دەڵ
کۆتایی  دەچــێ،  لەنێو  دەوڵــەت  کاتێک  پێیە 
و  دەوڵـــەت  واتــە  دێ.   دێموکراسیش  بــە 

ــن و  ــەک دێـ ــمــوکــراســی شــانــبــەشــانــی یـ دێ
پێکەوەش لەنێو دەچن.

دیکتاتۆریی پرۆلتاریا لەگەڵ پەرەسەندنی 
یەکەم  بۆ  ئەویش  دێموکراسی،  بەرچاوی 
ــەک بۆ  ــکــی ، نـ ــار بـــۆ هــــــەژاران و خــەڵ جـ
دەوڵەمەندەکان دەبێتە هۆی زەوتکردنی یەک 
زەنجیرە ئازادی لە ستەمکار و چەوسێنەر 
ــێ ئێمە ئــەوان  و ســەرمــایــەدارەکــان.« دەب
سەرکوت بکەین هەتا کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی 
ئازاد  بەکرێگیراویی  و  کۆیلەتی  بەندی  لە 
ــێ خــۆڕاگــریــی ئـــەوان بــە زەبــر  بــکــرێ. دەب
لەو  بێگومان  و،  بشکێندرێ  تێک   زۆر  و 
ــوت و بــەکــارهــێــنــانــی زۆر  جــێــیــەی ســەرک
هەیە، ئازادی و دێموکراسی لێ نییە.  لێنین 
»هەتا  دەکــا  ئێنگێلس  وتەیەکی  بە  ئاماژە 
کاتێک پرۆلتاریا پێویستی بە دەوڵەت هەیە، 
بۆ  بەڵکوو  ئازادی  بۆ  نەک  داواکارییەکەی 
سەرکوتی دوژمنەکانیەتی و، کاتێکیش بکرێ 
باس لە ئازادی بکرێ، ئیتر دەوڵەت بە مانای 
ڕاستەقینەی خۆی نەماوە.  دێموکراسی بۆ 
بە  و سەرکوتی  الیەک  لە  زۆرینەی خەڵک 
زەبر و زۆری چەوسێنەران و ئەوانەی کە 
ستەم لە خەڵکی دەکەن، یانی بێبەشکردنی 
ئەوان لە دێموکراسی لە الیەکی دیکەوە – 
ئەوەیە گۆڕانکاریی دێموکراسی لە سەردەمی 
تێپەڕین لە سەرمایەدارییەوە بۆ کۆمۆنیزم.  
کاتێکیش لە کۆمەڵگەی کۆمۆنیستیدا چینێک 
نامێنێ واتە پێوەندیی ئەندامەکانی کۆمەڵگە 
بەرهەمهێنان  کۆمەاڵیەتیی  ئامرازی  لەگەڵ 
جیاوازییەکی نامێنێ« دەوڵەت لەنێو دەچێ 
ئازادی بکرێ. تەنیا لەم  لە  و دەکرێ باس 
ڕاستیدا  لە  دێموکراسی  کە  سەردەمەدایە 
بەتەواوی و بەبێ هیچ ئاوارتەیەک مسۆگەر 
توونابوون  ڕێگای  دێموکراسی  و  دەکــرێ 

دەگرێتە بەر. 
***

ــەدا  ــام ڕۆژن ئەرشیڤی  لــە  ــان  ســەرچــاوەک  *
پارێزراون

درێژەی 

دێموکراسی و چەشنەکانی

ترس لە خەباتی جەماوەریی خەڵکی کوردستان و
 شەپۆلێکی نوێی گرتن و پیالنگێڕی

یـــەک مانگی  بـــە  نــیــزیــک  ــاوەی  ــ لـــە مـ  
گرتنی  ــە  ل نـــوێ  شەپۆلێکی  ــردوودا  ــ ــ ڕاب
مەدەنی  و  فەرهەنگی  سیاسی،  چاالکانی 
لە زۆربەی شار و ناوچەکانی کوردستان  
لە الیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیمەوە 
نێوەنێوە  ئێستاش  تا  و  پێکردوە  دەستی 
ئــیــدارەی ئیتالعاتی  ــژەی هــەیــە.  هــەر درێـ
ئیتالعاتی  و  ئیتالعات  وەزارەتـــی  سەربە 
سەر بە سپای پاسدارانی ڕێژیم لە زۆرێک 
بەشینەوەی  بە  کوردستان  شارەکانی  لە 
لەو  ئەمنیەتی  بێبنەمای  تۆمەتی  کۆمەڵێک 
خەڵکی  لە  بەرچاو  ژمارەیەکی  مــاوەیــەدا 
ڕاپێچی  جۆراوجۆرەکانیان  بوارە  چاالکی 
بە  و  کــردوە  بەندیخانەکان  و  گرتووخانە 
لێ  لێپرسینەوەیان  جــۆراوجــۆر  شــێــوەی 
کردوون. بەپێی ئەو هەواڵ و زانیارییانەی 
ڕاگەیاندنی  نــاوەنــدی  بە  پێوەندییەدا  لــەم 
حیزبی دێموکرات گەیشتوون؛ زۆربەی ئەو 
بانگکردن  لە  نوێیە  هەڵمەتە  لەم  کەسانەی 
ــان هـــاتـــووە، لە  ــاوی و بــەنــدکــردنــەکــانــدا ن
کەسانی ئیلیت و ناوبەدەرەوەی کۆمەڵگەی 
کــوردســتــانــن کــە لــە بــوارەکــانــی ئــەدەبــی، 
فەرهەنگی و تێکۆشانی مەدەنیدا چاالک و 
متمانەپێکراوی خەڵکن. لە بەدواداچوونێکدا 
کـــە کــۆمــیــســیــۆنــی تــەشــکــیــالتــی حــیــزبــی 
دێموکراتی کوردستان بۆ ئەم ڕەوتە نوێیە لە 
سیاسەتی سەرکوتی دەزگا ئەمنیەتییەکانی 
ڕێژیم کردوویەتی، دەرکەوتووە کە ناوەندە 
ئەمنیەتییەکان بەوپەڕی بێڕیزی پێکردنەوە 
هــەڵــســووکــەوتــیــان لــەگــەڵ بــانــگــکــراوان و 
گیراوان کردوە و هەڕەشەیان لێ کردوون 
یان  بکەن  ڕێژیم  هاوکاریی  دەبێ  یان  کە 

دەبێ واز لە چاالکییەکانیان بهێنن.
ــە هــەڵــمــەتــێــکــی  ــە و لـ ــە شـــــاری ســن لـ
ــەوەی نــاوەنــدە  ــردن گــرتــن و چــاوســوورک
ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم لە کۆمەڵگەی مەدەنی 
ــاوەی چــەنــد حــەوتــووی  ــارە، لــە مـ ــەم شـ ل
ئەم  چــاالکــی  کەسی  چەندین  ڕابــــردوودا 
بەندیخانەیان  ڕاپێچی  و  گرتوە  شارەیان 
کردوون و تۆمەتی جۆراوجۆری بێبنەمایان 
هەر  و  پێوەندییەدا  لەم  هەر  پاڵ.  داونەتە 
بە  نیزیک  مــاوەی  بۆ  ئەوە  لە شاری سنە 
مانگێکە زارا محەممەدی، یەکێک لە چاالکانی 
مەدەنی و ئەندامی ئەنجومەنی فەرهەنگیی 
»نۆژین« کە تەنیا کاری خزمەت بە زمانی 
کوردی و بەڕێوەبەریی وانەکانی فێرکردنی 
زمانی کوردی بە مندااڵنی شارەکەی بووە 
لە بەندیخانەدایە و، تا ئێستا چارەنووسی 
ناڕوونە. هەر لە شاری سنە چەند کەسێکی 
دەستبەسەر  ئەمنیەتی  تۆمەتی  بە  دیکە 
هیچ  چارەنووسیان  لە  ئێستا  تا  و  کــراون 
بە  ئیزن  و  نییە  بەردەستدا  لە  زانیارییەک 
چاویان  نادرێ  کاریان  و  کەس  و  بنەماڵە 

پێیان بکەوێ.
لە شاری مهاباد تەنیا لە ماوەی نیزیک 
بە یەک مانگی ڕابــردوودا بە دەیان کەس 
و  فــەرهــەنــگــی  ئــەدەبــی،  کەسایەتییە  ــە  ل
سیاسییەکانی ئەم شارە لە الیەن ئیدارەی 
و  کـــراون  بانگ  ــارەوە  شـ ئــەم  ئیتالعاتی 
داوای  پێکردنیان،  بێڕێزی  لەگەڵ  هاوکات 
ئیتالعاتی  ئیدارەی  کراوە.  لێ  هاوکارییان 
ڕێژیم لە شاری مهاباد کە تازەیی کەسێکی 
بێهزادی  وەک  بێحورمەتی  و  شڕ  زمــان 
ئەم  گشتیی  بەرپرسایەتیی  ــی،  ڕەســووڵ
ئەم  مــاوەی  لە  ئەستۆ،  خراوەتە  ئیدارەی 
یەک مانگەی ڕابردوودا بە دەیان کەس لە 
کەسایەتییە ناوبەدەرەوەکانی ئەم شارەیان 
بانگ کردوە و ئەوپەڕی بێحورمەتییان پێ 
کردوون و بە هەڕەشەوە داوایان لێ کراوە 
جاسووسیکردن!!  و  سیخوڕیکردن  بۆ  کە 
ــا مافی ئــەوەیــان پێ  هــاوکــاریــان بــن، دەن
بن.  بــەشــدار  چاالکییەکدا  هیچ  لە  ــادرێ  ن
شنۆش  و  پیرانشار  ئیالم،  شارەکانی  لە 
هەر لە ماوەی دوو حەوتووی ڕابردوودا 
بە دەیان کەس لە چاالکان بانگی ناوەندە 

لێ  هەڕەشەیان  و  کــراون  ئەمنیەتییەکان 
نییە، چاالکی  کردوون کە چیدیکە حەقیان 

بکەن.
لەم گرتن و ڕاوەدوونانەدا مامۆستایانی 
لە  زۆرێـــک  لــە  نیشتمانپەروەر  ئایینیی 
بێبەش  نــاوچــەکــانــی کــوردســتــان  شــار و 
داکۆکی  و  تاوانی حەقبێژی  بە  و  نەبوون 
لە مافە نەتەوەیی و مەزهەبییەکانی خەڵک 
گرتن  و  بێڕێزی  هــەڕەشــە،  ڕووبـــەڕووی 
بوونەتەوە. بەتایبەت دوابەدوای هەڵوێستی 
کۆمەڵێک لە مامۆستایانی ئایینی بەرامبەر 
بەو بێڕێزییانەی لە کاناڵی پێنجی دەنگ و 
کرایە  ئێرانەوە  ئیسالمیی  کۆماری  ڕەنگی 
ئەهلی  بیروباوەڕ و کەسایەتییەکانی  سەر 
سوننەت، ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم بە 
لە  مامۆستایەک  چەند  دەستبەسەرکردنی 
شارەکانی پیرانشار و شنۆ و هەڕەشەکردن 
ئایینی،  مامۆستایانی  لە  دیکە  بەشێکی  لە 
ــەر مــامــۆســتــایــانــی  ــۆ سـ ــی ب ــان گــوشــارەک
کــردۆتــەوە  چــڕ  نیشتمانپەرەوەر  ئایینی 
کە  دەکــرێ  لێ  هەڕەشەیان  ڕاشکاوانە  و 
باس  خوتبەکانیاندا  و  وتار  لە  نییە  بۆیان 

ــەوان  ئ قسەی  بــە  کــە  بکەن  پرسانە  ــەو  ل
دەبێتە هۆی داندانی خەڵک دژ بە ڕێژیم.

لە  زانیارییانەی  و  ــۆرت  ڕاپ ئەو  بەپێی 
پێوەندی لەگەڵ ئەم شەپۆلە نوێیە لە گرتن و 
دەسبەسەرکردنی چاالکانی نێوخۆی واڵت 
ڕێژیمەوە،  ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە  لەالیەن 
حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی  ڕێگای  لە 
دێموکراتی کوردستانەوە بە »کوردستان« 
گــەیــشــتــوون، نــێــوەرۆکــی زۆربـــەی هــەرە 
چەند  لەم  دەکــرێ  لێپرسینەوەکان  زۆری 

خاڵەی خوارەوەدا باس بکرێن:
- بــەدواداچــوون و گــەڕان بــەدوای ئەو 
ڕێوڕەسمە  بــەڕێــوەبــەری  کــە  کــەســانــەی 

نەورۆزییەکانی ئەمساڵ بوون. 
تەواوی  ڕێژیم  ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە 
هەوڵیان ئەوەیە کە بە گرتن و زیندانیکردن 
و بێڕێزییەکانیان بەم کەسانە، لە داهاتوودا 
و  بگرن  جەماوەرییانە  جووڵە  بــەم  پێش 
پەیامە  ــەو  ئ و  بترسێنن  لـــەوە  کۆمەڵگە 
دەیانهەوێ  کە  ئەوانەی  کە  باڵوبکەنەوە 
جەماوەرییەکاندا  ڕەفتارە  وەڕێخستنی  لە 
دەکرێ  لێ  لێپرسینەوەیان  هەبێ،  ڕۆڵیان 

و ڕووبەڕووی هەڕەشە و گرتن دەبنەوە. 
تۆمەتی  لێپرسینەوانەدا  ئــەم  تــەواوی  لە 
ئـــەوەیـــان داوەتــــە پـــاڵ بـــەڕێـــوەبـــەران و 
نـــەورۆزی  ڕێوڕەسمەکانی  ڕێکخەرانی 
ــەحــریــک و  ــەمــســاڵ کـــە »ئـــەوانـــە بـــە ت ئ
کۆماری  دژبــەری  حیزبەکانی  پشتیوانیی 
بە  دەکــەن«.  کارانە  ئەو  ئێران  ئیسالمیی 
واتایەک دەیانهەوێ ناوەندە ئەمنیەتییەکان 
ــە  ــەم جــووڵ ــ ــە ئ ــان ئـــەوەیـــە کـ ــجــی ــان ــام ئ
کۆمەڵگەی  خۆڕسکانەی  و  جــەمــاوەری 
خۆیان،  هــەدەفــی  پێکانی  بــۆ  کــوردســتــان 
بخەنە پاڵ حیزبەکان بەم جۆرە بیانوویەک 

بۆ سەرکوت بدۆزنەوە.
- تــرســان لــە جــمــوجــۆڵــە مـــەدەنـــی و 
داڕشتنی  و  کوردستان  جەماوەرییەکانی 
پیالنێک بۆ بەدناوکردنی کۆمەڵگەی مەدەنی 
هەڵوەشاوە  بۆ  فــەزایــەک  ڕەخساندنی  و 
ــۆرە  ــۆراوجـ ــی ڕێــکــخــراوە جـ ــدن ــان ــەی ڕاگ

مەدەنییەکان.
کۆماری  ڕێژیمی  فکرییەکانی  ژوورە   
ئیسالمیی ئێران بە دەرک بەو واقعییەتە کە 
خەبات و تێکۆشانی مەدەنی لە کوردستان 
ــر و  ــاتـ خــەریــکــی پــەرەئــەســتــانــدنــی زیـ
ڕووبەڕووبوونەوەی  و  بەجەماوەریبوون 
ئەم  سیاسەتەکانی  و  پیالن  لەگەڵ  جیدی 
ــەن.  دەک مەترسی  بــە  هەست  ڕێژیمەیە، 
ــای نـــاوەنـــدە ئــەمــنــیــەتــی و  ــگ ــە ڕێ بــۆیــە ل
بە  دەیــانــهــەوێ  سەرکوتکارییەکانیانەوە 
بزاڤە  ئەم  دیارەکانی  ڕوخسارە  جۆرێک 
ئەمنیەتییان  قورسی  بترسێنن و هەزینەی 
لەسەر بار بکەن و لە پێشەنگایەتییان کەم 
ڕێژیم  ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە  بکەنەوە. 
لەو  کە  چاالکانەی  ئــەو  زۆربـــەی  لەگەڵ 
ڕێکخراوە  لەسەر  کــراون،  بانگ  ماوەیەدا 
مەدەنییەکان پرسیاری گوماناوییان کردوە 
پەیامە  ــەو  ئ ویستوویانە  جــۆرێــک  بــە  و 
مەدەنییەکان  »ڕێــکــخــراوە  کــە  بگەیەنن 
کــاری  و  دیــکــەن  بــە شوێنی  بــەســتــراوە 
تۆمەت  ئەم  هەمووی  دەکەن«!!  تێکدەرانە 
لە  کە  ئەوەیە  بۆ  بێبنەمایانە  تەفسیرە  و 
 - داپڵۆسیندا  و  سەرکوتکاری  ڕەوتێکی 
بیانووی  دەیــانــهــەوێ  قسانەیان  بــەم  کــە 
بــۆ بــدۆزنــەوە -  دەســـت لــە ڕێــکــخــراوە 
جەماوەریی  بزووتنەوەی  و  مەدەنییەکان 

خەڵکی کوردستان بوەشێنن.
ــرس، هــەڕەشــە، گرتن و  هــەمــوو ئــەم ت
کۆمەڵگەی  کــە  دەریـــدەخـــەن  بێڕێزییانە 
کۆمەڵگەیەکی  کــوردســتــان  ڕۆژهـــەاڵتـــی 
ئــیــرادەیــە و کۆماری  زیــنــدوو و خـــاوەن 
ئێران لەم کۆمەڵگەیەدا نە تەنیا  ئیسالمیی 
نــەمــاوە،  و  نییە  پێگەیەکی  و  جێگە  هیچ 
بە  بەرامبەر  جیدی  بەرەنگاریی  بەڵکوو 

سیاسەتە دژەگەلییەکانی دەکرێ.

»کوردستان«



10
ژمارە ٧٥٢

٣١ی جۆزەردانی ١٣٩٨  _  ٢١ی ژوئەنی ٢٠١٩

پێشمەرگەی  هێزی  پڕشکۆی  بەرگریی  و  خەبات  زێڕینەکانی  الپەڕە 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دەیەی ١٣٦٠ی هەتاوی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ 
ئەم سەردەمە، سەردەمی  ڕۆژانی  هەموو  و  دەخست  دەر  زیاتر خۆی 

نووسینەوەی حەماسە و ئازایەتیی ڕۆڵەکانی ئەم نیشتمانە بوون.
شاراوەکان  ڕووداوە  دەبێ  بااڵدەست  ئاوێنەی  وەک  هەمیشە  مێژوو 
الیەن  لە  ژیانی  سەراپای  لە  کە  نەتەوەیەکی  بۆ  تایبەتی  بە  بدا  نیشان 
پۆستاڵی  لەژێر  و  چەوسێندراوەتەوە  و  کراوە  لێ  زوڵمی  زۆردارانەوە 
داگیرکەراندا پان کراوەتەوە. گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان یەکێک 
لەو گەالنەیە کە بە درێژایی مێژوو بەتایبەتی لە دوو دەسەاڵتی سەرەڕۆی 
پەهلەوی و ئیسالمیدا لەژێر سێبەری ئااڵی حیزبەکەیان حیزبی دێموکراتی 
حەقانییەتی  و  بوون  مەیداندا  لە  بێوچان  و  بەردەوامی  بە  کوردستان 

گەلەکەیان نیشان داوە و بە خوێنی خۆیشیان پاراستوویانە.
کاتێک گەلێک هەستی شۆڕشگێڕانەی بەرەو ڕاپەڕین دەڕوا و دەیهەوێ 
لە دیلی ڕزگاری بێ، قوربانییەکانی بە خوێنبایی سەرکەوتن دادەنێ و 
سوننەتی  بەپێی  الوان،  گەنجان  و  مرادنەگێشتووی  بە  سووری  تارای 
کۆن  و لەمێژینە، وەکوو ئااڵی سووری خوێناویی شۆڕش بەسەر گۆڕی 

شەهیداندا دەکێشێ و بەرەو پێشەوە دەڕوا.
گرتنی  بەدەستەوە  و  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوای  لە 
دەسەاڵتی ئێران لە الیەن ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی و شەڕفرۆشتم بە 
کورد، ڕۆڵەکانی ئەم گەلە بێدەنگ نەوەستانەوە و قۆڵی هیمەتیان هەڵماڵی 
ڕێژیمی  سەرکاری  هاتنە  بە  ڕاسانەوە.  کۆنەپەرستی،  دڵڕەشانی  لە  و 
تازە بەدەسەاڵت گەیشتوو لە بەهاری سنەی خوێناویدا دەری خست کە 
ئەمیان نەک لە ڕێژیمی پیشوو باشتر نییە؛ بەڵكوو بە چەند قات دڕندەتر 
ڕۆڵەکانی  بەاڵم  دەکا.  قەتڵوعام  کوردستان  خەڵکی  بێبەزەییانەتر  و 
لە  داگیرکەر  هێزی  کە  نەدا  ڕێگەیان  دوو ساڵدا  ماوەی  لە  کورد  گەلی 
شەریفزادە  هێزی  قارەمانانی  بکا،  تەڕاتێن  خۆی  مەیلی  بە  کوردستان 
چەندین زەبری کاریگەریان لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی سنە لە پەیکەری 
هێزی کۆنەپەرستی دا و، دەیان کەمینیان دانایەوە دەیان هێرشیان تێک 
شکاند و چەندین ماشینی جۆراوجۆر لە هێزی دوژمن ئاگری تێبەر درا و 
چەندین مۆڵگەش دەستی بەسەردا گیرا و بە سەدان کەسیشی لێ کوژرا.
هومێدیان  و  هیوا  سنە  ناوچەی  زاکوونی  و  بەزیبک  پێشمەرگەی   
ڕاستەقینەی  خەباتگێڕێکی  کە  سەلماندیان  و  بەخشی  ناوچە  خەڵکی  بە 
گەلی کوردن. زەبری یەک لەدوای یەکەکانی هێزی شەریفزادەی سنەی 
قارەمان لەساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی تەنگی بە هێزەکانی کۆماری ئیسالمی، 
هەڵچنیبوو. بۆیە کۆماری ئیسالمی لەبیری داڕشتنی پیالنێکی بەهێز بە 
زۆری  هێزێکی  دێموکرات  قارەمانانی  لە  ئەستاندنەوە  تۆڵە  مەبەستی 
حیزبی  دامەزرانی  ڕۆژی  نیزیک  لە  تا  کردەوە  کۆ  گەالوێژ دا  مانگی  لە 

دێموکراتی کوردستاندا زەبر لە ڕۆڵەکانی دێموکرات بدا.
ڕەخسا،  بۆ  هەلەی  ئەم  کوردستان  داگیرکەری  هێزی  سەرەنجام 
سنه ،  له یالخی  ناوچه ی   ١٣٦٢ ساڵی  گەالوێژی  ٢٧ی  بەرەبەیانی  بەاڵم 
چەند  دەستەیەکی  قارەمانەتیی  حه ماسه  و  گۆڕه پانی  بە  بوو  یەکپارچە 
شێرانه  و  که   شه ریفزاده ،  هێزی  خۆڕاگرەکانی  پێشمه رگه   له   کەسی 
کۆماری  دڵڕەشەکانی  هێزە  دڕندانه ی  پەالماری  له به رامبه ر  ئازایانه  
ئیسالمیدا، سه نگه ری بەربەرەکانی له  مەوجوودیەت  و مانی نه ته وه که یان 
ژیانیان  هه ناسه ی  دوا  خوێن  و  دڵۆپی  دوا  و  فیشه ک   دوا  تا  و،  گرت 
شەڕی داگیرکەرانیان کرد و، ده رسی کۆڵنه دان  و به چۆکدا نه هاتنیان بۆ 

هاوسه نگه رانیان به جێ هێشت.
لەم ڕۆژەدا هێزی ترسەنۆک و لە ئەژمار نەهاتووی کۆماری ئیسالمی 
کە به  پشتیوانی تانک  و تۆپ  و خۆمپارە و کاتیۆشا، له  هه موو الیه که وه  
هێرشی  سنه ،  ناوچه ی  له   پێشمه رگه   هێزی  بردنی  لەنێو  مه به ستی  به  
پێکرد.  هێزی  میراوه«  ده ست  ناوچه ی« ڕمشت و  بۆ سه ر  دڕندانه ی 
دوژمن تەواوی ئەو ڕێگایانەی کە شوێنی  پێشمه رگەی لێ بەدی دەکرا  
گرتبوو و، هیچ ڕێگایه کی ده رباز بوونی بۆ نه هێشتبوونه وه . پێشمه رگه ی 
دێموکرات دوو ڕێگای له به ر بوو، یا ته سلیم بوون یان مه رگی سه ربه رزانه ، 
به   دا  به ڵێنیان   ئەوان  هه ڵبژارد.  دووهه میان  ڕێگای  هه میشه   وه ک  بۆیه  
نه که ن.  نه وی  دوژمندا سه ر  له به رامبه ر  به اڵم  دابنێن،  شانازییه وه  سەر 
پاش ئه و به ڵێنییه،  هەموویان  بڕیاریان دا به  مه به ستی شکاندنی گه مارۆی 
بەپێی  بۆیەش  هەر  بێنن،  کاری  بە  هەیە  توانایاندا  لە  ئەوەی  دوژمن 
سازماندەهی و ئوسوولی پارتیزانی لە قۆڵەکانی جۆراوجۆر بەرەنگاری 
هێرشی دوژمن بوونەوە و هێرشیان بۆ سه ر سه نگه ره کانی دوژمن  کرد 
میراوه«  و  ناوچه ی »ڕمشت  هێشتن.  به جێ   پێ  کوژراویان  و چه ندین 
ئاگر و ئاسنی به سه ردا ده باری  و نوقمی گڕ و دووکه ڵ ببوو. له  هه موو 
و  کاتیۆشا  هاژه ی  سی  و  کەی  بی  قریشکه ی  تۆپ  و  گرمه ی  الیه ک 
لووره ی خۆمپاره  ده نگی ده دایه وه  و شاخ  و پێده شتی ده بڕی  و به ره و 
قه ت  پێشمه رگه   هێزی  به اڵم  ده چوو،  دێموکرات  ڕۆڵه کانی  سه نگه ری 
دوژمن  سه نگه ری  به ره و  هه ر  نه ترساوه  و  دوژمن  ئاسنی  و  ئاور  له  

پێشڕه وییان ده کرد.
ئەوەی تێکۆشەرانی دێموکرات لە ڕۆژەکانی ٢٧، ٢٨ و ٢٩ ی گەالوێژ و 
لەماوەی سێ ڕۆژ شه ڕی ده سته ویه خه  و سه نگه ر به سه نگه ر، سێ ڕۆژ 
حه ماسه  خولقاندن  و قاره مانه تی نواندن، سێ ڕۆژ به ربه ره کانی توانیان 
بەقسە  ئەگەر  کە  بەربەرەکانییانە  لەو  بشکێنن،  تێک  دوژمن  گه مارۆی 
کارێکی  ڕۆژ  چونکی سێ  بچێ،  ئەفسانەیەک  وەک  ڕەنگە  بگێڕدرێتەوە 
سانا نییە بەبێ هیچ خواردن و پشوویەک، لەنێو ئاگر و ئاسندا شوناسی 
موزه فه ر  کەریم نژاد،  ئیقباڵ  سەروان  بەاڵم  بپارێزی.  نیشتمان  و  گەل 
تابیعی، شوکڕوڵاڵ وه یسی، حه بیبوڵاڵ وه یسی، عه باس شه ریعه تی، تۆفیق 
ڕۆسته می،  ناسری  محه ممه دی،  ئه میری  ڕه زایی،  عه بدوڵاڵ  ئه سه دنژاد، 
محه ممه د زیبایی، یه دوڵاڵ هادی، ئه میر ئه نساری، هاشم سه الحیان، زاهید 
عه المی، حه مید یه حیه وی  و عه لی حه بیب نژاد؛ ئەو ١٦ جوامێرە بوون کە 
کەالکی دەیان کەس لە هێزەکانی دوژمنیان خستە سەر عەرز و دواجار 

بە خوێنی گەشی خۆیان ئەم سروود و حەماسەیەیان تۆمار کرد. 
قارەمانە   ١٦ ئەو  بوونی  شه هید  بیستنی  به   سنه   ناوچه ی  خه ڵکی   
لێوەشاوە، به داخ بوون و هه رله م کاته شدا ڕۆڵه کانی دێموکرات به  شه هید 
بوونی هاوسەنگەرانیان نه ک وره یان به ر نه دا به ڵکوو  چه ندین عه مه لیاتی 

سه رکه وتووانه یان به  یادی ئه وان به ڕێوه  برد. 
ساڵو له  ١٦ شەهیدی قارەمانی ٢٩ی گالوێژی ساڵی ١٣٦٢ی هەتاویی 

سنە.  

خۆبەدەستەوەدان 
یان مه رگی سه ربه رزانه ؟ برایم چووکەڵی

دادگای میکۆنووس و »نقاشی قهوخانە«
)ویژدانی نوستوو(

ڕێستوورانی میکۆنووس ئەو شوێنە بوو کە 
دوکتور شەڕەفکەندی و هاوڕێیانی تێدا شەهید 
ئاڵمان  قەزایی  دەزگای  ئەوەدا  وبەدوای  کران 
دادگای  بە  کە  هێنا  پێک  دادگایەکی  بێرلین  لە 
ئەو  بڵێین  دەتوانین  دەرکرد.  ناوی  میکۆنووس 
شەڕی  تاوانبارانی  دادگایی  دوای  لە  دادگایە 
کاتەوە  بواری  لە  جیهانی  دووهەمی  و  یەکەم 
نیوی  و  ساڵ  سێ  کە  بووە  دادگا  درێژترین 
کێشا و تێچوویەکی مادیی زۆری بۆ دەوڵەتی 
هەڕەشەی  و  فشار  هاوکات  هەڵگرت.  ئاڵمان 
سەر  لە  ئیسالمییەوە  کۆماری  الیەن  لە  زۆر 
دەوڵەتی ئاڵمان بوو تا ڕەوتی دادگایی کردنەکە 
لێکەوتەی  دادگایە  ئەم  بەڕێوەچوونی  ڕابگرێ. 
دیپلۆماتیک  پێوەندیی  لە  بەربەرینی  سیاسیی 
ئێران و واڵتانی ئورووپایی بە دوای  لە نێوان 
ئاڵمان  قەزایی  سیستمی  بەاڵم  هێنا.  خۆیدا 
کە  دیپلۆماتیکە  و  سیاسی  فشارە  هەموو  بەو 
لەسەری بوو توانی بە سەرکەوتووییەوە ئەرکی 
دادپەروەریی خۆی بەجێ بگەیەنێ و بیسەلمێنێ 
لە کاری دادوەری  ئاڵمان  کە سیستمی قەزایی 
و قەزاوەتدا سەربەخۆیە و ڕەوتی ئەو دادگایە 
لە هەر واڵتێکدا دەزگای  ئەوەشی سەلماند کە 
بەڕێوە  دادپەروەری  هەبێ،  سەربەخۆ  قەزایی 
فیدای  نابنە  دادپەروەری  و  قانوون  و  دەچێ 
ساتوسەودای نێوان بەرژەوندیی دەوڵەتەکان. 

دادگا  سەرەنجام  نیو  و  ساڵ  سێ  دوای 
و  ڕاگەیاند  تاونباران  لەسەر  خۆی  حوکمی 
هەرکام لە دەسبەسەر کراوەکان بەپێی ڕادەی 
بەشدارییان لە کردەوە تێرۆریستییەکەدا حوکم 
لە مێژووی  دران. هاوکات بۆ یەکەم جار بوو 
قەزایی جیهاندا لە الیەن دادگایەکەوە سیستمی 
و  حوکم  لەسەر  کە  دەوڵەتێک  سیاسیی 
دەسەاڵت بوو، تاوانبار دەکرا بە بکەری ئەسڵیی 
بە  کردەوەیە  ئەم  و  تێرۆریستییە  کردەوە  ئەو 
تێرۆری دەوڵەتی ناو برا و، بڕیاردەرانی ئەسڵیی 
دەسەاڵتی  سەرەوەی  ڕادەی  لە  تێرۆرەکە 
حوکم  غیابی  بەشێوەی  ئیسالمی،  کۆماری 
دران. لەو حوکمەی کە لە ١٠ی ئاوریلی ساڵی 
ئاڵماندا  جنایی  دادگای  یەکی  بەشی  ١٩٩٧لە 
بە  ئیسالمی  کۆماری  دەوڵەتی  خوێندەرایەوە، 

سیستمی جینایەتکار ناودێر کرا. 
حوکمی  کە  تاوانبارانەی  لەو  یەکێک   
بوو.  دارابی  کازمی  بڕایەوە  بۆ  هەتاهەتایی 
گیران  دوومانگ  و  ساڵ  پازدە  دوای  ناوبراو 
ماوەی  سەرسێی  لە  یەک  کێشانی  دوای  و 
حوکمەکەی ئازاد کرا. ناوبراو هەر ئەو ڕۆژەی 
ئێرانی  ڕەوانەی  ئاڵمان  دەوڵەتی  دەکرێ  ئازاد 
بەرپرسانی  تاران  فڕۆکەخانەی  لە  دەکاتەوە و 
لێدەکەن.  پێشوازی  ڕێژیم  نیزامیی  و  سیاسی 
و  بوونی  ئازاد  لە  ساڵ  یازدە  دوای  ناوبراو 
نیزیک بە ٢٧ ساڵ پاش تێرۆری میکۆنووس، لە 
دووتوێی کتێبێکدا لەژێر ناوی )نقاشی قهوخانە( 
دادگا  ڕەوتی  و  میکۆنووس  ڕووداوی  لە  باس 
دەکا و لە هەموو کتێبەکەدا هەوڵ دەدا کە خۆی 

خۆیەوە  بێتاوانیی  ڕێگای  لە  و  بدا  نیشان  بێتاوان 
بێتاوانیی کۆماری ئیسالمیش بسەلمێنێ. 

کتێبی  ١٣ی  الپەڕەی  لە  کتێبەکە  نووسەری 
ئەدەبی  نووسینێکی  بە  قاوەخانەدا  نەقاشیی 
حوکمی بێتاوانیی کازمی دارابی داوە و دەنووسێ: 
»عەمەلیاتی بێرلین الپەڕەیەک لە مێژووی سووتاند 
و کردی بە خۆڵەمێش و، ڕێستوورانی میکۆنووس 
بوو بە فەرامۆشخانە. دەفتەری میکۆنووس پڕە لە 
ڕق و کینە، دوژمنی و تۆڵە ... و لە کۆتاییدا خەفەت. 
گرت  خوێنی  ڕەنگی  خۆشەویستی  میکۆنووس  لە 
و فەوتا، بەاڵم جارێکی دیکە لە خۆڵەمێشی مێژوو 
بەهۆی پاڕانەوە و ناڵەی شەوانە لە کونجی زیندان 
ناخی  بەرەو  و  هەڵداوە  سەری  قۆقنووس  وەک 
ئەو  زیندانییە  ئەو  ئەوە  بۆ   ... هەڵفڕی  زیندانییەک 

بێدەنگییەی مێژوو بشکێنێ.«
ئەو  نەک  بەاڵم  تێدایە  حەقیقەتی  نووسینە  ئەو   
نەقاشیی  کتێبی  بگێڕەوەی  و  نووسەر  حەقیقەتەی 
بەڵکوو  کردنی،  سابیت  بۆ  بەدوایەوەن  قاوەخانە 
کە  دروستە  ئەوە  و  دروستە  پێچەوانەکەی 
مێژووی  لە  الپەڕەیەکی  بێرلین  تێرۆری  بگوترێ 
سووتاند،  کورد  گەلی  مافویستی  و  ئازادیخوازی 
بەاڵم ڕێستوورانی میکۆنووس نەبۆتە فەرامۆشخانە 
بێدادیدا  شەوەزەنگی  لە  بوو  هۆکارێک  بەڵکوو 
فریشتەی دادپەروەری وەخەبەر بێ و بۆ جارێکیش 
بێ چەکوچی دادپەروەری لە تەپڵەسەری دێوەزمەی 
میکۆنووس  دەفتەری  ڕاستە  ئەوەش  بدا.  بێدادی 
دێوەزمەی  ئەوە  بەاڵم  خۆشەویستی،  لە  بوو  پڕ 
پێدا  مەرگی  ئایەتی  کە  بوو  خوێن  بە  تامەزرۆ 
زیندانییەکی  پاڕانەوەی  و  نزا  ئەوە  پژاند. هەروەها 
دەست بەخوێن نییە کە لە سووچی زیندان بەهۆی 
پاڕانەوە و ڕازونیازی شەوانەی لەگەڵ پەروەردگار 
بۆ دەربڕینی  باڵی گرتبێ  ناخی  لە  وەک قۆقنووس 
حەقیقەت، بەڵکوو شەڕی دەروونیی ئەو زیندانییەیە 
لە  کە  دەدا  عەزابی  ویژدانی  ساڵ   ٢٧ ماوەی  کە 
پێناوی چیدا هەم گیانی چوارکەسی ڕێبواری ئازادی 
و مرۆڤایەتی ئەستاندوە و هەم بۆخۆی بۆ ماوەیەکی 
دوورودرێژ تەحەمولی دادگا و لێکۆڵێنەوە و زیندانی 
کردوە و لە هەمان کاتدا دوور بوون لە ژن و منداڵ 
چونکە  چێشتوە.  تاکەکەسی  ئازادیی  لە  بێبەشی  و 
لە  بوو  ئامادە  ئەو  بەهەشتەی  ئەو  دەبینێ  ئێستا 
تەنانەت خۆی  و  بستێنێ  مرۆڤەکان  گیانی  پێناویدا 
تەنیا دۆزەخێکە و بەس.  بکا،  فیدا  منداڵەکانیشی  و 
دوای تێپەڕ بوونی چل ساڵ بە سەر دەسەاڵتداریی 
کۆماری ئیسالمی، ئەو نیزامە نەک سەقامگیر نەبووە 
بەڵکوو ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ گەالنی ئێران لێی بێزراوتر 
دەبن و کازمی دارابی ئەو ڕاستییانە بە چاوی خۆی 
دەبینێ و دەزانێ ئەوی ئەو کردوویەتی هیچ قازانجی 
ماوەتەوە.  بۆ  ویژدانی  عەزابی  تەنیا  نەکردووە  لێ 
بۆ سەلماندنی ئەو قسەیە دەتوانین هەر لە وتەکانی 
خۆی کە لە کتێبەکەدا کردوویەتی، کەلک وەربگرین .
ئاڵمان  پۆلیسی  الیەن  لە  دارابی  کازمی  کاتێک 
دەسبەسەر دەکرێ و دوای لێپرسینەوەیەکی کورت 
لە زیندانی کاتی دەکەن، کاتێک شەوی بەسەردا دێ 
نێوان  ئاوا دەڵێ: »لە  کتێبەکەدا  لە الپەڕەی ١٢٨ی 

و  بوو  پڕ  دڵم  خەوتنان  نوێژی  و  نوێژی شێوان 
خوارێ،  هاتنە  فرمێسکەکانم  و  ڕانەگیرا  پێ  خۆم 
پەنیر  قاشێک  و  نان  لەتکە  دوو  شێوان  نانی  بۆ 
مەیلی  بەبێ  هێنام،  بۆ  چایان  ئیستیکانێک  لەگەڵ 
ڕەشیی  و  تاریکی  هەموو  بە  شەوێک  خواردم، 
خۆی لە ڕێگادا بوو، خەو لەگەڵ من غەریبە بوو، 
پەیتاپەیتا لە خۆم دەپرسی کازم لێرە چ دەکەی؟ 
لە  و  نێوچاوان  لە  دەستم  لەپی  بە  جار  چەند   ...
خۆم  ڕەشی  بەختی  لە  تفم  و  دا  خۆمم  ئەژنۆی 
یەکەم  لە  دارابین  کازمی  قسەکانی  ئەوە  کرد.« 
شەوی دەسبەسەر کرانیدا، دەبینین هەر لە یەکەم 
و  بووە  ویژدان  عەزابی  تووشی  زینداندا  شەوی 
پیالنە  ئەو  سەرکەوتنی  بۆ  بووە  هاوکار  کاتێک 
ڕێکوپێک  و  ڕاپەڕاندن  بەدوای  و  تێرۆریستییە 
کردنی پیالنەکەدا بووە، قەت پێی وانەبوو خوێنی 
بە ناحەق ڕژاوی ئەو شەهیدان و ئاهوناڵەی خەڵکی 
سەرکوت کراوی کورد بەرۆکی خۆی و ئاغاکانی 
دەگرێ، بۆیە لێکدالێکدا پرسیار لە خۆی دەکا کازم 
لێرە چ دەکەی، کەسێک لە تاوانێکدا کە ڕووی داوە 
بێتاوان بێ و هیچ لە خۆیدا شک نەبا هەر لە یەکەم 
دەستی  لەپی  بە  و  ناگرێ  بەرۆکی  گریان  شەودا 
لە نێوچاوانی خۆی نادا و تف لە بەختی ڕەشیی 
بەڵکوو هەوڵ دەدا بەسەر خۆیدا زاڵ  ناکا،  خۆی 
بێ و بزانێ لە کوێ هەڵە کراوە کە بۆتە هۆکاری 

تاوانبارکردنی ئەو. 
کازمی  و  قاوەخانە  نەقاشیی  کتێبی  نووسەری 
لە دەستپێکی  دەگێڕێتەوە  کە ڕووداوەکان  دارابی 
کتێبەکە هەتا کۆتایی بە دوای ئەوەوەن کە کازمی 
دارابی بێتاوان نیشان بدەن و لە تەنیشت بێتاوانیی 
پاکانەش بۆ کۆماری  ئەوەیانە کە  ناوبراو هەوڵی 
بە  کە  کتێبەکەدا  هەموو  لە  بەاڵم  بکەن.  ئیسالمی 
مەبەستیان  و  تەحقیقییە  کتێبێکی  خۆیان  قسەی 
نوێی  هیچی  ڕووداوەکەیە  ڕاستیی  ئاشکراکردنی 
تێدا نییە کە سەرەداوێکی نوێ بدا بۆ دەرکەوتنی 
هیچی  تەنانەت  کاتدا  هەمان  لە  و  نوێ  حەقیقەتی 
وای تێدا نییە کە مەحکەمە پەسەند بێ بۆ ئیسباتی 
کە  نەبێ  ئەوەندە  تەنیا  دارابی،  کازمی  بێتاوانیی 
دەیهەوێ  دارابی  کازمی  کتێبەکەدا  هەمووی  لە 
ژێر  کەوتۆتە  بێرلین  دادگای  بسەلمێنێ  ئەوە 
ئەوەی  بەبێ  ئێران.  دژەشۆڕشی  کاریگەریی 
پرسیار لە خۆیان بکەن کە هێزەکانی دژەشۆڕشی 
ئێران  ئۆپۆزیسیۆنی  دیکە  بەواتایەکی  یا  و  ئێران 
چیان  سیاسییەوە  تەنانەت  و  ئابووری  بواری  لە 
بە دەستەوە بوو کە دەزگای قەزایی ئاڵمان لەبەر 
ئیسالمی  کۆماری  خۆی،  واڵتەکەی  بەرژەوەندیی 
بۆ  خێروبەرەکەتە  پڕ  ئێرانی  دەسەاڵتداری  کە 
کێشەی  و  بڕەنجێنێ  خۆیانی  لە  ئاڵمان  بازاڕی 
ساز  خۆی  دەوڵەتەکەی  بۆ  سیاسی  و  ئابووری 
دەوڵەتی  دوو  ئابووریی  پێوەندیی  لەبارەی  بکا؟ 
الپەڕەی  لە  حەکاکیان«  »ڕۆئیا  ئاڵمان  و  ئێران 
پیاوکوژانی کۆشکی فیرووزەدا دەڵێ  ٧٠ی کتێبی 
حیسابەکانی  رەقەمی   ١٩٩٢ ساڵی  پێش  »هەتا   :
نێوان دوو میللەت گەیشتبووە پێنج میلیارد دۆاڵر و 
لە ئاکامدا ئاڵمان ببوو بە شەریکێکی بە دەسەاڵتی 
ئابووری لە ئێراندا. سەرمایەی ئێران لە بەشەکان 
)سهام(ی ئاڵماندا لە ٢٠٠ میلیۆن فڕانک تێپەڕیبوو. 
ئەو دوو دەوڵەتە پتر لە سێسەد نوێنەری خۆیان 
و  فەرهەنگی  ئابووری،  سیاسی،  بوارەکانی  لە 
نیوەیان  کە  یەکتر  واڵتی  ناردبووە  قانوونیدا 
 ».  ]...[ بوون  الیەنە  دوو  ئەو  پارلمانی  ئەندامی 
کازمی دارابی ئەو پێوەندییە ئابووری و سیاسییە 
لە نێوان ئەو دو واڵتەدا نابینێ و یا خۆی لە ئاستی 
کڕ دەکا و یا پێی وایە مادام ئەو پێوەندییە سیاسی 
هەیە  واڵتەدا  دوو  ئەو  نێوان  لە  ئابوورییە  و 
دەبوایە دەوڵەتی ئاڵمان ئەو کردەوە تێرۆریستییە 
بە  بکا؛  بەسەر  پووش  جۆرەکان  لە  جۆرێک  بە 
هەڵەی  بەاڵم  نەگا.  پێ  زیانی  ئێران  کە  جۆرێک 
ناوبراو لەوەدایە کە ناتوانێ سەربەخۆیی دەزگای 
قەزایی ئاڵمان ببینێ. دەزگای قەزایی ئاڵمان النیکەم 
مێژوویەکی پێنسەد ساڵەی هەیە و لە هەمان کاتدا 
تێرۆر و کوشتنی چوار کەس لە نێو شاری بێرلینی 
و  غروور  نانی  لەژێرپێ  جۆرێک  ئاڵمان  پێتەختی 
قەبووڵ  بۆ  ئەوەیان  بوو،  ئاڵمانییەکان  کەرامەتی 
ساتوسەودای  بەر  لە  واڵتەکەیان  کە  نەدەکرا 
تێرۆریستەکانی  ڕمبازێنی  شوێنی  ببێتە  بازرگانی 
کۆماری ئیسالمی. ئەوە بوو کە داواکاری گشتیی 
ئاڵمان لە ڕاگەیەندراوێکدا کردنەوەی پەروەندەیەک 
بۆ ئەم جینایەتە و دەسبەکاربوون و وەگەڕخستنی 

ئەم پەروەندەیەی ڕاگەیاند.
                               درێژەی هەیە....

عومەر باڵەکی

و  غروور  لەژێرپێنانی  جۆرێک  بێرلین  شاری  نێو  لە  کەس  چوار  کوشتنی  و  تێرۆر 
بەر  لە  واڵتەکەیان  کە  نەدەکرا  قەبووڵ  بۆ  ئەمەیان  ئەوان  بوو.  ئاڵمانییەکان  کەرامەتی 
ئەوە  ئیسالمی.  کۆماری  تێرۆریستەکانی  ڕمبازێنی  شوێنی  ببێتە  بازرگانی  ساتوسەودای 
ئەم  بۆ  پەروەندەیەک  کردنەوەی  ڕاگەیەندراوێکدا  لە  ئاڵمان  گشتیی  داواکاری  کە  بوو 
ڕاگەیاند دۆسییەی  ئەم  بەدواداچوونی  و  لێکۆڵینەوە  بۆ  دادگا  دەسبەکاربوونی  و  جینایەتە 
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گیرۆدەبوون بە مادە هۆشبەرەکان، یەکێک لەو نەهامەتییانەیە کە 
کۆمەڵگەی جیهانی داگرتوە و لە هەر شوێنێک بەجۆرێک هەڵسوکەوت 
لەگەڵ ئەو دیاردە دەکرێ و لە ئێرانیش بە شێوازی خۆی. ئەوە کە 
لە ئێران مادەی هۆشبەر چۆن لە ماوەیەکی کەمدا پەرەی سەند و 
هەموو کۆمەڵگەی ئێرانی بە شار و دێهاتەوە تەنی، جێی لێوردبوونەوە 

و بەدواداچوونە.
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و  هێزەکانی دژبەری ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمیی ئێران زۆر دەمێکە باس لە نەخش و دەستهەبوونی ناوەندە 
ئیتالعاتییەکانی ئەو ڕێژیمە لە باڵوکردنەوە و قاچاغی مادەی هۆشبەر 
و پەرەپێدانی دەکەن. کاربەدەستانی ڕێژیم لە سەرەتادا بەشێوەیەکی 
زۆر نهێنی لە ڕێگەی دەست و پێوەندەکانیانەوە مادە هۆشبەرەکانیان 
لەنێو الوانی ئێران و بە تایبەتی کوردستاندا باڵو دەکردەوە، بۆ ئەوەی 
کە الوانی ئێران و کوردستان گیرۆدەی ئەو مادە هۆشبەرانە بن و دوور 
لە سیاسەت و خەبات و وەدوای پرسی شوناسخوازییان  کەونەوە 
نەکەون. بەداخەوە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە بەشێک لەو هەوڵەیدا 
مادە هۆشبەرە  گیرۆدەی  ئێران  لە الوانی  بوو و زۆر  سەرکەوتوو 
جۆراوجۆرەکان بوون و ژیان و چارەنووسیان بەرەو هەڵدێر چوو و 

زۆر بنەماڵە لەو ڕێگەیەدا ئازیزانیان لەدەست دا. 
ماوەی چەند ساڵێکە سپای پاسداران دوای ئەوەی کە نەوت و گاز 
مافیاییەی  ناوەندە  ئەو  تەماحی  چاوی  ئێران  ژێرزەویی  کانگەی  و 
تێر نەکرد، ڕووی کردە فرۆشتنی ئاو و خاک و لێڕەوارەکانی ئێران 
ئەو  دارستان  مافیای  گەیاند.  واڵت  ژینگەی  بە  گەورەی  زیانێکی  و 
ناوەیە کە بۆ سپای پاسداران بەکار دەبرێ و ئەو ناوەندە زۆربەی 

دارستانەکانی واڵتی لەنێو بردوە.
فتوای  سەرەتای  لە  کوردستان  لێڕەوارەکانی  لەنێوبردنی 
خومەینییەوە و هێرشی ڕێژیم بۆ سەر کوردستان دەستی پێکردوە و 
ڕێژیم لە سەرەتادا بۆ پاراستنی هێزە چەکدارەکانی و دانانی هەزاران 
لە  عێراق  حکوومەتی  لەگەڵ  شەڕ  و  سەربازی  مۆڵگەی  و  ناوەند 
الیەک و، شەڕ لەگەڵ هێزی پێشمەرگە و خەڵکی کوردستان لە الیەکی 
دیکەوە، زۆربەی لێڕەوارەکانی کوردستانی قەڵتوبڕ کرد و سووتاندی 
گەیاند.  کوردستان  ژینگەی  بە  گەورەی  زیانێکی  کردەوەیە  بەو  و 
دەستیان  پاسداران  سپای  بە  سەر  الیەنێکی  و  ناوەند  چەند  واتە 
بەتااڵن  کوردستانیان  لێڕەوارەکانی  هەر  نەک  و  کارە  ئەو  دابووە 
دەگەیاند  کوردستان  ژینگەی  بە  زۆریشیان  زیانێکی  بەڵکوو  دەبرد، 
و لەو ڕێگەیەوە کۆمەڵێک مافیا سامانێکی خەیاڵیان دەست دەکەوت. 
بەاڵم مافیای سپای پاسداران بە بڕینی لێڕەوارەکانی زاگرۆس دڵی 
دانەمرکا و گیرفانەکانیان پڕ نەبوو، ئەمجارەیان بەپێی کۆمەڵێک بەڵگە 
و بە قسەی کاربەدەستانی پلە بەرزی ڕێژیمیش دەرکەوتوە کە سپای 
داری  تایبەتی  بە  دەبڕێ  دارستانەکان  کە  ئەوەی  لەگەڵ  پاسداران 

بەڕوو، لە شوێنی دارەکان تریاک دەچێنن.
دەڵێ:  ژینگە  کارناسی  کەردەوانی«  پەرویز  دیکەوە  »لەالیەکی 
»کەسانێک بە کەلکوەرگرتن لە گازۆڵ و »پودر اورە« داربەڕووەکانی 
تریاکی  دارەکان  بەجێی  و  دەکەن  ویشک  زاگرۆس  لێڕەوارەکانی 
کەسانەی  ئەو  کە  دەکا  بەوە  ئاماژە  هەروەها  ناوبراو  لێدەچێنن«. 
دەدەنە  هەواڵ  ماوەیەک  دوای  دەکەن،  ویشک  داربەڕووەکان  کە 
ئەوانیش  و  بوون  ویشک  دارانە  ئەو  کە  پێوەندیدار  کاربەدەستانی 
کە وێدەچێ ئاگاداری ئەو کارە بن، دەچن دارەکان دەبڕن و لە جێی 
دارەکان تریاک دەچێنن. پێویستە ئاماژە بەوە بکەین کە کەسانی سەر 
بەو ئیدارات و دامودەزگا دەوڵەتییانە، دەبێ کەسانی خودی و باوەڕ 
پێکراو بن و کەسانی دیکە بۆ وەستۆگرتنی ئەو ئەرکە قبووڵ ناکەن 
و دایاننامەزرێنن. لە الیەکی ترەوە ئەندامێکی کۆمیسیۆنی کشتوکاڵ 
ئەو  پشتڕاستکردنەوەی  وێڕای  سروشتییەکان  سەرچاوە  و  ئاو  و 
دەڵێ:  سەرسووڕهێنەردا،  پەرچەکردارێکی  لە  وەرزێرەکان،  کارەی 
لە پەنای داربەڕووەکان  ناکا دارەکان ببڕن، بەڵکوو هەر  »پێویست 

دەتوانن تریاکەکە بچێنن«.
هەر لەو پێوەندییەدا »عەلی ئەکبەری« نوێنەری شیراز لە مەجلیسی 
شووڕای ئیسالمی، چاندنی خەشخاشی لە بەشێک لە لێڕەوارەکانی 

پارێزگای فارس پشتڕاست کردۆتەوە.
و  ئەمنی  ناوەندە  ڕیگای  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی 
ئیتالعاتییەکان بە باڵوکردنەوەی مادە هۆشبەرەکان خەڵکێکی زۆری 
گیرۆدە کردوە و هەر بەپێی قسەی کاربەدەستانی ڕێژیم، زیاتر لە 
سەتا ٧٠ی مادە هۆشبەرەکان لە ئێراندا دەستیان بەسەردا دەگیرێ 
کە  بێجگە لە مافیای سپای پاسداران کەس نازانێ بەرەو کوێ دەچێ 
و، چی بەسەر دێ و بێگومان هەر لە ڕێگای باندەکانی قاچاخچییەتیی 
سپاوە بۆ مەبەستە تایبەتییەکانی ڕێژیم بەکار دێ. لە پێوەندی لەگەڵ 
ڕێککەوتننامەی بەرجامدا و نەسازانی ئورووپاییەکان لەگەڵ کۆماری 
کە  ئەوەیە  ڕیژیم  کاربەدەستانی  هەڕەشەکانی  لە  یەکێک  ئیسالمی، 
ڕیگەی قاچاخی مادە هۆشبەرەکان بەرەو ئورووپا ئاواڵە دەکەن کە 
بێگومان کاربەدەستانی ڕێژیم خۆیان ئەندامی باندەکانی قاچاخچیەتیی 

ئەو مادە هۆشبەرانەن کە بەرەو واڵتانی ئورووپایی بەڕێ دەکرێن.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران کە سااڵنە بەهۆی قاچاخی مادە 
هۆشبەرەکانەوە خەڵکێکی زۆر ڕەوانەی بەندیخانەکان دەکا و دەیان 
خودی  قسەی  بە  ئێستا  دەدرێن،  سێدارە  لە  پێوەندییەدا  لەو  کەس 
کاربەدەستانی ڕێژیم باند و دەستە و تاقمەکانی سەر بەسپای پاسداران 
خەریکی چاندنی مادە هۆشبەرەکانن. ڕێژیم بە چاندنی تریاک چەند 
مەبەستێک دەپێکێ، یەکەمیان لەنێو بردنی دارستانەکانی کوردستان 
و تێکدانی ژینگە، دووهەم کۆکردنەوەی سەروەت و سامانێکی زۆر 
و سێهەم فێرکردن و تەبلیغ بۆ پەرەپێدانی ئەو کارە لە نێو خەڵکی 
بەهۆی  ترەوە  الیەکی  لە  و  کارە  لەو  تێوەگالن  بە  و  کوردستاندا 
کوردستان  الوانی  بێگومان  هۆشبەر،  مادەی  دەستخستنی  سانایی 
زیاتر گیرۆدە دەکا. ئەگەر سەردەمێک بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر 
لە حاڵەتەوە بوو بە دیاردە، ئەوە ئێستا بۆ خەڵک دەبێتە پیشە و بەو 

کارەش شیرازەی کۆمەڵگە بەرەو هەڵوەشان و لەنێوچوون دەچێ.

سپای پاسداران 
لە مافیای دارستانەوە 

بۆ چاندنی تریاک

ئەمساڵ، ڕادیۆی دەنگی  ٢٧ی جۆزەردانی 
کوردستان، پێی نایە چلەمین ساڵی دامەزران 

و تێکۆشانی خۆی.

هەلومەرجی لەدایکبوونی ڕادیۆی دەنگی 
کوردستان:

ئێران«  کوردستانی  دەنگی  »ڕادیۆی 
حیزبی  کە  بوو  لەدایک  هەلومەرجێکدا  لە 
کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  و  دێموکرات 
مافە  لەسەر  پێداگرییان  سۆنگەی  لە 
نەتەوەییەکانی خۆیان، شەڕێکی  هەمە الیەنە 
کۆماری  ڕێژیمی  الیەن  لە  نابەرامبەریان  و 
ئیسالمیی ئێرانەوە بەسەردا سەپابوو. هاوکات 
سەر  هەڵکوتانە  و  لەشکرکێشی  گەڵ  لە 
مافخوازەکەی،  خەڵکە  و  ئازاد  کوردستانی 
و  واڵت  پێتەختی  تاران  لە  تازە  ڕێژیمی 
قۆڵی  بەرە  بەرە  ئێرانیش  دیکەی  بەشەکانی 
دەسکەوتەکانی  نێوبردنی  ولە  پێشێلکردن  لە 
هەڵماڵیبوو.  خەڵک  ١٣٥٧ی  ڕاپەڕینی  دیکەی 
خومەینی، فتوای شکاندنی قەڵەمەکان و هێرش 
ئازادەکانی  و  سەربەخۆ  ڕۆژنامە  سەر  بۆ 
خۆی  دەمارگرژەکانی  الیەنگرە  دەرکردبوو. 
بۆ شێواندن و پەالماربردن بۆ سەر میتینگ و 
کۆڕ و کۆبوونەوەی ڕێکخراوە سیاسییەکان، 
ببوونە  کە  زانکۆییەکان  نێوەندە  دەدا.  هان 
و  سیاسییەکان  ڕێکخراوە  چاالکیی  شوێنی 
خوێندکارانی واڵت لەواندا دژی زاڵبوونەوەی 
بەرز  دەنگیان  کۆنەپەرستی،  و  دیکتاتۆری 
خومەینی  ڕقی  بەر  کەوتبوونە  دەکردەوە، 
پیالنی  تازە خەریک بوون  و، دەسەاڵتدارانی 
داخستنی زانکۆکان وەک یەکێک لە ئاڵقەکانی 
ئامادە  فەرهەنگییەکەیان  بەناو  شۆڕشە 
یەکەم  و  دامەزرێنەران  مەجلیسی   دەکرد. 
دوای  بە  میللی  دەورەی مەجلیسی شووڕای 
ڕووخانی ڕیژیمی شایەتیدا، بێ ئەوەی ڕێگەی 
بەشداری بە نوێنەرانی هەڵبژێردراوی خەڵکی 
ئەوەی  و  هاتبوون  پێک  بدرێ،  کوردستان 
ئەوەی  نەک  بوو،  مەبەستی  تازە  ڕێژیمی 
ناوی  بە  بوو،  خەڵک  ئارەزووی  و  ویست 
لە  جۆرە  بەم  دەکرد.  پەسەندیان  یاساوە، 
الیەکەوە شەڕێکی هەمە الیەنە بەسەر خەڵکی 
دیکەشەوە،  الیەکی  لە  سەپابوو،  کوردستاندا 
ڕاپۆرتی  و  هەواڵ  گەیشتنی  ڕێگاکانی 
هاواری  و  کوردستان  لە  ڕێژیم  تاوانەکانی 
بەشەکانی  بە  خەڵکەیان  ئەو  زۆرلێکراویی 

دیکەی ئێران بەستبوو.
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی 
ڕاگەیاندن  ڕۆڵی  گرنگیی  لە  ئاگاداری  بە 
بێدەنگییەی  ئەو  بەرپەرچدانەوەی  بۆ  و 
مافخواز  خەڵکی  بەرامبەر  تازە،  ڕێژیمی 
کوردستان  سەپاوی  بەسەردا  شەڕ  و 
ڕادیۆ  وەڕێخستنی  لە  بیری  هێنابوو،  پێکی 
کردەوە. بە تایبەتی کە دەنگی ڕادیۆ هەم لە 
خەڵک  دەستی  دەگەیەشتە  خێراتر  ڕۆژنامە 
هەم  بوو،  دەم  لەبەر  کەمتری  بەربەستی  و 
ژمارەی بەردەنگەکانی لە خوێنەرانی ڕۆژنامە 
٢٧ی  لە  جۆرە  بەم  بوون.  زیاتر  یەکجار 
 ،) ژوئەنی١٩٨٠  )١٧ی   ١٣٥٩ جۆزەردانی 
پەیامی  بە  ئێران  دەنگی کوردستانی  ڕادیۆی 
ڕێبەری شەهید د. قاسملوو، سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکرات، بە ڕەسمی باڵوکردنەوەی 
ئەم  کرد.  پێ  دەست  خۆی  بەرنامەکانی 
تیکۆشان  لە  ئێستا  هەتا  کاتەوە  لەو  ڕادیۆیە 
بووە  بەردەوام  بەرنامەدا  باڵوکردنەوەی  و 
و، بووە بە خاوەنی مێژوویەکی پڕشنگداری 
بزووتنەوەی  مێژووی  لە  جیانەکراوە 
ڕزگاریخوازانەی  خەباتی  و  شۆڕشگێڕانە 
ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  و  دێموکرات  حیزبی 
دەستپێکردنی  بیرەوەریی  لە  کوردستان. 

چلەمین ساڵی تێکۆشانی ئەم ڕادیۆیەدا، لە سەر دوو 
ڕەهەندی تێکۆشانی هەڵوێستەیەک دەکەین:

شوێندانەرانەی  ڕۆڵی  یەکەم،  ڕەهەندی 
لە  ئێران  کوردستانی  دەنگی  ڕادیۆ 
نەتەوەییەوە: و  سیاسی  میدیایی،  ڕووی  
هۆیەوە  بەو  الیەک  لە  ئێران  کوردستانی  دەنگی 
و  قارەمانەتی  لە  پڕ  و  ڕەوا  خەباتی  دەنگی  کە 
قوربانیدانی حیزبی دێموکرات بوو، لە الیەکی دیکە لە 
نەبوونی ڕاگەیەنێکی ئەوتۆ کە هەواڵ و ڕووداوەکانی 
لەنێو  زوویی  بە  بگەیەنێ،  خەڵک  بە  کوردستان 
کردەوە.  خۆی  جێی  کوردستاندا  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
فەننی  ئیمکاناتی  »متواضعانە«بوونی  سەرەڕای 
ڕادیۆیی،  )فرستندە(ی  دەزگا  خودی  لەوان  یەک  و 
لەگەڵ ئەوەشدا لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە، بە چڕی و 
لە ناوچەی جۆراوجۆر پاڕازێتی دەخرایە سەر، بەاڵم 
بە زوویی ڕێگای خۆی بۆ نیو سەدان هەزار ماڵ- 
ئەگەر نەڵێین بە میلیۆن خەڵک- کردەوە و گوێگرتن 
بەرنامەی  لە  بەشێک  بە  بوو  بەرنامەکانی،  لە 
ڕۆژانەی خەڵک. هەواڵ و ڕاپۆرتی هێرش و تاوانی 
هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕیژیم و، بەرەنگاربوونەوەی 
هێزی پێشمەرگە لەگەڵیان، ڕەفتاری کاربەدەستان و 
ئۆرگانە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ 
هەمیشەیی  بەشێکی  گوندەکان،  و  شار  لە  خەڵک 
بوون لە نێوەرۆکی بەرنامەی ڕۆژانەی ئەو ڕادیۆیە. 
فارسی و  بە زمانی  ڕادیۆ  بەرنامەکانی  ئەوەش کە 
دەبوونەوە،  باڵو  ئازەرییش  زمانی  بە  ماوەیەک  بۆ 
ژمارەی بەردەنگی ئەو ڕادیۆیە و پانتایی کاریگەرییە 

میدیایی و سیاسییەکەی زیاتر کردبوو.
ئێران  ئاڵوگۆڕەکانی  سیاسیی  شیکردنەوەی 
ڕۆژهەاڵتی  بە  پێوەندیدار  بابەتەکانی  و  پرس  و 
کوردستان، دووهەم ئەرکی ڕۆژانەی ڕادیۆی دەنگی 
کوردستان بوو. ئەم جۆرە باس و لێکدانەوانەش بە 
زۆری، کەسانێک دەیاننووسی کە لە ڕێبەران و سیما 
لەو  یەک  بوون.  دێموکرات  حیزبی  سیاسییەکانی 
کەسایەتییانە ڕێبەری شەهید د.سادق شەڕەفکەندی 
بوو کە توانایەکی زۆری لە شیکردنەوە و باسکردنی 
لە  هەروەها  سادە،  زمانێکی  بە  گرنگەکان  مەسەلە 
شیکردنەوە  شیاوی  بابەتی  و  سووژە  دۆزینەوەی 
هەبوو.  خەڵکدا  کۆمەاڵنی  بۆ  ڕوونکردنەوە  و 
بەرینی  جەماوەری  هەر  نەک  ئەوەیە  ڕاستییەکەی 
گوێگری ڕادیۆ، ئەندامان، پێشمەرگەکان و کادرەکان 
و تەنانەت بەرپرسانی حیزبییش، لە ڕێگای لێکدانەوە 
ڕووی  لە  ڕادیۆیە،  ئەم  سیاسییەکانی  وتارە  و 

سیاسییەوە، ڕێنوێنی دەکران و پەروەردە دەبوون.
کاریگەریی بەرنامەکانی ڕادیۆی دەنگی کوردستان، 
لە ڕووی نەتەوەیی و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییەوە، لە 
کاریگەرییە خەبەری و سیاسییەکەی کەمتر نەبوون. 
نەتەوەی کورد  مێژووی  بە  ڕادیۆیە  ئەم  بایەخدانی 

لە  هەستیاربوونەکەی  و  دڵسۆزی  نەتەوەییەکان،  بۆنە  و 
ئاست زمانی کوردی و هاندانی خەڵک بۆ بەرگری لە زمان 
و شوناسی خۆیان، گرنگیدانی بە ئەدەبیات و گۆرانی و 
مۆسیقای کوردی، لە تەنیشت ئەمانەش لەقاودان و دژایەتی 
کردنی چەوساندنەوە و نەریت و ڕێوشوێنی دواکەوتووانە 
و دزێوی نێو کۆمەڵ بە تایبەت لەمەڕ دژەژن بوونیانەوە، 
لە ئاست پەروەردەی منداڵ و الوان  لەسەر هەستبوونی 
شێوەی  بە  هەروەها  پێویستییەکانیان،  لە  ئاوڕدانەوە  و 
و  کۆمەاڵیەتییەکان  کێشە  لەسەر  وەستان  جۆراوجۆر 
وریاکردنەوەی چین و توێژ و بەشە جیاوازەکانی خەڵکی 
کوردستان لە ئاکامەکانی ناکۆکی و دووبەرەکیی خێڵەکی 
و  زاراوە  و  ئایین  ئەساسی  لەسەر  یا  ناوچەگەرییانە،  و 
و  ئامانج  نێو  لە  دیاریان  جێیەکی  تر،  جیاوازییەکی  هەر 
هەتا  بڵێین  دەتوانین  هەبووە.  ڕادیۆیەدا  ئەم  ئەرکەکانی 
ئەو کاتەی تەلەڤیزیۆن نەهاتبووە نێو ڕیزی ڕاگەیەنەکانی 
حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی کورد، دەنگی کوردستانی 
و  بەرهەمهێنان  لە  هەم  حاشالێنەکراوی  پشکێکی  ئێران، 
هاندانی  لە  هەم  هەبوو،  بەرگریدا  ئەدەبیاتی  پەرەپیدانی 

تەبایی نەتەوەیی و یەکگرتوویی لەنێو ڕیزەکانی خەڵکدا.

ڕەهەندی دووهەم، دەنگی کوردستان وەک ئاوێنەی 
مێژوویەکی پڕشنگدار

کوردستان،  خەڵکی  و  دێموکرات  حیزبی  ئەگەر 
لەو  نەتەوەکەمان  و،  تێپەڕێنن  ئێستا  قۆناغەی  ئەم 
بڕیاری  و  ماف  خاوەنی  نیشتمانەکەی  بەشەی 
یەکەم  لە  وایە  بێ، حەق  چارەنووسی خۆی  دیاریکردنی 
ئەرشیڤی  بۆ  تایبەت   مووزەخانەیەکی  هەنگاوەکانیاندا، 
ساڵ   ٤٠ ماوەی  لە  بکەنەوە.  کوردستان  دەنگی  ڕادیۆی 
و  دیارترین  ڕادیۆیەدا،  ئەو  بەردەوامیی  و  تێکۆشان 
دێموکرات  حیزبی  تیکۆشەرانی  و  ڕێبەران  کاریگەرترین 
لێدوانی  و  پەیام  بە  نووسین،  بە  کوردستان،  خەڵکی  و 
تایبەت یا وتووێژ، لە ڕێگای ئەم ڕادیۆیەوە قسەیان لەگەڵ 
خەبەریی  بووڵتەنی  ئەرشیڤی  کردوە.  کوردستان  خەڵکی 
ڕۆژانەی ئەم ڕادیۆیە و وتار و لێکدانەوە سیاسییەکانی، 
پانۆرامای مێژوویەکی بە خوێن نووسراون کە شایەدی بۆ 
خۆڕاگریی جێی شانازیی بزووتنەوەیەکی هەراو بەرامبەر 
ڕێژیمێکی دڕندە و خوێنڕێژ دەدەن. دەنگی دەیان و سەدان 
دەیان  دەستنووسی  نەتەوەکەمان،  قارەمانی  و  تێکۆشەر 
و سەدان سیمای سیاسی و ڕووناکبیر، لە ئەرشیڤی ئەم 
هێندێک  شوێنەواری  و  یادگار  لەوانەیە  هەن.  ڕادیۆیەدا 
ژیاننامەی  نەکەوێ.  دەست  دیکە  کوێی  هیچ  لە  لەوان 
سەدان فەرماندەری نیزامی و کادری سیاسی و هەزاران 
دەوڵەمەند  ڕادیۆیەیان  ئەم  ئەرشیڤی  پێشمەرگە،  الوی 
کردوە. زۆر لە گوێگرانی ئەم ڕادیۆیە شێعر و پەخشان و 
بیرەوەری و پرسیار و پێشنیار و جوانترین هەستەکانی 
خۆیان بە دەسخەتی خۆیان بۆ ئەم ڕادیۆیە ناردوە. ئەو 
ساتانەی جێگای تایبەتیان لە مێژووی حیزبی دێموکرات و 
نەتەوەی کورددا هەیە، الی ئەم ڕادیۆیە، شەقڵ و یادگاری 
چاوخشاندنێک  بە  تەنیا  هێشتوە.  جێ  خۆیان  بە  تایبەت 
بەسەر لیستی دوور و درێژی ناوی ئەو کەسانەی وەک 
ئەندازیار  بێژەر،  نووسەر، وەرگێڕ،  بەڕێوەبەر،  بەرپرس، 
و کادری فەننی لەم ڕادیۆیە دا خزمەتیان کردوە، بەسە بۆ 
ئەوەی تێبگەین کە ڕادیۆی دەنگی کوردستان کۆکەرەوە 
و مەکۆی چ هێزێکی گەورە و بە توانای ئینسانی  بووە و، 
چ ڕۆڵێکی دیار و بەنرخی لە تێکۆشانی حیزبی دێموکرات 
لە  تایبەتی  بە  بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی کوردستان  و 

دەیەکانی ٦٠ و ٧٠ی هەتاویدا هەبووە.
بەردەوامیی  و  دامەزران  ساڵەی   ٤٠ دەسپێکی  لە 
ڕادیۆی دەنگی کوردستاندا، بە ڕێزەوە یادی زەحمەت و 
لە  تێکۆشان  کاروانەی  ئەو  نێو  بەشدارانی  ماندووبوونی 
هەموو ئاستێکدا دەکەینەوە. ئەوانەی شەهید بوون، یا بە 
مەرگی ئاسایی بە جێیان هێشتووین، ساڵو بۆ گیانی پاک و 
یادی نەمریان دەنێرین. بۆ خودی ڕادیۆکەش بەردەوامی و 
بووژانەوە و، ڕۆڵێکی لە ڕۆژگاری ئەمڕۆ و لە داهاتوودا، 

کاریگەرتر بە ئاوات دەخوازین.

ڕادیۆی دەنگی کوردستان 
نرکەی شۆڕشێک، ئاوێنەی مێژوویەک

 قادر وریا

کەریم فەرخەپوور
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نیان کۆتایی هات  لە کۆتاییەکانی مانگی بەهاردا، ژیانی هونەرمەندێکی مەند و 
بەناوی سمایل سابوور. ڕۆژی یەکشەممە، ٢٦ی جۆزەردان، »سماعیل سابوور«، 
هونەرمەندی کوردی خەڵکی شاری نۆدشە، لە نەخۆشخانەیەک لە شاری سلێمانی 
لە ژیان کرد و هۆگرانی مووسیقی ڕەسەنی  بە هۆی ڕاوەستانی دڵەوە مااڵوایی 

کوردی تازیەبار کرد.
بنەماڵەی سابوور کە بنەماڵەیەکی هونەرمەندن لە ناوچەی هەورامان و پارێزگای 
لە  بنەماڵەن کە  کرماشان و، فیرووز سابوور و سمایل سابوور دوو کوڕی ئەو 

مووسیقی کوردیدا جێگەی تایبەتیان هەیە.
سمایل سابوور خەڵکی شاری نۆدشە، لە ساڵی ١٣٣٥ی هەتاویدا لەدایک بووە. 
ئەو ساڵی ١٣٥٨ی هەتاوی لە شاری تاران، زانکۆی لە بەشی هونەرە جوانەکاندا 
تەواو کرد و چەندین ساڵ لە ڕادیۆ دەنگی کرماشان خزمەتی بە هونەری مووسیقیی 
کوردی کرد. ئەو هونەرمەندە دەنگ ئەهووراییە تا کاتێک کە واڵتی بە جێ نەهێشتبوو 
باڵو  ناوی »سەفەرنامەی کوردستان«  بە  ئاڵبۆمێکی  و  تۆمار کرد  ١٠٥ گۆرانیی 

کردەوە.
هەڵکەوتوو  و  خالقی  مەزهەر  دەنگی  زواڵڵیی  بە  خووگرتوو  سابوور  سمایل   
گۆرانی  عەوداڵی  منداڵییەوە  لە  هەر  قاسپە،  و  خرینگە  پڕ  هەورامانی  داوێنی  لە 
بەاڵم  بدرەوشێ،  ئاسمانەدا  لەم  جوانی  بە  توانی  بەهرەمەندی  بەهۆی  و  دەبــێ 
ئەوەی کە حاشاهەڵنەگرە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران و هاتنە سەرکاری کۆماری 
ئیسالمی هونەرمەندان بوون بە دوو دەستە، دەستەیەک زێد و واڵتیان بەجێهێشت 
و دەستەیەکی دیکە مانەوە و لەگەڵ ئەوبارودۆخە بەرتەسکەدا هەڵسوکەتیان کرد 
و تووشی کۆمەڵێک گرفتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بوون و لە ئاکامدا نەیانتوانی بەو 

جۆرە کە حەزی خۆیانە، درێژە بە هونەرەکەیان بدەن.
کەم نین و بگرە زۆریشن ئەو هونەرمەند و نووسەر و شاعیرانەی کە بەهۆی 
ئەوەی نەبوون بە شایەری دەسەاڵت و هونەریان بەهۆی هونەر پاراست، ئەگەریش 
تووشی سزا و زیندان نەبوون النیکەم ژیان و ژینگەیان وەها بەرتەسک و داخراو 
ناچاری سەری  بە  و  و شاری خۆیان  لە خاک  بکەن  غەریبی  بە  کە هەست  کرا 

سەوداسەرییان هەڵگرن و ڕوو بکەنە غەریبستان!
لە کرماشانی  لۆڕنژادە  لەو هونەرمەندانە کە هاوکاروانی حیشمەتوڵالی  یەکێک 

دێرین، سمایل سابوورە کە بە مەحزوونی ژیا و بە غەریبیش مرد.
لە نۆدشەوە بە قاسپەی کەو ڕاهات و لە تاران بە الواندنەوەی نیشتمان بیری 
بە  بوو  زیــرەک  وەکــوو  کرماشان  دەنگی  ڕادیــۆی  لە  و  پــەرەی سەند  کوردانەی 

تەتەری بێتاقەتی گەلێکی خەمبار و جەفا چێشتوو.
کۆچی  دوایی سابوور ناڵێم بۆ چەند کات بە دڵنیاییەوە بۆ چەند ڕۆژ کۆمەڵگەی 
کوردەواری داچڵەکاند و هەواڵی هەڵفڕینی ئەو بولبولە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی تەنی.
هۆکارە سەرەکییەکەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە سمایل سابوور زیاتر لە ٤٠ ساڵ 
ئاوارەگی  پێناوی هونەرمەند بوونیدا دەربــەدەری و  لە  گۆرانی بۆ گۆرانی چڕی، 
هەڵقواڵوی  سابووریش  بنەماڵەی  گرینگە  بــەاڵم  چێشت.  زۆری  چەوساوەیی  و 
بێژین  دەتوانین  جورئەتەوە  بە  و  کرماشانن  زێڕینی  و  بەرین  و  پان  جوغڕافیای 
و  مووزیسیەن  و  مووسیقی  گــرەوی  لە  ئێران  لە  فارسی  مووسیقی  گەشەی  کە 
جۆرێک  هەموو  دەەســەاڵت  ئاساییە  کە  کوردستانە  لە  بەشە  ئەو  هونەرمەندانی 

هەوڵی خۆی وەگەڕ بخا بۆ دابڕاندن و جیاکردنی و گرێدانی بە سانتڕاڵەوە.
بە چاوخشاندنێک بە ڕەوتی میووزیکی ئێراندا کە بەداخەوە بە مووسیقیی فارسی 
ناسراوە! جێ پەنجە و کاریگەریی  هونەرمەندان و ژەنیارانی کوردیان پێوە دیارە 

کە زۆرترینیان لە دایکبووی پارێزگای کرماشان و پەروەردەی النکەی زاگرۆسن.
لە کاسێتی »گوڵی سەد بەرگ« بە هونەرمەندیی »شەهرام نازری« و »بیژەن 
کامکار« بۆ یەکەمجار ئامێری دەف هاتە نێو مووسیقیی ئێران و کوردستان و بە 
تێدەگەین کە  هاوکاری و کاری هاوبەشی هونەرمەندانی کورد   وردبوونەوەیەک 

کاریگەریی بەرچاوی لەسەر گەشەی مووسیقیی ئێران و کوردستان داناوە.
 ئەگەر لە هونەرمەندانێک وەکوو  سووسەن و هایدە و مەهەستی گەڕێین، ئەمە  
سۆزی تەموورەژەنانێک وەکوو »سەید خەلیل عالی نژاد« و »عەلی ئەکبەر مرادی« 
ناساند،  ئێران و جیهان  بە  لە شارستانییەتی کوردانی  دێرینی  بوو کە  سۆزێکی 
لە »جادەی  ئەمە دیسان دەست و پەنجەی »کەیهانی کەلهۆڕ«ی کرماشانییە کە 
ئەبریشەم« بە هاوشانی گەورە مووزیسیەنەکانی جیهان، »شاری خامۆش« واتە 
هەڵەبجە  دەالوێنێ و ئێستاش بەشێکی زۆر لە مێلۆدی و ئاوازەکانی گۆرانیبێژانی 
فارس لە ئاستی بەرزدا وەکوو »شەجەریان« قەرزداری ژەنیارانی کورد بەتایبەتی 

کوردی پارێزگای کرماشانن.
ئەمانە  و »پوورنازری«یەکان   بنەماڵەی »سابوور«، »زەهــاوی«، »نازری«   
ئالبۆمی ڕەسەنایەتیی ئاواز و مێلۆدیی کوردین کە مووسیقیی ئێرانیشیان گەشاندەوە 

و جێ پەنجەیان دیارە.
و   فیرۆزی سابوور  و  بەرچاوی کەسانێک وەکوو سمایل سابوور  بەاڵم خاڵی 
یەدوڵاڵی ڕەحمانی و حێشمەتوڵاڵی لۆڕنژاد ئەوەیە کە بە ماندووبوونی خۆیان و 
هەست بە بەرپرسایەتییەک زێدەتر لە هونەرمەندبوون وەکوو سەنگەرێک گۆرانی 
و  ئەدەبی زارەکیی ناوچەی هەستیاری کرماشانیان پاراستوە و ڕێگەخۆشکەرێکی 
پارێزگای  لە  دیکە  جیلەکانی  لە  زیاتر  نوێ  نــەوەی  و  بەرە  هەتا  بوون  خەمخۆر 

کرماشان و ئیالم لە سیاسەتی داڕێژراوی پاکتاوکردن نەتوێنەوە.
بە لە بەرچاو گرتنی هەلومەرجی سیاسی و میژوویی کرماشان و ئیالم دەتوانین 
بێژین ئەمە مووسیقی و بەتایبەتی هونەرمەندانی دەروەستی ئەو ناوچانە بوون کە 

وەکوو قەڵغان، فەرهەنگ و زمان و ناسنامەی کوردستانی بوونیان پاراست.
لە کۆتاییدا پێویستە ئاماژە بەوە بدرێ کە ناوچەکانی کوردستان ئالبۆمی فرەڕەنگی 
و   هەورامان  ناوچەی  دەنگەکانی  ناسکە  لە  یەکێک  سابوور  سمایل  و  دەنگەکانە 
فەرهادی شەیدای گۆرانی »شیرین« بوو کە بە گۆرانی »خانباجی«یەوە، بووەتە 
تەنانەت  و؛  کوردستان  خەڵکی  تاکی  بە  تاک  هاوبەشی  بیرەوەریی  و  نۆستالژیا 

مەرگیش دەرقەتی هونەر نایە. 

به ر له  مااڵوایی

خامۆشیی بولبولێک
عەلی لەیالخ لە بەهاردا

ــی حــیــزبــی  ــووزشـ ــامـ کــۆمــیــســیــۆنــی ئـ
دێموکراتی کوردستان ڕۆژی سێشەممە، 
زیاتر  مەبەستی  بــە  ــۆزەردان  جــ ٢٨ی 
ــە پـــرســـی کـــوردەکـــانـــی  بـــاســـکـــردن لـ
خوراسان سمینارێکی تایبەت بەو بابەتە 

پێک هێنا.
سەرەتا سامان فەقێ نەبی، بەڕێوەبەری 
ــی بە  ســمــیــنــارەکــە ئــامــاژەیــەکــی کــورت
بۆ  کوردەکان  ڕاگواستنی  قوناخەکانی 
ناوچەکانی خوراسان و شوێنەکانی دی 
و  شاسمایل  سەردەمی  لە  تایبەتی  بە 

شاعەبباس سەفەویدا کرد.
ــنــارەکــەدا  ــەشــی یــەکــەمــی  ســمــی لـــە ب
یەکێک  خــوراســانــی«،  »ژێــهــات  یەکێک 
دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەکانی  لە 
کـــوردســـتـــان کـــە خــەڵــكــی دەڤـــــەری 
کــرد  پێشکێش  باسێکی  خــوراســانــە، 
ــژووی لە  لــەژێــر نـــاوی »ئــاورێــکــی مــێ
دەڤەرە.«  ئەم  کوردەکانی  و  خوراسان 
خاڵی  کۆمەڵێک  باسەکەیدا  لە  ناوبراو 
گرینگی بە نیسبەت پرسی نەتەوەیی لە 
مەترسییەکانی  هەروەها  و  خوراسان 
سەر بزاڤی نەتەوەیی لە خوراسان ڕیز 
کرد کە پێویستە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان گرینگیی پێبدەن.

جــۆزەردان،  ١٦ی  پێنجشەممە،  ڕۆژی  سەقز  شاری  زانستی  هیوای  ئەنجوومەنی 
ناوی«کۆچەر  کە   کتێبخانەیە  ئەم  کــردەوە.  »مەرخوز«  گوندی  لە  کتێبخانەیەکی 
بۆ  کورد  الوانــی  تازە  و  الوان  هاندانی  مەبەستی  بە  ــدراوە،  دان لەسەر  بیرکار«ی 

»داوار«دا،  نــاوی  لــەژێــر  خــۆی  بــەهــەرمــی  نوێترین  لــە  ڕەحــمــانــی  چیمەن 
قوربانییانی کارەساتی الفاو لە پارێزگای لۆڕستانی الواندۆتەوە. ئەو هەروەها 
لە بەرهەمێکی دیکەدا بە ناوی »دڵی زار« بە خوێندنەوەی گۆرانییەک لە خاتوو 
»فەتانەی وەلیدی« ڕێزی لەو ژنە ڕچەشکێنە لە بواری گۆرانی گوتندا گرتووە. 
کچانی  و  ژنان  قارەمانیەتیی  لە »کوردە ژن«دا  پێشتریش  ڕەحمانی  چیمەن 

خۆڕاگر و چەک هەڵگری کوردی بەرز نرخاندبوو.
کورد،  لێکۆڵەری  و  هونەرمەند  کچی  و  کرماشان  خەڵکی  ڕەحمانی  چیمەن 
یەدوڵاڵ ڕەحمانی یە و بە درێژەدانی ڕێگەی هونەریی باوکی، ئێستا یەکێک لە 
ژنانی بەهرەمەند و ناسراوی کوردە. ئەو لە یەکەم بەرهەمی هونەریی خۆی 
گرفت  لە  باسکردن  بۆ  هەنگاوی  یەکەم  هـــەزاران«دا  لە  »یــەک  نــاوی  لەژێر 
ڕێگای  لە  کە  هەوڵدایە  لە  و  هەڵهێناوە  کۆمەڵگە  لە  کورد  ژنانی  کێشەی  و 

هونەرەوە خزمەت بە ژنانی نیشتمانەکەی بکا.

لە  مندااڵن  هۆنراوەی  کتێبی  کۆمەڵە  سێ 
باڵو  کوردی  زمانی  بە  ئیالمدا،  پارێزگای 
کرانەوە. ئەم بەرهەمانە لە الیەن »مەیسەم 

خورانی«، کۆ کراونەتەوە.
ئەم کۆمەڵە کتێبانە پێک دێن لەو هۆنراوانەی 
شێعری  »فێستیڤاڵی  دەورەی  سێ  لە  کە 
لــە شــاری »ئەیوانی  ــاڵ(«،  ــن )م کــوردیــی 

غەرب«، خوێندرابوونەوە.
چاالکانی بواری ئەدەب و وێژەی کوردی 
لەپێناو  چەشنە  ــەم  ل هــەوڵــی  وایــە  پێیان 
پاراستنی فەرهەنگ و زمانی کوردی زۆر 
بــەرچــاو  دەوری  ــن  ــوان دەت و  ــەســوودن  ب

بگێڕن.

باڵوبوونەوەی سێ کۆمەڵە 
کتێبی هۆنراوەی مندااڵن

لە ئیالم

خۆپێگەیاندنیان  و  زانــســت  فێربوونی 
کراوەتەوە.

ــی کـــــردنـــــەوەی ئـــەم  ــ ــم ــوڕەســ ــ ــە ڕێ ــ ل
ــی  ــوون ــادەب ــام کــتــێــبــخــانــەیــەدا کــە بــە ئ
بنەماڵەی »کۆچەر بیرکار« و کۆمەڵێک 
قەڵەمبەدەستانی کورد  و  نووسەران  لە 
پێوەندیدار  بابەتی  چەند  بەڕێوەچوو، 
کرا  پێشکەش  زانست  و  فەرهەنگ  بە 
و پەیامی کۆچەر بیرکار بەم بۆنەیە لە 
الیەن »عادڵ درەخشانی«، برای کۆچەر 

بیرکارەوە خوێندرایەوە.
لەمەوپێش  مـــاوەیـــەک  بــاســە  شــایــانــی 
ئەنجوومەنی هیوای زانست لە گەڕەکی 
ناوی  بە  کتێبخانەیەکی  »حەمااڵوا«ش 

»ژیال حسێنی«  کردبۆوە.

جێگری سکرتێری  ئاسۆ حەسەن زادە،  دوکتور  ئەو سمینارەدا  دوویەم  بەشی   لە 
»ڕێگاچارەی  ژێرناوی  لە  گرینگی  باسێکی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی 
جوگرافیای  دەرەوەی  کوردنشینەکانی  ناوچە  مافی   بۆ  نیهادییەکان  و  حقووقی 
ئەو  ڕوونکردنەوەی  بە  بەڕێزیان  کــرد.  ئامادەبووان  بە  پێشکەش  کوردستان«  
لە شوێنە  دیکە  نەتەوەکانی  لەنێو  هاوشێوەی  نموونەی  چەند  بە  ئاماژەی  بابەتە  

جۆراوجۆرەکانی دنیادا  کرد .
 لە سێیەمین بەشی ئەم سمینارەدا سمایل شەڕەفی، ئەندامی کۆمیتە ناوەندیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان باسەکەی خۆی لەژێر ناوی »چۆنیەتیی دروستکردنی ئاڵقەی 

پێوەندی لە نێوان ڕۆژهەاڵتی کوردستان و خوراسان«دا پێشکێش کرد
لە کۆتاییدا ئامادەبووان پرسیار و تێبینی خۆیانیان لەسەر چەند تەوری ئەم سمینارە 

خستەڕوو.

سمیناری »کوردەکانی خوراسان لە گوتار و ڕوانگەی نەتەوەییماندا«

کردنەوەی کتێبخانەی »کۆچەر بیرکار« لە ئاوایی »مەرخۆز«ی شاری سەقز

چریکەی
»چیمەن ڕەحمانی« 

لە الواندنەوەی 
»داوار«دا
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