
w w w . k u r d i s t a n u k u r d . c o m
شەممە   1٥ی گەالوێژی  1401  _ ٦ی ئاگوستی 2022 ژمارە ٨2٨

دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

هەموومان  کە  ئێرانەی  ئــەو  ئــەوەیــە  واقعییەتەکە   -
یەکێک  ئیرادەی  و  مەیل  بە  دەکەین،  بۆ  بەیەکەوە کاری 

یان الیەنێک دروست ناکرێتەوە و بەڕێوە نابرێ... .
- حــیــزبــی دێـــمـــوکـــرات خـــاوەنـــدارەتـــیـــی لـــە پــرســی 
دێموکرات  حیزبی  کـــردوە،  کــوردســتــان  ســەربــەخــۆیــی 
ئێراندا  لە  نەتەوایەتیی  کە مەسەلەی   بوو  یەکەم حیزب 
هێنا گۆڕێ، حیزبی دێموکرات کاتی خۆی لە چوارچێوی 
ئێراندا دەوڵەتی کوردیشی دروست کردوە. سەرکۆماری 
کۆمەڵێک  و  هەبووە  وەزیــرانــی  ئەنجوومەنی  هــەبــووە، 

هێمای خۆی هێناوەتە گۆڕێ... .
ــەوە هــەیــە  ــ ــورد پــێــویــســتــیــمــان ب ــ ــوو ک ــ - ئــێــمــە وەکـ
و  ئــازاد  هەلومەرجێکی  لە  ئێرانییەکاندا،  هەموو  لەگەڵ 
لەیەکتر  ئێمە  با  بژین،  بەیەکەوە  ماوەیەک  دێموکراتیکدا، 
حاڵی بین. با ئێمە تەجرووبەی دێموکراسی بکەین، خەڵکی 
مەشەهد و تەورێز و تاران و ئیسفەهان و ئەوانە لەگەڵ 

خەلکی ئیالم و کرماشان و سنە و ورمێ و شوێنەکانی دیکە 
با تێکەڵ بین، با لەگەڵ یەکتر قسە بکەین. با ئەوانە لە نیزیکە 
ئێمە بناسن. ئەوان لەژێر کاریگەیی کۆماری ئیسالمی و هێندێک 
کە  دەکــەن،  ئێمە  لەسەر  قــەزاوەت  ئێرانی  خەڵکی شۆونیستی 

ئەوە هەڵەیە.

)تەواوی ئەو دیمانەیە لە الپەڕەکانی ٣-٢دا بخوێنەوە.(

کورد و ئەسڵی دەسەاڵتی جیهانیی دەزگای دادی واڵتان ڕەوتناسیی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانتێرۆر و کۆماری ئیسالمیفێمینیزم و خەباتی نەتەوەیی هاوشان و هاوتەریب

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان:

درێژە لە الپەڕەی ٢

یەکەم  کاتێکدا  لە  ڕەئیسی  ئیبراهیم 
ساڵی سەرکۆماریی خۆی تێپەڕ کرد کە 
سەردەمیی  وادەکانی  لە  کام  هیچ  نەک 
بەڵکوو  نەهاتوون،  بەدی  بانگەشەکانی 
بــەرۆکــی  دیــکــەش  قەیرانێکی  کــۆمــەڵــە 
ــە سۆنگەی  ل کــە  ــوە  گــرت ڕێــژیــمــەکــەی 
کۆمەاڵنی  ئەوانە  گەلیی  دژی  دەسەاڵتی 

خەڵکی ئێرانن کە تێچووەکەی دەدەن.
لەسەر  یەک  قەیرانە  قووڵبوونەوەی 
تارانی  ــار  یــەک کــەڵــەکــەبــووەکــان دواجـ
کۆتایی  ڕۆژی  لە  ڕێــک  کە  کــرد  ناچار 
ڕەئیسیدا  سەرکۆماریی  ساڵی  یــەکــەم 
بەپەلە بۆ وتووێژەکانی ڤییەن بگەڕێتەوە، 
ــەرامــبــەر  ئــەویــش بــە پــاشــەکــشــە لــە ب
کە  مەرجەکەی  قورسترین  لە  ئەمریکا 
لیستی  لە  پاسداران  سپای  هێنانەدەرێی 
ڕێکخراوە تێرۆریستییەکاندا بوو. ئەوەش 
پاشەکشەیە  بـــەو  ــاچــار  ن ڕێــژیــمــی  کــە 
نا-  یــان  بــژیــەتــەوە  پــێ  بەرجامی  –جــا 
کە  قورسانەیە  گەمارۆ  ئەو  کاریگەریی 
لە سەردەمی سەرۆک کۆماریی تڕامپەوە 
مــاوەی ساڵ  لە  و  ئێران  خراوەتە سەر 
بایدەنیشدا  ســەرکــۆمــاریــی  نــیــوێــک  و 
درێژەیان هەبووە. ئەو گەمارۆ قورسانە 
کە پاشخانێکی درێژتریشیان هەیە، تەنیا 
لــە دەیـــەی ڕابــــردوودا ســـەدان میلیارد 
دۆالری زیان لە ئابووریی واڵت داوە، تا 
ئەو ڕادەیەی کە لە ئێستادا بایی دراوی 
لە  تەنیا  و  داببەزێ  لەسەد  واڵت ٢٧٠٠ 
ماوەی چەند مانگدا نرخەکان ١٢ هیندەی 
شەڕێکی  بێگومان  بکەن؛  زیــاد  پێشوو 
ئەو  نەیدەتوانی  بیانییش  عەیاری  تەواو 
زەبرە کاریگەر و گورچکبڕە لە ئابووریی 

واڵت بدات.
ئەگەری  لە  تەنیا  گەمارۆیانەش  ئەو 
ــنــیــایــی  ــام و دڵ ــەرجــ ــ ب ــەوەی  ــ ــدن ــ ــان ــ ژی
لە   -٥+١ -واڵتــانــی  جیهانی  کۆمەڵگەی 
دێــت،  ئــێــران وەدی  دەروەســتــیــیــەکــانــی 
هیوای  چاوێکی  ڕەئیسییش  ئیبراهیم 
قازانج  دەزانێ  و  ڕێککەوتنەیە  لەو  هەر 
و  کابینەکەی  ســەر  بــۆ  زیــانــەکــانــی  و 
ڕێــژیــمــەکــەی چــەنــدەن، بــەتــایــبــەت ئەو 
دەستەبەر  دەمــودەســت  کە  قازانجانەی 
دەبن و دەفریای دەوڵەتەکەی دێن. وەک: 
وەبەرهێنان،  کەرتی  پشووهاتنەوەبەر 
لە  دۆالری  میلیارد   ٣ مانگانەی  داهاتی 

فرۆشی نەوت ...

  سەروتار

فۆبیای ڕووخان و 
داڕمان

عەلی بداغی

و  ســەرکــوت  ــی  ڕەوتـ ئیبراهیم  ڕەئــیــســی دا  ســەرکــۆمــاریــی  ــاوەی ساڵێک  مـ لــە 
خێراییەکی  پێشوو  سااڵنی  چاو  لە  کوردستان  لە  مــرۆڤ  مافی  پێشێلکارییەکانی 

زیاتری بەخۆیەوە گرت. 
بوونەتە  کورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٣٠٠ لە  زیاتر  ساڵەدا  یەک  ئەو  مــاوەی  لە 
ڕاستەوخۆی  تەقەی  بە  و  کوردستان  ئابووری  پەرەنەسەندی  قوربانیی سیاسەتی 
هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی، یان بەربوونەوە لە شاخ بەهۆی ڕاوەدوونانی 
هێزەکانی ڕێژیم کوژراون و بریندار بوون کە نیزیک بە ٢٠ کەسیان تەمەنیان خوار 
ئیسالمی  کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە  جینایەتی  درێــژەی  لە  هەر  بــووە.  ساڵ   ١٨
تەقەی  قوربانیی  بوونەتە  کورد  مەدەنی  هاوواڵتیی   ٣٤ کەم  النی  کوردستاندا  لە 
ڕاستەوخۆی هێزەکانی ڕێژیم کە ١٥ کەس لەوان کوژراون و ١٩ کەسیشیان بریندار 

بوون.
لەو کاتەوە کە دەوڵەتی ڕەئیسی بەڕەسمی جڵەوی کاروباری واڵتی گرتە دەست، 
زیاتر لە ٦٠٠ هاوواڵتیی کورد بە تۆمەتی چاالکیی سیاسی دژ بە بەرژەوەندییەکانی 

کە  کراون،  دەستبەسەر  ڕێژیمەوە  ئەمنییەکانی  ناوەندە  لەالیەن  ئیسالمی  کۆماری 
ژمارەیەکی دەیان کەسی لەوان ژن و منداڵی خوار تەمەن ١٨ ساڵ بوون. لەو ٦٠٠ 
کەسە زیاتر لە ١٥٠ کەسیان دادگایی و سزای لە سێ مانگ هەتا سی ساڵ زیندان و 

تەنانەت هیندێکیان سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە.
لە  ئێران  سەرکۆماری  وەک  ئێعدام  قازیی  سەرۆکایەتیی  ساڵی  یەک  ماوەی  لە 
کوردستاندا هەرنەبێ و ئەوەندەی ناوەندەکانی مافی مرۆڤ ئاشکرایان کردوە  ٦٤ 
بەندیی کورد لە سێدارە دراون کە دوو کەس لەوان -حەیدەر قوربانی و فیرووز 
مووسالوو- زیندانیی سیاسی بوون. هەر لە ماوەی ئەو یەک ساڵەدا ١٦ بەندکراوی 
کورد لە بەندیخانەکانی کوردستاندا بەهۆی جۆراوجۆری ئەشکەنجە یا پێڕانەگەیشتنی 

پزیشکی گیانیان لە دەست داوە. لەو ١٦ کەسە ٧ کەسیان بەندیی سیاسی بوون.
سنوورییەکانی  ناوچە  هاوواڵتیی   ٤٠ لە  زیاتر  ساڵەدا  یەک  ئەم  ماوەی  لە  هەر 
کوردستان بە هۆی تەقینەوەی مین و تەقەمەنی کوژراون و بریندار بوون کە بەشی 

زۆر لەوان کۆڵبەر، جووتیار و مەڕدار بوون.

کوژران و برینداربوونی ٣٠٠ کۆڵبەر، بەندکرانی ٦٠٠ چاالکی سیاسی، ئێعدامی ٦٥ بەندکراو 
تەقینەوەی مین لەبن پێی ٤٠ کەس و کوشتنی ٣٤ کەسی مەدەنی لە کوردستان

کۆبوونەوەی هاوبەشی ڕێبەریی دێموکراتەکان:

برینەکان ساڕێژ دەکەین و هێز و وزەی خەباتگێڕیمان یەک دەخەینەوە

ل  8ل  ٦ل ٦ل  ٥

لە ماوەی ساڵێک سەرکۆماریی ئیبڕاهیم ڕەئیسی دا:
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ــاوەی چــەنــد  ــ ــ ــاژە: م ــ ــام ــ ئ
سیاسی،  قەیرانی  چەندین  ساڵێکە 
بەرۆکی  ئــابــووری  و  کۆمەاڵیەتی 
ئێرانی  ــی  ــداران دەســەاڵت و  ئــێــران 
کە  تایبەتمەنییە  بــەو  گــرتــووە، 
ئەوەی  توانای  ئیسالمی  کۆماری 
بەو  هەر  نییە.  چارەسەرکردنیانی 
الیەنە  پێشوو  لە  زیاتر  هۆیەشەوە 
سیاسییەکانی ئێران بە گشتی وەخۆ 
کەوتوون بۆ پاڵپێوەنانی دەسەاڵتی 
لە  بیرکردنەوە  و  ئیسالمی  کۆماری 
لەو  ئێران.  داهاتووی  چۆنیەتیی 
لەوەپێش  حــەوتــوو  دوو  ــارەوە  بـ
بەشداریی  بە  بەرباڵو  میتینگێکی 
زیاتر لە یازدە هەزار کەس بە کورد و 
غەیرە کوردەوە لە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی 
کالب هاوس بۆ کاک خالید عەزیزی 
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان پێک هات، لەم وتووێژەدا 
لەگەڵ  متینگە  ئەو  ئەنجامەکانی 

بەڕێزیان باس دەکەین.

خالید عەزیزی:

کااڵ  و  ــۆاڵ  پ و  پێترۆشیمی  بەرهەمەکانی  ــاردەی  ــەن ه هەڵکشانی   ...
بایی  سەقامگیریی  و  هاوردەکردنەکان  تێچووی  داکشانی  سەنعەتییەکان، 
پاشکەوتی  بە  ئێران  دەستڕاگەیشتنی  بەهۆی  ئاوسان  و  نیشتمانی  دراوی 
دراوی لە بانکە جیهانییەکاندا. بەاڵم بێتوو بەرجام نەگاتە ئەنجام، دەوڵەتەکەی 
بــەوالوەتــر  ــەوەنــدەش  ل نێودەوڵەتییەکاندا  هاوکێشە  لە  ڕەئیسی  ئاغای 
پشتیوانیی  تڕامپ  پێچەوانەی  بایدن  ئەمجارەیان  و  پەراوێزەوە  دەخرێتە 
ئورووپاییەکانیشی بۆ سەپاندنی گەمارۆی نوێ و زیاتر بەسەر ئێراندا دەبێت.
لەو  ڕەئیسی  بەرچاوڕوونیی  و  واڵت  ئابووریی  شپڕێوی  هەلومەرجی 
ساڵی  یەک  لە  قەیرانەکان  کۆنتڕۆڵی  لە  دەستەوەستانیشی  و  مەترسییانە 
دەسەاڵتەکەیدا وایکردوە کە لە ئێستادا نەک هەر خەڵک و دژبەرانی کۆماری 
ئیسالمی، بەڵکوو لەالیەن بەشێک لە ئوسوولگەراکانیشەوە بدرێتە بەر ڕەخنە، 
تا ئەو جێیەی "زولنور"، نوێنەری شاری قوم لە مەجلیس کە کاتی خۆی بە 
نامە و نووسراوە داوای کردبوو ڕەئیسی بێتە کێبرکێی هەڵبژاردنەکانەوە؛ 
لەگەڵ گوشارەکانی خەڵک  هاوتەریب  ببات!  ناوی  بێ کیفایەت  بە کەسێکی 
پتری  ئامانجدارانەی  ڕێکخستنی  مانگرتن،  لە  خۆی  کە  واڵت  نێوخۆی  لە 
دەرەوەی  لە  و  دەبینێتەوە  سەرشەقامدا  ناڕەزایەتییەکانی  و  کۆبوونەوە 
واڵتیش لەالیەن ڕۆژاواوە بۆ گۆڕینی ڕەفتاری ڕێژیم بەتوندی لەسەر تارانە، 
ڕووسیە  و  چین  لە  زیاتر  نیزیک بوونەوەی  بە  بەڵکوو  دانــاوە  وای  ڕێژیم 
بتوانێ دەرەقەتی دۆخەکە بێت. بەاڵم بەپێی ئەزموونەکان پشتیوانیی سیاسی 
و ئابووریی چین و ڕووسیە لە ئێران لە خانەی هاوپەیمانیی سیاسی لەگەڵ 
شااڵوی  بەردەم  لە  ڕێژیم  بێ ئەمالوئەوالی  پارێزراوبوونی  و  واڵتەدا  ئەو 
مەترسییە ئەمنییەتییەکان نییە، بەڵکوو پێوەندییەکی سنوورداری ئابووریی 
کارتێکی  وەک  ئێران  ڕووسیە  هەم  و  چین  هەم  کە  پڕدیارە  دووالیەنەیە. 
بەکار  نێودەوڵەتییەکاندا  لە هاوکێشە  بەرژەوەندییەکانی خۆیان  بۆ  گوشار 
دێنن و بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندییەکانی ئەو دوو واڵتە لەگەڵ ئەمریکا، 
ئەمنییەتییەکانی  و  ئابووری  هاوکارییە  ئیسڕائیل؛  و  عەرەبستان  ئورووپا، 
و  درێژخایەن  ستراتیژیی  نابنە  قەت  ئێران  لەگەڵ  ڕووسیە  و  چین  نێوان 
هەمیشە سنووردار دەمێننەوە و ڕەئیسی بەو بەرچاوڕوونییەوە دووهەمین 

ساڵی سەرۆک کۆمارییەکەی دەست پێ دەکا. 
مــاوەی ئەو یەک ساڵەدا چیی کرد و چیی  لە  بزانین ڕەئیسی  با  ئێستا 
لەدەست هات؟ هەڵبژاردنی خولی سێزدەهەمی هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری 
کە لەودا ناوی ڕەئیسیی لە سندووقەکان هاتە دەرێ، بە کەمترین ئاستی 
بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکان بە درێژایی مێژووی کۆماری ئیسالمی 
تەواو بوو. خۆ ئەگەر هەر ئەو کەمیی بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکان کە 
دیار بوو هەمووی لە بەرژەوەندیی ڕەئیسیدا مهەندیسی کراوە بە نیشانەی 
بێ متمانەیی خەڵک بە وادە و بەڵێن و کار لەدەست هاتنەکانی دابنێین، بەوپێیە 
و  کەس  ئەو  بۆ  بەاڵم  نەبووە.  ناوبراو  لە  ئەوتۆی  چاوەڕوانییەکی  خەڵک 
الیەنانەی الیەنگری حاکمییەت کە پێیان وابوو بە یەکدەست کردنی هەر سێ 
دەزگای یاسادانان، داد و دەوڵەت شەڕی نێوان قۆڵەکانی ڕێژیم کۆتایی دێت 
و هاوئاهەنگیی نێوان بەشە جۆراوجۆرەکانی دەوڵەت و حکوومەت زیاتر 

دەبێ و کاروباری واڵت بێ کێشە ڕایی دەبن؛ وا دەرنەچوو.
لــەدژی  خەڵک  ناڕەزایەتییەکانی  بارستایی  لە  نەیتوانی  نــەک  ڕەئیسی 
نەیتوانی پشتیوانیی ئەو مەجلیسەش ڕابگرێ کە  ڕێژیمەکەی کەم کاتەوە، 
لە یەکەم کۆبوونەوەی خۆیدا دەنگی بەڵێی بە نیزیک بە تەواوی ئەندامانی 
کابینەکەی دابوو. بۆیە کەمتر لە ساڵێک پاش دەسبەکاربوونی دەوڵەتەکەی 
بە چەند  کارتی زەردی  ئەستاندەوە و  لە وەزیرەکانی  یەکێک  لە  متمانەی 
ببێت.  دەرباز  لێی  بەوەندەش  هەر  وێناچێ  داوە  پێشان  دیکەشی  وەزیری 
کەس  هیچ  بۆ  گومانی  و  یەک ساڵەدا جێی شک  ئەم  مــاوەی  لە  ڕەئیسی 
بژێو و ساڵمەتیی خەڵک  بێکاری، گرانی،  ئابووری،  نەهێشتەوە کە پرسی 
ئەو  الی  ڕێژیمەکەی  ئیدئۆلۆژیکەکانی  بابەتە  و  حیجاب  پرسی  هیندەی 
بایەخیان نییە، بۆیەش زەحمەتی ئەوەی بە خۆی نەدا الیان لێ بکاتەوە و 

خەمیان لێ بخوا.
کۆماری ئیسالمی لە دەوڵەتەکانی پێشوودا ئەگەر لەسۆنگەی گەڕانەوەی 
دۆالر و دراوەکانی خاوفرۆشیی نەوت و خەرجکردنی کەمێک لەو داهاتە 
لە خەڵکی توێژی مامناوەند ڕەگەڵ خۆی بخا،  توانیبووی النیکەم بەشێک 
ئەوەندەی  گێڕا،  هەنبانە  بنی  لە  دەستی  چەندی  ڕەئیسی  بەختی  لە  بەاڵم 
وەبەر نەهات کە بتوانێ النیکەم درێــژەدەری ئەو ڕەوتەش بێت. سەرباقی 
ئەوەش بە البردنی دراوی ٤٢٠٠ تمەنی کە لە ڕواڵەتدا بۆ هاوردەکردنی کااڵ، 
دەرمان و پێداویستییە سەرەکییەکانی ژیانی خەڵک تەرخان دەکرا، ئەوەندەی 
دیکەش گرانی کەوتە بازاڕ و لەو سۆنگەیەشەوە قەیرانە ئابوورییەکان و 
هەراوهەنگامەی  نێو  لە  کرد.  زیادیان  دۆخە  بەو  گشتییەکان  ناڕەزایەتییە 
ڕاگیرانی وتووێژەکانی ژیاندنەوەی بەرجام و دیسان دەست پێکردنەوەیاندا، 
ئەتومییش  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی  بڕیاردەرانی  شوڕای  بڕیارنامەی 
کە لەودا سەبارەت بە سەرپێچییەکانی ئێران هەڵوێستی توندی لەدژ ڕێژیم 
پێوەندییە  لە  تەنگژە  تووشی  ڕەئیسیی  دەوڵەتی  دیکە  هیندەی  گرتبوو، 

نێودەوڵەتییەکاندا کرد.
بە گشتی لە ماوەی ساڵێک سەرکۆماریی ڕەئیسیدا دەرکەوت کە ناوبراو 
نەک هیچ پالن و بەرنامەیەکی ڕوونی ئابووریی نەبوو، بەڵکوو بە دانانی 
کەسانی ناشارەزا لە بەرپرسایەتییە گرینگەکاندا قەیرانەکانی هیندەی دیکە 
قووڵتر کردەوە. لە بواری کۆمەاڵیەتی و ئەمنییەتی کۆمەاڵیەتیشدا، بەتایبەت 
پەراوێز خران و دەسەاڵتی  دیکە گوشاریان خرایە سەر،  ئەوەندەی  ژنان 
جەهەندەمی و سەرکوتیان لەدژ بەکار هات، ئەویش لە حاڵێکدا کە هێزەکانی 
نیزامییەکانی  و  ئەمنییەتی  و شوێنە  لە شەقام  و سیخوڕەکانیان  مووساد 
دیپلۆماسیی  بیاڤی  لە  ڕەئیسی  ناکامییەکانی  دەکـــەن!  تەڕاتێن  ڕێژیمدا 
دەرەکییشدا بەرهەستتر لەوەیە بتوانێ خۆی لێ البدا و کورتە سەرنجێک 
لەسەر پێگەی ڕێژیم لە ئێستای عێراق، لوبنان و سووریەدا ئاماژەی ڕوون 
بە الوازی و داڕمانی ئەو هەیکەلەن. بەتایبەت کە لەو بارودۆخەدا ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست بە سەردانەکەی بایدن بۆ عەڕەبستان فازێکی نوێ لە گۆڕانکارییە 
کورتتر  دیکەش  لەوەندەی  ئێران  دەستی  کە  دەکا  ئەزموون  بنەڕەتییەکان 

دەبێت.
خۆیەوە  دووهــەمــی  ساڵی  دەنێتە  پــێ  کاتێکدا  لــە  ڕەئیسی  ــی  ــەت دەوڵ
مامۆستایان،  فەرمانبەران،  کرێکاران،  توێژی  لەنێو  ناڕەزایەتییەکان  کە 
خانەنشین کراوان، خوێندکاران و ژنان لەوپەڕی خۆی دایە. بەاڵم دەسەاڵت تا 
ئێستا ئەم ناڕەزایەتی بە دۆخی بژێو و بە پێشێلکردنی مافەکانی بەڕەسمی 
نەناسیوە و بە دنەدانی دژبەران لە دەرەوەی سنوورەکانی دەبەستێتەوە و بۆ 
چارەسەرکردنیشیان تەنیا زمانی چەک و سەرکوت دەناسێ؛ بۆیە کۆمەڵگەی 
تەقینەوەی  مەترسیی  و  دەکرێت  بەئەمنیەتی  پتر  ڕۆژ  لەگەڵ  ڕۆژ  ئێران 

نارەزایەتییەکان هەردەم زیاتر دەبێت.
بارودۆخی ئێستای ئێران حەوجێی بە گۆڕانکاریی بنەڕەتییە، بەاڵم ئەو 
هێز و ئۆپۆزیسیۆنەی بتوانێ ئەو گۆڕانکارییە بنەڕەتی و پێکهاتەشکێنە جێ 
بخات و ڕێبەریی ناڕەزایەتییەکان بۆ تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی بکا، هێشتا 
نەگووراوە و، بەداخەوە ئەوەش دەرفەتی هەناسەدانی هەتا ئێستای بۆ ڕێژیم 

هێشتۆتەوە. 

ئەگەر پرسی سەربەخۆیی ڕۆژەڤی جوواڵنەوەی کورد بێت

مێژوو پێمان دەڵێ ئەوە حیزبی دێموکراتە خاوەندارەتیی دەکا

لەسۆنگەی  دەگــوتــرێ  ــوو  وەک خالید  کــاک 
تێکنۆلۆژی  و  ئینترنێت  دنیای  باشییەکانی 
جەنابت  -کە  کورد  ڕێبەرێکی  بۆ  دەرفەتە  ئەو 
بی- دەڕەخسێ ڕاستەوخۆ ڕوو بە ئێرانییەکان 
ڕوانگەی  و  بکەی  بۆ  قسەیان  هاوس  کاڵپ  لە 
کوردیان بۆ باس بکەی. بە گشتی ڕوانگەی خۆت 
کاڵپ  لە  کە  کۆبوونەوەیە  ئەو  لەسەر  چییە 

هاوس بۆ جەنابت گیرا؟ 
پێشەکی هەروەکوو لە نێوەرۆکی پرسیارەکەی 
جەنابت ڕا دیارە، دەقیقەن ڕێک لەو چوارچێوەیەدا 
درگای  بەگشتی،  ئێرانییەکان  لەگەڵ  ئێمە  کە  بوو 
دیالۆگ بکەینەوە و باش لێک حاڵی بین. سروشتییە 
نەخشەڕێی  و  بــەرنــامــە  بــاســی  کاتێک  ئێمە  کــە 
خەڵکانێک  دەکەین،  ئێران  داهــاتــووی  بۆ  خۆمان 
هەن ئەوانیش بەرنامە و نەخشەڕێی خۆیان هەیە، 
قەولی  بە  ئەوانیش  هەیە،  ڕێگاچاڕەیان  ئەوانیش 
خۆیان باوەڕیان بە سازوکاری خۆیان هەیە، دەیجا 
ئێران  دەڵێین  ئێمە  ئاوادا  لە حاڵەتێکی  سروشتییە 
سووڕەتی مەسەلەکەیە و بەو جۆرەیە: فرەچەشنە، 
جۆراوجۆرە لە بواری ئیتنیکی و ئایینیدا، و دەبێ 
ڕێگاکەشی  کــەیــن.  قــبــووڵــی  ڕاستییەک  ــوو  وەکـ
بین.  ووتووێژدا  دیالۆگ  لە  یەکتر  لەگەڵ  ئەوەیە 
دەبێ چاوەڕوانی ئەوەشمان هەبێ، کە ئەو کەسانە 
وەکوو ئێمە بیر ناکەنەوە، ڕێگاچارەی خۆیان هەیە 

و لە ئاکامدا ئەو باسانە دێنە پێشێ. 
لە ڕوانگەی خۆمەوە کۆبوونەوەیەکی باش بوو. 
ئێمە زۆرجار گوتوومانە کە لە حیزبی دێـموکراتدا 
بەدوای  مادام  ئەوە جەخت دەکەینەوە کە  لەسەر 
ــیــن، ئەو  چــارەســەری کـــورد لــە ئــێــرانــدا دەگــەڕێ
جا  نابێ.  چــارەســەر  خۆمان  بە  تەنیا  مەسەلەیە 
وەکوو  هەیە،  ئێراندا  لە  زۆر  خەڵکی  وایە  ئەگەر 
هەبێ،  دێـموکراسی  ئێراندا  لە  خۆشە  پێیان  ئێمە 
وەکوو ئێمە پێیان خۆشە لە ئێراندا ئازادی هەبێ، 
پێیان  لەوانیش  زۆر  بەشێکی  چوارچێوەیەدا  لەو 
خۆشە ئەوانی دیکەش مافی خۆیان هەبێ. ئەوانە 
هەمووی شتی گشتین. کاتێک دەڵێین دێموکراسی 
باشە.  دێموکراسی  دەڵێ  کەسێک  هەموو  پێم وایە 
زۆری  هەر  ــەی  زۆرب دەکــەی  ماف  باسی  کاتێک 
بۆ  ئــەدی  بــەاڵم  نین.  ماف  دژی  کۆمەاڵنی خەڵک 
لەو  چین!  عەمەلیەکان  ڕێــکــارە  سیاستمەدارێک 
کۆبوونەوەیەدا کە دەهاتنە سەر بواری جۆراوجۆر، 
پرسیاریان  ئێمە  عەمەلیی  ڕێــکــاری  بەنیسبەت 
دەکرد، من بۆم باس دەکردن، لە زۆر شوێنی دێکە 
وەکــوو  ئێمە  ئەرکی  دیسان  دەکــرد.  پرسیاریان 
بکەین.  باس  ئەوانە  بوو  ئەوە  دێموکرات  حیزبی 
هەبێ  چــاوەڕوانــیــمــان  نابێ  ئــەوەیــە  هۆیەکەشی 
خۆمان  وەکــوو  بەگشتی  ئێرانییەکان  هەموو  کە 
بەرداشتەمان  ئەو  ئەگەر،  تێ بگەن.  مەسەلەکە  لە 
هەبێ هەڵە دەکەین. ئەگەر وایە دەبێ تێ بکۆشین 

مەسەلەی خۆمانیان بۆ ڕوون بکەینەوە. 

لەنێو  دەڵێ،  هەیە  ڕوانگەیەک  خالید  کاک 
کورد،  مەسەلەی  بە  بەرانبەر  ئۆپۆزیسیۆندا 
هەیانە  ــرن،  دەگ توند  زۆر  گاردێکی  هەیانە 
نییە،  مێژوو  و  سیاسەت  ــارەزای  ش نازانێ، 

بەاڵم هەیانە زۆر بەباشی شارەزای سیاسەت و 
مێژووە لە ئێراندا و بەتایبەتی باش لە مێژووی 
ئەوانە  ــەاڵم  ب ئــاگــادارە  کــوردیــش  سیاسەتی 
گاردگیرییەکی زۆر توند دەکەن، ئامادە نین بە 
هیچ جۆرێک دان بە مەسەلەی کورد دابنێن، لەو 
کۆبوونەوەیەشدا شتی وا لە ئارادا هەبوو، لەو 

بارەیەوە ڕای جەنابت چییە؟ 
دەکــرێ،  پێ  هەست  و  ڕاستە  گاردگرتنە  ئــەو 
کرد.  پێ  هەستم  بەربەرینەشدا  کۆبوونەوەیە  لەو 
من پێم وایە دوو هۆی هەیە. هۆی یەکەم کۆماری 
لە  بەرنامە دەیهەوێ  بە  ئاگاهانە و  ئیسالمییە کە 
وێنایەک  کــورد،  جوواڵنەوەی  و  کورد  مەسەلەی 
دروست بکا کە کورد و بەرنامەکەی دەبێتە هۆی 
تەجزییە  ئێران  و  هەڵوەشێتەوە  ئێران  کە  ئەوەی 
بە  ئاگاهانەیە،  ئیسالمی،  کــۆمــاری  ــەوەی  ئ ببێ. 
بڵێ حیزبی  کە  تێ دەکۆشی  بەرنامەیە و هەمیشە 
دێـموکرات یا جوواڵنەوەی کورد پێوەندی بەم یان 

ئەو دەوڵەتەوە هەیە، هی ئەوان ئاگاهانەیە. 
ئــەوەی  من  نیگەرانن،  بەڕاستی  هێندێکیشیان 
بەڕاستی بە ئاگاهانە دانانێم. هێندێکیان نیگەرانن کە 
لەوانە هەروەکوو  ئێران چیی لێ دێتەوە. هێندێک 
ــوو ئێمە بـــاوەڕیـــان بە  ــ ــرد، وەک ــێ کـ ئـــامـــاژەم پ
دێموکراسی هەیە، باوەڕیان بەوە هەیە کە الیەنی 
جۆراوجۆر چ وەکــوو تاک، چ وەکــوو گــرووپ و 
بەرنامەی  ڕەنگە  بەاڵم  هەبێ،  مافیان  میللەتەکان 
کە  لەوانە  بەشێک  نەبێ.  ڕوون  لێ  زۆر  ئێمەیان 
ئەو  بڵێن،  بکەن  پرسیار  خۆیانە  حەقی  نیگەرانن، 
فیدڕالیزمەی کە حیزبی دێموکرات باوەڕی پێی هەیە 
و دەیەوێ لە داهاتوو ئێرانی پێ ئیدارە بکات، ئەوە 
بکەن!  باس  بۆمانی  بکەنەوە  بۆمانی ڕوون  چۆنە 
من ئەو نیگەرانییە بە شتێکی سەیر دانانێم. ئەوە بۆ 
ئێمە ئەرک دروست دەکا و ئەو کۆبوونەوەیە ڕێک 
لە چوارچێوەی ئەو ئەرکەدا بوو کە ئێمە وەکوو 
حیزبی دێموکرات و من لەوێدا، ئەوانە باس بکەم. 
یانی زۆرتر بەردەنگی من ئەو بەشە لەو خەڵکەیە 
بەدوای  باشە،  پێ  دێموکراسییان  ئێمە  کە وەکوو 
پەرۆشن،  بە  ئێران  داهاتووی  بۆ  دەگەڕێن،  مافدا 
بەاڵم ڕەنگە بەباشی لە بەرنامەکانی ئێمە نەگەن. 

کرد  ئیسالمییت  کۆماری  باسی  خالید  کاک 
و  ئەو تەیفە کە نیگەرانن و دەیانەوێ بزانن، 
بەاڵم بەشێکی دیکە وەکوو عەرزم کردی زۆر باش 
ئاگاداری  باش  زۆر  و  ئێمە  مێژووی  ئاگاداری 
جیهانی سیاسەتن، بەاڵم گاردگیرێکی زۆر توند 
ئیسالمییشە.  کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی  و  دەکات 
دایکی  زمانی  بە  دان  تەنانەت  هەیە  وا  جاری 
ڕەنگە  چی؟  بەرامبەر  لە  ئەی  نانێن،  ئێمەدا 

کێشەکە زیاتر لەو بەشەدا بێ؟ 
واڵممان  هەمیشە  ئێمە  ئەوانەشدا  بەرانبەر  لە 
کە  ئێوە  دەڵێین  ئــەوەیــە  ئێمە  واڵمــەکــەی  هــەیــە. 
مــەشــرووتــەخــواز  بــیــرنــاکــەنــەوە، چ  ئێمە  وەکـــوو 
شوڕای  چ  بن،  موجاهدین  سەڵتەنت تەڵەبن،  بن، 
بۆ  کــار  شـــوڕای  چ  هەمبەستەگین،  چ  ــوزارن،  ــ گ
میللیەتەکانی  کۆنگرەی  چ  دێموکراسی خوازین، 
ــە نــێــوخــۆی واڵت  جـــۆراوجـــۆرن، چ ئـــەوانـــەی ل
تێکۆشان  و  خــەبــات  ئیسالمی  کــۆمــاری  لـــەدژی 
دەکەن، هەموومان دەبێ واقعییەتێک قبووڵ کەین. 
هەموومان  کە  ئێرانەی  ئەو  ئەوەیە  واقعییەتەکە 
ئیرادەی  و  مەیل  بە  دەکەین،  بۆ  کاری  بەیەکەوە 
یەکێک یان الیەنێک دروست ناکرێتەوە و بەڕێوە 

نابرێ.
بۆیە ئەگەر ئێمە لێرە بە خوێندنەوەیەک گەیشتین 
لەسەر سووڕەتی مەسەلەکەی ئێران، ئەوەمان وێنا 
کرد، هێنامانە گۆڕی، گوتمان سووڕەتی مەسەلەکە 
پێش  لە  چارەسەرەکانیشیان  تەبیعەتەن  ئەوەیە، 
دادەنێین. جا بەشێک لەوانەش کە جاری وایە ئاوا 
گاڕد دەگرن، هەڵوێست دەگرن، ئەرکی ئێمە ئەوەیە 
بێ ئەوەی کە سووکایەتی و بێ ڕێزی بە هیچ الیەک 
کە  میللەتێک  ئێمە وەکوو  زمانی  نە  )ئەوە  بکەین، 
بە دوای مافەکانی خۆماندا دەگەڕێن، نە سیاسەتی 
بەدوای  ئێمە  نە  حیزبی دێموکراتی کوردستانە و 
خسوومەت و دوژمنیدا هەین، لەدژی هیچکام لەو 
ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە  کە  هێزانەی  و  حیزب 
کە  وەزیفەمانە  ئێمە  لەوێشدا  ــەن.(  دەکـ خەبات 
گەاڵڵەی خۆمان بدەین. لەوێشدا کە ئێمە گەاڵڵەی 
خۆمان دەدا، لەڕاستیدا ئێمە وەکوو کورد و الیەنە 
ڕوونکردنەوەمان  دەبــێ  بەگشتی  کوردییەکان، 

هەبێ لەسەر ئیدارەی داهاتووی ئێران. 
ئێمە هەتا ئێستا گوتمانە باوەڕمان بە فیدڕاڵیزمە، 
دەڵێین  ئێمە  تێیدا.  دەکەین  بەشدار  الیەک  هەموو 
لــە ســەردەمــی  لــە ســەردەمــی پەهلەوی و  ئــێــران 
کۆماری ئیسالمی، بەشێوەی موتەمەرکز ئیدارەی 
بووە، الیەنەکانی دیکە حەزف کراون، هەر کەس 
هۆی  بووەتە  ئــەوە  سەپاندوە،  خــۆی  دەســەاڵتــی 
ئەوەی، ئێرانییەکان بەشێکی زۆریان وەکوو تاک و 
بەشێکی دیکەیان وەکوو نەتەوەکان، لەگەڵ ناوەند 
بە  دان  بێ  قەرار  ئەگەر  بن.  ناوەند  لەدژی  نەبن، 
مافەکانی ئێمەدا نەنێن، تەبیعییە کە ئێران ئەمنییەت 

و ئارامش بەخۆیەوە نابینێ. 
لەگەڵ  بــاس  ئــەو  بــەراوردێــکــی  ئەگەر  ئەڵبەتە 
من  بکەم،  ئێرانییەکان  لەگەڵ  پێشووتر  باسەکانی 
بــۆچــوونــی بەشێک  لــە  کــەم و زۆر گــۆڕانــکــاری 
 ٢٠ ــوو  وەکـ دۆخــەکــە  دەبــیــنــم.  ئێرانییەکاندا  لــە 
بەو  ــەوان  ل زۆر  بەشێکی  نییە،  پێش  ــەوە  ل ســاڵ 
کێشەی  چــارەســەری  کــە  گەیشتوون  قەناعەتە 
ئێران و قبووڵکردنی ئەو ڕاستییە کە دەبێ میللەتە 
هەبن.  ئێراندا  ئــیــدارەی  لەنێو  جــۆراوجــۆرەکــان 
مێژوویەکی دوورودرێــژی  کە  بۆ کورد  بەتایبەت 

لە خەبات و تێکۆشاندا هەیە، تازە ئەمری واقعە.

غەیرە  توندەی  گاردگیرییە  ئەو  بەرانبەر  لە 
پەیدا  دژکــردەوە  کوردیشدا  لەنێو  کوردەکەدا، 
دەبێ، دژکردەوەیەک هەیە پێی وایە، کورد مادام 
خودموختاریی لێ وەرناگیرێ، فیدڕالیزمی لێ 
نادرێتەوە،  داخوازییەکانی  واڵمی  وەرناگیرێ، 
باشە  ئەی  ناڕخسێ،  بۆ  ڕێفراندۆمی  دەرفەتی 
داوای  بۆ  دەیدین،  کە  تێچووە  هەمووە  بەو 
سەربەخۆیی بۆ کوردستان نەکەین ئەم ڕوانگەیە 

هەیە لەنێو کۆمەڵگەی کوردستاندا.
دروستکردنی  و  سەربەخۆیی  لە  قسە  ئەگەر 
بە  پێوەندی  جێگایە  ئــەو  تا  کوردییە،  دەوڵــەتــی 
ئەگەر  بێگومان  هەیە،  کوردستانەوە  ڕۆژهەاڵتی 
سیاسەتێکی وا بێتە پێشێ و ئەوە دروست بێ، من 
بااڵی  بەژن و  بە  لە هەموو الیەک  زیاتر  پێموایە 
حیزبی دێموکرات بڕاوە و ئەوە حیزبی دێموکراتە 
بابەتە دەکا. حیزبی دێموکرات  خاوەندارەتیی ئەو 
لە  نەتەوایەتیی  مەسەلەی   کە  بوو  حیزب  یەکەم 
ئێراندا هێنا گۆڕێ، حیزبی دێموکرات کاتی خۆی 
لە چوارچێوی ئێراندا دەوڵەتی کوردیشی دروست 
ئەنجوومەنی  ــووە،  هــەب ســەرکــۆمــاری  ــردووە.  ــ ک

فۆبیای ڕووخان و داڕمان
 درێژەی سەروتار 
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ئێمە وەکوو کورد پێویستیمان بەوە هەیە لەگەڵ هەموو ئێرانییەکاندا، لە هەلومەرجێکی ئازاد و دێموکراتیکدا، 
ماوەیەک بەیەکەوە بژین، با ئێمە لەیەکتر حاڵی بین. با ئێمە تەجرووبەی دێموکراسی بکەین، خەڵکی مەشەهد و تەورێز 
و تاران و ئیسفەهان و ئەوانە لەگەڵ خەلکی ئیالم و کرماشان و سنە و ورمێ و شوێنەکانی دیکە با تێکەڵ بین، با 
لەگەڵ یەکتر قسە بکەین. با ئەوانە لە نیزیکە ئێمە بناسن. ئەوان لەژێر کاریگەیی کۆماری ئیسالمی و هێندێک خەڵکی 

شۆڤینیستی ئێرانی قەزاوەت لەسەر ئێمە دەکەن، کە ئەوە هەڵەیە

ڕاگەیەندراوی خەبەری:

کۆبوونەوەی ڕێبەریی دووالیەنی 
حیزبی دێموکرات بەڕێوە چوو

لە کۆبوونەوەیەکی هاوبەشی ڕێبەریی دووالیەنی حیزبی دێموکراتدا 
دواقۆناغەکانی پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان تاوتوێ کران.

ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە، ١١ی گەالوێژ ئەندامانی ڕێبەریی حیزبی 
بۆ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی 
یەکگرتنەوەی  پڕۆسەی  دواقۆناغەکانی  تاوتوێی  و  هەڵسەنگاندن 

دێموکراتەکان کۆ بوونەوە. 
هەیئەتەکانی  بــەرپــرســانــی  دانــیــشــتــنــەکــەدا  یــەکــەمــی  ــڕگــەی  ب ــە  ل
لەسەر  خۆیان  ــی  ــۆرت دواڕاپ دێموکرات  دووالیــەنــی  دانوستانکاری 
گەورەی  بنەماڵەی  وەسەریەک کەوتنەوە  بۆ  وتووێژەکان  پڕۆسەی 
حیزبی دێموکرات پێشکێش بە کۆبوونەوەکە کرد. لەو ڕاپۆرتەدا وێڕای 
بەرچاوانەی  دەسکەوتە  و  گرینگ  پێشڤەچوونە  بەو  ورد  ئاماژەی 
وردەکارییەکانی  وەدی هــاتــوون،  یەکگرتنەوەدا  پڕۆسەی  ڕەوتــی  لە 
ڕێبەریی  ئەندامانی  زیاتری  بەرچاوڕوونیی  بۆ  پڕۆسەکە  دواقۆناغی 

دووالیەنی دێموکرات تیشكیان خرایە سەر.
هیجری،  مستەفا  بەڕێزان  کۆبوونەوەکەشدا  دووهەمی  بڕگەی  لە 
خالید  و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  لێپرسراوی 
وێڕای  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  عەزیزی، 
سپاس لە پشوودرێژیی هەیئەتەکانی دانوستانکار و هەروەها شێلگیریی 
ڕێبەریی دووالیەنی حیزبی دێموکرات لە بەئەنجام گەیاندنی پڕۆسەی 
سەخت بەاڵم هیوابەخشی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان، دوورەدیمەنی 
یەکگرتوو،  ئێرانی  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشانی  و  کار 
تێکۆشانی  و  خەبات  داهاتووی  قۆناغی  دەروەستییەکانی  و  ئەرک  و 

حیزبی دێموکراتیان دەستنیشان کرد.
کاک مستەفا هیجری لە قسەکانیدا تیشکی خستەسەر ئەو بابەتە کە 
بە هیممەت و ئەرک وەخۆگریی هەمووانە ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات 
دەخەینەوە سەر یەک و قۆناغێکی نوێ و هیوابەخش لە بەهێزکردنی 
لەپێناو  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  حیزبەکەمان  تێکۆشانی  و  خەبات 
درێــژە  ئێراندا  لــە  نــەتــەوەکــەمــان  مافە زەوتــکــراوەکــانــی  دەســتــبــەری 

پێ دەدەین.
لێک دابرانی  خەسارەکانی  و  ــان  زی بە  ئــامــاژە  وێــڕای  بەڕێزیان   
ڕیزەکانی حیزب و ئەو زەبرەی لە یەکگرتوویی خەبات و تێکۆشانی 
حیزبی دێــمــوکــرات کـــەوت، پێی لــەســەر ئــەوە داگـــرت کــە دەبــێ بە 
وەسەریەک کەوتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات و یەک خستنەوەی 
وزەی خەباتگێڕیمان هەم قەرەبووی ئەو قۆناغەی دابڕان بکەینەوە و 

هەم گوڕوتینێکی پتر بە جوواڵنەوەی مافخوازیی گەلەکەمان بدەین.
کـــاک خــالــیــد عـــەزیـــزی، ســکــرتــێــری گشتیی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی 
کوردستانیش لە قسەکانیدا تیشکی خستە سەر ئەو بابەتە کە ئەوەی 
ڕێبەریی  فکریی  یارمەتیی  بە  دانوستانکار  هەیئەتەکانی  ئێستا  تا 
یەکگرتنەوەی  پڕۆسەی  بەئەنجام گەیاندنی  مەبەستی  بە  ــەن  دووالی
و  ئەرك وەخۆگری  کردوویانە،  خۆی  دواقۆناغی  تا  دێموکراتەکان 
هەست بە بەرپرسایەتیی مێژوویی و خەباتگێڕی بووە؛ بەاڵم ئەوەی 
بە  گەیشتن  بۆ  و  ڕیــزدا  یەک  لە  هاوبەشمان  خەباتی  داهــاتــووی  لە 
دەکات،  قورسایی  هەمووان  لەسەرشانی  جوواڵنەوەکەمان  ئامانجی 

دەروەستییەکە کە دەبێ تا سەر پێی پابەند بین. 
ڕاستە  کە  بابەتە  ئەو  سەر  هاتە  قسەکانیدا  درێــژەی  لە  بەڕێزیان 
ئێمە دووالیەنی حیزبی دێموکرات بەهۆی دابڕانمان لەگەڵ یەکتری لەو 
ماوەیەدا بەجیا خەبات و تێکۆشانمان بووە، بەاڵم سەربەرزین بەوەی 
خاوەندارەتیمان  کردوە،  خەباتمان  ئیسالمی  کۆماری  دژی  شێلگیرانە 
ئێران و مێژووی پڕشنگداری هاوبەشمان کردوە  لە  لە پرسی کورد 
لە  کاریگەر  هەنگاوی  و  کــورد  پێگەی  بەهێزکردنی  بۆ  ئێستاش  و، 

سەرخستنی خەباتی نەتەوەکەمان ڕیزەکانمان یەک دەخەینەوە.

لەو کۆبوونەوەیەدا شێلگیری و ئیرادەی ڕێبەریی دووالیەنی حیزبی 
گەیاندنی  و  مێژووییە  ــە  زەروورەتـ بــەو  وەاڵمــدانــەوە  لە  دێموکرات 
خۆی  دواقــۆنــاغــەکــانــی  بــە  دێموکراتەکان  یەکگرتنەوەی  پــڕۆســەی 
حیزبی  دووالیەنی  ڕێبەریی  هاوبەشی  کۆبوونەوەی  نرخێندرا.  بەرز 
دێموکرات پاش باس و تەتەڵەی دواقۆناغەکانی پڕۆسەی یەکگرتنەوە 
داهاتوویەکی  لە  پڕۆسەکە  کۆتایی  ڕاگەیاندنی  بە  هیوابەخشی  و، 

نیزیکدا؛ کۆتایی بە کارەکانی هێنا.

ــووە و کــۆمــەڵــێــک هــێــمــای خــۆی  ــەب وەزیـــرانـــی ه
کورد  مەسەلەی  ئەزموونی  و  گــۆڕێ  هێناوەتە 
هەمووی بۆتە ئەوانە. بەاڵم لە هەموو گۆنگرەکانی 
خۆیدا و ئاخرین کۆنگرە حیزبی دێموکرات بڕیاری 
مەسەلەی  چــارەســەری  ئێستا  حاڵی  لە  کە  داوە 
کورد لە چوارچێوی ئێراندا دەبینێ. دەمەوێ ئەوە 
بڵێم تاکەکانی کورد لەنێو ئێراندا و لە هەر شوێنک 
کە هەن، حەقی خۆیانە کاتێک کە بیر لە ئێستا و 
داهاتووی میللەتی کورد دەکەنەوە، بیروبۆچوونی 
جۆراوجۆریان بۆ مەترەح بێ. ئێمە وەکوو حیزبی 

دێموکرات ڕێز لەوانە دەگرین. 

بەڕێزیشت  وەکوو  ئەمانەوە  هەموو  بە  باشە 
فەرمووت، ئەوە لە پرستیژی حیزبی دێموکراتدا 
هەیە، حیزبی دێموکرات ئەو ئیعتبار و پرستیژ 
و توانایی و کاریگەرییەی هەیە، بڵێ خەڵکینە 
دەکــەم  سەربەخۆیی  دوای  بـــەدوا  ــەوە  ل مــن 
لە  هیچ کام  بابەتەش  ئەمە  و  کوردستان  بۆ 
حاشایان  دێموکرات  حیزبی  و  کورد  ڕێبەرانی 
بەرنامەی حیزبی  لە  ئەگەرچی  نەکرد]دوە،  لێ 
دێموکراتدا بە ڕاشکاوی نەهاتوە. مادام حیزبی 
داوای  بۆ  ئەی  هەیە  ئیعتبارەی  ئەو  دێموکرات 

سەربەخۆیی ناکا؟ 
حیزب  ئەندام،  کۆمەڵێک  لە  پێک هاتووە  حیزب، 
خــۆیــەتــی،  کــۆنــفــڕانــســەکــانــی  و  کــۆنــگــرە  تابیعی 
لە  ئەندامانی حیزب  تابیعی ئەو بڕیاراتەیە.  حیزب 
کۆنگرەی حیزبدا کۆ دەبنەوە، تەیفی جۆراوجۆریان 
لە  دێن،  جۆراوجۆرەوە  جۆغرافیای  لە  هەیە،  تێدا 
دەرەوی  لە  هەیە،  کاریگەرییان  واڵت  نێوخۆی 
بارەگاکانی  و  بنکە  لە  هەیە،  کاریگەرییان  واڵت 
حیزبی دێموکرات کە بەشێوەی داییم کار دەکەن، 
کاریگەرییان هەیە، ڕێبەریی ئەو حیزبە کە بەهۆی 
جیهانی  لەگەڵ  هەیەتی  بەربەرینە  تەشکیالتە  ئەو 
دەرەوە لەگەڵ کۆمەڵێک فاکتۆر سەروکاری هەیە، 
هەمووی ئەوانەمان لێک داوەتەوە، هەڵمانسەنگاندوە 
لە کۆنگرەکانی خۆمان، بەاڵم تا ئێستا لەنێو حیزبی 
تا  ئــەوەی  بڵێ  کە  نەبووە  بۆچوونێک  دێموکراتدا 
ئێستا هەبووە نادروستە و بەدوای رێگا چارەیەکی 
دیکەدا بڕۆین. دەمەوێ بلێم ئەوەی کە کەسایەتیەک 
وەکوو خۆی یان هێندێک گرووپ دروست دەبن، 
چەند کەسێک لێرە و لەوێ باسی دەوڵەتی کوردی 
دەکەن، دەڵێن ئێمە ماندووبووین لەگەڵ ئێرانییەکان 
خۆمان  ســەری  دیکە  چی  ئێرانییەکان  لەگەڵ  با 
نەهێشێنین، جاروبار هێندێک لەوانە توندیش قسە 
دەکەن. ئەو شێوە قسەکردنە بۆ حیزبێکی سیاسیی 
سیاسیی  حیزبێکی  نابێ.  مەسئوول  و  بەرپرسیار 
مەسئوول پانۆڕامایەک دادەنێ، لەسەر مەسەلەکی 
زەرفییەتەکان،  لەسەر  ئیمکانەکان،  لەسەر  خۆی، 
نێوخۆی  چــی؟  ــێ  دەڵ ئــێــران  نێوخۆی  تــوانــاکــان، 
ــێ چــی، هاوکێشەی  ــی کــوردســتــان دەڵ ڕۆژهــەاڵت
کورد  مەسەلەی  بەگشتی  چی؟  دەڵێ  نێودەوڵەتی 
چۆنە و لەژێر ئەو ڕوانگەیە بە دوای چارەسەردا 
چارەسەریی  خۆم  بەش بەحاڵی  من  بۆیە  دەچــێ. 
تا  حیزبە  ــەم  ئ بــەرنــامــەی  و  دێــمــوکــرات  حیزبی 
دەزانـــم،  دروســـت  چــارەیــەکــی  ڕێگا  بــە  ئێستاش 
دێ،  لێ  چیی  ئاڵوگۆڕەکان  ــوودا  داهــات لە  ــەاڵم  ب
ئێران چیی لێ دێ، ناوچەکە چیی لێ بەسەر دێ، 
نەسڵی داهاتوو چۆن لەسەر داهاتووی خۆی  ، بە 
تەبیعەتی باوەڕی حیزبی دێموکرات بە دێموکراسی 
لە  جــۆراوجــۆر  ڕای  و  ئەندامان  بــەشــداری  بە  و 
کۆنگرەدا، لە داهاتوودا دەتوانێ بیر لەوە بکاتەوە. 
بەاڵم لە حاڵی ئێستادا، سیاسەتی حیزبی دێموکرات 
هەر ئەوەیە کە لە چوارچێوی ئێراندا بەدوای ئەو 
بەردەنگ  ئێران  چوارچێوی  لە  بگەڕێن،  چارەیەدا 

بۆخۆمان ببینینەوە. 

کاک خالید ئەمە جادەیەکی یەک ساید نییە 
کە بزووتنەوەی کورد و حیزبی دێموکرات پێیدا 
دەڕوا؟ باوەڕی بە دێموکراسی هەیە، باوەڕی بە 
مافی  بە  باوەڕی  هەیە،  ئەوڕۆییەکان  بایەخە 
بۆ  چارەنووس  مافی  بە  باوەڕی  هەیە،  مرۆڤ 
گەالنی ئێران هەیە، بەاڵم الیەنی بەرامبەرت چ 
بە دەسەاڵتەوە و چ بە ئۆپۆزیسیۆنەوە واڵمدەر 
نییە، لە دوایین دەرکەوتنی کوڕی شاشدا، بە 
نموونە و هەرچەند الیەنی دیکەش هەر زۆرن، 
ئەوە بوو کە نەتەوەکانی بە ئیالت و عەشایەر 
دژکــردەوی  ئەوە  و  کــردەوە  باس  وای  شتی  و 
ئەوەیە،  پرسیار  بوو.  دواوە  بە  بەڕێزتانیشی 
ئەمە  یانی  کەی،  تا  تەرەفە  یەک  جادەی  ئەم 

بەڕاستی واڵمدەرە؟
موخالفینی  ــەســەر  ل قــســە  ئێمە  کــە  جـــاروبـــار 
سەرنجمان  زۆرتــر  دەکــەیــن،  ئیسالمی  کــۆمــاری 
بە  چ  شا،  کــوڕی  بە  چ  هەیە  کەسانە  ئەو  لەسەر 

کەسایەتییە ئێرانییەکان کە لە ئورووپا و ئەمریکا 
لە  کە  ڕێکخراوانە  و  حیزب  ئەو  یان  دانیشتوون، 
دەرەوە دروست بوون. ئەگەر ئاوا بۆ مەسەلەکە 
بچین لە هەڵەداین. بەردەنگی ئەسڵیی ئێمە، هەموو 
ئێرانییەکان بەتایبەتی خەڵک لەنێوخۆی واڵتن. بە 
بەوە  پێویستیمان  کورد  وەکوو  ئێمە  من  باوەڕی 
هەیە لەگەڵ هەموو ئێرانییەکاندا، لە هەلومەرجێکی 
بژین،  بەیەکەوە  ماوەیەک  دێموکراتیکدا،  و  ئازاد 
تەجرووبەی  ئێمە  با  بین.  حاڵی  لەیەکتر  ئێمە  با 
دێموکراسی بکەین، خەڵکی مەشەهد و تەورێز و 
تاران و ئیسفەهان و ئەوانە لەگەڵ خەلکی ئیالم و 
با  کرماشان و سنە و ورمێ و شوێنەکانی دیکە 
تێکەڵ بین، با لەگەڵ یەکتر قسە بکەین. با ئەوانە لە 
نیزیکە ئێمە بناسن. ئەوان لەژێر کاریگەیی کۆماری 
ئێرانی  شۆونیستی  خەڵکی  هێندێک  و  ئیسالمی 

قەزاوەت لەسەر ئێمە دەکەن، کە ئەوە هەڵەیە.
هەموو شەڕ و کێشەکان لەسەر مێدیاکان دێن و 
دەچن. هەر ئەو کۆبوونەوەیە کە بۆ من پێک هات 
لەگەڵ ئێرانییەکان، قسە کرا و باس کرا، بە بڕوای 
پێویستیمان  ئێمە  دەڵــێ.  ئێمە  بە  دەرس  زۆر  من 
بەوە هەیە. تا ئێستا ئێران دێموکراسیی تێدا نەبووە، 
هیچ شتێک لە مەیدانی عەمەلی ڕۆژانەدا تەجرووبە 
نێو  کەوتووەتە  زۆرتر  ئێران  مەسائیلی  نەکراوە، 
بازنەی نوخبەگان. زۆرتر کەوتووتە نێو کەسانێک 
کە باڵوبوونەتەوە و لە نێوخۆی ئێران نین. حیزبی 
دێموکرات بەخۆشییەوە نەکەوتە نێو ئەو بازنەیەوە، 
لەنێوخۆی  خەڵک  لەگەڵ  خۆی  پێوەندی  هەمیشە 
واڵت ڕاگرتوە و بە ئێعتباری ئەوە هەمیشە هەوڵی 
داوە وێنایەکی جوان لە مەسەلەی کورد دروست 
کە  دەبینم،  لـــەوەدا  چــارەکــە  ڕێگا  من  جا  بکات. 
خەڵکی تێکۆشەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان عیالقات 
خەڵکی  لەگەڵ  ئێران  نێوخۆی  لە  پێوەندییان  و 
لە مەسەلەکەی  غەیرە کورد زۆرتر بێ و زۆرتر 
خۆمانیان بگەیەنین، زەمینە و ئیستعدادێکی زۆرتر 

هەیە.
  کەسی وا هەیە لە دژی ئێمە قسە دەکا بەاڵم 
لە  ئێمە  تێکۆشانی  و  خــەبــات  بــۆ  ــز  ڕێ نــاتــوانــێ 
نەنێ.  دێـمرکراتدا  حیزبی  و  بەگشتی  ڕابــردوودا 
ــرێ،  دەک قاسملوو  دوکــتــور  باسی  هەروەختێک 
لە  ڕەخنەشیان  ڕەنــگــە  ئێرانییەکان،  لــە  زۆرێـــک 
لەوانە  زۆرێــک  ــەاڵم  ب هەبێ،  دێموکرات  حیزبی 
دوکتور  باسی  گەورە  شانازییەکی  و  ئیحترام  بە 
ئێمە  ئەوەیە  مەبەستم  من  یانی  دەکەن.  قاسملوو 
ئــێــران،  لــە  وەکـــوو حیزبی دێــمــوکــرات و کـــورد 
ئەو  پێویستە  و  هەیە  بەهێزمان  سەرمایەیەکی 
گوفتگۆیەکی  بۆ  بنەمایەک  بە  بکەین  سەرمایەیە 
پەلە  نەبین،  تــووڕە  ئێرانییەکان.  لەگەڵ  زۆرتــر 
چ  تووڕەبووندا  لە  هەبێ،  حەوسەلەمان  نەکەین، 
لەوانەیە  بین،  تــووڕە  و  بکەین  توند  قسەی  ئێمە 
بڕیاری هەڵە بدەین. چ ئەوان تووڕە بن و قسەی 
توند بکەن بە هیچ جێگایەک ناگەین. جا بۆیە من 

ڕێگاکەی هەر لەوەدا دەبینم. 

دنیای  باسی  جەنابت  کاتێک  خالید  کاک 
چاوێکیشت  دەزانم  بێگومان  دەکەی،  سیاسەت 
سیاسەتی  و  جیهان  لــە  سیاسەت  لــەســەر 
ئەوە  لەسەر  باست  زۆرجــار  نێودەوڵەتییە، 
نێودەوڵەتی  دنیای  ــێ،  دەب ئێمە  کە  ــردوە  ک
تێ بگەیەنین و دۆست بۆخۆمان پەیدا بکەین، کە 
مەسەلەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەمەیە 

بۆ ئەمە چیتان کردوە بۆ ئەم بەرنامە چییە؟ 
بـــۆ ئـــــەوەش دیـــســـان تـــۆ دەبــــێ ســـووڕەتـــی 
دەرەوە  دنیای  لەگەڵ  کاتێک  هەبێ،  مەسەلەکەت 
حیزبی  جــۆراوجــۆر،  الیــەنــی  لــەگــەڵ  دادەنیشین 
دێموکرات مەوقعیەتێکی باشی هەیە لەو بابەتەوە، 
لە زۆر کۆڕوکۆمەڵدا دەستمان پێیان دەگا. النیکەم 
گوێمان دەدەنێ. سووڕەتی مەسەلەکە الی ئێمە و 
الی ئەوان بەتایبەت، دیسان چارەسەری مەسەلەی 
دێینە  کاتێک  جا  ئێران دایە.  چوارچێوی  لە  کورد 
سەر ئەو باسە ئێمە دەبێ پێیان بڵێین بۆ داهاتووی 
باشە  دی  دەڵێن  ئــەوان  چییە!  بەرنامەمان  ئێران 
ــەحــازی ســیــاســی، لەنێو  ــە ل ــورد ب ــگــی کـ بــەردەن
الیەنەکان کێن. دەبێ بۆیان باس کەین هەموو ئەو 
الیەنانە کە باوەڕیان بە دێموکراسی و مافی مرۆڤ 
هەیە، دەتوانن بەردەنگی ئێمە بین. لەچوارچێوەیەدا 

و  ئــەرک  بڵێم،  ــەوە  ئ دەمـــەوێ  دیکە  جارێکی  بۆ 
وەزیفەی ئێمە ئەوە دەبێ جیاواز لەوەی کە خۆمان 
هەیە،  ڕابردوویەکمان  بەخۆشییەوە  کورد  وەکوو 
کە لەگەڵ توندوتیژی تێکەاڵو نییە، ڕابردوویەکمان 
هەیە تێکەاڵوی لەگەڵ زۆر دۆست و ئاشنا هەیە 
ئێحترام  کــە  هەیە  ڕابــردوویــەکــمــان  دەرەوە،  لــە 
لە  مرۆڤ  مافی  چارتێرەکانی  و  مرۆڤ  مافی  بۆ 
هەیە  ڕابردوویەکمان  دادەنــێــن،  واڵت  دەرەوەی 
تێرۆریان کردووین بە تێرۆر واڵمان نەداوەتەوە، 
ڕابردوویەکی مەدەنی و باش و ڕێکوپێکمان هەیە 
کە لە نێوخۆی واڵت ئێستا لەسەر خەتن، هەمووی 

ئەوانە سەرمایەی باشن. 
ــردووە  ڕاب بەو  دەکەین  لەگەڵ  قسەیان  کاتێک 
دەڵێن  دەکەین  پێ  ئــامــاژەی  سەرمایەیە،  بــەو  و 
ئێران  داهاتووی  بۆ  چارەسەرێکتان  ئێوە  ئەگەر 
ئێران  جــۆراوجــۆریــی  نابێ  ڕاستییەکەی  هــەیــە، 
بگرن،  نادیدە  کورد  مەسەلەی  نابێ  بگرن،  نادیدە 
گلەییەکەشمان  هەیە،  لێیان  گلەییەکیشمان  بۆیە 
ئەوەیە ئێوە هەموو شت لە چوارچێوەی بەرنامەی 
چــارەســەری  لــەچــوارچــێــوی  و  ــران دا  ــێ ئ ئەتۆمی 
خەلکی  ــەوەدا  ل ئێوە  دەبینین،  بەرجامدا  کێشەی 
جا  کــردوە.  غایب  الیەنەکانتان  و  بەگشتی  ئێران 
لەوێدا ئەرکی ئێمە ئەوەیە چ بە ئەندامانی حیزب و 
چ بە ئەوانەی کە لە بواری دیپلۆماسی کار دەکەن 
لەگەڵ  تێکەاڵویان  و  پێوەندی  کە  بــەوانــەی  چ  و 
کەسایەتیی و حیزبەکان و کەسایەتییەکانی ئێرانی 
ئەوان  لەگەڵ  لەوچوارچێوەیەدا  ڕاستییەکی  هەیە، 

کار بکەن و بڕۆنە پێشێ.

باست  کە  ئەمانەوە  هەموو  بە  خالید  کاک 
بتوانین  ئەگەر  تــازەیــەدا  قۆناغە  لەم  کــرد، 
لە  زۆر  جموجۆڵی  تازە،  قۆناغی  بنێن  ناوی 
لەنێوخۆی  بەتایبەتی  نێوخۆ  لە  ئــارادیــە، 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، لە ئێران، لە دەرەوە بە 
هەموو ئەمانەوە تەتانەت لەنێو دەسەاڵتیشدا، 
چاالکانی  کورد،  وەزیفەی  ئەمانەوە  بەهەموو 
و  کوردستان  بزووتنەوەی  ــورد،  ک سیاسیی 

بەتایبەتی حیزبی دێموکرات، چییە؟
سەر  دەگەڕێتەوە  پرسیارە  ئەو  واڵمی  دیسان 
ئەوەی کە ئێمە دوورەدیمەنمان و چارەسەرەکەی 
بە  پــێــوەنــدی  ئــەو جێگایەی  تــا  دەبــیــنــیــن.  چــۆن 
دەتوانم  هەیە،  ئیسالمییەوە  کــۆمــاری  دژایەتیی 
بلێم زۆربەی هەرە زۆری کۆمەاڵنی خەڵک دژی 
بوارەکانی  هەموو  لە  نیزامە  ئــەو  نیزامەن.  ئــەو 
ناسەرکەوتووە.  نیزامێکی  ئێراندا  بەڕێوەبردنی 
دەبێ  نیزامە  ئــەو  نییە،  خۆشەویست  نیزامێکی 
جــاڕزن،  و  ماندوو  لێی  ئێران  خەڵکی  هەم  بــڕوا. 
ماندوو و جاڕزە، هەم  لێی  ناوچەکە  هەم خەڵکی 
تەنیا  نیزامێک  خۆ  بەس  نێودەوڵەتی.  کۆمەڵگەی 
لەبەر ئەوەی کە خەڵک لێی ناڕازی بن، خۆپیشاندان 
بە بۆنەیەکی سینفی و هەر  بکەن و هەر جارێک 
جارێک لە گۆشەیەکی ئێراندا ناڕەزایەتی دەرببڕن، 

نیزامێک ئاوا ناڕووخێ. نیزامی کۆماری ئیسالمی 
پــڕۆژەیــە  ئــەو  سیاسییە،  پــڕۆژەیــەکــی  بەرهەمی 
پڕۆژەی سیاسی هەبێ  دەبێ  ماوە و  ئێستا  هەتا 
پڕۆژەی  نەمێنێ.  و  بڕوا  هەتا  نیزامە  ئەو  لەدژی 
سیاسیش، بەو بەرباڵوییەی ئۆپۆزیسیۆن ناکرێ، 
من زۆرجــار گوتوومە زۆربــەی زۆری کۆمەاڵنی 
هونەر  ئەوە  ئیسالمین.  کۆماری  موخالفی  خەڵک، 
ئاڵترناتیڤ.  بە  بکەی  ئــەوە  ئەوەیە  هونەر  نییە، 
ئێستا  تا  ئەوەیە  گرفتەکە  هەیە،  گرفتێک  لەوێدا 
الیەنەکان سەرکەوتوو نەبوون، بەاڵم ئێمە وەکوو 
تا  ئێرانییەکان،  لەگەڵ  ــەراورد  بـ بە  کــوردەکــان، 
ڕادەیەکی زۆر باشتر چووینەتە پێشێ، مەسەلەی 
یەکگرتوویی و یەکریزی لە نێوماندا کاری لەسەر 
دەکرێ، حیزبەکانی کوردی لەگەڵ یەکتر عیالقاتیان 
بە هەماهەنگی و  باشترە، هەوڵمان داوە زۆرجار 
ڕێککەوتن  بە  لەسەری  کە  نیسبی  وێژمانێکی  بە 
بەشێکی  ئەوانە  بکەین.  لەسەر  قسەی  دەگــەیــن، 
ئەسڵی کاری ئێمە و ئێمە لەو بوارەدا تەجروبە و 

ئەزموونمان زۆرترە.  

کاک خالید زۆر سپاس کە کاتت بۆ ئێمە و 
ئەو دیمانەیە دانا

ئێوەش ماندوو نەبن لە ئەرک و کارەکانتاندا

نیزامی کۆماری ئیسالمی بەرهەمی پڕۆژەیەکی سیاسییە، ئەو پڕۆژەیە 
هەتا ئێستا ماوە و دەبێ پڕۆژەی سیاسی هەبێ لەدژی ئەو نیزامە هەتا بڕوا و 
نەمێنێ. پڕۆژەی سیاسیش، بەو بەرباڵوییەی ئۆپۆزیسیۆن ناکرێ، من زۆرجار 
گوتوومە زۆربەی زۆری کۆمەاڵنی خەڵک، موخالفی کۆماری ئیسالمین. ئەوە 

هونەر نییە، هونەر ئەوەیە ئەوە بکەی بە ئاڵترناتیڤ
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هێزی  هاتنی  بەسەر  تەواو  ساڵێکی  هێشتا 
جیهانی  دووهــەمــی  ــەڕی  شـ هــاوپــەیــمــانــانــی 
و  باکوور  داگیرکردنی  تایبەتی  بە  ئێران  بۆ 
ڕۆژئاوای ئێران لەالیەن ئەڕتەشی سوور کە 
نیزامیی ڕەزاشای  هێزی  نەمانی  بوونە هۆی 
دیکتاتۆر لە بەشێک لە کورستان تێ نەپەڕیبوو، 
مەهاباد  شاری  لە  کورد  تێکۆشەری  پیاوانی 
ــە ٢٥ی  "کــۆمــەڵــەی ژیـــانـــەوەی کـــورد"یـــان ل

گەالوێژی ساڵی ١٣٢١دا دامەزراند.
کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  چونکە 
بە  ــەزراوە،  ــ دام کۆمەڵە  ئــەو  بنەمای  لەسەر 
پێویست دەزانم ئاماژە بە هێندێک لە کارەکانی 
کۆمەڵەی ژێکاف بکەم. تێکۆشانی ئەو کۆمەڵە 
لە ناوچەی موکریان زۆر زوو پەرەی ئەستاند. 
حاکمییەتی  ــردەوەدا  کـ لە  ــاران  ت حکوومەتی 
خۆی لەم دەڤەرە لەدەست  چووبوو، و بەشی 
کــەوتــبــووە  حکوومەتی  ئــەرکــەکــانــی  زۆری 
سەردەمیشدا  لــەو  خــۆی.  خەڵک  سەرشانی 
نەتەوەیی  ڕێکخراوی  یەکەم  ک  ژ-  کۆمەڵە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو. وێڕای تێکۆشانی 
نەتەوایەتی  هەستی  بە  پـــەرەدان  و  سیاسی 
لە زۆر شوێن بە تایبەتی لە شاری مەهاباد، 
گرفتەکانی  ــەی  دایــکــبــوونــی، زۆربـ لــە  زێــدی 
دوو  لــە  تایبەتی  بــە  ــرد.  دەکـ حــەل  خەڵکیان 
هەنگاوی  ئاسایشەوە  و  فەرهەنگی  بــواری 

بەنرخی هەڵێناوە.
"قۆڵ  سوور"ەکانی ژ-ک خۆبەخشانە شەو و 
ڕۆژ ئامادەی خزمەت بوون، ئەرکی ئەمنییەت 
ــان وەئــەســتــۆ گــرتــبــوو،  و ئــاســایــشــی شــاری
ــامــادەی بــەرەنــگــاربــوونــەوەی  هــەمــوو کــات ئ
الیەن  لە  ڕەنگبوو  کە  بــوون  هێرشێک  هــەر 
هێندێک عەشیرەتی هەلپەرست بۆ تااڵن و بڕۆ 
گەڕەکەکانی  زۆربــەی  لە  شــار.  سەر  بکرێتە 
شەوانەش  دانــدرابــوون.  تایبەت  بنکەی  شار 
بــە شــێــوەی گـــەڕۆک لــە کــوچــە و کـــۆاڵن و 
شەقامەکان ئەرکی پێ ئەسپێردراویان ئەنجام 
نیزیک  و  دوور  لە  ــک  ڕووداوێـ ئەگەر  دەدا. 
دابا  دەوروبەریش ڕووی  دێهاتی  لە  تەنانەت 

بە هانای خەڵکەوە دەچوون.
ــەتـــی وەک  ــکـــوومـ حـ ــی  بــنــیــات هــێــنــدێــک 
سەربازخانە کە ئەو هەمووە هێزەی تێی دابوو 
تەیارە  هێزی  کــەم  و  گچکە  بۆمبی  دوو  بە 
ڕەشەکەی سۆڤییەت کونەمشکیان لێ ببوو بە 
قەیسەری و هەاڵتبوون و چۆڵیان کردبوو، یا 
سیلۆ و ژاندارمەری کە بێ خاوەن مابوونەوە، 
هەرچەند هێندێکیان تااڵن کرابوون، بەاڵم ژ- 
ک پارێزەری تایبەتی بۆ دانابوون تا بیناکان 
وێران نەبن و لەوەی کە لە یەکەم ڕۆژەکانی 
وێــران  زیاتر  کــرابــوون  ــااڵن  ت چۆلبوونیاندا 
نەکرێن. بۆ نموونە هەر سەربازخانەکە دواتر 

کرایە پێشمەرگەخانە. 
ــە بــــواری فــەرهــەنــگــیــیــشــەوە مــەجــالــیــان  ل
دابخرێن  هــەبــوون  خوێندنگانەی  ــەو  ئ نــەدا 
زۆریــان  کــە  شــار  فەرهەنگیی  ئەندامانی  و 
نەیانهێشت  ک  ژ-  کۆمەڵەی  ئەندامی  ببوونە 
بەڵکوو  دواکـــەون،  خوێندن  لە  قوتابییەکان 
هەنگاوی گەورەشیان هەڵگرت. بە دانانی دوو 
"گەالوێژ"  ناوەکانی  بە  شەوانە  قوتابخانەی 
کــوردی کە  فێرکردنی زمانی  بۆ  ــازادی"  "ئ و 
کــوردی  بە  نووسین  و  خوێندن  ئـــەودەم  تا 
بە  باشیان  خزمەتێکی  بوو  یاساغ  بەتەواوی 
الوان کرد. یەک لەو مەدەرسانە "گەالوێژ" لە 
گەڕەکی  لە  گادانی  ئەحمەد  حاجی  خانووی 
قووڵەقەبڕان، بە سەرۆکایەتیی مەال عەبدوڵال 
لە  یەکێک  مــەال  خــاڵــە  بــە  نــاســراو  داوودی، 
دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی ژ- ک و دووهەمیان 
لە  ــازادی"  "ئ ناوی  بە  هەرمەنیان  گەڕەکی  لە 
کوچەی محەممەدی مەولوودی، بە لێپرسراوی 
بەڕێوە  گولجەبینی"  "عەلی  بەوەج  فەرهەنگیی 
لە چەند مامۆستای خۆجێیی  دەچــوون. جگە 
ــادان عــوســمــان دانـــش،  ــشــ ــ بـــەڕێـــزان؛ ڕەوان
محەممەد تۆفێق وردی، کەریم زەند، نووری 
قوتابخانەیە  دوو  لەو  نۆبە  بە  تەها  ئەحمەد 
دەرسیان دەگوتەوە. ئەو بەڕێزانە توانییان لە 

ماوەیەکی کەمدا پۆڵێک الو بە چەشنێک فێری 
خوێندن و نووسینی زمانی کوردی بکەن کە 
پاش تەواوبوونی دەورەکەیان هێندێک لەوان 
بوونە مامۆستای کوردی گوتنەوە و خزمەتی 

باشیان کرد. 
تەمرینی  مــەبــەســتــی  ــە  ب ــر  ــات زی ــزانـــم  وابـ
میرمیرێنی  ک  ژ-  کــە  بــوو  حــکــوومــەتــداری 
ــدوو کـــردەوە.  ــن ــی زی ــوردی نــەریــتــی کــۆنــی ک
لە  سیاسەری  مستەفا  میرایەتیی  بە  یەکیان 
لە گەڕەکی  ئەویتریان  و  گەڕەکی هەرمەنیان 
ڕزگەریان بە میرایەتیی حەمەدەمین یا حەمەی 
حەسەن زارا بەڕێوە دەچوو. ئەو دوو میرانە 
جلوبەرگی تایبەتییان بۆ ساز کرابوو. هەرکام 
پۆلێک الوی بەوەج و کارگێڕ یان قۆڵ سووری 
دەور  لە  ئەمنییەت  دابینکردنی  بۆ  یان  ژ-ک 
بوو، هەر حوکمێکی کردبایان بەڕێوە دەچوو.

سەرشانۆی  هێنانە  بــە  ک  ژ-  کــۆمــەڵــەی 
"دایکی  دوو نمایشی "سوڵتان سەالحەدین" و 
نیشتمان" لە مەهاباد و نەغدە و شنۆ و بۆکان، 
کە لە هەر کام لەو شارانە چەند ڕۆژ نیشان 
دران، کاریگەریی زۆری لە سەر گەشەکردنی 
بوونی خەڵک  بڕوابەخۆ  و  نەتەوەیی  هەستی 
بەپێزی  کرد. چاپ و باڵوکردنەوەی گۆڤاری 
لە  کــوردی  باڵڤۆکی  یەکەم  وەک  "نیشتمان" 
ڕۆژهەاڵت و ئۆرگانی کۆمەڵە لەو سەردەمەدا 
فەرهەنگی و  بــەرچــاوەکــانــی  کـــارە  لــە  ــەک  ی
چاپکرانی  بۆ  کە  بوو  ســەردەم  ڕووناکبیریی 
ڕێگەی  لە  و  تەوڕێز  دەچوونە  ژمــارە  چەند 
ــاری چــاپ و  ــ دۆســتــانــێــک کــە دەســتــیــان دەک
چاپخانەدا بووە، چاپیان دەکرد و دەیانهێناوە 
دەکردەوە.لەڕاستیدا  باڵویان  و  کوردستان 
ک  ژ-  کارەکانی  بە  بڕوا  ئەوەندەیان  خەڵک 
"فــەرمــانــدار"ی  قسەی  بە  نەتەنیا  کە  هەبوو 
نەدەکرد کە  ئێرانیان  دیاریکراوی حکوومەتی 
لەوکاتدا لە سەرۆک عەشیرەتەکان دادەندران، 
بەڵکوو یەک دوو جار بە خۆپیشاندان لە شار 

وەدەریان نان.
بە هاتنی قازی محەممەد بۆ نێو کۆمەڵەی 
ڕێکخراوە،  ئەم  ئەندامی  بە  بوونی  و  ک  ژ- 
وەزعی ژ- ک زۆر بەرەو پێشتر چوو. هەم 
کەسایەتییەکانی  هەم  و  سەر  چــووە  وەزنــی 
کوردستان لە دوور و نیزیک ڕوویان تێ کرد. 
بەڕێوەبەری  ئەندامانی  لە  هێندێک  هــەروەک 
قازی  مــاوەیــەک  دوای  کــردبــوو  پێشبینییان 
ئەم  گرینگی  هەرە  مۆرەی  بە  بوو  محەممەد 

ڕێکخراوەیە.
ئازەربایجانی  بۆ  سەفەر  دوو  یەک  دوای 
سۆڤییەت و نیزیکیی دۆستانە دەگەڵ فیرقەی 
دێــمــوکــراتــی ئــازەربــایــجــان لــەالیــەک و پاش 
ک،  ژ-  بەڕێوەبەرانی  زۆری  تەکبیروڕایەکی 
زەمــان،  و  هەلومەرج  پێویستیی  حوکمی  بە 
ڕێبەڕانی  زۆری  هــەرە  زۆربـــەی  دەنگی  بە 
ــە "حیزبی  ــکــخــراوە بـــوو ب کــۆمــەڵــە، ئـــەو ڕێ
مۆدێرنە  حیزبە  ئەو  کوردستان".  دێموکراتی 
بە ڕاگەیاندنی بەرنامەیەکی ٨ مادەیی کە لە ١/ 
٨/ ١٣٢٤ بە واژۆی دەیان کەس لە ڕێبەڕان و 
کەسایەتییەکانی کۆمەڵە چاپ و باڵو کرایەوە 
ڕاگــەیــانــدراوەدا  لــەو  ڕاگەیاند.  خــۆی  بوونی 
کاتی  ئــەو  پێویستییەکانی  بــەرچــاوی  بەشی 

کۆمەڵگە گونجابوو.
لە ماوەیەکی کورتدا ئەو حیزبە کە لە سەر 
بنەمای کۆمەڵە دامەزرا، یەکەم کۆنگرەی هەر 
لە شاری مەهاباد بەست و دوای خستنە بەر 
زۆر  خواسێکی  و  بــاس  و  بەرنامەکە  باسی 
لەم کۆنگرەیەدا گرینگیی زۆر  لەسەری، هەر 
زیاتر درابوو بە ٢٢ مادە کە دواتر لە مانگی 
باڵوکرایەوە  هەتاویدا  ١٣٢٤ی  سەرەماوەزی 
مــادە.   ٢٢ و  فەسڵ  چــوار  لە  بــوو  بریتی  کە 
وەک  محەممەد  قازی  کۆنگرەیەشدا  لەو  هەر 
سەدری حیزب و ڕێبەڕ و ٢٣ کەس ئەندامی 
بەرنامە  لەو  هەڵبژێردران.  ناوەندی  کۆمیتەی 
نوێیەدا هەموو پێداویستییەکانی کۆمەڵگەیەکی 
زۆر  لە  ئێستاش  کە  پێشکەوتوو،  و  مۆدێرن 
واڵت پیادە کراوە پێشبینی کرابوو. بۆ نموونە 

دەکەین  بەرنامە  لــەو  خــاڵ  چەند  بە  ئــامــاژە 
کۆمەاڵیەتیی  و  دێموکراتی  بــاری  زیاتر  کە 

دەگرتەوە:

دێموکراتی  حیزبی  حیزب:  ــاوی  ن  -١
کوردستانە

بە باوەڕی من لێرەدا بۆیە ئاماژە بە ئێران 
لە ئێران نەکراوە کە کوردستان  یان بەشێک 

بە یەک خاک و یەک نەتەوە دەناسێندرێ.
٢- حیزب لە سەر ئەو بناخەیە دامەزراوە: 

"حەقیقەت، عەداڵەت، تەمەدون."
حیزب  قانوونەکانی  و  نیزامنامە  هەموو   
پاش پەسند کران لە کۆنگرە، جێبەجێ ئەکرێن.
بەم واتایە بۆ یەکەم جار حیزب لە ڕێبەریی 
و  کوێخامەنشی  و  عەشیڕەتی  و  تاکەکەسی 
شێخایەتی دەردەچێ و بەشێوەی دێموکراتیک 

و بڕیاری گشتی بەڕێوە دەچێ.
٤- لە کوردستان ئەبێ لە سەر بنچینەی 
دێموکراسی، قازانجەکانی کۆمەاڵنی خەڵک 
جیاوازیی  گوێدانە  بێ  ئەبێ  بکرێ.  ڕەچاو 
میللی و قەومی و مەزهەبی، بۆ هەڵبژاردنی 
مافی  میللی  شوڕای  مەجلیسی  بۆ  نوێنەر 

وەک یەکیان هەبێ.
٥- ئامانجی حیزب بریتییە لە پەرەپێدانی 
بنچینەیە  ــەو  ئ لــەســەر  دێــمــوکــراســی، 

تێ دەکۆشێ بۆ خۆشی مرۆڤایەتی.
٨- یەکەمین هەنگاوی حکوومەتی میللی 
ئاوەدان کردنەوەی  بە  دەکا  دەست  ئەوەیە 

واڵت.

٩- ئەبێ هەموو مەئمورانی کیشوەری و 
سیاسی و دایرەکان و کشتوکاڵ کورد بن. لە 
ئیداراتدا دەبێ بە زمانی کوردی بنووسرێ.

گەشەپێدانی  بۆ  تێ دەکۆشێ  حیزب   -١٠
ئەو  ئەدا  هەوڵ  و  بکڕێ  ماشێن  کشتوکاڵ 
ئەهێنن،  بەرهەمی  جوتیاران  بەروبوومەی 

بەباشی بفرۆشرێ.
و  ئاوەدانی  بۆ  تێ دەکۆشێ  حیزب   -١١
پاراستنی لەشساغی دێهات و بۆ نەهێشتنی 
ئەو کۆسپانەی لە ڕێی هاتوچۆ لە دێیەک 

بۆ دێیەکی دیکە.
نەتەوایەتی  جیاوازی  بەبێ  حیزب   -١٢
ژیانی  لە  حیمایەت  مەزهەبی  و  قەومی  و 
فــەرهــەنــگــی و  ئـــابـــووری و  ســیــاســی و 
لەشساغیی هەموو زەحمەتکێشان دەکات کە 

لە کوردستان دەژین.
زانست  پەرەپێدانی  مەبەستی  بە   -١٣
کوردستاندا  خەڵکی  نێو  شارستانیەتی  و 
و  ســەرەتــایــی  قۆناخەکانی  خوێندنی 
هەموو  لە  و  ئیجباری  ئەکرێتە  ناوەندی 
دەرس  کوردی  زمانی  بە  قوتابخانەکاندا 

دەخوێندرێ.
دابین کردنی  بۆ  میللی  حکوومەتی   -١٩
پێویستییەکانی خەڵکی کوردستان بە ڕیگای 
هەرزان و ڕەحەت، بەتوندی دژی سەلەم و 

گرانفرۆشی و موحتەکران ڕادەوەستێ.
٢١- ئەبێ لە هەموو کاروباری سیاسی و 

ئابووری و کۆمەاڵیەتیدا ژنان وەکوو پیاوان 
مافی وەک یەکیان هەبێ. 

٢٢- ئەبێ مافی کەمە نەتەوەکان کە لە 
کوردستاندا ئەژین، وەکوو ئازەربایجانی، 
ئەرمەنی و ئاشووری بەتەواوی دابین بکرێ. 

ئەو  گرینگی  نوقستانیی  من  بـــاوەڕی  بە   
بەرنامەی  ٥ی  مـــادەی  کــە  ئــەوەیــە  بەرنامە 
"دەبێ  لە:  بوو  بریتی  کە  هەڵگیراوە  پێشوو 
نێوان  گشتیی  قانوونێکی  ئەساسی  لەسەر 
پەسەند  ڕێککەوتنێک  مڵکدا  خاوەن  و  الدێیی 

بکرێ کە دواڕۆژی هەردوو ال دابین بکرێ.
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بــەم جــۆرە 
بوو بە جێی ئومێدی هەموو کوردێکی خاوەن 
هەست. لەڕاستیدا نەک هەر درێژەدەری هەموو 
گەلێک  بەڵکوو  بوو،   " "ژ-ک  باشەکانی  کارە 
دنیای  لەگەڵ  ئاراوە کە  هێنا  نوێی  مەسەلەی 
مۆدێرن و پێشکەوتوو دەگونجا و بێگومان نە 
لە حکوومەتی تاران بەڵکوو لە سیستەمەکانی 
پاشایەتی و کۆماریی دەوروبەر باسیشیان لێ 

نەدەکرا.
ئەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو کە 
ئەو سەردەمەدا  قەیراناویی  لە دونیای  توانی 
بە باوەشی گەرم چەند هەزار کەس لە بنەماڵە 
نسکۆی  دوای  ــوەی  ــەڕی پ جــەنــگــاوەرانــی  و 
شۆڕشی بــارزان وەرگــرێ کە دوای هێرشی 
پاشایەتیی  حکوومەتی  ئەڕتەشی  دڕنــدانــەی 
عێراق و پشتیوانیی هێزەکانی بریتانیا ڕوویان 
کردە ڕۆژهەاڵت. هەر لە شنۆوە تا بۆکان لە 

بکا  جێگیریان  کوردستان  گوندەکانی  و  شار 
و بەوپەڕی دڵئاواڵییەوە و بە هیمەتی خەڵکی 
بوو  هەیان  شپرزەیەی  وەزعــە  لــەو  دڵسۆز 
ڕزگاریان بکا و بەپێی ئیمکاناتی ئەو سەردەم 
ــریــش ڕاســتــەوخــۆ لە  دەیــانــمــەزرێــنــێ و دوات

کۆماری کوردستاندا بەشداریان بکا.
حیزبی  تــێــکــۆشــانــی  ــکــەی  ــوت ل بــێــگــومــان 
هەلومەرجی  لــە  کــەلــک وەرگــرتــن  دێــمــوکــرات 
دامەزراندنی  گونجاو و دەرفەتی هەڵکەوتوو، 
بە  ئەو کۆمارە  کۆماری کوردستانە. گەرچی 
پیالنی دوژمنانی تەمەنێکی زۆر کورتی هەبوو، 
باش و  کــارە  ئەو ڕەفتار و  بۆنەی  بە  بــەاڵم 
بوونیدا  کورتەی  ماوە  ئەو  لە  کە  ناوازانەی 
ئەنجامی داون بۆتە مادەیەکی مێژوویی جێی 

شانازیی کورد و کوردستانیان.
ــە ڕاگــەیــانــدنــی کــۆمــاریــش جــگــە لە  بـــەر ل
هێندێک کاری گرینگی سیاسی و ڕێکخراوەیی 
بەشێوەی  کوردستان  ئااڵی  هەڵکردنی  وەک 
بۆ  پێشمەرگەخانە  ئــامــادەکــردنــی  ڕەســمــی، 
نیشتمان،  پــارێــزەری  هێزی  پــەروردەکــردنــی 
ــگــی، کــۆمــەاڵیــەتــیــشــەوە  ــە بــــواری فــەرهــەن ل
چاپخانە،  ــی  ــان دان وەک  گرینگی  هــەنــگــاوی 
باڵوکردنەوەی گۆڤار و ڕۆژنامەی کوردستان 
و بــەڕۆژانــەکــردنــی مــەدرەســەی شــەوانــەی 
زمانی  خوێندنی  بە  ڕەسمیەتدان  و  گەالوێژ 
هەڵێنرانەوە.  قوتابخانەکان  لە هەموو  کوردی 
لە هەمووی ئەوانە گرینگتر ئەوە بوو کە توانی 

ئاشتەوایی و برایەتی لەنێو ئەو هەموو عێل و 
عەشیرەتانە پێک بێنێ کە پێشتر بە دەسیسەی 
دوژمنانی کورد پێکەوە زۆر ناتەبا بوون و بە 
نرخی ئەو یەکدڵی و برایەتی و تەباییە توانی 

کۆماری کوردستان دابمەزرێنێ.
ــرەوە  ژێ لــە  کۆمەاڵیەتییانەی  ئــەرکــە  ئــەو 
ــەم کـــە لە  ــ ــان پـــێ دەکـ ــاژەیـ ــامـ بــەکــورتــی ئـ
تــەمــەنــی کــورتــی یـــازدە مــانــگــەی کــۆمــاریــدا 
بەڕێوە  حیزب  بەرنامەی  بەندەکانی  بەپێی 
ئیرادەی  و  هیممەت  ئەگەر  بێگومان  چــوون. 
بەڕێوەبەران و ئەندامانی دڵسۆزی حیزب نەبا 
بەرنامە  ئەو  پیادەکردنی  بە  باوەڕی قووڵ  و 
نەبایە لەو ماوە کەمەدا بە ئاکام نەدەگەیشتن.

لە  ژنان  بەشدارکردنی  جار  یەکەم  بۆ   -١
"حیزبی  دامەزراندنی  و  کۆمەاڵیەتیدا  کــاری 

ژنان" یان "یەکیەتی یایانی دێموکرات".
٢- بەرچاوگرتنی مافی زەحمەتکێشان شار 

و دێ. 
الوانــی  ڕێکخراوی  ڕەسمییەت پێدانی   -٣

دێموکراتی کوردستان.
لە  کەس  شەست  تا  پەنجا  بەڕێکرانی   -٤
پێتەختی  بــاکــۆی  بــۆ  خــوێــنــدەوارەکــان  الوە 
ئازەربایجانی سۆڤییەت و تەورێز بۆ خوێندن. 
بە  دەرس  خوێندنی  بە  ڕەسمییەتدان   -٥
و  خوێندنگاکان  هــەمــوو  لــە  کـــوردی  زمــانــی 
نووسینی کاروباری ئیداری بە زمانی کوردی 

لە هەموو ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی کۆمار. 
ــە مــافــی  ــە کــــــردوە بـ ٦- بـــایـــەخـــدانـــی بـ
دانانی  ئایینی،  و  ڕەگـــەزی  کەمایەتییەکانی 

مەکتەب و خوێندن بە زمانی خۆیان. 
٧- یەک ڕەنگ و یەک فۆرم  کردنی جلوبەرگی 

هەموو قوتابیان لەسەر تێچووی کۆمار. 
٨- ئیجباری کردنی خوێندن بۆ هەموو ئەو 

کچ و کوڕانەی دەگەیشتنە تەمەنی خوێندن. 
خوێندنی  بــۆ  شــەوانــە  کالسی  دانــانــی   -٩

گەورەسااڵن. 
کــۆکــردنــەوەی  و  فەقیرخانە  دانــانــی   -١٠

سواڵکەران و بەخێوکردنیان. 
١١- دانانی رادیۆی F.M بۆ ئاگادارکردنی 

خەڵک لە ڕووداوەکان. 
کــردی  کــۆمــار  کــارانــەی  ــەو  ل یەکێک   -١٢
هیچ  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئــەودەم  تا  و 
دەوڵەتێک نەیکردبوو ئەوە بوو کە هەموو ئەو 
ئیمکاناتی  بێ  بەر  لە  کە  تــازەالوانــەی  و  الو 
یا  لە کوچە و کۆاڵنان  نــەداری  و  بێکاری  و 
لە بازار دەخواڵنەوە و سواڵیان کۆ دەکردوە، 
دابەشی کردن  ماڵە دەوڵەمەندەکاندا  بە سەر 
بکەن  سەیریان  خۆیان  منداڵەکانی  وەک  کە 
و هەروەک کوڕ و کچانی خۆیان بە خێویان 
لەوانە  هێندێک  خوێندنگە.  نێرنە  بیان  و  کەن 
دواتریش درێژەیان بە خوێندن دا و پێگەیشتن. 
هەرچەند تەمەنی کۆمار ئەوەندە کورت بوو 
بەڕێوە بەرێ،  پاڕڵەمان  نەیتوانی هەڵبژاردنی 
دەوڵەتی  الیەن  لە  پێویست  بەگوێرەی  بەاڵم 
لە  پێشگیری  کەلوپەل  نرخی  بۆ  کوردییەوە 
گرانفرۆشی و زۆر مەسەلەی دیکە بڕیار دەدرا 
و لە ڕێگای ڕۆژنامە و ڕادیۆ و بڵیندگۆکانی 
یا  شار  شەقامەکانی  و  مەیدان  لە  ــەزراو  دام
بەشێوەی بانگەواز خەڵک لەو بڕیارانە ئاگادار 
بە سەرڕاستی  درابا  بڕیارێکی  هەر  دەکــران. 

بەڕێوە دەچوو.
هەنگاوی  ــەوەدا  ــردنـ ــاوەدان کـ ئـ ــواری  بـ لــە 
سینەما  شوێنی  نموونە  بــۆ  هەڵگیرا،  بــاش 
ئامادە  بۆ  کەرەستەشی  و  دیــاری  سازکردن 
کرا، بەاڵم فریای سازکردن نەکەوت. یان بۆ 
درێژایی  بە  ئاوەڕۆی شاری ساباڵغ  نموونە، 
سێ کیلومیتر زیاتر لە دووسەد ساڵ هەر وا 
شار  باشووری  لە  مابۆوە  ئاواڵەیی  بەسەر 
بازاریشدا  و  شار  نێوەڕاستی  بە  باکوور  تا 
بەاڵم  بوو،  بێزارکەر  بۆگەنیوی  و  دەڕۆیشت 
و  ســوور  بە خشتی  مانگدا  چەند  مــاوەی  لە 
خەڕپشتە و تاق هەموویان داپۆشی و شاریان 
لەو زەلکاوە ڕزگار کرد و دیمەنێکی تازە لە 

پاک و خاوێنیان بە شار دا.
ئەوەی  ســەرەڕای  پزیشکییەوە  بــواری  لە 
"وێــنــەتــان"  بــەنــاوی  دوکتورێکی  تەنیا  شــار 
ــوو، نــەخــۆشــخــانــەی شــێــروخــۆرشــیــد  ــ لــێ ب
 ١٥ تا   ١٠ کە  بوو  شار  نەخۆشخانەی  تەنیا 
خەڵک  دەردی  بە  نەبوو،  زیاتر  قەرەوێڵەی 
ڕادەگەیشتن و دوکتورێکی ئەڕتەشی ئیرانیش 
بە ناو "موبەسیری" کە لە شەڕەکانی سەقزدا 
بەدیل گیرابوو ئیزنی پێ درا کاری پزشکی بکا 
مایەوە  لە مەهاباد  و دواتریش چەندین ساڵ 
و کاریگەری زۆر باشی لەسەر ئەم بابەتەوە 

هەبوو.
)درێژەی هەیە(

حیزبی دێموکرات و گرینگیدانی بە پرسی کۆمەاڵیەتی

نەمر  دوانــووســیــنــی  بابەتە  ــەم  ئ ــاژە:  ــام ئ
ساڵەی   ٧٥ ــادی  ی بۆ  کە  بــوو  گــادانــی  جەلیل 
دامەزرانی حیزب نووسیبووی و لە کتێبی "حیزبی 
دێموکراتی کوردستان، قەاڵی خۆڕاگری ناسنامەی 
نەتەوەیی"دا  کە هەر بەبۆنەی یوبیلی ئەڵماسی 
حیزب چاپ بوو، باڵو کرایەوە. "کوردستان" لە 
دووهەمین ساڵیادی کۆچی دواییدا  بۆ ئەمەگناسی 
جەلیل  کاک  بیرەوەریی  و  یاد  لە  ڕێزگرتن  و 
باڵو  بەشدا  دوو  لە  بەڕێزیان  دوانووسینەی  ئەم 

دەکاتەوە.

جەلیل گادانی)2-١(



ژماره : ٨٢٨ 5
        1٥ی گەالوێژی  1401  _ ٦ی ئاگوستی  ٢0٢٢

پێشەکی
فێمینیزم وەک یەک لە ڕوانگە کۆمەڵناسی، 
نــۆزدە  ســـەدەی  فەلسەفییەکانی  و  سیاسی 
لە  بەشێک  وێنەی  بە  توانیویەتی  بیست  و 
لەو  ــی کــەم  الن کـــورد  هزرییەکانی  کەڵکەڵە 
فێمینیزم  بــەاڵم  دەرکـــەوێ،  دواییدا  سااڵنەی 
بــنــەمــایــەکــی  نــەبــووەتــە  ــۆژی  ــۆل ــدئ ــی ئ وەک 
چەمکێکی  چەشنی  و  ژنــان  پرسی  بۆ  ڕوون 
نەتەوەییەوە  خەباتی  بە  پێوەندیدار  گرینگی 
دەستپێکی  وێـــڕای  دیـــارە  نــەبــووە.  بــوونــی 
حیزبایەتی،  بنەمای  لەسەر  مودێڕن  خەباتی 
دامەزراوەکانی ژنان بۆ یەکەم جار ساز بوون 
و لە سەرەتای شۆڕشی نوێی ڕۆژهەاڵت ژنان 
تیکەڵ بەو شۆڕشە بوون. ئەوە لە کاتێک دایە 
کە لە مەیدانی مەدەنی و خەباتی شاردا، ژنان 
وەک  بــەرچــاوتــر  و  ڕوونــتــر  شێوەیەکی  بــە 
سووژەیەکی کارامە شوناسی خۆیان پاراست 
و لە قەوارەی نەریتخوازانەی بیری کۆمەڵگە 

هاتنە دەرێ. 
ــەرزبـــوونـــەوەی ئــاســتــی خــوێــنــدەواریــی  بـ
ــە دامـــــەزراوە  ــان و حـــوزووریـــان ل ــرەت ــاف ئ
و  مودێڕن  عەقڵی  بەرهەمی  کە  مەدەنییەکان 
پێکهینەری  سەردەمن،  مرۆڤی  ڕخنەگرانەی 
مێیینە  مێژوویی  ئۆبژەگی  بە  دژ  شۆڕشێکی 
ئەزموونێکی  کورد  ژنی  ڕووەوە  لەم  بــوون. 
نوێی لە مافخوازی و بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ 
ستەمی  کـــردەوە؛  تاقی  ستەمی  جــۆر  چەند 
ستەمی  و  نــەتــەوایــەتــی  ستەمی  چینایەتی، 
ــووزووری  ڕەگــەزایــەتــی. خــۆ ئــەگــەرچــی حــ
شۆڕشگێڕانەی ئافرەتان لە دوو باڵی خەباتی 
ــەرچــاو و مــانــادار بــووە،  شــار و شــاخــدا ب
لە  تێکەڵ بوونە  ئــەم  پێوەندی  جــۆری  ــەاڵم  ب
نەبووە  فێمینیستیدا  شۆڕشی  چوارچێوەی 
ئیدئۆلۆژییە  ئـــەم  تێئۆریکەکانی  بــنــەمــا  و 
کۆمەاڵیەتی و سیاسیە نەپارێزراوە و شێوەی 
گرێدرانەوەی بە خەباتی نەتەوایەتی کوردەوە 

کەم هێز بووە.
ــا دۆخــێــکــدا پــرســیــاری ســەرەکــی  ــە وەهـ ل
بزووتنەوەی کورد  ئایا  کە  بێ  ئەوە  دەتوانێ 
کـــوردی  ناسیۆنالیسمی  بــنــەمــای  ســـەر  ــە  ل
دالەکانی  لە  یەک  وەک  فێمینیزم  توانیویەتی 
بکا  مەفسەل بەندی  خــۆی  سیاسیی  گوتاری 
و  ناسیۆنالیسم  ئایا  ساکارتر  زمانێکی  بە  یا 
خەباتی  یەکتر  وێــڕای  توانیویانە  فێمینیزم 
نەتەوایەتی  ستەمە  ســڕیــنــەوەی  بــۆ  خــۆیــان 
ستەمەکانی  بــاقــی  و  ڕەگــەزایــەتــیــیــەکــان  و 
پێشێ؟  بەرنە  فــرەنــەتــەوەدا  ئێرانی  لە  دیکە 

پێویستە  ــارە  پــرســی بـــەو  ــەوە  ــ ــدان ــ وەاڵم ــۆ  ب
فێمینیزم  لە  جۆرە  ئەو  لەسەر  لێکدانەوەیەک 
هەیە  ئـــەوەی  توانایی  کــە  دەســتــەوە  بدەینە 
چوارچێوەیەکی تەحلیلیی بەهێز بۆ هاوڕێیەتی 
ژنان  بزووتنەوەی  و  نەتەوەیی  بزووتنەوەی 
بە مەبەستی سڕینەوەی ستەمەکان پێک بێنی 
وەک  ئێرانی  و  کورد  فێمینیزمی  پێوەندی  و 

ژینگەی سیاسیی ژنی کورد باس بکەین.

پرسیارە  وەاڵمی  بۆ  گشتی  ڕوانگەی  سێ 
سەرەکیەکەی ئەم وتارە بوونی هەیە:

لە  یــەک  زۆر  گشتیی  ڕوانــگــەی  ــەم؛  ــەک ی
چاالکانی سیاسی و سیاسەتمەداران کە پێیان 
وایە کاتێک بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی لەسەر 
لە  ئارادایە باسکردن  لە  بنەمای ناسیۆنالیسم 
فێمینیزم و هەر جۆرە خەباتێکی لەو چەشنە 
بزووتنەوەکە  ڕەوتی  چەواشەکردنی  دەتوانێ 
ــەوەی هەر  ــەو ڕوانــگــەیــە دەڵـــێ بــۆ ئـ بــێــت. ئ
ستەمی  -کە  بێ  پێ  کۆتایی  ستەمێک  جۆرە 
گشت  پێویستە  لەوانە-  یەک  ڕەگەزایەتییش 
بدەن  هەوڵ  یەکگرتووانە  و  پێکەوە  کۆمەڵگە 
بــۆ ســڕێــنــەوەی ستەمی نــەتــەوایــەتــی، کــە لە 
ئاکامی ئەم هەرەوەزەدا سەرکەوتن ڕوو دەدا 
و هاوکات هەموو ستەمەکانی دیکەش وێڕای 
پێ  کۆتاییان  ئــەودا  دوای  بە  یا  ستەمە  ئەو 
لە  دەبرێتەوە.  ژنانیش  بــەدژی  ستەم  و  دێت 
ڕاستیدا ئەم ڕوانگەیە لە زۆر واڵت و تەنانەت 
بــزووتــنــەوەی  و  بــووە  زاڵ  کوردستانیشدا 
نەتەوەیی  ژنان وەک بزووتنەووەی پاشکۆی 
ــراوە و هـــەمـــوو شــتــێــک لــەم  ــ ــاوی لـــێ کـ ــ چ
بڕوایەوە بەستراوەتەوە بە سەرکەوتوویی یا 

ناسەرکەوتوویی بزووتنەوەی نەتەوایەتی. 
دووهەم؛ دووهەم ڕوانگە ڕیشەی لە شەپۆلی 

ڕوانینە  شێوە  ئەم  فێمینیزم دایە.  دووهەمی 
جەخت لە سەر جیاوازییەکان دەکات و بڕوای 
بە شوناسێکی تایبەت و جیاواز بۆ بزووتنەوە 
هەیە.  ڕەچەڵەکییەکان  و  ئیتنیکی  فێمینیستیە 
ــان بخرێتە  کــەواتــە نــاکــرێ بــزووتــنــەوەی ژن
ــنــەوەی نــەتــەوایــەتــی یا  چــوارچــێــوەی بــزووت
قــەوارەیــەدا  لــەو  بــدرێ  هــەوڵ  ئیتنیکییەوە و 
شکڵ بگرێ. لە ڕاستیدا خاڵی ڕوونکەرەوەی 
ئەم ڕوانگەیە ئەوەیە کە ئەگەر پرسی ژنان لە 
بکرێ،  باس  نەتەوەییدا  بەستێنێکی  و  قەوارە 
شوناسێکی تایبەت بە ئافرەتانی ئەم نەتەوە یا 
ژنان  پرسی  ڕوانگەیەوە  لەم  دەبێ.  ئیتنیکەی 
پرسێکی تەواو جیاوازە و خەبات بۆ ئەم پرسە 
وەک  دەپێوێ.  جیاوازیش  ڕەوتێکی  جیاوازە 
دیارە ئەم ڕوانگەیە ڕاست ئەودیوی ڕوانگەی 
ــەوەی ژنــان  ــن ــزووت یــەکــەمــە و، جــیــاوازیــی ب
کۆمەاڵیەتی  تایبەتمەندیی  و  بــارودۆخ  بەپێی 
بەفەرمی دەناسێ؛ بەاڵم هەوڵ بۆ سازکردنی 
پێوەندییەک لە نێوان خەباتە جۆراوجۆرەکان 

دژبە ستەمە چەند فاقەکان نادا.
ــەی ســـێـــهـــەم لـــەســـەر  ــ ــگـ ــ ــەم؛ ڕوانـ ــهـ ــێـ سـ
چەندفاقەکان  شوناسە  بــە  بــڕوامــەنــدبــوون 
و  کــەڵــکــەڵــە  گــونــجــاوی  تێک هەڵکێشانی  و 
ژن  ڕاستیدا  لە  ــەزراوە.  ــ دام داواکــاریــیــەکــان 
دەتوانێ هەم کەڵکەڵەی نەتەوەیی هەبێ، هەم 
داواکاری فێمینیستی و هەم ویستی چینایەتی 
و... . لەم ڕوانگەیەوە دەتوانرێ ئەو بڕوایە کە 
فێمینیستەکان دەتوانن لە ڕەوتی نەتەوەسازی 
بێتە  هەبێ  نەخشیان  نەتەوەییەکاندا  بابەتە  و 
بەر باس. ئەم ڕوانگەیە پێی وایە کە چاالکییە 
ڕێکخەری  و  هاندەر  دەتوانن  فیمینیستیەکان 
"فلۆیا  و  ــووال"  ی "نیرا  بــن.  نەتەوەخوازییش 
ڕێگایانەی  لەو  ئافرەتان  وایە  پێیان  ئانتیاس" 

نــەتــەوەیــی و  بــەشــداری چاالکییە  خـــوارەوە 
ئیتنیکیەکان دەکەن:

ئیتنیکیەکان،  کەمایەتییە  نوێنەرایەتی کردنی 
نەتەوەیی  پێکهاتە  ســنــووری  دیــاری کــردنــی 
ــەخــە  ــای ب ــنـــی  ــتـ ــەکــان، ڕاگـــواسـ ــکــی ــی ــن ــت ــی ئ و 
جیاوازییە  ڕوونکردنەوەی  کۆمەاڵیەتییەکان، 
نەتەوەیی و ئیتنیکیەکان و بەشداریی چاالکانە 
ئەم  هەمووی  لە  نەتەوەییەکاندا.  شۆڕشە  لە 
لە  جیاواز  شێوەیەکی  بە  ژنــان  چاالکییانەدا 
نەتەوایەتی  پــڕۆژە  لە  ــان  حــوزووری پــیــاوان 
شوناسی  تایبەتمەندیی  بە  ئیتنیکییەکان  و 
لەم  کەواتە   .)١٣٨٢ )فریدمن،  هەیە  ژنانەوە 
شتی  دوو  وەک  نییە  پێویست  ڕوانــگــەیــەوە 
جیاواز یا دژ بە یەک بڕواندرێتە ڕەگەزایەتی 
و شوناسی نەتەوایەتی و دەکرێ بزووتنەوە 
ــی  هــاوڕێ و  هــاوتــەریــب  فێمینیستییەکان 

بزووتنەوە نەتەوایەتیەکان ببیندرێن.
ــەمــای  ــن ئــــەم ڕوانـــگـــەیـــە کـــە لـــەســـەر ب
چــەنــدفــاقــەکــان  شــونــاســی  تێک هەڵکێشانی 
ــووە، پێی وایــە جــیــاوازی ڕەگـــەزی و  ســاز ب
دەتــوانــێ  نــەتــەوەیــی  و  ئیتنیکی  ڕەچــەڵــەکــی، 
بێ  ــدنــەوە  چــەوســان و  ســتــەم  بەرهەمهێنی 
ڕەگــەز،  و  ژنە  ئەوەیکە  هۆی  بە  مرۆڤێک  و 
هەیە  جیاوازی  ئیتنیکێکی  و  ئایین  ڕەچەڵەک، 
ئەم  بێت.  چەوسانەوە  تووشی  یەک  وێــڕای 
فێمینیسمی  هزری  بنەمای  ڕاستیدا  لە  بڕوایە 
کە  فێمینیسم  لــە  جــۆرێــک  دێــنــێ،  پێک  ڕەش 
دوو شوناسی جیاوزی ژنێتی و ڕەش پێستی 
و  ڕەچــەڵــەکــی  جــۆر ستەمی  دوو  هــۆکــاری 
شوناسە  ڕوانگەیەوە  لەم  بوون.  ڕەگەزایەتی 
ڕەش  ئاسیایی،  تایبەتمەندی  چەندفاقەکان 
نەتەوە  و  ئیتنیک  ژنانی  گشتی  بە  و  پێست 
ڕەنگین پێستەکانە )هەمان سەرچاوەی پێشوو(. 
ئەو  دەتــوانــێ  ڕەش  فێمینیزمی  ــە  ــەوات ک
بۆ  یارمەتیدەرە  کە  بێ  فێمینیزم  لە  شێوەیە 
سەرەکیی  پــرســیــاری  وەاڵمـــی  بــە  گەیشتن 
ــارە، چــون ئــەم جـــۆرە لــە فێمنیسم  ــ ئــەم وت
لــە بــارودۆخــێــکــی هــاوشــێــوەی نــەتــەوەیــی و 
کۆمەاڵیەتی گەالنی جیاوازی دنیادا کە لە ژێر 

ستەمە جۆراوجۆرەکان  دان، دامەزراوە. 

فێمینیزمی ڕەش
ئێدرێلێرد،  ئیسمیت،  باربارا  وەک  کەسانی 
واکێر  وئالیس  هاڵ  گلۆریا  جۆزێڤ،  گلۆریا 
تێئۆری  هێندێک  خوڵقاندنی  بۆ  داوە  هەوڵیان 
لە  خەبات  بۆ  ڕەشــە  ژنانی  پێداویستیی  کە 
پێناو چاککردنی ژیانی ڕۆژانەیاندا. لە ڕاستیدا 
خوێندنەوەیەکی  ڕەش  فێمینیزمی  تیۆریی 
نوێ بۆ پێوەندی لەگەڵ فێمینیستە سپییەکان 
هەمەالیەنە  شێوەیەکی  بە  تا  دەکا  پێشکەش 
ــتـــدا  ــەکــی ڕەگـــەزپـــەرەسـ ــگــەی ــو کــۆمــەڵ ــێ ــەن ل
دژایەتییەکانی نێوان ڕەگەز، ڕەچەڵەک و چین 

لێک بداتەوە )هام و گەمبێل، ١٣٨٢(.
ڕەش  فێمینیزمی  بــنــەڕەتــی  لــێــکــدانــەوەی 
لە  نــاتــوانــن  پێست  ژنــانــی سپی  کــە  ئــەوەیــە 
ڕەچەڵەک  ستەمی  بە  پێوەندیدار  کێشەکانی 
پەرەستانە کە دەستەویەخەی ڕەش پێستەکانە 
بگەن. بە درێژی خەباتی فێمینیستی ئەوەی کە 
پتر لە هەر الیەنێک بۆتە هۆی کپکردنی دەنگی 
ئافرەتانی ڕەش، ژنانی فێمینیستی سپی بوون 
و بایەخێکیان بۆ ئازاری ژنە ڕەنگین پێستەکان 
دانەناوە )مشیرزادە، ١٣٩٠(. هۆکس پێی وایە 
نکۆڵی  ئامریکا  لە  پێکهاتەیەک  هیچ  هێندەی 

نەکراوە. بەدەگمەن  لە شوناسی ژنانی ڕەش 
تاقمێکی  وەک  کولتوورەدا  لەم  هەڵ دەکەوێ 
ــانــی سپی  ــا ژن ــە پــیــاوانــی ڕەش ی ــاواز ل ــی ج
لە  باس  کاتێک  بهێنرێ.  ڕەشــدا  ژنی  بە  دان 
پیاوانی  مەبەست  ــرێ  دەکـ ڕەش پێستەکان 
ڕەشە و هەر کاتێکیش باسی ئافرەتان دەکرێ 
سەرچاوەی  )هەمان  مەبەستن  سپی  ژنانی 

پێشوو(. 
فێمینیزمی  سەرەکیی  کەڵکەڵەی  ئەگەرچی 
ڕەش هەر ئەو خااڵنەن کە ڕەوتی سەرەکیی 
جیاوازی  بــەاڵم  پێداگرن،  لەسەری  فێمینیزم 
ئەم  بۆ  دەگەڕێتەوە  فێمینیزم  لە  جــۆرە  ئەم 
الیەنی  سێ  هــەر  لە  ڕەش  ژنــی  کە  ڕاستییە 
ڕەچەڵەک، ڕەگەز و چینەوە لەژێر ستەم دایە، 
بۆیە دەگوترێ پێداویستی الکردنەوە لە هەموو 
گرینگەکانی  تایبەتمەندییە  لــە  ستەمەکان، 

فێمینیزمی ڕەشە. 
"مەترسیی  واتـــای  لــە  کــەڵــک  دیــوراکــیــنــگ 
ڕەش  ژنانی  دۆخــی  لە  باس  الیەنە"بۆ  چەند 
لە  ئافرەتانە  ئەم  وایــە؛  پێی  ئەو  وەردەگــرێ. 
سێ الیەنی ڕەچەڵەک، ڕەگەز و چینەوە لەژێر 
ستەم دان و جۆری پێوەندیی ئەم سێ ستەمە 
ئەم  کاریگەری  قات بوونی  چەند  هۆی  دەبێتە 
ستەمانە لەسەر ئافرەتانی ڕەش پێست )همان 

سەرچاوەی پێشوو( .
نەتەنیا  ڕەش  ژنانی  ڕوانگەیە  ئــەو  بەپێی 
بگرن  ئۆبژە  مێینەیەکی  بە  پێش  دەیانهەوێ 
کۆمەاڵیەتی  پێکهاتەی  لە  دەیانهەوێ  بەڵکوو 
ڕەش  سووژەیەکی  وەک  جیهانیدا  نەزمی  و 
بــەرن و  پلە یەک ژیــان بە سەر  و مرۆڤێکی 
ببنەوە کە هەوڵی  قەوارەیە  ئەم  ڕووبەڕووی 
پلەی  و  ڕەچەڵەک  ڕەگــەز،  زنجیرکێشانی  بە 
بــاربــارا  بــۆیــە  دەدات.  ــەوان  ئـ کۆمەاڵیەتیی 
دەڵێ:  ڕەش  فێمینیستی  و  مــاف زان  ئیسمیت، 
یەک  ئێستاش  ستەمەکان  هاوکاتی  "واتـــای 
ڕەش  فێمینیزمی  پرسەکانی  دژوارتــریــن  لە 
من  کە  سیاسیە،  حەقیقەتی  لە  تێگەیشتن  بۆ 
پێم وایە یەک لە گرینگترین بنەماکانی تێئۆری 

ئیدئۆلۆژیکی ئەندێشەی فێمینیزمی ڕەشە"
کە  ڕەنگین پێست  ژنانی  دیکەوە  لەالیەکی 
فێمینیزمی  گوتاری  چوارچێوەی  لە  خۆیان 
ئاراستەی  ڕەخنەیە  ئــەو  دەبیننەوە،  ڕەشــدا 
ڕەوتی سەرەکیی فێمینیزم دەکەن کە سەرنج 
ــاداتــە چــەوســانــدنــەوەی ژنــانــی ڕەچــەڵــەک،  ن
ژنانی  دەست  بە  جیاواز  قەومێکی  و  نەتەوە 
ــکــەوە و ئەو  نــەتــەوەیــەکــی دی ڕەچــەڵــەک و 
"ئایا زانیارییەکمان  پرسیارە دێننە ئاراوە کە: 
)ڕیتزێر،  هەیە"؟  ژنان  جیاوازییەکانی  لەسەر 

.)١٣٨١
ــســپــۆڕی مــافــی  ــنــشــاو" پ "کــیــمــبــێــرلــی کــرێ
ــای  ــ ــ ــان داهــــێــــنــــەری وات ــ ــەک ــ ــت ــســ ــ ــێ ــ ڕەش پ
تەالقی"یە.  "تیۆریی  یا  "ئینتێرسێکشناڵیتی" 
ترافیکی  وەک  هـــەاڵواردن  ڕوانــگــەیــەوە  لــەم 
هــەر  ــە  ل مومکینە  ــە  ک وایـــە  چــوارڕێــیــانــێــک 
الیەکەوە ڕوو بدات. ئەگەر ڕووداوێک لەسەر 
چوارڕێیانەک ڕوو بدات، دەتوانێ کاریگەریی 
یا  یــەک  لــە  هــاتــوچــۆی ماشێنەکان  لــە ســەر 
ژنێکی  ئەگەریش  هەبێ.  الیەکانەوە  هەموو 
ڕەش پێست لەم ڕووداوەدا زیانی وێ بکەوێ 
ــی  ــااڵواردن ــەم خــەســارە ڕەنــگــە بــە هــۆی ه ئ
بێ،  پەرەستانەوە  ڕەچەڵەک  یا  ڕەگەزایەتی 
بەاڵم کێشانەوەی ڕەسمی ڕووداوەکە کارێکی 
ئاسان نییە؛ زۆر کات هێڵی تورموز و ئاستی 
خەسارەتەکە باس لە کاریگەری چەند هۆکار 
دەکەن، هەر بەم هۆیە هەوڵ بۆ دۆزینەوەی 

شۆفیری تاوانبار بە ئاکام ناگات. 
جەخت  بنەمایە  ئــەو  ســەر  ــە  ل کرێنشاو 
هۆکاری  بە  ڕەش پێست  ژنانی  کە  دەکاتەوە 
و  هــەاڵوردن  پەالماری  بەر  دەکەونە  جیاواز 
ستەمەوە، بەاڵم ناتوانرێ قامک لەسەر جۆرێک 
لە ستەمەکان داندرێ بەڵکو دەبێ بگوترێ کە 
سەرجەمی ئەم ستەمانەیە بوونەتە هۆی ئەم 
تیۆریی  کەواتە   .)١٣٩٣ و...  دۆخە.)ئیسمیت 
ستەمەکان  کاریگەری  بۆ  ئینتێرسێکشناڵیتی 
و  ڕەش پێست  ئافرەتی  کەسایەتیی  لەسەر 
شوناسە  و  چــەنــدفــاقــەکــان  ستەمە  تیوریی 
شەپۆلی  سەرەکیی  باسی  کە  چەندفاقەکان 
سێهەمی فێمینیزمن دەتوانن ئەم بنەما تیۆرییە 
نەتەوە،  لە  توێژەرێک  هەر  دەســت  بە  بــدەن 
جیاواز  و شوناسێکی  چین  ئایین،  ڕەچەڵەک، 
و  ژنان  بزووتنەوەی  کە  کۆمەڵگەیانەی  لەو 
ڕەوتـــە مــافــخــوازە نــەتــەوەتــی، ڕەچــەڵــەکــی و 

ئیتنیکیەکان لە ئارادان.      )درێژەی هەیە(

فێمینیزم و خەباتی نەتەوەیی هاوشان و هاوتەریب

)٣-١(

)فیمینیزمی ڕەش(

د. ئازاد محەممەدیانی

باڵوبوونەوەی  پاش  ڕابـــردوودا  ڕۆژانــی  لە 
ــەی شــۆڕشــگــێــڕی  ــەڵ ــۆم ڕاگـــەیـــەنـــدراوی ك
لەبارەی  ئێران  كوردستانی  زەحمەتكێشانی 
لە  پێشمەرگەیان  ژمارەیەك  دەستگیركردنی 
نێوخۆی كوردستان لەكاتی ڕاپەڕاندنی ئەركی 
ڕێكخستن و تەشكیالتیدا، هێرشێكی بەرباڵو 
دامودەزگاكانی  و  ئیتالعات   دەزگای  لەالیەن 
كۆماری ئیسالمی باڵو كرایەوە كە چاالكیی 
ئەو پێشمەرگە گیراوانەی بە پیالنی واڵتانی 
ئیسراییل  لــەگــەڵ  پەیوەندییان  و  دەرەوە 

بەستەوە.
هەر  تۆمەتباركردنی  و  تۆمەت بەخشینەوە 
خەباتكاری  ڕەوتێكی  هەر  و  ئازاد  دەنگێكی 
لەگەڵ  پەیوەندی  هەبوونی  بە  كوردستان 
كار و  لە سەرەكیترین  یەكێك  دیكە  واڵتانی 
پیشەكانی كۆماری ئیسالمی بووە و لە ماوەی 
حیزبەكانی  جار  دەیان  بە  خۆیدا  دەسەاڵتی 
ڕۆژهەاڵتی كوردستان و بزوتنەوەی ڕەوای 
دەرەكــی"  "دەســتــی  بە  كوردستانی  خەڵكی 
 .. و  ئیسراییل"  و  ئەمریكا  "هاوپەیمانیی  و 

تۆمەتبار كردوە.
ــەمــجــارەی كــۆمــاری  ــاڕەوای ئ ــ هــەڵــمــەتــی نـ
ــەم ڕێــژیــمــە  ــ ــە ئ ــدا كـ ــك ــێ ــات ــەك ــیــســالمــی ل ئ

ــوخــۆیــی و  ــێ ســـــــەرەڕای قـــەیـــرانـــی ن
جیاجیاكانی  توێژە  بەرینی  نــاڕەزایــی 
ــاری نــەمــانــی ئــەم  ــوازیـ ــە خـ خــەڵــك ك
دەرەكییشی  بـــارودۆخـــی  ڕێــژیــمــەن، 
كە  بـــووە  گـــەورە  قەیرانێكی  تــوشــی 
بابەتی  لە  هەر  نابێت،  چارەسەر  بۆی 
تا  ئەتۆمی  بە چەكی  دەست ڕاگەیشتن 
و  ناوچەكە  واڵتانی  لە  دەستوەردانی 
هەناردەكردنی  سیاسەتی  بە  بڕەودان 
قەیرانی  تــوشــی  ئیسالمی  شــۆڕشــی 

ناوەندە  لێدانی  دواییانەش  بەم  بــووە.  جیدی 
ئەتۆمی و موشەكییەكان و، كڕینی ژمارەیەك 
باقی  و  ئەمنییەكان  هێزە  لە  پلەبەرز  كەسی 
ئیسراییل،  ــەگــەڵ  ل ــێــران  ئ ــی  ــان ــاك ــودەزگ دام
سەندنەوەی  بۆ  ڕێژیم  ئــەوەی  هۆی  بووەتە 
دیكە  جارێكی  خۆی  لەدەستچووی  ئابرووی 
ســیــنــاریــۆســازی بــكــات و ئــەمــجــاریــش ئــەم 
بزووتنەوەی  لە  تۆمەت لێدان  سیناریۆیەی 

كوردستان و حیزبەكانی ڕێك خست.
حیزبەكانی  هــاوكــاری  ــاوەنــدی  ن وەك  ئێمە 
ــەم ســیــنــاریــۆســازی و  كــوردســتــانــی ئــێــران ئ
ئیسالمی  كــۆمــاری  بنەمایانەی  بــێ  تۆمەتە 
بەتوندی ڕەت دەكەینەوە و بە مایەی داماوی 

ــی ڕژیــمــی  ــدارانـ ــەاڵتـ و بــێــدەرەتــانــیــی دەسـ
دەزانین. لەالی هەمووان ئاشكرایە كە كورد 
ئەو  ناخی  هەڵقواڵوی  ڕەواكەی  بزوتنەوە  و 
تەمەنی  مــاوەی  لە  كە  مافییەیە  بێ  و  ستەم 
پەیڕەو  كوردستان  لە  ئیسالمیدا  كــۆمــاری 
و  بــوخــتــان و درۆ  ــی  ــردن ــراوە و ســازك ــ ك
تۆمەتی بێ بنەما بۆ سەر بزووتنەوەی كورد 
ئەم  مایەپوچ بوونی  لە  بێجگە  حیزبەكانی  و 

ڕێژیمە زیاتر نییە.

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی 
ئێران

٧ی گەالوێژی ١٤٠١

ناوەندی هاوکاری: سیناریۆسازیی ڕێژیم بۆ 

سەندنەوەی ئابڕووی لەدەستچووی خۆیەتی
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خەباتی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
تێچووی  نەتەوایەتییەکانی  مافە  و  ڕزگــاری  بۆ 
زۆری بۆ ئەو نەتەوەیە هەبووە، بەاڵم سیاسەتی 
سەرکوت و زەبروزەنگی ڕێژیمە ناوەندگەراکان 
قۆناغی  لــە  نەهێناوە.  بەچۆکدا  کـــوردی  گەلی 
سەردەمی خەباتی کورد لەدژی ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی چی جینایەت و کارەساتی مرۆییە ئەو 
و  خوڵقاندوویەتی  کــورد  بە  دەرحـــەق  ڕێژیمە 

دەستی لە هیچ چەکێک و یەک لەوان تێرۆر نەپاراستوە.
داخراوەکان  و  دوگم  نادێموکراتیک،  دەسەاڵتە  دەستی  چەکی  تێرۆر 
ــوونـــی و دەســتــەوەســتــانــیــی ئــــەوان لە  ــا نــیــشــانــەی زەبـ ــەروەهـ و هـ
بەرەوڕووبوونەوەی لۆژیکییە. واتە کاتێک سیستمێکی سیاسی پەنا بۆ 
ئاوەزی  و  بیر  مەترسیی  لە  هەم  دەبــا،  الیەنێک  یان  کەسێک  تێرۆری 
ناتوانێ دێموکراتیک  ئەوان بۆ سەر دەسەاڵتەکەی تێگەیشتوە، هەمیش 
لەهەمبەر ئەو ئیرادەیە بەربەرەکانی بکا. کۆماری ئیسالمیی ئێران هەر 
بەهۆی  ئێستا  هەتا  ئێرانەوە  لە  دەســەاڵت  پاوانی  ڕۆژەکانی  یەکەم  لە 
بیروبۆچوونە  بێ بایەخیی  و  سیاسی  و  ئایینی  دوگماتیزمی  پێکهاتەی 
جیاوازەکان الی کاربەدەستانی ئەم ڕێژیمە هەوڵی داوە دژبەرانی خۆی 
بە توندوتیژی لە مەیدانەکە وەدەر بنێ. لەو ڕێژیمەدا مافە دێموکراتیکەکان 
و مافی ڕەوای ئەوانیدی مانای نییە و بۆ باڵوکردنەوەی کەشی ترس 
و تۆقینیش بەردەوام چەکی تێرۆری بەکار هێناوە؛ لەو نێوەشدا کورد 
تێرۆریزمی  قوربانیی دەستی  بزووتنەوەی سیاسیی کورد زۆرترین  و 

ئەم ڕێژیمەیە.
تێرۆری سیاسی کاتێک ڕوو دەدا کە نیزامی سیاسیی واڵت کەسێکی 
تێرۆرکراو بە مەترسییەکی زۆر بۆ سەر خۆی دەزانێ، بۆیە ئامادەیە بە 
هەموو نرخێک و تەنانەت بە گرتنەبەری ناجوامێرانەترین شێواز و بە 
پێشێلکردنی هەرچەشنە بەها و بایەخێکی مرۆیی لەنێوی ببات. شەهید 
مووسا باباخانی یەک لەو کەسانە و لە ڕێبەرانی الوی حیزبی دێموکراتی 
ئــەوەی  دەتــرســا.  لێی  فەقیهـ  ویالیەتی  سیستمی  کە  بــوو  کوردستان 
ئازادیخوازی،  دێموکراسیخوازی،  بردبوو  ڕێژیمی  ڕێبەرانی  زراوی 
بە  گەیشتن  بۆ  مووسا  شەهید  بەکردەوەی  خەباتی  و  شوناس ویستی 
ئامانجەکانی بوو. بەاڵم شەهید مووسا نە یەکەم ڕێبەری کوردە کە بە 
دەستی غەدر و تاوان لە بزووتنەوەی سەربەخۆیی خوازیی نەتەوەکەی 
دەگا  دوامەنزڵی خۆی  ئاکام و  بە  ئەو خەباتەش  هەتا  نە  دەستێندرێ، 

دەکرێ دوا ڕێبەری شەهیدی تێرۆرکراو بێت.
جیا لەو مەبەستە ئامانجێکی دیکەی ڕێژیم لە تێرۆری ڕێبەرانی حیزبی 
دێموکرات، وەستاندنی خەبات و لە جووڵەخستنی بزاوتی سیاسیی کورد 
بووە؛ بەاڵم ئەو سەنگەرە پارێزەرانی پیرۆزی خۆی هەیە، پارێزەرانێک 
بــەرژەوەنــدیــیــەک.  هــەمــوو  پێش  خستۆتە  خــۆیــان  قوربانی بوونی  کــە 
پارێزەرانێک کە سەرکوت و تێرۆر باوەڕمەندتر، و لە بڕینی ئەو ڕێگایەدا 

ڕژدتر و سوورتر و شێلگیرتریان دەکا.
خاڵێکی جێی سەرنجی دیکە لە بەشێکی زۆر لە تێرۆرە سیاسییەکان 
ڕاکێشانی متمانەی قوربانی بۆ لەداوخستنیەتی، وەک ئەوەی لە تێرۆری 
شەهید د. قاسملوودا بە بیانووی وتووێژێک بۆ چارەسەری پرسی کورد 
ڕەکێشی کوشتنگەیان کرد و چ لە تازەترین تێرۆری ڕێژیم لە حیزبی 
بۆ  ڕێژیمیان  مۆرەیەکی  بە  مووسا  شەهید  متمانەکردنی  دێموکراتدا 
لەداوخستنی بەکار هێنا. کەسی خەباتکار متمانەکردنەکەی بە خەڵکەکەی 
ناپێویست بوونی  مــانــای  بــە  ئــەوە  دەنــوێــنــێ،  سروشتی  ــەک  ــ ڕادەی تــا 
ڕەچاوکردنی ڕێوشوێنە ئەمنیەتییەکان نییە، بەڵکوو مەبەست ئەوەیە کە 
کەسی خەباتکار گیانفیدای بیروباوەڕەکانیەتی و دەیەوێ ئەو بۆچوون و 
وێژمانە بۆ هەموو توێژەکانی کۆمەڵ شۆڕ بێتەوە. لێرەدا ئەوەی پڕدیارە 
سیاسیی  جــوواڵنــەوەی  لە  زەبرلێدان  بۆ  کە  دوژمنێکە  بێ پرەنسیپی 
کورد هیچ سنوورێک و هیچ بەها و بایەخێک و تەنانەت یاسا و ڕێسا 

جێکەوتووەکانی شەڕیش ناناسێت.
حیزبی  شایی بەخۆی  و  الو  ڕێبەریی  ئەندامی  باباخانی،  مووسا 
دێموکراتی کوردستان بە دەستی غەدر و تاوان شەهید کرا. بەاڵم وەک 
دەوڵەتیی  تێرۆریزمی  قوربانیی  دیارترین  خۆی  کە  قاسملوو  د.  چۆن 
کۆماری ئیسالمییە دەفەرموێ: "باشترین پاداش بۆ شەهیدان درێژەپێدانی 
ڕێگەیانە." بیچم داکوتانی کولتووری خەبات و پێداگری لەسەر درێژەدان 
بە ڕێبازی شەهیدان لە ماوەی دەیان ساڵ خەبات و تێکۆشانی حیزبی 
سیاسیی  جوواڵنەوەی  بە  تایبەتیی  پڕستیژێکی  کوردستان  دێموکراتی 
کورد بەخشیوە. جوواڵنەوەیەک کە بۆتە چقڵی چاوی کۆماری ئیسالمی 
مەیدانی  لە  ناتوانێ  کە  کردوە  دەستەوەستان  و  زەبوون  ئەوەندەی  و 
پیشەی  کە  دەهــۆ  و  فێڵ  بە  دواتــر  و  بکا  بەربەرەکانیی  ڕاستەوخۆدا 

هەمیشەییانە بەرەنگاری تێکۆشەرانی کورد دەبێتەوە.
پەرەسەندن و ڕەگداکوتانی خەباتی نەتەوەیی و چوونەسەرێی ئاستی 
سیاسییەکان  حیزبە  کاریگەریی  و  خەڵک  کۆمەاڵنی  سیاسیی  وشیاری 
لەسەر ڕێکخستنی وزەی خەباتگیڕیی خەڵک هۆیەکی دیکە بۆ فازێکی دی 
لە کردەوە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی دەرحەق بە تێکۆشەرانی 
کە  باباخانی  مووسا  شەهید  لــەبــارەی  بەتایبەت  دێموکراتە.  حیزبی 
بەهۆی دەور و شوێندانەریی ئەو لە قووڵبوونەوەی هەستی نەتەوایەتی 
ناوەندە  کوردستان  خــوارووی  ناوچەی  لە  سیاسییەکان  ڕێکخستە  و 
ئەمنییەتییەکان تەواو هەستیان بە مەترسی کردبوو و چارەسەریشیان 

تەنیا لە تێرۆر و لەنێوبردنی فیزیکیی ئەودا دیتەوە.
و  خەبات  سەنگەری  بێگومان  بــەاڵم  شــاد،  مووسا  شەهید  ڕوحــی 

تێکۆشانی هەمیشە ئاوەدان دەمێنیت.

تێرۆر و کۆماری ئیسالمی
ڕەوتناسیی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان)بەبۆنەی ساڵیادی تێرۆری شەهید مووسا باباخانی(

)لە دەسەاڵتی میرنشینەکانەوە هەتا ژێکاف 2-١(

ڕەوت بریتییە لە دامەزراوە، کۆمەڵە و گرووپێکی 
دیار کە بێجگە لە بناخەی هزری، جۆرێک ڕەوشتی 
کۆمەاڵیەتیشی هەیە. )خسروپناه، ١٣٨٨( ڕەوتەکان 

سێ تایبەتمەندیی سەرەکییان هەیە کە بریتین لە:
١- کــۆمــەاڵیــەتــی بــوون و هــەبــوونــی جــۆرێــک لە 

ڕەوشتی تایبەتیی کۆمەاڵیەتی.
٢- بوونی دامەزراوە و کۆمەڵە.

٣- هەبوونی بیرۆکە، هزرێکی بەرچاو و دیار و 
هەڵسوکەوتی تایبەت بە ئەو.

وێژمان،  ناسینی  لە  بریتییە  ڕەوتناسی  وابوو  کە 
و  دامەزرێنەران  ناساندنی  بیچم گرتن،  چلۆنایەتیی 
کاریگەرییان  هــەروەهــا  نــاســراوەکــان،  کەسایەتییە 
کولتووری،  هــزری،  گــرووپــی  دامــــەزراوە،  لەسەر 
بە  سیاسی  ڕەوتێکی  هەیە.  ئــابــووری  و  سیاسی 
ئایدئۆلۆژی،  هــزری،  بەرباڵوی  شەبەنگێکی  مانای 
مێژوویەکی  سیاسی  ڕەوتێکی  بڕواییە.  و  سیاسی 
و  گەشە  هەتا  گــووران  الیەنەکانی  و  هەیە  دیــاری 
ئامانج و شێوازی خەباتی سیاسیی خۆی دەناسێنێ. 
بە شێوەیەکی گشتی ڕەوتە کۆمەاڵیەتییەکان بە سەر 

چوار لێڕوانین دابەش دەبن:
کۆمەڵەیەکی  و  ــەزراوە  ــ دام هـــزری؛  ڕەوتـــی   -١
ڕوانینی  و  هزر  بناخەی  لەسەر  کە  کۆمەاڵیەتیین 
و  بیر  بەستێنی  لــە  زیــاتــر  و  هەڵچنراوە  زانستی 

ئەندیشەدا چاالکن.
ــتـــووری؛ دامــــــــەزراوە و  ــی کـــولـ ــ ــەل ــ ٢- ڕەوت گ
پرس گەلی  لەسەر  باس  لەوەی  بەر  کە  کۆمەڵەیەک 
و  کولتووری  چاالکی  بکەن،  کەالمی  و  فەلسەفی 
و  فەرهەنگ  لەسەر  زۆرتر  و  هەیە  پڕۆپاگەنداییان 

کولتوور کار دەکەن.
٣- ڕەوتی سیاسی؛ دامەزراوەیەکی کۆمەاڵیەتییە 
لە  زۆرتر  و  سیاسییە  چاالکییەکانی  و  ئاراستە  کە 

بەستێنی سیاسیدا کاریگەریی هەیە.
٤- ڕەوتی ئابووری؛ ئەو دامەزراوانەی ڕوانینیان 

ئابوورییە و لەم بوارە دا چاالکن.

ــاســیــی  ــن ــی کــۆمــەڵ ــ ــان ــ ــردەک ــ ــارک ــ ــە ک ــ یـــەکـــێـــک ل
دامـــەزراوە  بە  شکڵدان  سیاسی،  ــی  ڕەوت سیاسیی 
لەنێو  گــوورانــی  کە  سەقامگیرە  کۆمەاڵیەتییەکانی 
ڕوانــگــەی"گــڕامــێــشــی"  ــە  ب ســیــاســی  کێشمەکێشی 
مەمنوونی "هەژموونییە"، کەوابوو ئەمرێکی سیاسییە 

)خرم شاد، سادات، ١٣٩٢(.
ــی  ــدن ــەزران دام بەستێنی  جـــۆراوجـــۆر  ــی  ڕەوشــ
ڕەوتەکان وێنا دەکەن، ناسین و شرۆڤەی دۆخی بەر 
لە هەبوونی ڕەوت بنەمای ناسینی الیەنی هزری و 
مێژوویی پێک دێنێ. لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت هاتنی 

زاراوەکانی سیاسی و خۆخستنە سەر مێشک و زاران 
دێموکراسی  ناسیۆنالیزم،  کۆمۆنیزم،  )سوسیالیزم، 
و...(، شەڕە مەزنەکانی یەکەم و دووهەمی جیهانی و 
نێوانیان، ڕەوشی هەڵسوکەوتی دەسەاڵتی  مەودای 
سەرهەڵدانی  بۆ  بەستێن  کۆمەڵگە  دۆخی  سیاسی، 

ڕەوتێکی پڕکاریگەر خۆش دەکا. 
ڕەوت ناسیی سیاسیی دەرکەوتنی بیری نەتەوەیی 
ناسیۆنالیزم،  وەک  چەمک گەلی  هاتنی  بۆ  بەشێکی 
دێموکراسی، کۆمۆنیزم، سۆسیالیزم و... لە ڕۆژئاوا 
بۆ ڕۆژهەاڵت و لەوێشەوە کوردستان دەگەڕێتەوە. 
ڕۆسۆ"  ژاک  "ژان  "مۆنتێسکیۆ"،  فەڕانسە  لە  ئەگەر 
ئاوانگاردی هزری سیاسیی سەردەمی خۆیان بوون، 
"جێفرسۆن" و "توماس پین" لە ئەمەریکا و "جێرمی 
"گاریباڵێدی"،  ئینگلیس،  لە  "گالدستۆن"  و  بێنتام" 
تیۆریسیەنەکانی  مەزنترین  لە  ئیتالیا  لە  "مێزینی" 
نۆرمی  لــە  جــۆرێــک  پێکهاتنی  و  ناسیۆنالیستی 
جیهان بینی  بە  تایبەت  ڕوانینی  و  سیاسی  نوێی 
ئیتالیایی بوون و، "بیسمارک" لە ئاڵمان ئااڵهەڵگری 
نەتەوەگەرایی بووە. ئەگەر لەسۆنگەی لەمێژەبوونی، 
باسی ئەحمەدی خانی و میرشەرەفخانی بدلیسی لە 
بەرچاو  سیاسیی  نەزمێکی  نەبوونی  و  کوردستان 
بەدرخان،  ماڵباتی  ناکرێ  نەکەم،  میرنشینەکانی  لە 
و...  ئاغا  سمایل  عوبەیدوڵاڵ،  شێخ  بزووتنەوەکانی 
فکریی  گــەورەی  ئاڵوگۆڕێکی  کە  بەرباس  نەهێنینە 
لە دەزگای بیرکردنەوە و 
ئاستی وشیاری نەتەوەیی 
ــوردی  ــ ــ کـــۆمـــەڵـــگـــەی ک

ڕۆژهەاڵت کردەوە. 
ــێـــک دەســــەاڵتــــی  ــاتـ کـ
نامێنن،  مــیــرنــشــیــنــەکــان 
ــاســی  ــی ســی ــەکـ ــایـ ــۆشـ بـ
ئـــەمـــنـــی بـــوروکـــراتـــیـــک 
بە  شێخەکان  دەدا،  ڕوو 
تــەکــیــە و دامـــەزرانـــدنـــی 
مەیدان  دێنە  خانەقاکان 
ــەوی  ــڵـ جـ ــەت  ــ ــان ــ ــەن ــ ت و 
ــاســی و  ــی ســی ــ ــەاڵت دەســ
دەگرنە  بزووتنەوەکانیش 
تەریقەتی  دوو  بەدەست. 
ــان  ــ ــت ــوردســ ــ ــی ک ــگـ ــرنـ گـ
"نەقشبەندی"،  و  "قــادری" 
ــی نــوێــی  ــن ــرت لـــە شــکــڵ گ
کــورددا  ڕەوتــی سیاسیی 
ــان  ــ ــاویـ ــ ــەرچـ ــ ڕۆڵــــــــی بـ
گــــــێــــــڕاوە کـــــە پــشــکــی 
نەقشبەندی  تــەریــقــەتــی 
ــەدا زۆرتــــرە.  ــاســت ــەم ئ لـ
مەودای نێوان شەڕی یەکەمی و دووهەمی جیهانی، 
ــیــکــۆ")١٩١٦ز(،  پ "سایکس  ڕێککەوتننامانەی  ئــەو 
شۆڕشەکانی  "لــۆزان")١٩٢٣ز(،  و  "سێڤەر")١٩٢٠ز( 
ــۆزدە و بیست هــەمــوویــان  ــ ن ــەدەی  ــە ســ ل کـــورد 
"نــەتــەوەیــی- ڕوانینێکی  دەستپێکی  بــە  ــا  ســەرەت
چەپ)سۆسیالیزم-کۆمۆنیزم(  ڕەوتی  دواتر  ئایینی" 
لەسەر  کاریگەریان  )ناسیونالیزم-نەتەوەیی(  و 
بیچم گرتنی سێ ڕێکخراوی "ح. ا. ک ")حیزبی ئازادیی 
کوردستان ١٩٣٨(، "ک. ژ. ک" )کۆمەڵەی ژیانەوەی 
دێموکراتی  ک")حــیــزبــی  د.  "ح.  و   )١٩٤٢ کـــورد 

کوردستان ١٩٤٥( هەبووە.
هەر کردەوەیەک دژکردەوەیەکی هەیە، هەموو ئەو 
نەهامەتی و کردەوە دژە کوردانەی، دەورانی بیست 
ساڵەی دەسەاڵتی پڕ لە زوڵم و خەفەقانی ڕەزاشا، 
فارس  شوڤینیزمی  و  کورد  قاڵکردنەوەی  پڕۆژەی 
)گۆڕینی ناوی شار و ئاواییەکان، بەراوەژووکردنی 
مێژوو و چەواشەکاری، دژایەتی لەگەڵ کولتووری 
ڕەسەن و خۆماڵیی گەلی کورد و پێداگری لەسەر 
زوڵم و ستەمی نەتەوەیی، سەرکوتی شۆڕشەکانی 
لە  جافرسوڵتان  شنۆ،  و  ورمــێ  لە  )سمکۆ  کــورد، 
مەحموودخانی  بانە،  حەمەڕەشیدخانی  هەورامان، 
گۆڕئومەری  خەلیل  مەال  مەریوان،  لە  سانان  کانی 
ناوچەی  لــە  ــدە  ــەرزەن ف و  بیرهۆ   ،)١٣٠٧-١٣٠٨(
ماکۆ( هاوکات دەگەڵ گۆڕینی بیروهزری کۆمەڵگە 
بەنیسبەت پرسی نیشتمان و نەتەوە بوونە دنەدەری 

ڕەوتی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

حیزبی ئازادیی کوردستان ١٩٣٨
ــەڕی جــیــهــانــیــی یــەکــەم  لــەگــەڵ دەســتــپــێــکــی شــ
دەخزینێتە  خۆی  ڕووسیە  سپای  )١٩١٤-١٩١٨ز( 
دەگەڵ  ئێراندا  خاکی  بەشێکی  لە  تەنانەت  و  ئێران 
عوسمانلییەکان دەکەوێتە شەڕ و پێکدادان. لە ناوچەی 
کەسانێک  مەهاباد  شاری  لە  بەتایبەت  و  موکریان 
دەکەونە ژێر کاریگەریی بانگەشە و بیروبۆچوونی 
سۆسیال  حیزبی  الیەنگری  کە  ئەفسەرانەی  ئــەو 
لە  و  بــوون  ڕووســیــە  )کۆمۆنیست(ی  دێموکراتی 

سپای ئەو واڵتەدا بوون. سەرۆکی ئەمانە کەسێک 
بوو بە ناوی "حەمە هەتیو". ئەوانە بە بەڵشەڤییەکانی 
دروشــمــەکــەیــان  و  ــرد  ــ دەرک ناوبانگیان  مــەهــابــاد 
هــەژار سەرکەوێ و  فەقیر و  دەبــێ،  بوو کە  ئەوە 
دەوڵەمەند نەمێنێ )بازیار، ٢٠١٩(. دواتر کرماشان 
وەک شوێنی دەرکەوتنی سۆسیال دێموکراسیێ لێ 
دێ و "ئەبولقاسم الهووتی" ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە 
چەپەکان  سۆسیالیستە  سیاسییەکانی  جووڵە  لە 
لە  تــوودە  حیزبی  چاالکییەکانی  تریش  لەالیەکی  و 
کــوردســتــان و خــۆ بــەخــاوەن کــردنــی پرسی کــورد 
کرد  زاڵ  کوردستاندا  فەزای  بەسەر  چەپی  ڕەوتی 
و ئیدی هێدی هێدی ڕەنگی ئایین و سەرکردایەتیی 
بزووتنەوەکانی  جــڵــەوی  پێشتر  کــە  ئاغا  و  شێخ 

کوردیان لەدەستدا بوو، کاڵ دەبێتەوە.
یەکەم ڕێکخراوی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵت لە 
نەتەوەسازی  کە سیاسەتی  دامەزرا  هەلومەرجێکدا 
ئاسیمیلەکردنی  کــولــتــووری،  یــەک ڕەنــگ کــردنــی  و 
ــا لــە ئــێــران،  نــەتــەوەکــانــی غــەیــرە فــارســی ڕەزاشــ
چەکدارییەکانی  و  خێڵەکی  بزووتنەوە  تێک شکانی 
ڕەوتی  یەکەم  دامەزراندنی  هۆکاری  بوونە  کورد، 
ڕێکخراو بە ناوی "حیزبی ئازادیی کوردستان" کە لە 
پووشپەڕی ١٣١٧ لەنێو ئەو هۆکارانەی باسمان کرد 
چاالکییەکانیان  و  کار  بوونی  نهێنی  لەبەر  هەڵقواڵ. 
ئەو  پڕمەترسیی  و  پۆلیسی  ــی  ڕەوشـ ــا  هــەروەه
ڕوون  ــەواوی  ــەت ب دامــەزرێــنــەرانــی  نـــاوی  قۆناغە 
کە  ئاشکران  ئێمە  بۆ  بەشێکیان  نــاوی  بــەاڵم  نییە، 
کەریم  )زێرینگەران(،  فروهەر  "حوسێن  لە  بریتین 
یاهوو، مەحموود ڕابتی، حوسێن میکائیلی، محەمەد 
مهابادی  ڕووناکبیری  سەرۆکایەتیی  بە  نانەوازادە، 
و  ــدی  زەن عەزیز  دوکتور  کە  ــدی  زەن مــەال  عەزیز 
)سەردەشتی،  بــوو  بەناوبانگ  ئەڵمانییش  عەزیز 

 .)٢٠١١
حیزبە  ئەو  لەنێو  فکری  ناکۆکیی  زوو  زۆر  هەر 
بەسەر  دابەشبوونی  و  هەڵوەشانەوەی  هۆی  بووە 
ئەڵمانی  ســەردانــی  کە  ئەڵمانی  عەزیز  ــەرە.  ب دوو 
ئە  پێشکەوتنەکانی  نزیکەوە شاهیدی  لە  و  کردبوو 
عەبدوڵرەحمان  تر  لەالیەکی  و  لەالیەک  بوو،  واڵتە 
ــەالی  ــە ب زەبــیــحــی و حــوســێــن فــروهــەر بـــوون ک
بەرنامەی   .)١٣٧٨ )باباخانی  شکانەوە  سۆڤیەتدا 
کـــراوە و الیەنی  لــە ٢٨ خــاڵــدا گــەاڵڵــە  ئــەم حیزبە 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری لەخۆ  سیاسی، 
ڕەوتی  یەکەم  شکڵ گرتنی   .)٢٠١٩ )بازیار،  دەگرێ 
ڕێکخراو بە تەکووزییەکی نیوەدیار دەگاتە حیزبێکی 
دێموکراسی خوازی ئانتی فاشیزمی پێشکەوتنخوازی 
کوردستانی. ئەوان بڕوایان بە کوردستانێکی ئازاد، 
ــەواوی  فــرە نــەتــەوە، فــرەزمــان و کــولــتــوورە کــە ت
نەتەوەکانی کورد و ئاسووری و ئەرمەن لە سایەی 

کۆمارێکی عەلمانی و سێکۆالردا ئازاد بن.
ــە  ــەو ڕەوت ــەوە لــە مــەرامــنــامــەی ئ ــوون بــە ورد ب
دەردەکەوێ کە الیەنگری لە "چینێکی" )زاراوەیەکی 
دایــهــێــنــاوە( ڕەنــجــبــەران و  مــارکــس  کــە  سیاسییە 
کرێکاران دەکا، دامەزراندنی مەجلیس و ئەنجوومەنی 
لــە هــەمــوو شوێنێک بە  ڕەنــجــبــەران و کــرێــکــاران 
مەبەستی ئازادی و دژ بە دیکتاتۆڕی و دامەزراندنی 
هەرەوەزییەکان و هەلوەشاندنەوەی هەموو کۆت و 
نائاسوودە  ئیمتیازێک کە ژیانی جووتیاران  بەند و 
دەکا، هیچ گومانێک ناهێڵیتەوە کە یەکەم ڕێکخراوی 
ڕەوتێکی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  سیاسی 

چەپ بووە )بازیار، ٢٠١٩(.
بەشی دووهەم و کۆتایی لە ژمارەی داهاتوودا

***

سەرچاوەکان: 
فکری  شناسی  جریان  عبدالحسین،  خسروپناه،   -١

ایران معاصر، قم:موسسە حکمت ١٣٨٨
ابراهیم،  سید  ســـادات،  محمدباقر،  شــاد،  خــرم   -٢
جریان شناسی بەمثابە روش، فصلنامە علمی پژوهشی، 

دورە ٥ شمارە ٢ 
لەسەر  چەپ  بیری  کاریگەری  سمایل،  بازیار،   -٣
ــان )حیزبی  کــوردســت ــی  ــەاڵتـ ــی ســیــاســی ڕۆژهـ ــزاڤ ب
 ،)١٩٩١-١٩٤٥ نمونە  وەک  کوردستان  دێموکراتی 

هەولێر ٢٠٢١
ئێران  کوردستانی  یاسین،  د.  ســەردەشــتــی،   -٤
ڕزگــاری  جــوواڵنــەوەی  لە  مێژوویی  لێکۆڵینەوەیەکی 
خوازیی نەتەوەیی گەلی کورد )١٩٣٩-١٩٧٩(، سلێمانی 

٢٠١١

شاڕوخ حەسەنزادە

شۆڕش شاباز

ڕۆژهەاڵت،  لە  کورد  سیاسیی  ڕەوتی 
لە  شێخەکان  بــزووتــنــەوەی  بــە  ســەرەتــا 
میرنشینە  دەســتــەاڵتــی  بــە  کۆتایی هاتن 
و  کۆمەڵگە  نێوان  بۆشایی  و  کــوردەکــان 
درێژەی ڕەوتی سیاسیی کورد دەست پێ دەکا 
و دواتر بە دامەزرانی یەکەم ڕێکخراوی کوردی 
دامەزرانی  لە  و  ــەوە  دەدات بــەڕۆژ  پەنگێکی 
سەرچڵەپۆپەی  دەگاتە  ڕێکخراودا  دووهــەم 
حیزبی  خۆی.  شۆرشگێڕییەکانی  داخوازییە 
حیزبی  یەکەم  وەک  کورستان  دێموکراتی 
مۆدێرن، ڕەوتی خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵت 
بە  درێــژە  ڕیالیستییانە  و  دەست  دەگرێتە 

خەبات دەدا.
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شه ریفترین،  بــاشــتــریــن،  ــزی  ڕیـ ــە  ل ــورد  کـ سیاسیی  بــه نــدكــراوانــی 
جێ  کــوردیــدا  کۆمەڵگەی  توێژەکانی  بوێرترین  و  ئەرک وەخۆگرترین 
دەگرن. ئەوان لەپێناوی ئازادی، مافی نەتەوایەتی، یه كسانی، دادپەروەری، 
نەهێشتنی هیچ چەشنە فەڕق و جیاوازییەکی ئیتنیکی، ئایینی و ڕەگەزی 
لەو  تێکۆشاون و  ئارمانه  مرۆییەکاندا  لەپێناو وه پێناو وه دی هێنانی  و؛ 
بەزێنەکانی  زیندان  ژمــارەی  لەم  داوە.  قورسیان  تێچووی  سۆنگەیەوە 
لە  دیکە  یەکێکی  زەمانی"  "خالید  بەسەرهاتی  و  ژیــان  لە  باس  ئێمەدا 
بە  کە  کورد  سیاسیی  بەندکراوێکی  دەکەین.  کورد  سیاسی  زیندانییانی 
تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنییەتی نەتەوەیی ئێران! سزای ٣٠ ساڵ زیندانی 
بەسەردا سەپاوە و ئێستا خەریکی کێشانی چاردەیەمین ساڵ لە ماوەی 

حوکمەکەی لە زیندانی ناوەندیی یەزددایە.  
شاری  بە  سەر  )قوتوور(  کوتول  شارۆچکەی  خەڵکی  زەمانی  خالید 
خۆی لە باکووری ڕۆژهەاڵتی کوردستانە.  خالید )سادق( ڕۆژی ١٠ی 
سپای  ئیتالعاتی  حیفازەتی  هێزەکانی  لەالیەن   ١٣٨٧ ساڵی  پووشپەڕی 
حیزبێکی   ئەندامەتیی  تۆمەتی  بــە  ئیسالمییەوە  کــۆمــاری  پــاســدارانــی 
دەستبەسەر کرا. ئەو بۆ ماوەی پێنج حەوتوو بە خراپترین شێوە خرایە 
ناچار  ئــەوەی  بۆ  ڕوحی  و  جەستەیی  جۆراوجۆری  ئەشکەنجەی  ژێر 
بە داننانی زۆرەملێی بکەن. خالید زەمانی پاش ئەوەی لەالیەن ناوەندە 
ئەمنییەتییەکانەوە پەروەندەی لەدژی دروست کرا، لە لقی یەکی دادگای 

شۆڕشی شاری خۆی بە سەرۆکایەتی "قازی نەورۆزی" دادگایی کرا. 
خالید زەمانی کە تۆمەتی "موحاربە لە ڕێگای ئەندامەتی لە پارتی ژیانی 
ئازادی کوردستان )پژاک("ی درابووە پاڵ، سەرەتا سزای "بڕینی دەستی 
و  بڕیارە  لەو  تانە  لێدانی  پاش  سەپا.  بەسەردا  ڕاستی"  القی  و  چەپ 
شاری  شۆڕشی  دادگای  حوکمی  پەروەندەیە،  بەو  پێداچوونەوە  داوای 
دادگای  بۆ  دۆسییەکە  و  هەڵوەشایەوە  واڵت  بــەرزی  دیوانی  لە  خۆی 
پێداچوونەوەی ورمێ نێردرا و دواجار سزای ٣٠ زیندان و دوورخستەوە 
سیاسییە  زیندانییە  ئەو  کرا.  یەکالیی  ناوبراو  لەسەر  یەزد  زیندانی  بۆ 
لە پەرووەندی ئەودا هیچ  پاڵ، کە  تاوانی "موحاربە"ی درایە  لە کاتێکدا 
بەڵگەیەک نەبووە لەسەر ئەوە کە ناوبراو لە عەمەلیاتی چەکدارانە لەدژی 

ڕێژیمدا بەشداریی کردبێ.
خالید زەمانی ڕۆژی ٣٠ سەرماوەزی ساڵی ١٣٨٨ پاش ساڵێک مانەوە 
و  بنەماڵە  لەگەڵ  چاوپێکەوتن  مافی  لە  بێبەشبوون  و  ماکۆ  زیندانی  لە 

کەسوکاری بۆ زیندانی ناوەندیی یەزد دوور خرایەوە. 
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ کە بەدواداچوونیان بۆ پەروەندەی خالید 
دەکــەن:  ناوبراو  گیرانی  ڕووداوی  لە  باس  بەمجۆرە  کــردوە،  زەمانی 
سەر  درە"ی  "جهنم  ناوچەی  لە  خالید  دەستبەسەرکرانی  پێش  ساڵێک 
بەشاری خۆی شەڕ و لێکدانێک لەنێوان سپای پاسداران و دەستەیەک 
لە گریالکانی پژاکدا ڕوو دەدا. بەدوای ئەوەدا حیفازەت ئیتالعاتی سپای 
ناوەکانی فەیسح یاسەمەنی و فەهیم ڕەزازادە  بە  پاسداران دوو کەس 
دەستبەسەر دەکەن و پاش دوو مانگ لە گیرانی ئەو دوو کەسە ناوەندە 

ئەمنییەتییەکان هەڵدەکوتنە سەر ماڵی خالید زەمانی و ئەویش دەگرن.
فەیسح یاسەمەنی لە بەفرانباری ساڵی ٨٨ ئێعدام کرا و "فەهیم ڕەزازادە" 
دادگایی و سزای ١٥ ساڵ زیندان و دوورخرانەوە بۆ زیندانی ناوەندیی 
شاری کرمانی بەسەردا سەپا. سەپاندنی سزای ٣٠ ساڵ زیندان بەسەر 
لەوە  باس  باوەڕپێکراوەکان  زانیارییە  کە  حاڵێک دایە  لە  زەمانی  خالید 
دەکەن ناوبراو نەک هەر لەو شەڕەدا بەشدار نەبووە، تەنانەت ئەندامی 
پژاک  گریالکانی  تێکهەڵچوونەکان  پێش  کە  نەبێ  ئەوە  نەبووە،  پژاکیش 
ڕووی لێ دەنێن و ڕێگای دوو ئاوایی لێ دەپرسن و ئەویش ڕێگاکانیان 

پێشان دەدا.
دوا زانیارییەکان لەسەر پەروەندەی خالید زەمانی ئەوەن کە پارێزەی 
ناوبراو ڕۆژی ٢٠ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٩٨ بەپێی ماددەی نوێی یاسای 
پەروەندەکەی  بە  سەرلەنوێی  پێداچوونەوەی  داوای  ئیسالمی  سزادانی 
خالیددا کردوە کە سەرەڕای تێپەڕینی نیزیک بە ٣ ساڵ لەالیەن دستگای 
قەزایی کۆماری ئیسالمییەوە هیچ وەاڵمێک بەو داواکارییە نەدراوەتەوە. 
خالید زەمانی خێزندار و خاوەنی ٤ منداڵە. منداڵەکانی ناوبراو بەهۆی 
دۆخی نالەباری ژیان وازیان لە خوێندن هێناوە و بۆ دابینکردنی بژێوی 
ژیانی خۆیان و بنەماڵەکەیان شانیان وەبەر کار ناوە. خالید لە ماوەی ئەو 
١٤ ساڵەدا کە لە سیاچاڵەکانی کۆماری ئیسالمی بەندکراوە، تا ئێستا چەند 
جار دوای مەرخسیی کردوە و سەرەڕای ئەوەی کە شۆڕای ئینزباتیی 
زیندانی ناوەندی یەزد هیچ الرییەکی لەگەڵ داوای ناوبراو نەبووە، بەاڵم 
بەهۆی ڕێگریی حیفازەت ئیتالعاتی سپای پاسداران ئەو داوایە بەردەوام 
لە هەر  پاسداران  بڕیاری سپای  لەسەر  تەنانەت هەر  کراوەتەوە.  ڕەت 
یان  بکەوێ  لێبووردەیی  بەر  بەهۆیەوە  کە  کــراوە  بێبەری  ئیمتیازێک 

بەشێوەی مەرجدار ئازدا بکرێ.
خالید زەمانی لە زیندان یەزد لەگەڵ قادر محەممەدزادە، زیندانییەکی 
سیاسیی دیکەی کورد لە بەنددایە. قادر محەممەدزادەش ماوەی ١٧ ساڵە 
بە تاوانی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی بەند 

کراوە.
ئەو دۆخەی بەسەر زیندانییانی سیاسیی کورد دێ لە حاڵێک دایە کە بەپێی 
هەموو پێوەرە جیهانییەکان کەسی سیاسی لە کاتی دەستبەسەرکران و لە 
زیندان و لەبەردەمی دادگادا کۆمەڵێک مافی هەیە کە ئەو لە زیندانییەکی 
لە  ئاسایی جیا دەکاتەوە. بەاڵم دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی زیاتر 
لە  ئەویش  ئاخنیوە.  تاوانی سیاسیی  پێناسەکردنی  لە  گوێیان  ساڵە   ٤٤
ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  بنەڕەتیی  قانوونی  ١٦٨ی  ئەسلی  کە  کاتێکدا 
چۆنیەتیی  لە  بــاس  بــەڕوونــی  هــەتــاوی،  ١٣٥٨ی  ساڵی  پەسندکراوی 
پێڕاگەیشتن و دادگایی کردنی تاوانباری سیاسی دەکا؛ ئەسڵێک کە هەر 

لەسەر کاغەز ماوەتەوە.

ئا: دیاکۆ دانا

ئێهود باراک:

ئێران دەتوانێ خۆی بکاتە خاوەن چەکی ناوکی و 
بۆ وەستاندنی بە هێرشی ئاسمانی زۆر درەنگ بووە

ــوون بە  هــەوڵــەکــان بــۆ پێشگرتن بــە ئــێــران لــە ب
کە  ــە  ڕوون و  ئــاســت دان  نزمترین  لە  ناوکی  هێزی 
بە  ڕێککەوتنەکە   ،٢٠١٥ لە  دەچــن.  شکست  بــەرەو 
وەدواخستنی  بۆ  یەکگرتووەکان  واڵتە  ڕێبەرایەتیی 
بەهێز  پێویست  بەگوێرەی  ئێران  ناوکیی  بەرنامەی 
لە ٢٠١٨  یەکگرتووەکان  نەبوو و کشانەوەی واڵتە 
تا  ڕەخساند  ئێران  بۆ  هەلی  ڕێککەوتن،  هەمان  لە 
"لێواری  بــەرەو  خشکەییەکانی  هەوڵە  بە  "ڕەوایــی" 
بوون بە خاوەن چەکی ناوکی"، واتە ڕێژەی پێویست 
ئورانیۆمی پیتێندراو لە ئاستی بەرزدا بۆ ئامێرێک و 
تەکنۆلۆژیای پێویست بۆ کردنی بە چەک، ببەخشێ. 
لێوارە  بەو  گەیشتن  لە  مانگ   ١٧ ئــەوان   ٢٠١٨ لە 

دوور بوون. ئەمڕۆ ڕەنگبێ ١٧ ڕۆژ دوور بن.

كاتی ئەوە هاتوو بەرەوڕووی ڕاستی ببینەوە   
کــاروبــاری  وەزیـــری  لەوەپێش  مانگ  نۆ  کاتێک 
بلینکن،  ئانتۆنی  یەکگرتووەکان،  واڵتــە  دەرەوەی 
ــاوەی چــەنــد حـــەوتـــوودا ڕێــک  ــ ــە م گــوتــی بــێــتــوو ل
ڕاستی  نابێ،  بایەخێکی  واژۆکــردنــەکــە  نەکەوین، 
ئێران  ڕاستترە.  زۆر  ئــەوڕۆ  بۆچوونە  ئەو  دەکــرد. 
لە پیتاندنی ئورانیۆم بەردەوام بووە و لە واڵتێکەوە 
واڵتێک  بۆتە  بوو،  ڕووسیەدا  چاودێریی  لەژێر  کە 
کە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان بۆ ڕووسیە دابین دەکات. 
دەرکەوتن  بۆ  تەنیا  نوێ  ڕێککەوتنێکی  هەنووکە، 
پێویستیی  بۆ  کــردن"  حاشا  "بیانووی  بــەســوودە، 
یەکگرتووەکان،  واڵتە  بۆ  دەکات،  دەستەبەر  نێوخۆ 
ناخۆشتر  ــژاردەی  ب و  تاڵتر  ڕاستیی  لە  خۆبواردن 
ئێرانییەکان، درێژەدان بە ڕاگرتنی سەپاندنی  و، بۆ 

ئابلۆقەکان لە نزمترین ئاستدا. 
ئەو هاوینە ئێران بەکردەوە دەگاتە لێواری بوون 
بە دەوڵەتی خاوەن چەکی ناوکی. بەڵێ، ئێستاش ١٨ 
تا ٢٤ مانگ دەخایەنێ تا ئەوان بتوانن تواناییەکانیان 
بکەن  باشتر  ئــورانــیــۆم  ــەڵ  دەگـ هــەڵــســوکــەوت  لــە 
بەاڵم  جەنگی.  مووشەکی  کــاڵوەی  نێو  بیخەنە  و 
یان  بچووک  تاقیگایەکی  لە  دەکــرێ  هەنگاوانە  ئەو 
هاسانی  بە  ناکرێ  و  بکڕێن  جێبەجێ  کارگەیەک 
ئەگەری  وەستاندنیان.  بە  بگا  چ  بکرێن،  چاودێری 
بە  بــوو  ئێران  کە  کاتێک  تەنانەت  زۆرە،  ــەوەش  ئ
لێ  ناوکی، مەالکان حاشای  واڵتێکی خاوەن چەکی 
بکەن و لە پەیماننامەی باڵونەکردنەوە )NPT(یشدا 
بمێننەوە تا خۆیان لە کەوتنە ژێر ئابلۆقەی بەهێزتر 
ناگۆڕێ.  ڕاستییەکە  لە  شتێک  ئەوە  بەاڵم  ببوێرن. 
ئێران  تێکۆشان،  و  هەوڵ  ساڵ   ٢٠ لە  زیاتر  دوای 
ئەندامی  ببێتە  و  بێ گەڕانەوە  خاڵی  بگاتە  خەریکە 
"یانەی ناوکی." ئەوە لە سەرەتاوە خولیای مەالکان 

بووە. 
باکوور  کــۆرەی  ڕێچکەی  سەرکەوتووانە  ئــەوان 
دنیا  هــەمــوو  دژی  کــە  بـــەر،  گــرتــە  پاکستانیان  و 
ناوکی.  چەکی  خــاوەن  بوونە  و  کرد  سەرکێشییان 
ــە کــۆتــایــی زۆرەمــلــیــی  ئـــەوان هــەروەهــا خــۆیــان ل
بەرنامەی لیبی و ئەفریقای باشوور و، چارەنووسی 
هێرشی  بــە  کــە  ســووریــە،  و  عــێــراق  بەرنامەکانی 
لەنێو   ٢٠٠٧ و   ١٩٨١ لە  ئیسڕائیل  نەشتەرگەرانەی 
چوون، بوارد. بەاڵم لە ١٩٨١ و ٢٠٠٧، ئەو بەرنامانە 
نەگەیشتبوونە ئاستی پێشکەوتووی بەرنامەی ئێران.  
ــەبــەر هــۆی نــادیــار، دوای کــشــانــەوەی واڵتــە  ل
و  ئەمریکا  نە   ،٢٠١٨ لە  بەرجام  لە  یەکگرتووەکان 
نە ئیسڕائیل "پالنی B"ی سەربازییان، واتە هێرشێک 
کە بتوانێ بەرنامەی ئێرانییەکان النی کەم چەند ساڵ 
وەدوا بخات، ئامادە نەکرد. بەاڵم لە کاتێکدا کە ئێران 
١٧ مانگ لە "تێپەڕین"ی سەرکەوتووانە دوور بوو، 
ئەو ئامانجە دەکرا دەستەبەر بکرێ. بەاڵم  دۆخەکە 
لە کاتێکدا ئەوان ١٧ ڕۆژ دوورن بەتەواوی جیاوازە. 
ئەو هەنگاو  بڕیارە و دوای  "تێپەڕین" کورتکراوەی 
مەدەنی،  ناوکی  بەرنامەی  لە  گواستنەوە  واتە  دێ، 
ئەوەی بۆ بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا بەکار دێ، بۆ 
بەرنامەی بەرهەمهێنانی چەکی ناوکی. ئەو پیتاندنی 
ئۆرانیۆم بە ئیزۆتۆپی ٢٣٨ تا ئاستی سەرووی ٪ ٩٠ 
دەگرێتەوە. پیتاندنەکە لە سانترییفیوژاندا دەکرێ  و 
پرۆسەی بەرز کردنەوە لە ٪٦٠ بۆ "ئاستی پێویست 
بۆ چەک" گەلێک لە پرۆسەکانی پێشووتر هاسانترە. 
کەمە،  جێگای  بــە  پێویستیی  قۆناخە  دوایــیــن  ئــەو 
چەکێک  هیچ  کە  قووڵدا  گەلێک  تونێلی  لە  ڕەنگبێ 
نایابت  بێتوو هەواڵگریی  نایگاتێ. کەوابوو، تەنانەت 
هەبێ )کە هەمیشە وا نییە( و بزانی کەنگێ دەقەومێ، 

نایە.  لەدەست  بگەی کە هیچت  ئاکامە  بەو  ڕەنگبێ 
ئەوە هەر ئێستا، زیاتر لە جارێک، لە پێوەندی دەگەڵ 

کۆرەی باکوور، لە ئەمریکا قەوماوە.
ئیسڕائیل  ــەم  ه ــە:  ــەوەی ئ ڕاستییەکە  ــوو  ــەواب ک
)بێگومان( و ئەمریکاش دەتوانن لە ئاسمانی ئێرانەوە 
دیکە شتێک  دامــەزراوەیــەکــی  یــان  بنکە  ئــەو  دژی 
بکەن و لەناوی بەرن. بەاڵم کاتێک ئێران بەکردەوە 
گەیشتە لێواری بوون بە دەوڵەتی ناوکی، ئەو جۆرە 
چەکی  تا  بگرن  واڵتــە  بەو  پێش  ناتوانن  هێرشانە 
هەلومەرجی  لە  بەڕاستی،  بکات.  دروســت  ناوکی 
دیــاریــکــراودا ڕەنــگــبــێ ئـــەوان خــێــرایــیــەکــەیــان بۆ 
دروست کردنی بۆمب زیاتریش بکەن و بە بیانووی 

بەرگریی لە خۆیان، ڕەوایی بە هەوڵەکانیان بدەن.
ــە پــێــچــەوانــەی هێرشی  ــە، ب ــک ــەکــی دی ــای ــە وات ب
نەشتەرگەرانەی کە ١٢ ساڵ لەوە پێش بیریان لێ 
لەوەپێش بیری لێ  ــوو ٤ ســاڵ  یــان دەب ــراوە،  دەکـ
برنامەی  دەیتوانی  کە  ئۆپەراسیۆنێک  بکرێتەوە، 
کە  کاتێکدا  )لــە  بخات  وەدوا  گەلێک  ئێرانییەکان 
مەترسیی جەنگ دەگەڵ ئێران هەبوو(، بژاردەکانی 
ئێستا هەموویان مەترسیی جەنگیان )بە تایبەتی بۆ 
ئیسڕائیل( بەدواوەیە، بە ئەگەرێکی زۆر کەمەوە کە 

بتوانن بەرنامەی ناوکی ئێرانییەکان وەدوا بخەن. 
لە  ئێران  دەتــوانــێ  یەکگرتووەکان  واڵتــە  هێشتا 
ئۆلتیماتۆمێکی  بــە  نــاوکــی،  چەکی  بـــەرەو  چــوون 
سیاسی بۆ وەستاندنی بەرنامەکە، کە پشت ئەستوور 
بە هەڕەشەی جێگای باوەڕ بۆ جەنگی بەرباڵو بێ، 
چاوترسێن بکات. هیچ شتێک لەوە کەمتر ئاکامێکی 
نابێ. هیوادارم ئەوە هێشتا کەتوارانە بێ. دەنا ئێمە 
خراپتربوونی  بــەرەو  قــووڵ،  ئاڵوگۆڕێکی  تووشی 
هاوسەنگیی ئاسایشی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست دەبین. 

و  السارە  و  ڕکەبەرێکی سەخت  ئێستا  هەر  ئێران 
دژی ئیسڕائیل و واڵتی دیکە کار دەکات، ڕاستەوخۆ 
لوبنان  سووریە،  عێراق،  لە  بەکرێگراوەکانی  بە  و 
پشێوی  تێرۆر،  کردنەوەی  باڵو  خەریکی  یەمەن  و 
بۆ  من  بتوانێ.  کە  شوێنکە  لەهەر  سەرهەڵدان  و 
بۆ  تواناییەکانی  لــە  گومانم  چاوتروکاندنێکیش 
تێکدانی  دیکە،  ئەوانی  و  ئیسڕائیل  هەراسان کردنی 
داهێنانی  بــەچــۆک  یــان خــولــیــای  ئــاســایــی  ژیــانــی 

ئیسڕائیل نییە.
دەکــرێ،  ناوکی  توانایی  لە  بــاس  کاتێک  بــەاڵم، 
دەبێ لەبیرمان بێ بۆ دروست کردنی جبەخانەیەکی 
دەخایەنێ.  زۆرتــر  یان  دەســاڵ  سەرەتایی  ناوکیی 
مان  هەڕەشەی  دەبێتە  درێژمەودادا  لە  تەنیا  ئەوە 
و نەمان بۆ سەر ئیسڕائیل. بمانهەوی کەتوارگەرانە 
ئیسڕائیل  بە  بۆمبێک  پێدادانی  باسی  ئەوە  بدوێین، 
نییە. مەالکانی ئێران کۆنەپەرست و توندئاژۆخوازن، 
بەاڵم گەمژە و شێت نین. ئەوان نایانهەوێ بگەڕێنەوە 
چاخی بەردین. بەپێچەوانە، بۆ ئێران بوون بە خاوەن 
توانایی ناوکی، پرسی مانەوەی ڕێژیمە. ئەوە دەبێتە 
دڵنیابوون کە هیچ کەس نەوێرێ بە شیوەی  هۆی 
بەرباڵو لە ئێران دەستێوەردان بکات، جا هەرچەند 
هەروەها  ناوکی  توانایی  بێ.  لەرۆزکیش  رێژیمەکە 
"هاوسەنگی" ئەوان بەرانبەر بە ئیسڕائیل ڕادەگرێ 
و دەستی ئێران ئاوااڵ دەکات تا ناکۆکی و پشێوی 

لە سەرانسەری ناوچەکەدا باڵو بکاتەوە. 
شتێکدا،  هەموو  لەپێش  ڕاستەقینە،  مەترسییەکی 
باڵونەکرنەوەیە  پەیماننامەی  هەرسهێنانی  ئەگەری 
)NPT(. بێتوو ئێران بڕیار بدا ببێتە خاوەن چەکی 
ــدا،  دەی ئێران  ڕێژیمی  تەنیا  کە  بڕیارێک  نــاوکــی، 
عەڕەبستانی  جیاواز  شێوەی  بە  و  میسر  تورکیە، 
سعودیش هەست پێ دەکەن کە ناچارن ببنە خاوەن 
چەکی ناوکی. ڕەنگبێ ئەوە دەساڵ یان بیست ساڵ 
هەرەسهێنانی  بــەاڵم  بگات،  ئاکام  بە  تا  بخایەنێ 

دەدات  هــان  دنیا  سێیەکانی  پلە  دیکتاتۆرە   NPT
بگرنە  ڕێچکە  هەمان  ڕێژیمەکانیان  پاراستنی  بۆ 
بەر. لەوەش زیاتر، ڕەنگبێ ڕێگای وەڕاست گەڕانی 
ئالیسۆن  گــراهــام  کــە  ــێ،  ب ــاوااڵ  ئـ مۆتەکەیەکیش 
تێرۆریزمی  وەک  هــاروارد  زانستگای  مامۆستای 
کە  مانایەیە  ــەو  ب ئـــەوەش  کـــردوە،  باسی  نــاوکــی 
بن،  زیاتر  ناوکی  چەکی  خــاوەن  دەوڵەتی  هەرچی 
تێرۆریستی  تاقمێکی  دەست پێڕاگەیشتنی  مەترسیی 
کەوابوو،  دەبــێ.  زیاتر  ناوکی  خاوی  ئامێرێکی  بە 
چار چییە؟ یەکەم، سەیری ڕاستییەکە بکە و کاری 
پاڵو.  خەیاڵ  و  ئــاوات  لەسەر  نــەوەک  بکە،  لەسەر 
بۆ  کردن  ئامادە  و خۆ  بیرکردنەوە  بە  بکە  دەست 

دۆخە ڕاستەقینە نوێیەکە.
تەنانەت  ئێران،  دەگەڵ  نوێ  ڕێککەوتنێکی  ئەگەر 
پاراستنی  بــە  یــارمــەتــی  گــومــان،  جێگای  یەکێکی 
 )NPT( بــاڵوبــوونــەوە  بە  پێشگرتن  پەیماننامەی 
دەکات، ئەوە دیسان بۆ ئامانجەکان بەکەڵکە. بەاڵم 
دەیکات  یەکگرتووەکان  واڵتە  لەوەی  ئێران  واژۆی 
بایەخی کەمترە. واشینگتۆن دەبێ یانەیەکی بچووک 
لە والتانی پێوەندیدار، لە نێویاندا ئیسڕائیل، دروست 
لەسەر  پێویست  وەبەرهێنانی  لــە  خــۆی  و  بکات 
هەواڵگریی بۆ کەمکردنەوەی مەترسی تووش بوونی 
یەکالکەرەوە،  پێشوەچوونێکی  هەر  لە  نائاگاداریی 
دڵنیا بکاتەوە. دەبێ کاری زۆر لە بواری هاوکاریی 
ئۆپەراسیۆنی  لە  بکرێت،  سیاسی  و  ئۆپەراسیۆنی 
ئــامــادەکــردنــی  ــا   ت گشتی،  سیاسەتی  تــا  شـــاراوە 
ئامادە  پالنی  هەروەها  و  بەهێزتر  گەلێک  ئابلۆقەی 
پێشبینی  ڕووداوی  دەگەل  بوونەوە  ڕووبــەڕوو  بۆ 
ــێ ئــێــران  ــەگــەر یـــان کــاتــێــک ئــاشــکــرا ب نـــەکـــراو، ئ
خێراتر  چەکێک  خستنی  سەریەک  بۆ  هەنگاوەکانی 

بێ گەڕانەوە  خاڵی  لە  بیهەوێ  کاتێک  واتە  دەکــات، 
بەرەو بۆمبی ناوکی تێپەڕ بێ.   

کە  بێ  تەیار  ئامرازانە  بــەو  دەبــێ  ئیسڕائیلیش 
توانایی ئەوەی پێ ببەخشێ تا بە شیوەی سەربەخۆ 
بێتوو  ئێران،  ناوکیی  بەرنامەی  سەر  بکاتە  هێرش 
بەتەواوی  کە  بگەن  ئاکامە  بەو  ــەت  دەوڵ هــەردوو 
پێویستە. هاوبەشە بچووکترەکە دەبێ ئەو تواناییەی 
هێڵەکە،  لە  ئێران  تێپەڕینی  کاتی  لە  چونکە  هەبێ، 
لە  قەیران  سەرقاڵی  یەکگرتووەکان  واڵتە  ڕەنگبێ 
بێ،  ڤێنێزوئێال  شوێنە  ئەو  جا  بێ،  دیکە  شوێنێکی 
ــاشــووری چین، تــایــوان،  دووڕگــەکــانــی دەریـــای ب
کاتی دەستاودەست کردنی دەسەاڵت  یان  ئوکراین 

دوای  هەڵبژاردن بێ.    
پێهێنان  قەناعەت  بدرێتە  تایبەتی  دەبێ سەرنجی 
ئەوانی  و  عەڕەبستانی سعودی  میسر،  تورکیە،  بە 
دژی  شیاو  بەشێوەی  ئــەوان  کە  ناوچە  لە  دیکە 
گوڕەشە گیریی ناوکی ئێران پارێزراون و پێویست 

ناکات ببنە خاوەن چەکی ناوکی.
نابێ. زۆر جار  تاهەتایی  ئایەتوڵاڵکان  دەسەاڵتی 
شۆڕشی ئەوتۆ لە کاتی جیلی سێهەمیاندا هەرەس 
کۆمۆنیستی(.  شۆڕشی  وێنە  بۆ  )بــڕوانــە  دەهێنن 
لە یەک دوو  ئێران  لە ڕادەبــەدەر الوی  کۆمەڵگەی 
ئێران  خەڵکی  قۆناخە.  ئەو  دەگاتە  دیکەدا  دەیــەی 
خاوەن  مێژووەوە  لە سەرەتای  و  مەزنە  خەڵکێکی 
شارستانییەتیێکی مەزن بووە. ئەوان تەنیا ٤٥ ساڵ 
ناوچەدا  لە  ئیسڕائیل  باشترین دۆستی  ئێستا  پێش 
بوون. ئێمە دەبێ لە پێشگرتن بە کۆماری ئیسالمی 
بەو  دیاریکراودا،  کاتێکی  لە  بین.  ڕاوەستاو  ئێران 
هیوایە زوو بێ و وە درەنگی نەکەوێ، ئەوان هەرس 

دەهێنن و الپەڕەیەکی نوێ دەکرێتەوە. 
با بەیەکەوە بەرەو ئەو قۆناخە کار بکەین.

و: کەماڵ حەسەن پوور

خالید زەمانی

تایم – ئێهود باراک
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نییە  و  گرینگ  ئــەوە  "نــەبــوون"؟  یا  "هەبوون" 
تەنیا وەسوەسەیە، مەسەلەکە ئەوەیە کە "بوون" 
هەبوون  و  "نەبوون" چییە؟ زۆر کەس  چییە  و 
ئێستاش نین، زۆر کەسیش نەبوون و ئیستا هەن، 
کەواتە گرینگ "چۆن بوون"ە، ئینسان بە مانای 
سیمای  لە  تەنیا  دەورێکدا  هەر  لە  گەورەکەی، 

ژمارەیەکی کەم لە مرۆڤەکاندا خۆ دەنوێنێ.
ــەم جـــۆرە مــرۆڤــانــە کــەمــن، ئــەوانــەی  بەڵی ئ
ئاگاهانە پێ دەنێنە گۆڕەپانی خەبات بەدژی زۆڵم  و ستەم و چەوسانەوە 
و ئامادەن گیانی خۆیان لەو ڕێگایە دا بکەنە قوربانی، ئەوان لەو ئینسانە 
هەڵکەوتووانەن. ئەوان لەو کەسانەن کە تەنیا لە هەوێنی مەحیبەت  و 
دێنە گۆڕەپانی  کە  بۆیە  بوون،  پاکی دروست  عاتیفە  و سەداقەت  و 
خەبات، بۆیان گرینگ نییە چییان بەسەر دێ و چارەنووس بۆ کوێیان 
هەڵداوێ. دڵیان تەنیا بەوە خۆشە کە لەو ڕێگایە دا چ بژین  و ج بمرن 
ڕووسوور و سەربەرز و لەخۆبوردوو و قارەمانی نەتەوەکەیان بن. 
یەکێک لەو ڕۆڵە سەربەرزانەی کورد و حیزبی دێموکراتی کوردستان 
کە لە "هەگبەی شاخ و شۆڕش"ی ئەمجارەی "کوردستان"دا ڕێز لە یاد 

و ناوی دەگرین، شەهید محەممەد مەال مینەیە لە ناوچەی پیرانشار.
لە  ئاوایی شیناوێ  لە  محەممەدی مەالمینە ساڵی ١٣٣٥ی هەتاوی 
بنەماڵەیەکی زەحمەتکێشدا چاوی بە دنیای کوێرەوەرییەکانی ڕۆژگار 
باوکی خۆشەویستیدا  دایك  و  باوەشێ  لە  منداڵیی  قۆناغی  کــردەوە. 
تێ پەڕاند و پاشان لە ٧ ساڵی ڕەوانەی قۆتابخانە کرا. ئەو زۆر زیرەکانە 
پۆلەکانی سەرەتایی خوێندنی بڕی، بەاڵم لەبەر مەینەتییەکانی ڕۆژگار 
تەمەنی  لە  محەممەد  بدا.  خوێندن  بە  درێژە  زیاتر  لەوەندە  نەیتوانی 
١٣ ساڵییەوە هاتە گۆڕەپانی بەربەرەکانی لەگەڵ سەختییەکانی ژیان 
نانێکی  پێکەوە  و  دەکرد  کاری  زەحمەتکێشی  باوکی  شان بەشانی  و 

شەرافەتمەندانەیان بۆ بژێوی باشتری ماڵەوە پەیدا دەکرد. 
محەممەد کە کەمێک گەورەتر بوو بۆ کار و دەسخستنی داهاتی زیاتر 
ڕووی لە شارەکانی دیکەی ئێران کرد و لە شیرکەت  و کورەخانە دا 
ئارەقەی ڕشت، هەمووش بۆ ئەوەی بەسەربەرزی ژیان تێپەر بکا. ئەو 
گەڕان  و هاتوچۆیە بۆ شارەکانی دیکە بوو بە هۆی ئەوە کە زیاتر 
هەست بە چەوسانەوەی خۆی و بێبەشیی گەلەکەی لە مافە ڕەواکانی 
ببێ.  تێکەڵ  پڕهەاڵواردن  ژیانی  ئازارەکانی  و  ژان   لەگەڵ  پتر  و  بکا 
ڕێژیمی  بە دەست پێکردنی خۆپێشاندانەکانی ساڵی ١٣٥٧ دژی  بۆیە 
نەتەوەیی  بەرپرسایەتیی  بەر  شانی  کوردستان  و  گەڕاوە  پاشایەتی 
خۆی نا. پاش ڕاگەیاندندنەوەی تیکۆشانی ئاشکرای حیزبی دیموکراتی 
کوردی  گەلی  ڕەواکانی  مافە  پاراستنی  لە  دیفاع  چەکی  کوردستان 

دەست دایە و لە هێزی ئاوارەی ئەوکاتدا سازمان درا.
شەهید محەممەد مەالمینە کوڕێکی  هێدی  و هێمن  و لەسەرەخۆ و 
ئازا و بەدەست وبرد بوو. ئەو وەک  لەو کاتە دا پێشمەرگەیەکی  هەر 
بەدیسیپلین  و  بەنەزم   بوو،  زاڵ  دوژمندا  بەسەر  بەرزەفڕ  هەلۆیەکی 
و  بڕی  پێشمەرگایەتیی  پلەکانی  کەمدا  ماوەیەکی  لە  هەربۆیە  بوو، 
ئەرکی سەرپەل و پاشان فەرماندەری لکی پێ ئەسپێردرا. محەممەد 
دەبــرد. شەڕە  بەڕێوە  ئەرکەکانی  بوێر  و  لێزان   فەرماندەیەکی  وەک 
قــوڕووچــاوێ،  ــەڕەش،  ــەاڵت ق بــادیــنــاوێ،  سۆغانلوو،  حەماسیەکانی 
شنۆزەنگ، زەنگیاوێ، الوێن، بەرکەمران  و چەندین شەڕی قارەمانانەی 
بەڕێوە  مەالمینەدا  محەممەد  فەرماندەریی  لەژێر  کە  ناوچە  دیکەی 
قارەمانە  ئەو  لێهاتوویی  و  بوێری  بۆ  شاهیدی  هەمیشە  بۆ  چــوون، 

کۆڵنەدەرە دەدەن. 
شەهید محەممەد مەالمینە لە شەڕ لەگەڵ دوژمندا دوو جار بریندار 
و  ورە  لــەســەر  شوێنەوارێکی  هیچ  برینداربوونە  ئــەو  ــەاڵم  ب ــوو،  ب
بیروباوەڕی دانەدەنا و پاش سارێژبوونەوەی برینەکانی دەمودەست 
دەگەڕایەوە سەنگەری تیکۆشان  و خەبات. ئەو خۆشەویستی کۆمەاڵنی 
خەلك بوو، ڕێزی لە خەڵک دەگرت و خەڵکیش خۆشیان دەویست. ئەو 
ئازادی بۆ هەژارانی  پێناو سەربەستی  و  لە  پێی وابوو ماندووبوون 
کورد بە هەموو بەهایەک  و تەنانەت بە لەدەستدانی گیانی بە هەرزان 
دەزانی، چونکی باشی دەزانی ژیان بە ئازادی بۆ نەتەوەیەک چەندەی 
سەربەرزی پێوە دیارە؛ بۆیە لە هیچ فیداکارییەک خۆی نەدەپاراست. 
شەهید محەممەد ئاواتی ئەوە بوو کە ڕزگاریی نەتەوەکەی بە چاوی 
خۆی ببینێ، بەاڵم بەداخەوە زۆرتر نەژیا تا خزمەتی زیاتر بە هەژارانی 

کوردستان بکا. 
پێشمەرگەکانی  هەتاوی  ١٣٦٢ی  ساڵی  پووشپەڕی  ١٤ی  شەوی 
حیزب بۆ زەربەلێدان لە دوژمنی کۆنەپەرەستی ئیسالمی چووبوونە 
نێو شاری پیرانشار. ئەوان بە گرمەی ئارپیجی و قرمەی چەکەکانیان 
دایە  شارەیان  لەو  دوژمــن  پایەگایەکی  و  تاراند  دوژمــن  لە  خەویان 
بەر ئاگری چەکەکانی خۆیان  و زەبرێکی باشیان لە دوژمن وەشاند. 
بۆ  و  مزگەوت  گەیاندە  خۆی  محەممەد  شەهید  شــەڕدا  جەنگەی  لە 
ماویەکی دوورودرێژ لەسەر بلیندگۆی مزگەوتی شار قسە بۆ خەڵک 
کرد و سیاسەتی حیزبی بۆ ئەوان شی کــردەوە. ئەو هەموو جارێ 
دوژمن  بۆ سەر  هێرشی  و  مەیدانی شەڕ  دەهاتەوە  قسەکردن  پاش 
توندتر دەکرد. بەاڵم بەداخەوە لە درێژەی عەمەلیاتەکە دا محەممەدی 
مەالمینە لە گەڵ هاوسەنەگەرێکی بە ناوی خودایار قوڵی زادە کەوتنە 
بەر گوللەی داگیرکەرانی کوردستان  و دڵە گەورەکەیان بۆ هەمیشە لە 

لێدان کەوت.
شەهید محەممەد مەالمینە تێکەڵ بە کاروانی سوورخەاڵتی شەهیدانی 
کوردستان بوو، بەاڵم لە دواساتەکانی ژیانیدا دڵنیا بوو کە ڕۆڵەکانی 
خەباتە  ئەم  و  ڕێگایە  ئەم  و  عەرز  بکەوێتە  وی  چەکی  ناهێڵن  گەل 
پڕشانازییە هەتا سەرکەوتنی دواجار و وەدیهاتنی خەونی محەممەدی 

مەالمینەکان درێژەی دەبێت.

برایم چووکەڵی

دەست لە ئەستۆی سەنگەر 
تا دوادڵۆپی خوێن

شەهید محەممەدی مەالمینە

کورد و ئەسڵی دەسەاڵتی جیهانیی دەزگای دادی واڵتان 

ــەاڵت و  ــ یــەکــێــک لــە جــۆرەکــانــی ئــەســڵــی دەسـ
ــەتــی ســـزایـــی ســــەرووواڵتــــی ئــەســڵــی  ــی ســەاڵحــی
سەاڵحییەتی جیهانییە. بەپێی ئەو ئەسڵە، هەر واڵتێک 
بەبێ ئەوەی لە بواری هاوواڵتی بوونی تاوانبار یان 
هاوواڵتی بوونی تاوانلێکراو، شوێنی ڕوودانی تاوان 
هیچ  خەسارلێکەوتوو،  واڵتــی  بــەرژەوەنــدیــی  یــان 
پێوەندییەکی نەریتی لەگەڵ تاوان نەبێ، بە مەبەستی 
پێشگرتن لە بێ سزامانەوەی تاوانبار بەدواوەی بێت 

و سزای بۆ دیاری بکات. 
زۆربــەی  کە  دڵخۆشییە  جێی  و  سەرنجڕاکێش 
ئەسڵەیان  ئــەو  ــەدا  ســەردەم لــەو  جیهان  واڵتــانــی 
ژمارەی  کردەیی  لەبواری  بەاڵم  ناسیوە،  بەفەرمی 
ئەو واڵتانەی کە ئەو ئەسڵە لەبەرچاو دەگرن و لە 
ڕەوتی دادپەروەریدا بەکردەوە دەیسەلمێنن کەمن. 
دووپــات بــوونــەوەی  بەهۆی  ئەسڵە  ئەو  لەڕاستیدا 
ــەی  ــداران ــەری چــەک ــی ک ــەت ــای ــن لــەســەریــەکــی دوژم
نێوخۆیی و نێودەوڵەتی و بوونە قوربانیی بەمیلیۆن 
بەسااڵچووەکان  و  پیاو  و  منداڵ  و  ژن  لە  کــەس 
دڵەڕاوکێدا  و  نائەمنی  گێژاوی  لەناو  تێکەوتنیان  و 
ئەو  لەگەڵ  بەربەرەکانی  بیرۆکەی  و  بــوو  پەیدا 
هەڵسوکەوتە بێ بەزەیییانەیە تا ئەو ئاستە پتەو بووە 
نێودەوڵەتی  دیوانی سزای  ئەساسنامەی  بەپێی  کە 
پەشێوی  هــۆی  دەبێتە  کە  جینایەتێک  "بەژانترین 
بمێنێتەوە  سزا  بەبێ  نابێ  نێودەوڵەتی،  کۆمەڵگەی 
و بۆ بەدواداکەوتنی بکەرانی ئەو جینایەتانە دەبێ 
بە ڕەچاوکردنی ڕێوشوێنەکان لە ئاستی نیشتمانی 
و  دەستەبەر  نێونەتەوەیی  هاوکاری  هەروەها  و 

گرەنتی بکرێ." 

لە  ئەساسنامەکەی  نێونەتەوەیی  سزای  دیوانی 
ساڵی ٢٠٠٢ی زایینیدا کەوتە بواری جێبەجێ کردنەوە 
ئەو  ئەندامی  بە  بوون  دەوڵەت  ئێستاکەش ١٠٨  و 
دیوانە. بە ئومێدی ئەوەی کە زۆر زیاتر و باشتر 
نێودەوڵەتییەکان  تــاوانــە  بەرهەڵستی  جـــاران  لــە 
دژە  تاوانە  جەنگییەکان،  تاوانە  ژێنوساید،  ببنەوە. 
تاوانە  گرنگترین  وەک  دەستدرێژی  و  مرۆییەکان 
ئەو  سەالحییەتی  چوارچێوەی  لە  نێودەوڵەتییەکان 
بەوجۆرە  بــەدواداچــوون  لە  دیــوان  و  ناوەندەدایە 
دادپەروەریی  سیستەمی  تەواوکەری  بە  کەیسانە 

نیشتمانی دادەنرێ.
یەکێکە  )تەکمیلی(  تەڤکۆیی  سەاڵحییەتی  ئەسڵی 
لە تایبەتمەندیی گرنگەکانی ئەو دیوانە کە پێوەندی 
نیشتمانیدا  دادی  سیستەمی  و  ــوان  دیـ لــەنــێــوان 
ڕێک دەخا. بەپێی ئەو ئەسڵە، دیوان لە بەدواداچوون 
سەاڵحییەتی  کاتێک  نێودەوڵەتییەکاندا  جینایەتە  بە 
ــی نێوخۆیی  ــان ــاک بــەکــار دەهــێــنــێ کــە دادگ خــۆی 
کەیسانە  ئــەم  بــۆ  نەتوانن  یــان  نەیانهەوێ  واڵت 
ئەساسنامەی  )مــاددەی ١٧ی  بکەن  بــەدواداچــوون 
ڕۆم(. بۆیە لە پلەی یەکەمدا ئەوە ماف و هەروەها 
ئەرکی دەوڵەتەکانە کە سەاڵحییەتی سزایی خۆیان 
تاوانباری  و  بەرپرسیار  کە  کەسانەی  ئەو  بەسەر 
ئەو  لەڕاستیدا  بێنن.  بەکار  نێودەوڵەتین  جینایەتی 
لــەوەی  جگە  ــوان  دی سەاڵحییەتی  تەڤکۆیی بوونی 
دەوڵەتەکان،  بە  دەدا  سەاڵحییەت  پێشێتیی  مافی 
هاوکات دەبێتە هۆی ئەوەی کە دەوڵەتان ئیمکانی 
و  بەڵگە  بە  هەبێ  زیاتریان  دەست پێراگەیشتنی 

شایەتحاڵ و سەرچاوەکان و بتوانن بە شێوەیەکی 
باشتر لێکۆڵینەوە و بەدواداچوون بۆ ئەو کەیسانە 
کە  شێوەیەکە  بە  دیــوان  سیستەمی  نیزامی  بکەن. 
بکا  ئامادەیان  و  بدا  هان  دەوڵەتەکان  دەدا  هەوڵ 
و  لێکۆڵینەوە  ــەو  ل ســەرەکــیــیــان  ڕۆڵ گــێــڕانــی  بــۆ 
دەوڵەتی  کە  لەکاتێکدا  بــەاڵم  بــەدواداچــوونــانــەدا، 
بەجێ  خۆی  ئەرکی  بەرپرسیار،  الیەنی  و  گۆرین 
بەپێی  ڕاســتــەوخــۆ  بــەشــێــوەی  دیـــوان  نەگەیەنێ؛ 

ئەساسنامەکەی هەڵسوکەوت دەکا.
ــە کە  ــەوەیـ ــە ئـ گــرنــگــتــریــن بــەشــی ئـــەو ئــەســڵ
دادگـــا  بـــەو  ــەخــشــرێ  دەب جیهانی  ســەالحــیــیــەتــی 
ئەساسنامەی  ئەندامی  بە  دەبن  کە  نیشتمانییانەی 
دیوانی سزایی نێودەوڵەتی؛ بۆیە ئەو ئەسڵە ئیزن بە 
واڵتان دەدا کە بەدووی ئەو دەستە لە تاوانبارانەدا 
تووشی  ئەواندا  واڵتــی  چوارچێوەی  لە  نە  کە  بن 
بەدژی  نە  هاوواڵتین،  نە  بوون،  جینایەت  و  تاوان 
جوواڵونەتەوە  واڵتانە  ئەو  بناژۆیی  بەرژەوەندی 
بــەردەنــگ  ــی  واڵت هاوواڵتیانی  بــە  بــەرانــبــەر  نــە  و 
دەستیان بۆ جینایەت بردوە. تەنیا پێوەری گرینگ 
ئەو سەالحییەتە  بەکاربردنی  بۆ  لەبەرچاوگیراو  و 

"شوێنی دەستبەسەرکردنی تاوانبارە."
ئەو پێناسە کورتەی کە باسمان کرد، پوختەیەک 
زمانێكی  بە  جیهانی  سەاڵحییەتی  ئەسڵی  لە  بوو 
و  چییە  کورد  بۆ  ئەسڵە  ئەو  گرنگیی  بەاڵم  سادە. 
قازانجی خۆی  بە  ئەسڵە  لەو  دەتوانێ  کورد چۆن 
کەڵک وەرگــرێ و بــەو ئەسڵە هــەم هــەوڵ بــدا کە 
لــەبــارەیــدا جێبەجێ بکرێ  تــا ڕادەیـــەک  عــەداڵــەت 
کردەیی  و  دەستدرێژی  سنووری  بتوانێ  هەم  و 

دەوڵەتانی داگیرکەر و پێشێلکار تا ئاستێکی بەرچاو 
کورت بکاتەوە؟

کە  نییە  شـــاراوە  کـــورد  تاکێکی  هیچ  لــە  ئـــەوە 
بەشێک  هەر  لە  داگیرکار  دەوڵەتانی  لە  هەریەک 
لە قۆناغە جیاوازەکانی داواکاری  لە کوردستان و 
تا  ڕەوایاندا  خەباتی  بازنەی  لە  کورد  خواستی  و 
لەبەرانبەر  بە چ شێوەیەک  چ ڕێژە و ڕادەیــەک و 
بەهۆی  بەداخەوە  کــردوە.  جینایەتیان  گەلەدا  ئەو 
کورد  سیاسیی  بێ دەسەاڵتیی  و  دەوڵەت  نەبوونی 
وەک واڵت، کورد هیچکات نەیتوانیوە لە ئوسوول 
و پرەنسیپی نێودەوڵەتی بۆ سکااڵ لەو دەوڵەتانە لە 
هۆکارەکەشی  وەرگرێ؛  کەڵک  جیهانییەکاندا  دادگا 
ئەوەیە کە تەنیا دەوڵەتانن کە دەتوانن لەو شوێنانە 
لە  ــەوەش  ئ خــۆی  و  بکەن  تۆمار  خۆیان  سکااڵی 
بواری حقووقیی و سیاسییەوە خەسارێکی زۆری 
بووە بۆ کورد. لەالیەکی ترەوە بەهۆی بەرژەوەندی 
و دانوستانی سیاسی لەنێوان واڵتانی دیکە لەگەڵ 
داگــیــرکــەری  و  کـــورد  ماف پێشێلکەری  ــی  ــان واڵت
کوردستان، هیچکات واڵتێك حازر نەبوە کە کەیسی 
کورد بگەیەنێتە ئەو جۆرە دادگایانە؛ ئەوەش بۆتە 
هۆی دەستدرێژی زیاتر و ئەرخەیانی داگیرکارەکان 
کە بە خەیاڵێکی ئاسوودەوە سنوورەکانی جینایەت 
و تاوانکارییان لەدژی کورد و خەباتی گەلی کورد 
و  بەرباڵو  کوردستاندا  بەشەکانی  لە  هەرکام  لە 

گەورەتر بکەنەوە. 
لەو ماوەیەدا لە واڵتی سۆئێد بینرا کە ئەو واڵتە 
ئەسڵی  لە  چۆن  کەس  کۆمەڵێک  سکااڵی  بەهۆی 

سەاڵحییەتی جیهانی بۆ بەرەنگاری لەگەڵ تاوانبار 
تاوانێک  دیمان  و  بۆوە  ڕووبــەڕوو  تاوانباران  یان 
ستۆکهۆلمی  لە  چۆن  کرابوو،  ئێران  تارانی  لە  کە 
لە  یەکێك  لێی دەکۆڵرایەوە. حەمید نووری  سۆئێد 
تاوانبارانی کووشتنی بەکۆمەڵی زیندانیانی سیاسی 
هەتاوی  ١٣٦٧ی  ساڵی  ئێعدامەکانی  لە  ڕۆڵگێڕ  و 
لە  کە  تاوانەکانی خۆی  کە سزای  بوو  کەسە  ئەو 
ئێران کردبوونی، لە شوێنێکی دیکەی ئەم دنیایەدا 

وەرگرت. 
واڵتـــی ســۆئــێــد بــەپــێــی ئـــەو ئــەســڵــە و بــەهــۆی 
ــە و  ــوانـ ــامــەی ئـــەو دیـ ــەســاســن ــی لـــە ئ ــەت ــدام ــەن ئ
لە  خەڵکەوە  کۆمەڵێك  لەالیەن  سکااڵ  تۆمارکردنی 
یان  تۆمەتبار  دەسبەسەرکردنی  شوێنی  پێوەری 
تاوانباران کەڵکی وەرگرت و حەمید نووریی گرت، 
و  دیکۆمێنت  و  خست  وەگــەڕ  تاوانەکەی  کەیسی 
بەڵگە و شایەتی شایەتحااڵنی وەرگرت و ناوبراوی 
کووشتنی  لە  ڕۆڵ گێڕی  و  هاوبەشی  تۆمەتی  بە 
بەکۆمەڵی خەڵک بردە دادگای نیشتمانیی خۆی کە 
بەو ئەسڵە سەاڵحییەتی نێودەوڵەتیی پێ بەخشراوە. 
لە پڕۆسەی دادگاییەکەشدا ئەو تۆمەتانە لەسەری 
سەلمێنران و بەتاوانبار ناسێندرا و حوکمی زیندانی 
چــووە  حوکمەکەش  و  درا  لــەســەر  هەتاهەتایی 
بواری جێبەجێ کردنەوە. ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە 
و  ئەسڵە  ئەو  بەپێی  دەسەاڵتێک  یان  واڵتێک  هیچ 
ئەندام بوونی سۆئێد لەو دیوانەدا، ناتوانێ ڕەخنەی 
یاسایی و حقووقی لەو واڵتە بگرێ، جگە لە ڕێژیمی 
ئێران کە ئەویش تەنیا کارێکی لەدەستی هات ئەوە 

بوو کە بڵێ ئەو کەیسە، کەیسێکی سیاسییە. 
ــە ســـەد ساڵی  ــە مــــاوەی کــەمــتــر ل ــە ل کـــورد ک
هەر  لە  هەیە،  وای  کەیسی  ــان  دەی بە  ڕابـــردوودا 
بەشێک بە کۆکردنەوەی دیکۆمێنت، بەڵگە و شایەتی 
لەسەرخەت  بە  دەتوانێ  جینایەتەکان،  شایەتحاڵی 
ئــەنــدامــی ئەساسنامەی  کــە  ــانــەی  ــەو واڵت ل بــوون 
کەسانی  هاوکاری  و  نێودەوڵەتین  سزایی  دیوانی 
بیانی و چاالک لەو بوارەدا هەم بازنەی هاتوچۆی 
ئەو دەستە لە جینایەتکارانە کە دەستیان بە خوێنی 
کارەساتی  و  جینایەت  و  ســوورە  کــورد  ڕۆڵــەی 
لە  هەم  کەنەوە؛  بەرتەسک  خولقاندوە  گەورەیان 
هاتوچۆیان  یان  نیشتەجێ بوون  مانەوە،  ئەگەری 
حوکمی  بتوانن  ئەسڵە  ئــەو  بەپێی  واڵتــانــەدا  لــەو 
پــەروەنــدەی  و  وەربــگــرن  بۆ  دەسبەسەرکرانیان 
دادئەستێنییان لەدژ وەگەڕ بخەن. بۆ نموونە کەیسی 
و  قارنێ  کارەساتی  قاسملوو،  دوکــتــور  تــێــرۆری 
قەاڵتان، ئێعدامی بەکۆمەڵی الوانی کورد بەشێوەی 
ئــێــران،  گــەالنــی  شــۆڕشــی  ــەدوای  ــ ل سیستماتیک 
دەکرێ  هتد  و  سیاسییەکان  کەسایەتییە  تێرۆری 
دیاریکردنی  و  جینایەتانە  ئەو  بەڵگەمەندکردنی  بە 
لە  ڕێژیمە  ئەو  بەرچاوی  کەسانی  ڕۆڵــی  و  دەور 
بواری سەرچاوەی ئینسانی و سیاسییەوە گوشار 
لەو  هەلومەرجێک  هەرکاتیش  و  سەریان،  بخرێتە 
واڵتانەی کە بۆ ئەو کەیسانە کار کراوە لەبار بوو؛ 
یاسایی و حقوقییەوە  بواری  بخرێنە  کەیسانە  ئەو 
ئەو  دادی  دەزگـــای  سیستەمی  لە  ــەداواکــاری  ب و 
واڵتانە، لێکەوتە و دەسکەوتی باشی بەدوادا هەبێ. 
حاڵەتدا  هێندێک  لە  عەداڵەت  دەتوانێ  ئــەوە  خۆی 
بەدی بکات، بەتایبەت لە کەیسی دوکتور قاسملوودا 
دەکرێ جگە لە واڵتی ئۆتریش لە واڵتانی دیکەدا کە 
ئەندامی ئەساسنامەی ئەو دیوانەن بەدواداچوون بۆ 

ئەو کەیسە بکردرێ.
لە میکۆنووس  بــوارەدا چ  لەو  ئێستا کە ڕێژیم   
لە دادگــای حەمید نووریدا مەحکوم کراوە و  و چ 
کەسایەتی  و  واڵت  هێندێک  سیاسیی  وێژمانی  لە 
سیاسی دیار و بەرچاودا وەک پشتیوانی تێرۆریزمی 
بۆ  باشە  دەرفەتێکی  کــراوە،  پێ  ئاماژەی  جیهانی 
وەگەڕخستنی ئەو کەیسانە. بەمجۆرە جگە لەوەی کە 
فشارێکی زیاتر لە بواری سیاسی و نێودەوڵەتییەوە 
پێوەندییەدا  لەو  دەخرێتە سەر ڕێژیمی مەالکان و 
شوێنی ئەمن و خۆحەشاردانی کاربەدەستانی ئەو 
ڕێژیمە لە دەرەوەی ئێران بەرتەسک دەکرێتەوە و 
قەیسەری؛  دەبێتە  لێ  کونەمشکیان  کوتەنی  کورد 
لە واڵتانی  دادگایی کردنیان  ئەگەری دەسبەسەر و 

دیکەدا دەچێتە سەرێ. 
لەڕاستیدا پەرەسەندنی ئەو سەالحییەتە جیهانییە 
نەمانەوەی  بێ سزا  دەبێتە  ئاکامەکەی  واڵتاندا  لە 

جینایەتکاران و تەواوبوونی یەڵدای پارێزبەندییان.

زانیار حوسێنی

دادگای حەمید  دادگای میکۆنووس و ئێستا لە  دوای ئەوەی ڕێژیم پێشتر لە 
نووریدا مەحکوم کراوە و لە وێژمانی سیاسیی هێندێک واڵت و کەسایەتی سیاسی 
ئەمە  دراوە،  پێ  ئاماژەی  جیهانی  تێرۆریزمی  پشتیوانی  وەک  بەرچاودا  و  دیار 
دیکەی  جینایەتەکانی  و  تێرۆر  پەرورەندەی  وەگەڕخستنی  بۆ  باشە  دەرفەتێکی 
و  سیاسی  بواری  لە  زیاتر  فشارێکی  کە  لەوەی  جگە  بەمجۆرە  ئیسالمی.  کۆماری 
نێودەوڵەتییەوە دەخرێتە سەر ڕێژیمی مەالکان و لەو پێوەندییەدا شوێنی ئەمن و 
خۆحەشاردانی کاربەدەستانی ئەو ڕێژیمە لە دەرەوەی ئێران بەرتەسک دەکرێتەوە؛ 

ئەگەری دەسبەسەر و دادگایی کردنیان لە واڵتانی دیکەدا دەچێتە سەرێ.
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گەاڵڵەی سەرکەوتووانەی ڕێژیم بۆ خزمەت 
بە فراوان کردنی دەسەاڵتی جوولەکان

نێوان سیاسەتی  جیاوازیی  بــەوردی  خــوارەوەدا  دێڕەی  چەند  لەم 
هەڵەی حکوومەتی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی لە بەرانبەر ئیسرائیلدا 
ڕوون دەکرێتەوە و دەسەلمێنرێ دەسەاڵتی پاشایەتی یان پاشای ئێران 
هەرچەندە لە سەرەوە دۆستی ئیسڕائیل بوو و نێوانی لەگەڵ ئەم واڵتە 
زۆر خۆش بوو، بەاڵم لە ژێرەوە یان دوژمنی ئیسرائیل بوو، و یان 
زۆر نەزانانە زیانی بەم واڵتە و بە بەرژەوەندیی جوولەکان دەگەیاند. 
شای ئێران پێچەوانەی هەموو واڵتانی عەرەب و ئیسالمیی دوور و 
نزیکی ئیسرائیل نوێنەرایەتیی سیاسیی لەم واڵتە هەبوو. جوولەکەش 
لە تاران و شاری گەورە گەورەی ئێران باڵیۆزخانە و کۆنسۆلخانەیان 
کۆماری  بــەاڵم  بــوو.  فیالن  بەپێی  تێکەولێکە  و  هاتووچۆ  و  هەبوو 

ئیسالمی وای نەکرد و سیاسەتی پێچەوانەی گرتەبەر. 
کۆماری ئیسالمی لە ناوچەدا خۆی وەک دوژمنی ئیسرائیل و جوولەکە 
و سەهیۆنیزم ناساند و بە تیرۆر و هێرش کردن و تەقاندنەوەی کۆڕ 
و کۆمەڵی جوولەکان لەمال و لەوالی جیهان هەمووانی وا تێگەیاند کە 
دوژمنی جوولەکانە. خومەینی هەر زوو داوای کرد هەموو موسوڵمانانی 
جیهان یەکە و سەتڵێک ئاو بە ئیسرائیل دابکەن، بەڵکوو ئاو بیبات. ئەو 
دەیزانی ئیسرائیل ئاو نایبات و بەهۆی ئەوەی موسوڵمانان خۆیان لە 
دەیان فرقە و گرووپی جیاواز پێک هاتوون، بە جیا ئاوەکە بە ئیسرائیل 
ڕەگی  و  دەبێت  پــاراو  جوولکە  داری  ڕیشەی  لەئاکامدا  و  ــەن  دادەک
زیاتر دادەکوتێت. بۆ ئەوەی زیاتر بچینە نێو ئەم گەاڵڵەیەی کۆماری 
پەراوێزی  لە  ئێران  نەوتی  وەزیــری  لێدوانی  لە  تەنیا  ئیسالمییەوە، 
کۆبوونەوەی ئەم دواییانەی "ئۆپێک )واڵتانی هەناردەکاری نەوت( ورد 

دەبینەوە:
ــری نــەوتــی ئــێــران دەڵــێــت وابــاشــە واڵتــانــی ئــورووپــا خەمی  وەزیـ
ئەم  میللەتی  داهاتوو  زستانی  نــەدەن  ئیزن  و  بێت  لەبەر  زستانیان 
واڵتانە ئاگردانانیان سارد بێتەوە و لەسەرمان هەڵلەرزن. سەرچاوەی 
هەواڵی ئێران لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا باڵویان کردەوە جەواد ئەوجی، 
وەزیری نەوتی ئێران لە پەراوێزی کۆبوونەوەی واڵتانی هەناردەکاری 
نەوت، کەوتە یادی زستانی ساردی واڵتانی ئورووپا و گوتی واباشە 
ئەم واڵتانه بیر له سەرمای سارد و سەخڵەتی زستان بکەنەوە، دیارە 

مەستی ئەوە بوو ئەوان نەوت و گازی زیاتر بکڕن.
ــری نــەوتــی ئــێــران لــە چەقی کــۆبــوونــەوەی  بــێ هــۆکــار نییە وەزیـ
واڵتانی هەناردەکاری نەوت باسی سەرماوسۆڵەی زستانی داهاتووی 
ئورووپای کردوە و لێدوانی لەم بارەیەوە هاویشتووەتە نێو پەراوێزی 
کۆبوونەوەدا  پەراوێزی  لە  ئەگەر  ئەمەیە  هۆکارەکەی  کۆبوونەوەکە. 
باسی شتی نابەدڵی ڕووسیەش بکرێت، زۆر گرنگ نییە و ئەم واڵتەی 

دۆست و برا پێی ناڕەنجێت و تووڕە نابێت.   
بابەتێکی دیکەی سەر لێدوانی وەزیر نەوت عەڕەبستانی سعوودییە. 
ئەگەر  ئیسالمییە.  کــۆمــاری  الملی  ســوورەکــوانــی  وەک  سعوودییە 
ڕووسیە  گازی  و  نەوت  سەر  گەمارۆی  بەهۆی  ئورووپا  دەوڵەتانی 
و ســەرمــاوســۆڵــەی زســتــان، نــەوتــی زیــاتــر لــە واڵتــانــی دیکە بکڕن، 
نەوتی  زیاتر  ئێران،  لەسەر  ئەمریکا  ئابووریی  گەمارۆی  لەبەر  ئەوە 
نافرۆشرێت. بەاڵم  سعوودییە دەكڕن و ئێران نەوتێکی بەرچاوی بۆ 
ئەگەر نەوتی سعوودییەش بفرۆشرێت هەر بۆ ئامانجی درێژخایەنی 
کۆماری ئیسالمی خێری تێدایە. ئەوەی کۆماری ئیسالمی لە درێژمەودا 
لە  جوولەکان  پەرەسەندنی  و  ئیسرائیل  بەهێزبوونی  دەیهەوێت،  دا 
خۆرهەاڵتی نێوەڕاستە. بەم لێکدانەوەیە ئەگەر سعوودییە نەوتی زیاتری 
بۆ بفرۆشرێت و پارەی زیاتری دەست بکەوێت، دوای ڕێککەوتنی ئەم 
گەرم وگوڕتر  نێویانیان  پەیوەندیی  ئیسرائیل،  و  دواییانەی سعوودییە 
داراییان  باری  دۆست  الیەنی  لە  هەرکام  دۆستایەتیشدا  لە  و  دەبێت 
باش بێت، بە قازانجی ئەوی دیکەشە. دەی بەم جۆرە خێری سعوودییە 

خێری ئیسرائیلیش بەدوای خۆیدا ڕەکێش دەکاتن. 
ئەم میرزا جەوادەی وەزیری نەوتی ئێران خۆ بەمە نییە لە بەرەی 
جەنگی هەشت ساڵەی عێراق و ئێران یان ئێران و عێراق، شەپۆل واتە 
مەوجی تەقینەوە لە مێشکی داوە و مەوجی بووە و ئێستا لە جیات جواد 
"ئەوجی" دەتوانین بڵێن جواد "مەوجی". ئەو سەرەڕای مەوجی بوونی، 
زۆری پێ باشە ئێستا ئێران لەگەڵ بەشێک لە دەست وپێوەندی عێراقی 
ڕێک کەوتووە و نەوتی ئێران بە گەمیی هەڵگری نەوتی عێراق و هەر 
بە پسوولە و قەباڵەی عێراق هەناردەی دەرەوە دەکەن و بەم جۆرە بە 
ڕیشی گەماۆری ئەمریکا بۆ سەر هەناردی نەوتی کۆماری ئیسالمی 
بە  ئێرانیش  نەوتی  ئورووپا  دەوڵەتانی  ئەگەر  لەئەنجامدا  پێ دەکەنن. 
و  حەکیمانە  سیاسەتی  قازانجی  لە  پارەکەی  هەر  بکڕن  هەرجۆرێک 
درێژمەودای ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی لە پێناو پەرەسەندنی جیهانی 

جوولەکان خەرج دەکرێت. 
ئەم پارەی نەوتە دوای ئەوەی گەڕایەوە واڵت و بەرپرسانی بەشێکی 
باشیان بۆ گیرفانی خۆیان و مندااڵنیان گل  دایەوە بۆ ئەوەی لە کانادا 
و ئەمریکا و ئورووپا وەدوای گوزارانیان بکەون و بەشێکیشیان بۆ 
کوشتنی جودابیران لەم بلژیک و سۆئید و موئێد و عیراق و مێراقەدا 
دانا و هەندێکیان بۆ مووشەکی دوورهاوێژ و شتی وا بەالوە نا، ئەوی 
و  زێنەب  حەرمی  پارێزەرانی  و  خۆڕاگری  بــەرەی  نــاوی  بە  دیکەی 
مێنەب و جەماعتی حووسی و مووسی خەرج دەکەن بۆ ئەوەی ئەوان 
یەمەن کۆشکی  لوبنان و عێراق و  لە سووریە و  هەڵبەزدابەزیان  بە 
دەستەاڵتدارانی عەرەب وەلەرزە بخەن و ناچاریان کەن لە ئیسرائیلی 
بێتەوە و  کەم  ئیسرائیل  لە دوژمنانی  بەم جۆرە  و  ببنەوە  نزیک  برا 

دۆستانی زۆر بن. 
و  جولەکە  و  ئیسرائیل  بە  خزمەت  حەکیمانەی  سیاسەتی  ئەمەیە 
سەهیۆنیزم. قسەی خۆمان بێت پاشا گەوجەکەی پێشوو ئاوا شارەزا 

نەبوو. 

سیناریۆی حکوومەتی ئێران دژی 4 چاالکی سیاسیی کورد

قەیرانی سەرەکیترین خواستەکان لە کۆمەڵگەی ئێران و 
هەڵسوکەوتی کۆماری ئیسالمی

ئێرانی  کۆمەڵگەی  لە  قەیرانێک  سەر  لە  ئەمەوێ 
ــڕۆدا بــنــووســم کــە هــەمــوان لێی ئـــاگـــادارن و  ــەم ئ
ئاوڕی  جیددی  بە  بــەاڵم  نییە،  نەبیستراو  باسێکی 
خواستەکانی  و  ویست  قەیرانی  ــەوە.  ــەدراوەت ن لێ 
بەدینەهاتنیان  بنەڕەتییانەی  خواستە  ئەو  کۆمەڵگە، 
دەبێتە هۆی گرژیی دەروونی تاکەکان و بەرەبەرە 
قەیرانی ڕۆحی و تەنانەت جەستەیی مرۆڤەکانی لێ 

 دەکەوێتەوە.
لە ڕوانگەی تیۆریی هەڵبژاردنەوە کە ویلیام گاسلر 
پۆلێنبەندیی کردوە، خواستەکانی مرۆڤ پێنج بوار لە 
خۆ دەگرێ کە بریتین لە خواستی مانەوە، خواستی 
ئازادی، خواستی عیشق و خۆشەویستی، خواستی 

هێز و توانا، خواستی گەشت و سەیران.
بــە ژێنێتیکی  پــێــوەنــدە  یــەکــیــان  لــەم خــواســتــانــە 
پێوەندیی  دیکەیان  چوارەکەی  و  )مانەوە(  مرۆڤەوە 
وەدینەهاتنی  هەیە.  مرۆڤەوە  بە  دەروونناسانەی 
لەالیەن  لەم خواستانە و سەرکوت کردنیان  هەرکام 
کەلێنێکی  ئێران  وەکــوو  واڵتێکی  لە  ــەوە  دەســەاڵت
دەسکەوتەکانیاندا  و  خواستەکان  لەنێوان  گەورەی 
ــە هــۆی  ــۆت ــەم کــەلــێــنــانــەش ب دروســــت کـــــردوە، ئـ
دەروونــیــیــەکــانــی  گــرفــتــە  و  کێشە  ــدانــی  ســەرهــەڵ
بۆ  بابەتەکە  درێــژەی  لە  ئێران.  ئێستای  کۆمەڵگەی 
هەرکام لەم خواستە بنەڕەتییانە بە هێنانەوەی چەند 
زۆرتر  و  دۆزینەوە  هەوڵی  هەست پێکراو  نموونەی 
ڕوونکردنەوەی قەیرانی خواستە بەجێ نەهاتووەکانی 
دەسەاڵتێکی  گوشاری  لەژێر  دەکەین  کۆمەڵگەیەک 

دوگم و سەرکوتکەردا.
ئەو  و  نموونە  یەکەمین  وەکوو  مانەوە  خواستی 
بە  مرۆڤ دایە،  بایۆلۆژیی  لە  بنەمای  کە  خواستەی 
ئەم  ڕووی  بوونەوەرەکانی  هەموو  لەنێو  جەوهەر 
لە  مرۆڤەکاندا  کۆمەڵگەی  لە  و  هاوبەشە  ــەردە  ع
پێداویستییە ئابوورییەکاندا خۆی دەنوێنێ، بۆ نموونە 
داهات و مووچەکان بۆ گوزەرانی ژیان، زەینییەتی 
تاکەکان بۆ وەگەڕخستنی سەرمایەکانیان، ئەمنییەت 
و ئاسایش و سەرپەنای تاکی کۆمەڵگە، سەقامگیری 
کۆمەاڵیەتی  و  ــووری  ــاب ئ ژیــانــی  جێگیربوونی  و 
و  برسیەتی  قەیرانی  نەکرێ،  دەستەبەر  واڵتــدا  لە 
لە  و  ســەرهــەڵــدەدا  ــان  ژی بنەڕەتییەکانی  ــوازە  داخـ
بۆ  دەنوێنێ.  خــۆی  ناڕەزایەتییەکاندا  کۆبوونەوە 
سەراسەرییەکانی  مانگرتنە  و  کۆبوونەوە  نموونە 
کرێکاران و مامۆستایان و خانەنشینانی شارەکانی 
ئێران لەم دواییانەدا خۆی نیشان لە مەترسییەکانی 
سەر خواستی مانەوە و بەقای تاک بە تاکی خەڵکانی 
ڕیزبەستووی نێو ڕیزە جۆراوجۆرەکانی خوراک و 

خواردەمەنییەکانە.

هەواڵی  گەالوێژ  ڕۆژی ١ی  ئاگادارن،  وەک  هەر 
بە  "کۆمەڵە"  ئەندامانی  لە  تیمێک  دەستبەسەرکرانی 
ناوەکانی "محەممەد فەرامەرزی، موحسین مەزلووم، 
ڕاگەیاندنێکدا  لە  ئــازەربــار"  وەفــا  و  فاتحی  پژمان 
زەحمەتکێشانی  شۆڕشگێڕی  کۆمەڵەی  لــەالیــەن 
ئەوەدا  بەدوای  کرایەوە.  باڵو  ئێرانەوە  کوردستانی 
ــە حــکــوومــەتــی کــومــاری  ڕاگــەیــانــدنــەکــانــی ســـەر ب
ئیسالمیی ئێران بە پشتبەستن بە ڕاپۆرتی "وەزاڕەتی 
گرتنی  هەواڵی  پێوەندییەدا  لــەم  ئێران"  ئیتالعاتی 

تیمێک لە ئەندامانی "کۆمەڵە"یان باڵو کردەوە.
ــوو،  ــە ســــەرەتــــاوە ئــاشــکــرا بـ ــەر لـ ــ ئـــــەوەی ه
ڕاگەیاندنەکانی سەر بە دەوڵەتی ئیران بە مەبەستی 
گشتی،  بــیــروڕای  بەالڕێدابردنی  و  چــەواشــەکــاری 
بە  سیاسییانەیان  چاالکە  ئــەم  دەستبەسەرکرانی 
هەوڵدان بۆ کردەوەیەکی خرابکارانە و تێرۆریستی 
کوردستانی  حیزبەکانی  هــاوکــات  و  کــرد  نــاودێــر 
کــردەوەی  بۆ  ئیسڕائیل  لەگەڵ  هاوکاریکردن  بە 
بە  سەر  ڕاگەیاندنەکانی  کــرد.  تاوانبار  ترۆریستی 
ئامادەکراوی  سیناریۆی  ئەوەی  بۆ  ئیران  دەوڵەتی 
بــخــەن،  جــێ  ــەواو  ــ ت ــران  ــێ ئ ئیتالعاتی  وەزاڕەتـــــی 
ڕایانگەیاند کەلوپەل و پێداویستییەکانی ئەو تیمە لە 

ڕێگای کۆڵبەرانەوە هاتۆتە نێو ئیرانەوە.
هەرچەندە ماوەی چەند ڕۆژ لە دەستبەسەرکرانی 
کۆمەڵە  ئــەنــدامــی  سیاسییەی  چــاالکــە  چـــوار  ــەم  ئ
بنەماڵەکانیان،  تێ دەپەڕێ، سەرەڕای بەدواداچوونی 
بەاڵم هیچ زانیارییەک لەسەر بارودۆخی ئەم چاالکە 

خۆشەویستی  و  عەشق  خــواســت،  دووهــەمــیــن 
هەیە  ڕاستەوخۆی  پێوەندی  خواستە  ئەم  شوێنە، 
نموونە  بــۆ  کۆمەاڵیەتییەکاندا،  پێوەندییە  لــەگــەڵ 
پێوەندی  بنەماڵەکاندا،  لە  تاکەکان  نێوان  پێوەندیی 
جۆراوجۆرەکان،  شوێنه  لە  هاوڕێیان  دۆستانەی 
دڵــســۆزی،  لێک تێگەیشتن،  بەخشین،  مــژارەکــانــی 
لە کۆمەڵگەدا  ئەگەر  هاوکاری، هاودەردی و هتد... 
قەیرانی  ئیدی  بکات  ــان  داڕمـ و  داکــشــان  لــە  ڕوو 
حاڵەتدا  کەمترین  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  پێوەندییە 
ناهومێدی  و  دڵساردی  سەرهەڵدانی  هۆی  دەبێته 
لــە نەخۆشییە جــۆراوجــۆرە  کــە ڕیــشــەی زۆرێـــک 
ــوەدا کــۆمــاری ئیسالمی  ــێ ن ــەو  ل دەروونــیــیــەکــانــە. 
سەرەڕای دروشمە ئایدۆلۆژیکەکانی وەکوو "ئیسالم 
نەداوە  هەوڵێکی  هیچ  بەرابەرییە"  و  برایی  ئایینی 
لەکردەوەدا بۆ برایی گەالن و تاکەکانی کۆمەڵگەی 

ئێرانی و تەنانەت شوێنکەوتوانی خۆی.
ئەم  تــوانــایــە.  و  هێز  ویستی  سێهەم،  خواستی 
زاڵبوون  هێزی  بەشەوە،  دبێتە سێ  خواستە خۆی 
لە سەر خەڵکانی تر، هاوهێزی لەگەڵ خەڵکانی تر و 
هێزی دەروون، بەداخەوە کۆماری ئیسالمی هەر لە 
هێزی  داسەپاندنی  بە  سەرکاریەوە  هاتنە  سەرتای 
دەوڵەتی و گشتگیر بە سەر خەڵکی تازەڕزگاربوو لە 
توندتر  پەهلەوییەکاندا،  دیکتاتوری  ڕێژێمی  دەستی 
سەرکوتی  و  دەمکوت  شێوازی  بێ ڕەحمانەتر،  و 
و  هێز  هەبوونی  بە  هەست  بۆیە  هەر  و  گرتەبەر 
توانا لە تاکی ئێرانیدا تا ئاستی کۆیالیەتی دابەزیوە 
و هیچکات مرۆڤی ئێرانی هەستی بە تواناکانی خۆی 
لە بەرانبەر ئاقاری دەوروبەریدا گەشەی نەکردوە و 
بەشی تاکی کۆمەڵگەی ئەم واڵتە گریان و چێژ لە 
گێڕانەوەی تراژدیاکانی شکست و هەرەسهێنی نێو 
کە  مرۆڤێک  بۆیە  هەر  بووە  وماڵوێرانی  ئایینەکان 
توانایی و زاڵبوونی سەربەخۆیانەی  تامی  هیچکات 
و  هاوهێزی  مانای  لە  دەتــوانــێ  چــۆن  نەچەشتبێ 
دابەشکردنی دەسەاڵت لە نێو هاوڕێیانیدا تێ بگات!؟ 
ڕاستەوخۆی  پێوەندی  دەروون  هێزی  هــەروەهــا 
هەیە لە گەڵ ئەو دوو شێوەکەی تری هێزداربووندا، 
و  هێز  دابەشکردنی  و  وەدەسهێنان  لە  مرۆڤێک 
توانا لە نێو کۆمەڵگەدا بێبەش کرابێت، وردە وردە 
لە  خــۆی  بەرگرییەکانی  دوایین  داڕمــانــی  تووشی 
و  کۆیالیەتی  ئاستی  تــا  و  دەبــێــتــەوە  دەروونــیــدا 
ژهــراوی بــوونــی هــزر و بیری دادەبــەزێــت، ئەمەیە 
لە  گرفتار  کۆمەڵگەیەکی  سەرلێشێواوی  هۆکاری 
چەقبەستووی  و  کۆیلەدار  حکوومەتێکی  گــرداوی 

هاوچەشنی سەدەکانی نێوەڕاست.
خواستی چوارەم هەستی ئازادییە، ئەم ویستە بۆ 
مرۆڤ لە کۆمەڵگەدا بە دوو شێوە پێناسە دەکرێت، 
یەکیان بە کەم کردنەوە و نەهێشتنی ئەو کۆسپ و 
لەمپەرانەی خەڵکانی تر دەیهاوێنە بەر پێی مرۆڤەوە 
ئــیــرادەی  و  بەهێز  پێوەندی  شێوە  دووهــەمــیــن  و 
خودی مرۆڤەوە هەیە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی. 

ئازادی  ئیسالمیدا،  کۆماری  ڕژێمی  پێکهاتەی  لە 

سیاسییانە لەبەردەستدا نییە.
هــەمــوو  لــە  کــە  چــاالکــە سیاسییە  ــوار  چــ ــەم  ئـ
ئینسانییەکانیان  و  سروشتی  و  سەرەتایی  مافە 
ــا بــەلــەبــەرچــاوگــرتــنــی  ــەروەهـ ــراون، هـ ــ بــێــبــەش کـ
و  ئیتالعات  وەزاڕەتـــی  پێشووی  ڕاگەیاندنەکانی 
ئیتالعات  وەزیـــری  دوایــیــانــەی  ــەم  ئ لێدوانەکانی 
و  کوردستان  بۆ  سەفەرەکەیدا  لە  و  مەجلیس  لە 
بە  ناچار  دەکــرێ  ئــەوە  شیمانەی  سنە،  پارێزگای 
سنیاریۆسازی  و  بکەن  زۆرەملێیان  دانپێدانانی 
سیاسییانە  چاالکە  ئەم  دژی  ئەمنییەکانی  ناوەندە 
ئــەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  هــەروەهــا  ئــارادایــە.  لە 
بە  کــوردســتــانــی  حیزبەکانی  ــێــران  ئ حــکــوومــەتــی 
"هەوڵی تێرۆریستی" تۆمەتبار کردوە و لە بەشێک 
لە ڕاگەیاندنەکەی "وەزارەتی ئیتالعات"دا لەمبارەوە 
لە  تیمە  ئەم  پێداویستیی  و  "کەلوپەل  کە:  هاتووە 
ڕێگای کۆڵبەرانەوە هاتووەتە خاکی ئێرانەوە"؛ پێمان 
وایە سیناریۆسازیی ئەم دواییەی کۆماری ئیسالمی 
ئێران لە ڕاستای ڕەواییدانە بە هێرشی چاوەڕوانکراو 
بۆ سەر بنکە و بارەگای حیزبەکانی کوردستان و 
سەرکوتی چاالکانی سیاسی و مەدەنیی کوردستان، 
کوشتاری کۆڵبەران و درێژەدان بە قەتڵ و کوشتار 

لە کوردستان و خەڵکی ستەملێکراو لە ئێران.
ــکــخــراوی مــافــی مــرۆڤــی بە  ئێمە کــۆمــەڵــێــک ڕێ
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  پێشینەی  لەبەرچاوگرتنی 
دانپێدانانی  و  ئێعتڕاف  بە  نــاچــارکــردن  بابەت  لە 
و  ئەشکەنجە  لەژێر  سیناریۆسازی  و  زۆرەمــلــێ 

ڕێــبــەران  ــەکــراوە،  ن بــۆ  ڕوونـــی  پێناسەیەکی  هیچ 
خاپاندنی  و  خافاڵندن  بۆ  ڕژێــم  بناغەدانەرانی  و 
جارجار ناچار بە دووپات کردنەوەی وشەی ئازادی 
ناچارکراون بەاڵم لە شیکردنەوەی ئەم وشە لە سەر 
منبەرەکاندا تەنیا مەبەستیان دەستاوەاڵیی بووە لە 
بەڕێوە بردنی فەریزە ئایینییەکاندا، هەر بۆیە گوشار 
و کۆسپ و تەگەرەکانی ڕژێم لەهەمبەر ئازادیخوازە 
فاکتەرەکانی  هــەمــوو  تەنیا  نــە  ڕاســتــەقــیــنــەکــانــدا 
ئەم  زۆربــەی  بەڵکوو  لەناوبردووە  ئــازادی  مرۆڤی 
کەسایەتییە ڕووناکبیر و جیابیرانەی ناچار بە کۆچ 
کردوە.  خۆیان  واڵتی  و  زێد  لە  دوورکەوتنەوە  و 
ــەم چــل ســاڵ تــەمــەنــی دەســەاڵتــدارێــتــی  هــەمــوان ل
زەوتکردنی  شاهیدی  ئیسالمییەدا  کۆماری  ڕێژێمی 
ئازادییەکانی تاکی بێ دەرەتانی نێو ئێرانین لە هەر 
وەدەرنــانــی  و  ڕادان  نموونە  بۆ  توێژێک،  و  چین 
مامۆستایانی بژاردە و هەڵکەوتەی زانکۆکانی ئێران، 
زیندانی کردنی ڕۆژنامەوانان و چاالکانی مەدەنی و 
سیاسی و کرێکارانی ناڕازی و زۆر نموونەی دیکەی  
کۆمەڵگەی  لە  تاک  ئازادبوونی  مافی  لەناوبردنی 
دەستەبەرکردنی  لەجیاتی  دەوڵەت  ئەمڕۆدا.  ئێرانی 
زۆربەی  واڵتەکەی  خەڵکی  بۆ  ئینسانییە  مافە  ئەو 
بڕیاری  ڕووبــەڕووی  ڕێژێمەکەی  بەرهەڵستکارانی 
ئەمنییەتی  کێشەی  تۆمەتی  بە  دادگــاکــان  قورسی 

دەکاتەوە.
هیچکەس  هاتوە  هەڵبژاردندا  مافی  تیۆریی  لە 
ئەنجامی  بکاتە  نــاچــارمــان  زۆرەمــلــی  بــە  ناتوانێ 
ئازادی   ڕاستیدا خواستی  لە  و  کارەکانمان  و  ئیش 
وەدیهێنانی  ئامانجەکەشی  و  فراژووییە  خواستێکی 
ناچارکردنی  بۆ  تۆ  خواستی  نێوان  لە  هاوسەنگییە 
من بە شێوەژیانێک کە باوی مەیلی تۆیە و خواستی 

من بۆ ڕزگاربوون لەو ناچارکردنە.
و  گەشت  و  ــواردن  ــ ڕاب کــات  پێنجەم،  خواستی 
سەیرانە. مەبەست لە گەشت و سەیران و ڕابواردن 
خواستێکی  بەڕاستی  کە  نییە  کــردن  سەفەر  تەنیا 
بەڵکوو  یەکدا،  و  بیست  لــەســەدەی  پێویستە  زۆر 
و  پێکەنین  و  شادمانی  و  ڕووگەشی  خواستە  ئەم 
دەگرێت  خۆ  لە  خۆخاڵفانەکانیش  و  سەرگەرمی 
لە  بــەداخــەوە  زۆر  بــەاڵم  خەڵکدا،  کۆمەاڵنی  لەنێو 
فەلسەفەی گریان و شەپۆڕە ئایینییەکانی مەالکانی 
ڕێژێمدا شادی و ڕووگەشی بابەتی مرۆڤی سووک 
دڵساردی  و  خەمۆکی  بۆیە  هەر  و  خەمساردە  و 
ڕێگای  بــە  پــابــەنــدبــوونــە  نیشانەی  نــاڕەحــەتــی  و 
مەزڵوومانی مێژووی پەسەنکراوی دەسەاڵتدارانەوە.
دژبەخواستی  ڕێژێمی  ڕۆژەی  ئەو  تا  بۆیە  هەر 
کۆماری ئیسالمی دەسەاڵتی بە سەر ئێرانەوە بێت 
هیچکام لەو پێنج خواستە سەرەکییانە کە فاکتەری 
کۆمەڵگەیەکی تەندروست و ڕوو لە گەشەیە نایەتە 
دی و ڕۆژبەڕۆژ خێرایی قەیرانی وەدینەهاتنی ئەم 
خواستانانە بەرزەڕوویە و کۆمەڵگەی ئێران بەرەو 

هەڵدێرێکی تاڵ و تاریک و ناخۆش هەنگاو دەنێت.

ئازاری جۆراوجۆر و شاهیدی زۆرەملی بەندکراوان 
لە پێوەندی  نیگەرانیی قووڵی خۆمان  دژی خۆیان، 
لەگەڵ کەیسی ئەم چوار چاالکە سیاسییە دەردەبڕین 
دادگایی  پڕۆسەی  دەبێ  باوەڕەین  ئەم  سەر  لە  و 
ئەم چوار چاالکە سیاسییە بەپێی جاڕنامەی جیهانی 
مافە  نێونەتەویی  پەیماننامەی  و  مرۆڤ  مافەکانی 
مەدەنی و سیاسییەکان و بە چاوەدێری وردی کۆڕ 
مافی  ناوەندەکانی  و  نێونەتەوەییەکان  کۆمەڵە  و 
ــا هــەر جــۆرە تۆمەت و  مــرۆڤ بــەڕێــوە بچێ، دەن

ئێعتڕاف و دانپێدانانێک نایاسایی و ناپەسەندە.

١٣ی گەالوێژی ١٤٠١
***

ئەو ڕێکخراوانەی ئەو نامەیەیان ئیمزا کردوە:
١- کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان 

کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  بــۆ  مــرۆڤ  مافی  نــاوەنــدی   -٢
"چاونیوز" 

٣- ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هانا 
نا بۆ  بەندکراوانی سیاسی و  لە  ٤- کەمپەینی پشتیوانی 

سێدارە 
٥- ناوەندی مافی مرۆڤی ئەحواز 

٦- کەمپەینی چاالکانی بلووچ 
٧- ناوەندی هاوپشتی ئێرانیان 

٨- ناوەندی چاالکانی مافی مرۆڤی کوردستان 
٩- کەمپەینی پارێزگاری لە بەندکراوانی سیاسی و مەدەنی 

دانش شەهباز
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ئاماژە: کە دەگوترێ ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ئەو  زۆری  بەشی  ــدووە،  ــن زی کۆمەڵگەیەکی 
زیندوویەتیە بۆ کۆمەڵگەی مەدەنی و گەشەی 
لە  بەشە  ــەو  ل کۆمەاڵیەتییەکان  بــزووتــنــەوە 
بزووتنەوە  تایبەتمەندیی  دەگەڕێتەوە.  ئێراندا 
کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان لــە کــوردســتــان چــیــن و 
کۆسپەکانی بەردەمی کامانەن؟ "کوردستان" بۆ 
تەتەڵەی ئەو بابەتە و کۆمەڵە سەرنجێکی دیکە 
دیمانەیەکی  کۆمەاڵیەتییەکان  بزاوتە  لەسەر 
لەگەڵ بەرێز "وریا ژیان" پێک هێناوە. مامۆستا 
وریا ژیان ناوی خوازراوی یەکێک لە چاالکانی 

مەدەنیی کوردستانە.

بکەینە  پرسیارە  ئەو  با  وریا  مامۆستا 
دەروازەی باسەکەمان کە کۆمەڵگەی مەدەنی 
جۆرە  چ  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  و 
پێناسە  چۆن  و  کۆمەاڵیەتین  دیاردەیەکی 

دەکرێن؟
هەناوی  لــە  کۆمەاڵیەتییەکان  بــزووتــنــەوە 
کۆمەڵگەی مەدەنییەوە هەڵدەقوڵن. بە ڕوانینێکی 
لە  لقێکن  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  دیکە 
جــۆری  و  ــووران  گـ و  مــەدەنــی  کۆمەمەڵگەی 
لەم  بەتایبەت  چاالکییەکەیان  و  بیرکردنەوە 
دوو دەیەی ڕابردوودا؛ پێوەندی ڕاستەوخۆی 
جیهانی بوون  هەیە.  بەجیهانی بوونەوە  دەگەڵ 
ئەوەیکە  بۆ  بەهێز کردوە  کۆمەڵگەی مەدەنیی 
باش  جێگرەوەیەکی  ببێتە  مەدەنی  کۆمەڵگەی 
پێی  ئــەوەی  هەر  یان  سیاسی  کۆمەڵگەی  بۆ 
شیوەیەکی  بە  حکومەت-دەوڵەت.  دەگوترێ 
گشتی کۆمەڵگەیەک کە سەندیکا، ئەنجوومەن، 
ــەزراوەی  ــ دام و  ڕێــکــخــراوە  و  یەکیەتییەکان 
لەسەر  کاریگەرییان  و  چاالکن  تێیدا  سڤیل 
ــی حــکــوومــەتــەکــان  ــردن ــاســەت ک جــــۆری ســی
زیندوو  و  بەهیز  کۆمەڵگەیەکی  وەک  هەیە، 
کۆمەاڵیەتییە  چاالکییە  ئــەو  دەکــرێــن.  پێناسە 
ئاشیخوازانە  شــێــوەی  بــە  کــە  خۆبەخشانە 
لە  بــەرگــری  خــۆیــانــن،  ئامانجەکانی  ــەدوای  بـ
بەشێوازی  یــان  دەکــەن  خۆیان  خواستەکانی 
ــڕن دەبنە  ــ ــی دەردەبـ ــەت ــاڕەزای ن جــۆربــەجــۆر 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان کە ئەمە قۆناغێکە 
کۆمەڵگەی  لەبەرامبەر  مەدەنی  کۆمەڵگەی  لە 
ســیــاســیــدا. بـــزووتـــنـــەوە کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان 
بەودا  کە  کۆمەاڵیەتین  کاریگەری  دیاردەیەکی 
کۆمەڵگە  داواکارییەکانی  و  دەتوانرێ خواست 
بگەن،  جــۆراوجــۆرەوە  شەبەنگی  و  چین  بە 
هۆکارەکانی  پڕکاریگەرترین  لە  یەکێک  کەواتە 
مۆدێڕن  کۆمەڵگەی  لە  گۆڕانکاری  و  ئاڵوگوڕ 
دەبێتە بزوتنەوە کۆمەاڵیتییەکان کە دەکرێ بە 
یان  کۆمەڵگە  خواستی  لە  لێی  کەڵک وەرگرتن 

بەشێک، چینێک بگەین. 

ــەوە  ــنـ ــزووتـ ــی دیـــکـــە، بـ ــەک ــاســەی ــن ــێ بـــە پ
کۆمەاڵیەتییەکان جۆرێک ئاکاری کۆمەڵگەن کە 
لەنێوان پێوەندی هاوبەشی نێوان تاکەکانی نێو 
کۆمەڵگە پێک دێن. ئاکاری گشتی، واڵمدانەوەی 
بەشێک لە خەڵک )کۆمەڵگەی مەدەنی( لەهەمبەر 
کۆمەاڵیەتییە  دیــاردە  ئەم  تایبەتە،  ڕەوشێکی 
هەڵسوکەوتی  و  بۆروکراتیک  ئاکاری  لەنێوان 
تایبەتمەندییە  بەو  هەڵدەکەوێت  شۆڕشگێڕانە 
دووهــەم  لــەوەی  و  کەمتر  یەکەم  لــەوەی  کە 
زیــاتــر ڕێــکــخــراوتــرە و خــەڵــک بــەم شــێــوازە 

بەدوای ئامانجەکانی خۆیانن.

هۆکار  ڕابـــردوودا  دەیــەی  دوو  لەماوەی 
سەرهەڵدانەکان  سەرەکیی  ئەنگیزەی  و 
ئایا  بــوونــە،  چ  کوردستان  و  ئێران  لە 

جیاوازییان لەتەک یەکتر هەبووە؟
و  عــــێــــراق  و  ئــــێــــران  شـــــــەڕی  دوای 
هاتنەسەرکاری ئاغای ڕەفسەنجانی، حکوومەت 
ئابووری  بە ڕەچاوکردنی سیاسەتی دابەزینی 
دوای شەڕ و هەڵکشانی هەاڵوەسانی ئابووری 
لەو سۆنگەیەوە  بوو.  زۆر  قەیرانێکی  تووشی 
هات.  بۆ  گوشاریان  و  تەنگانە  کەوتنە  خەڵک 
هەر ئەمە بووە هۆی شکڵ گرتنی یەکەم بزووتنە 
کۆماری  دامــەزرانــی  دوای  جەماوەرییەکانی 
خەڵک  مــەشــهــەد  شــارەکــانــی  لــە  و  ئیسالمی 
هەاڵوسانە  و  گرانی  هەمووە  ئــەو  لەهەمبەر 
دەیەی  کۆتاییەکانی  لە  دەربڕی.  ناڕەزایەتییان 

بە  بــزووتــنــەوەکــان  لە  نــوێ  حەفتا وەرزێــکــی 
هاتنەئارای چاالکیی خوێندکارانی زانکۆ دەستی 
ــەی دوای  پێ کرد. ساڵی ١٣٧٨ ئەو ڕووداوان
بووە  دا  ڕوویان  "سالم"  ڕۆژنامەی  داخستنی 
تاران  زانکۆی  ناڕەزایەتیی خوێندکارانی  هۆی 
کەوتەوە.  لێ  دانشگاه"ی  "کــوی  ڕووداوی  و 
سەرۆک کۆماریی  هەڵبژاردنەکانی  دوای  لە 
موهەندیسی کردنی  و  گــزی  و   ١٣٨٨ ساڵی 
بــــــراوە ڕاگـــەیـــانـــدنـــی  ــان و  ــەکـ ــژاردنـ ــبـ ــەڵـ هـ
ــژاد، ڕەوتـــێـــکـــی ڕاســتــەقــیــنــەی  ــەدی نـ ــمـ ــەحـ ئـ
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان دەستی پێ کرد کە 
بە بزووتنەوەی سەوز ناوبانگی دەرکرد. بەاڵم 
بزووتنەوەیە  ئەو  نیوێک  و  ساڵ  نزیک  دوای 
بە گرتن و کوشتن و هەاڵتنی خەڵک لە زێد و 
نێشتمانی خۆیان بەتوندی سەرکوت کرا. دوایە 
بزووتنەوە  دەیــەی  نــەوەد کە  دەیــەی  دەگەینە 
داخوازییەکان  ئەمجارە  بوو.  کۆمەاڵیەتییەکان 
نەمابوو  پێشوو  وەک  ئیدی  داواکارییەکان  و 
و ڕادیکاڵتر ببوون، هۆکارەکەشی بۆ گوشارە 
ئابوورییەکان، داخرانی زیاتری کەشی ڕەخنە، 
...دەگـــەڕایـــەوە.  و  گــرانــی  بێهیوایی،  هەستی 
درووشمەکان  ســەوز  بــزووتــنــەوەی  لە  ئەگە 
یا "دەنگی من  ئەمانە بوون: "دەنگی من کوا؟" 
بدەنەوە"، لە خەزەڵوەر و بەفرانباری ١٣٩٦ و 
ســەرەوەی  ئاستی  ڕێک  درووشمەکان   ١٣٩٨
خەڵک  و  ئامانج  کــردە  سیاسیی  دەســەاڵتــی 
بەتێکڕا دەیانگوت: "نەمان بۆ دیکتاتۆر"، "مەرگ 
ڕوحــم  لوبنان  نــە  غـــەززە  "نــە  خامنەیی"،  بــۆ 
ناڕەزایەتییانە  ئــەم  هەرچەند  ئــێــران"!  فیدای 
و  مانگرتن  ســـەوز؛  بــزووتــنــەوەی  لــە  بێجگە 
ماموستایان  کرێکارەکان،  ناڕەزایەتی دەربڕینی 
و خانەنشینان و... ناچنە خانەی بزووتنەوەکان 
و مانای ڕاستەقینەی بزووتنەوەیان لە بواری 
تیۆرییەوە نییە؛ بەاڵم هەموو ئەو ناڕەزایەتییانە 
لە بواری ویست و داخوازییەوە دەتوانین بڵێین 
بە  بزووتنەوەیەکی  وەک  دەکرێ  و  هاوبەشن 

خواست و ویستی هاوبەش بناسرێن.
بکەم  پێ  ئاماژەی  دەبێ  کە  دیکە  بابەتێکی 
ــوون بە  ئــەوەیــە کــە، ئــەم ڕابــوونــانــە بـــەرەو ب
ئەمانە  دی  واتایەکی  بە  و  دەچــن  بزووتنەوە 
بەربزووتنەوەن، کۆمەڵگەی ئێران بەرەو ئەوە 
دەڕوا قۆناغی بەربزووتنەوەکان بۆ بزووتنەوە 
سەرتاسەرییەکان تێپەڕێنێ. ئەنگیزەی زۆربەی 
بەتایبەت  ناڕەزایەتییانەش  ئەو  زۆری  هــەرە 
ــردوودا پــرســی بــژیــوی  ــ ــ ــە چــەنــد ســاڵــی ڕاب ل
ژیان، ئابووری و خواستە سیاسییەکانە، واتە 
دێموکراتیک،  پلۆرالیزمی  نیزامێکی  هەبوونی 
لە  خــۆی  نوێنەرانی  ــە  ــازادان ئ بتوانێ  خەڵک 
هەر نەتەوە و ئەتنیکێک بێ هەڵبژێری و داوا 
ڕەواکانی لەالیەن حکومەتەوە لەبەرچاو بگیرێن 

تایبەتمەندییەکانی  لە  هەروەها  وەرگیرێن.  و 
ــامــاژە بـــەوە بکەین کــە نــزیــک بە  ــی ئ ــوان دەت
ــەو نـــاڕەزایـــەتـــی و مــانــگــرتــن و  هـــەمـــووی ئـ
نیشانەی  کرد  پێ  ئاماژەمان  کە  ڕابوونانەی 
لەگەڵ  خەڵکە  دژایەتیی  و  بێزاری  ئــەوپــەڕی 
بەشی  بۆروکراتیکە.  سیستەمە  ئەو  و  ڕێژیم 
ــە لــە شــێــوازی  ــەوان ــەو جــوواڵن هــــەرەزۆری ئ
ــی کــەڵــک وەردەگـــــرن لە  ــەدەن نــافــەرمــانــیــی م
و  نیزامییەکان  هێزە  هەڵسوکەوتی  حاڵێکدا 
ــروزەنـــگ و  زەبـ بــەتــونــدتــریــن شــێــوە  پۆلیس 
دەفــرایــەتــیــی  لــە  دراوە  هـــەوڵ  و،  ســەرکــوتــە 
زیاترین  و  باشترین  کۆمەاڵیەتییەکان  ڕایەڵکە 
کەڵک وەربگیردرێ. لە هەندێک حاڵەتیشدا چینە 
جۆراجۆرەکانی وەک ماموستایان و کرێکاران 
پشتیوانییان لە دواخوازییەکانی یەکتر کردووە 
هێمایانە  ئەم  دەڵێن  پێمان  هەموو  ئەمانە  کە 

بەرەو بزووتنەوەیەکی هەمەالیەنەمان دەبا. 
 جیا لەم ناڕەزایەتییانە کە بەشێوەیەکی گشتی 
کوردستان  لە  کرد،  باسمان  ئێران  ئاستی  لە 
دامەزرانی  لە سەردەمی  و  لە سەرەتاوە  هەر 
و  نــاڕەزایــەتــی  ئــێــرانــەوە  ئیسالمیی  ڕێژیمی 
ناوەند  زۆریی  و  زوڵم  لەبەرامبەر  ڕاوەستان 
و لەبەرچاو نەگرتنی مافی گەلی کورد )هەڵبەت 
هەموو گەالنی دیکەش( بە شێوازێکی سیاسی 
چوار  لە  باس  بمهەوێ  ئەگە  هەبووە.  بوونی 
شوانە  کــوژرانــی  باسی  دەبــێ  بکەم،  نموونە 
ســەیــدقــادری بــکــەم لــە ســاڵــی ١٣٨٤ کــە ئەم 

هات.  ــەدوودا  ب خەڵکی  دژکـــردەوەی  جینایەتە 
ناڕەزایەتییەکان لە مەهاباد دەستی پێ کرد و 
شار و ناوچەکانی دەوروپشتی گرتەوە و بەرەو 
بزووتنەوەی سەرتاسەری کوردی دەچوو، کە 
بەتوندترین شێوازی مومکین سەرکوت  دیارە 
ئەم ڕووداوانە  بەاڵم خەڵکی کورد دوای  کرا. 
ــە ڕۆژی ٢٢ی  ل ــاوەی چــەنــد ســاڵــێــک  ــ م ــۆ  ب
بازاڕیان  سەرتاسەریی  مانگرتنی  پووشپەڕ 
ڕادەگەیاند، هەم بە نیشانەی ڕێزگرتن بۆ گیانی 
جۆرێک  هەمژی  و  قاسملوو  د.  شەهید  پاکی 
تیرۆرە  ئــەو  هەمبەر  لە  ناڕەزایەتی دەربڕین 
ناڕەزایەتییەکانی   ١٣٩٤ ساڵی  لە  دەوڵەتییە. 
لەهەمبەر خۆکوشتنی  تارا"  "هوتێل  بە  ناسراو 
"فەریناز  بــەنــاوی  هوتێل  کارمەندی  کچێکی 
و  کرد  پێ  دەستی  مەهاباد  لە  خوسرەوانی" 
ڕۆژ  چــەنــد  و  گــرتــەوە  دیکەشی  شــارەکــانــی 
بەردەوام بوو. یان دوای هێرشی مووشەکیی 
لە  پاسداران بۆ سەر قەاڵی دێموکرات  سپای 
١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧، دوای چوار ڕۆژ لەسەر 
بــزووتــنــەوەی  و  مــەدەنــی  کۆمەڵگەی  داوای 
شارەکانی  زۆربـــەی  خەڵکی  کــورد  سیاسیی 
و  داخست  بــازاڕیــان  و  دووکـــان  کوردستان 
قیزەونە  کــارە  بــەم  نــاڕەزایــەتــی  نیشانەی  بە 
هەموو  تایبەتمەندی  و  ئەنگیزە  گرت.  مانیان 
جووڵەکانی کوردستان بۆ پرسە سیاسییەکان 
دەگــەڕێــتــەوە، واتــە کــورد خــوازیــاری ئــازادی 
مەبەستەش  ئــەو  بۆ  و  خۆیەتی  مافەکانی  و 
تێ دەکۆشێ. ئەمە لە هەموو بۆنەکانی تەنانەت 
سااڵنەش وەک نەورۆز دەردەکەوێ و دەبینین 
هێنانەئارای  بۆ  دەرفەتێک  هەموو  خەڵک  کە 

ویستی ڕەوای خۆیان دەقۆزنەوە.

ئاماژەت  جەنابت  باسانەی  لــەم  جیا 
مانای  و  بەشداری  ڕادەی  ئایا  کردوە،  پێ 
دوو  ئــەم  و  ــووە  ب چەند  هەتا  بــەشــداری 
ئێلێمانە لەنێو بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 

کاریگەرییان هەبووە؟
بۆ  بــەشــداری  ئاستی  و  ڕادە  سرووشتییە 
کۆمەاڵیەتییەکان  بــزووتــنــەوە  ئامانجەکانی 
سەرەتا  سەرکەوتنە.  گرنگەکانی  هۆکارە  لە 
دەبێ "سەمەنەکان" )ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی 
چینی  و  ڕووناکبیر  ڕاگەیاندنەکان،  مەدەنی(، 
لــەنــێــو خەڵکدا  ئـــەو ڕوحــیــیــەتــە  هــەڵــبــژاردە 
کــۆمــەڵــگــەوە،  نــاخــی  بیبەنە  و  ســـەر  ــە  ــەرن ب
-جگە  دەیبینین  ئێستا  ئێمە  ئــەوەی  بەداخەوە 
قۆناغێ  لە  کە  نەبێ  ســەوز  بــزووتــنــەوەی  لە 
جۆراوجۆردا چەند میلیۆن کەسی هێنایە سەر 
شەقام- ڕادەی بەشداری مەخابن ئەوەندە کەمە 
هێزە سەرکوتکەرەکان خێرا کۆی دەکەنەوە و 
خەڵکیش  بەشداریی  مانای  دێنن.  پێ  کۆتایی 
ناخی  کە چۆتە  ترس  وەک  هۆکارگەلی  لەبەر 
لە  ترسە  ئەو  جا  خەڵک  هەناوی  و  کۆمەڵگە 
گرتن، کوژران، شەڕی نێوخۆیی، دابەش بوون 
و  هاوبەش  وێژمانێکی  نەبوونی  هەروەها  و 
جێگرەوەیەکی ڕاستەقینە بۆتە خۆرە و ڕەنگبێ 
مانای بەشداری لە ئاستێکی کەمدا وێنا بکات. 
کۆمەڵگەی  هەنووکە  ڕێژیم  باشی  بەختی  لە 
مەدەنی، بزووتنەوە سیاسییەکان و بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان بە شێوەیەکی گشتی لەوپەڕی 
نێوخۆیی،  کێشەی  پەرش وباڵوی،  پاسیڤیسم، 
دژایەتی بۆچوونی یەکتر و پرسی ئەتنیکەکان 
یەکیەتی  بــۆ  لەمپەڕێک  بۆتە  ئەمە  ــە.  ــ و...دای
حاڵە  بەو  الیەنەکان  و  خەڵک  یەکگرتووی  و 
نییە. بۆ  بــراوەی مەیدان  لە ڕێژیم کەس  جگە 
گەیشتن بە ئامانجەکانمان النیکەم دەبێ ١٥٪ی 
ئەو ڕێژەیە  لە مەیداندا بن و مانەوەی  خەڵک 
دەکــا.  کــورت  ڕێژیم  تەمەنی  شەقامەکان  لە 
بەاڵم هەتا گەیشتن بەم ڕێژەیە ڕەنگبێ ماوەی 

زۆری مابێ.

جەنابت  کاروچاالکییانەی  ئەو  بەپێی 
باسی  هەندێک  دەیکەن  و  هەتانە  لەناوخۆ 
بزووتنەوە  لەهەمبەر  خۆتان  ئەزموونی 

کۆمەاڵیەتییەکان بکەن.
بە سەرنجدان بەوەیکە کار و چاالکییەکانی 
بــەردەوام  بەوحاڵەش  بەاڵم  سنووردارە  ئێمە 
گەلەکەماندا  داخوازییەکانی  و  ویست  بەدوای 
بووین. ئەو داوا ڕەوا سیاسیی و کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و کولتوورییەی هەموو گەلێک دەبێ 
یاسا  ڕێگای  بە  داوە  هــەوڵ  ــان  زۆرم هەیبێ، 
بنەڕەتی  یاسای  بڕگەکانی  و  بەند  بەپێی  و 
پێی  ئــەوەی  پیش،  بچینە  ئیسالمی  کــۆمــاری 
بەاڵم مەخابن  یاسا  لە چوارچێوەی  دەگوترێ 
ناکەن!  دەگەڵمان  خۆشیان  یاسای  هەربەپێی 
دەیان  بنەڕەتی  یاسای  ٢٧ی  ــاددەی  م بەپێی 
بەمەبەستی  ڕێپێوانێک  داوە  هەوڵمان  جــار 
نــەبــووە  بـــەاڵم  بــخــەیــن  ــۆر وەڕێ  ــۆراوجـ جـ

ئەنجامێکی  ...هــیــچ  و   ٢١  ،١٥ مادەکانی  یــان 
نەبووە. بەاڵم بەخۆشییەوە لە هەموو شارێکی 
کوردستان خەڵک ئۆگری کار و چاالکییەکانمانە 
و بەردەوام پشتیوانیمان لێ دەکەن و هاوکار 
جار  چەندین  بۆخۆم  من  یارمەتیدەرمانن.  و 
و  سپا  ئیتالعاتی  ئیدارەی  هێزەکانی  لەالیەن 
ئیتالعاتی سیاسی گیراوم و بانگ کراوم بەاڵم 
و  بــووە  خەت  لەسەر  بۆم  کۆمەڵگە  و  خەڵک 
خەڵک  هەوڵی  ــوون.  ب پشتیوانمان  ــەردەوام  بـ
هێز  یەکگرتوویی  و  یەکیەتی  هێنانەدیی  بۆ 
بۆ  ناڕەزایەتییەکان  ڕاکێشانی  و  الیەنەکان  و 
سەرشەقام جێگای ڕێز و سپاسە. لە دوایەمین 
)٢٦ی جۆزەردانی  مامۆستایەکان  ناڕەزایەتیی 
و  ژیـــان  بــژیــوی  ــی  ڕەوشـ لەهەمبەر   )١٤٠١
وەدیهاتنی  بۆ  هــەروەهــا  خۆیان  ڕێکخراویی 
ئامانجەکانی ماددەی ١٥ و خوێندن بە زمانی 
دایکی لە شاری سەقز )هەڵبەت لە زۆر شاری 
دوو  ئەم  مامۆستایەکان  درووشمی  دیکەش( 
دێرە بوو "چاکە هەموو ڕابین... هاوڕێ وەرە 
هاوڕا بین". خەڵک لە سەرشەقام بەپێچەوانەی 
یەکیەتی  بە  نایەکگرتوو  ئاڵۆز و  ئۆپۆزسیۆنی 
دەکرد.  خۆیان  خواستەکانی  داوای  تەبایی  و 
لە سەرشەقام  دەزانین گۆڕانکاری  هەموومان 
دەکــرێ؛  ناڕەزایەتییەکان  بــەردەوام بــوونــی  و 
هەڵبەت هەرچەند حەشیمەت زیاتر بێ تێچووی 

کۆکردنەوەی زیاتر دەبێ.

ئایا ئەو جۆرە بزووتنەوانەی بەشێوەیەکی 
گشتی بەبێ لیدەر و سەرکردایەتیی تایبەت 
ڕێک دەخرێن، دەتوانن بە ئامانج و ئاکامی 

خۆیان بگەن؟
سرووشتییە بزووتنەوەی بەبێ سەر ناتوانێ 
جیا  خەڵک  بگا،  خۆی  بەرزەکانی  ئامانجە  بە 
لە ئۆپۆزسیۆنی ئاڵۆزی پڕ دەعییە، لە دەوری 
ژینگەیی،  سێنفی،  دامـــــەزاروە  و  ڕێــکــخــراو 
و...  سیاسی  زمــانــی،  کرێکاری،  کــولــتــووری، 
دەوری  لە  یــان  دەبێتەوە  کۆ  واڵت  نێوخۆی 
جۆری  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  کەسایەتییەکان 
لە  و  دەبێتەوە  کۆ  بیرکردنەوەی  و  ڕوانــیــن 
پێکهاتەگەرایانە  هەوڵی  دەرفەتێکدا  هەموو 
دواکەوتوو  الیەنی  نێوەدا  لەم  هەڵبەت  دەدا. 
گوشاری  لەبەر  دێموکراتیکەکان  بەها  دژە  و 
پەشیمان بوونەوەی خەڵک  و  زۆری دەسەاڵت 
بۆ ڕابردووی خۆیان بەناوی سەڵتەنەت بوونی 
ــە کــەڵــکــاژۆ وەردەگـــرێ  ــەم ڕەوشـ هەیە کــە ل
ناڕەزایەتیی  شەپۆلی  ســـواری  دەخـــوازێ  و 
ئەم  بــێ،  وەزاڵــەهــاتــووە  خەڵکە  لــەو  هەندێک 
و  ئێران  پەراوێزی  لە  دیاریکراوی  بە  الیەنە 
بەتایبەت لەنێو کوردان هیچ جێگە و پێگەیەکی 
مەزنەکانیش  و  ناوەند  شارەکانی  لە  و  نییە 
بەدیل. هەروەک  ببێتە  نین خێرا  ئەوەندە زۆر 
ڕێژیمی  لەداخی  خەڵک  لە  بەشێک  کرد  باسم 
کوڕی  و  دەڵێنەوە  درۆشمانە  ئــەو  مــەالکــان 
شا لێی بووەتە ڕاستی و پێی وایە ئیدی ئەوە 
دەکەسییە  چەند  درووشمە  چەند  بەو  خەڵک 
ئەو  واتــە  الپەسندە!  باپیریان  و  باب  و  خۆی 
دژکردەوەی خەڵکیش هەر جۆرێک ناڕەزایەتی 
و  واڵتە  گشتیی  ڕەوشی  هەمبەر  لە  دەربڕین 
ئیسالمی  ڕێژیمی  دەستەاڵتدارانی  دژایەتی  بە 
هـــەرەزۆری  بــەشــی  دەکـــەن، خواستی  ئـــەوە 
خەڵک نیزامێکی دێموکراتیکی ناموتەمەرکزە و 
من دڵنیام لە داهاتوودا و بە درێژەپێدانی ئەو 
ڕەوتە ناڕەزایەتییە بۆخۆی سەرکردە و ڕێگای 
خۆی دەبینێتەوە. هەڵبەت لێرەشدا کوردستان 
لەگەڵ باقی ناوچەکانی ئێران جیاوازی هەیە و 
بە سەرنجدان بەو هەمووە خەبات و تێکۆشانە، 
تەنانەت  و  و سەرکردایەتی  ڕێبەری  نەبوونی 
و  ناکەوێ  بەرچاو  تەکووزمەند  ڕێکخراوێکی 
ئەو  و  هەیە  بوونیان  پێویستییانە  ئەو  هەموو 
حیزب و ڕێکخراوانە هەرکامیان بەپێی سەنگ و 
وەزنی خۆیان پێگەی کۆمەاڵیەتیی خۆیان هەیە. 
هێمایی  بەشێوەی  و  کوردستان  لە  ئێستاش 
کرماشان،  وەک  کــوردســتــان  لــە  شــار  چــەنــد 
سەنگەری  بوونەتە  سەقز  و  مــەریــوان  سنە، 
و  بزووتنەوەکان  سەرتاسەری  و  ســەرەکــی 
و...  ڕێکخراوەیی  سنفی،  نەتەوەیی،  بواری  لە 
کوردستاندا  لــە  دەجــووڵــێــتــەوە.  فرەچاالکانە 
ئالتێرناتیوەکە دیارە، خەڵک بەرنامە و ئامانجی 
حیزبەکانی خۆیانیان قبووڵە، گەیشتن بە ئامانج 
و  تێکۆشانە  و  خەبات  و  هیوایە  بە  پێویستی 

هەرچەندە سیاسەت و دیپلۆماسی نێودەولەتی 
دەبێ  کۆتاییدا  لە  بەاڵم  هەیە  بەرچاوی  ڕۆڵێ 

باوەڕمان بە سەرکەوتن هەبێ.

ئاڵنگاری و کێشە و کۆسپەکانی سەرەکی 
بەردەم بزووتنەوەکان لە چیدا دەبینن؟

دەبێ  جیاوە  ڕوانینی  دوو  بە  پرسیارە  ئەم 
لە  یەک وەک چاالکێکی کورد  بدرێتەوە،  واڵم 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، دوو وەک کەسێک کە 
کوردستان  لە  دەژیــت.  ئێراندا  جوغرافیای  لە 
لەبەر ڕەوشی تایبەتی نێوخۆ، کێشە و گرفتی 
بژیوی ژیانی خەڵک، نەبوونی پشتیوانیی ماڵی، 
هزری، بەرهەمهێنانی بیرۆکەی نوێ و بەڕۆژ 
و زانستی لەوانە گرنگتر نەبوونی یەک گوتاری 
کاریگەرە  هــێــزە  یەکگرتوویی  و  یەکێتی  و 
و  کێشە  مەزنترین  دەکرێ وەک  کوردییەکان، 
کۆسپەکانی بەردەم بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
پێناسە بکرێن. لەالیەکی دیکەشەوە سەرکوتی 
بێبەزەییانە، گرتنی بەکۆمەڵی خەڵک، هەرەشە 
و نەبوونی تەشکیالتێکی بەهیز بۆ ڕێکخستنی 
جددییەکانی  ئالنگارییە  لە  بزووتنەوانە  ئــەم 
و  ئێرانیشدا  نێو  لە  ڕۆژهەاڵتن.  بزووتنەوەی 
جەماوەری  هێزێکی  وەک  ناوەند  لە  بەتایبەت 
بەجووڵە، ترس لە شەڕ، ترس لە دابەشبوونی 
هەاڵتن  و  ئەشکەنجە  و  گرتن  لە  ترس  ئێران، 
لەوانەش  و  پشێوی  لە  تــرس  تــەرکــەواڵت،  و 

و چەند  هاوبەش  وێژمانێکی  نەبوونی  گرنگتر 
ــەک کــۆکــردنــەوەی  بــەرەکــی بــۆ لــە دەوری ی
دەتوانم  جــۆراوجــۆرەکــان،  شەبەنگە  هەموو 

ئاماژە بکەم.
بلێم بەگشتی خەڵکی  هەڵبەت دەبێ ئەوەش 
بوونە  نامۆیی"  "لەخۆ  جۆرێک  تووشی  ئێران 
وەک ئەو پێناسەیەی مارکس دەیکا بەو جۆرە 
ئابووری  ئاڵۆزیی  لەبەر  کۆمەڵگە  تاکی  کــە، 
لە  فەرهەنگییەکان  و  کۆمەاڵیەتی  کیشە  و 
و  کــەوتــوونــەتــەوە  دوور  خۆیان  سرووشتی 
کرێ  نموونە  بۆ  لەخۆنامۆیی.  گەیشتوونەتە 
منداڵ،  ــان،  ــ دەواودەرم دووکـــان،  خانووبەرە، 
خێزان، بیمە، خواردن و خواردنەوە و هەموو 
بازار بە گشتی تێچوویەکی ئەوەندە زۆر بووە 
کردوە  زیادی  ئەوەندە  کەلوپەلەکان  نرخی  و 
خەڵک لەبەر دەردی خۆی ئاگای لە هیچ نەماوە 

و توانای بیرکردنەوەی لێ ستێندراوە.

کە  هەیە  قسەیەک  دواپــرســیــار.  وەک 
بە  نــاوەنــد  کۆمەڵگەی  هەتا  دەگــوتــرێ، 
شێوەی گشتی هەڵنەستنەوە، پەراوێز وەک 
ئەتنیکە جۆراوجۆرەکان هەڵوێستیان نابێ. 
هەبوونی  ئێران  لە  ئایا  ڕاستە؟  ئەمە  ئایا 

ئەو هەمووە جۆراوجۆرییە هەڕەشەیە؟
من لەگەڵ ئەمەدا نیم، ئەزقەزا پەراوێز زۆر 
شێوەی  بە  ئێمە  چاالکترە،  نــاوەنــد  لە  زیاتر 
ناڕەزایەتیمان  چەندین  ڕۆژانـــە  مامناوەندی 
هەیە کە لە ناوەند بەو باڕستاییە نابینرێ یان 
هەژمونییەی  ئــەو  نــاوەنــد  ئێستا  کەمە،  زۆر 
ــە زۆربــــەی نــاوچــەکــان  پــێــشــووی نـــەمـــاوە. ل
بـــوون و  بەهێز  نــەتــەوەیــیــەکــان  ــەوە  ــن بــزووت
داوای مافی خۆیان دەکەن، هەر ئەو ڕوانینەی 
ئۆپۆزیسیۆنی ناوەند وای کردوە ئەوەی ئێوە 
دەڵێن پەراوێز زۆر بە گوڕوتینتر بێنە مەیدان و 
داوای ڕەوای خۆیان لە شەقامەکان هاوار بکەن. 
هەتاکوو ئێستا ناوەند نەیتوانیوە سیستەمێکی 
دێموکراتیک دابمەزرێنێ کە هەموو نەتەوەکان 
لەم بەشەدا شکستیان  ببیننەوە و  تێدا  خۆیان 
خواردوە، بۆیە پەراوێز بەبێ  گوێدان بە ئەوان 
بوونی جۆراوجۆری  دیارە  دەکا.  کاری خۆی 
دەرفەتە  دێموکراتیکەکان  کۆمەڵگە  لە  ئەتنیکی 
و  توتالیتەر  حکومەتە  لــە  بەپێچەوانەش  و 
نەتەوەکانی  مەگەر  هەڕەشەیە.  دیکتاتۆرەکان 
سیستەمێکی  و  دێــمــوکــراســی  لــە  جیا  ئــێــڕان 
خۆیان  مافەکانی  کە  دادپەروەرانە  حوکمرانی 
دیکەیان  چی  ببیننەوە  تێدا  فێدراڵی  بەشێوەی 
ناوەند  دەبــێ  نییە؟  ڕەوا  ئەمە  ئایا  دەوێ؟ 
ئەوە بسەلمێنێ بۆ گەیشتن بە ڕێگاچارەیەکی 
و  مەشروع  خواستە  بە  ڕێــز  دەبــێ  هاوبەش 
دابنێ،  ئێران  نەتەوەکانی  دێموکراتیکەکانی 
ئێمە و ئەوان  نێوان  بەدڵنیاییەوە یەکگرتوویی 
نەمانی ئەم سیستەمە خێراتر دەکا و هەموومان 

قازانجی لێ دەکەین.

وریا ژیان:

لە کوردستان ئالتێرناتیوەکە دیارە، خەڵک بەرنامە و ئامانجی حیزبەکانی خۆیانیان قبووڵە
دیمانە: ب. کاوان

بۆ  بەربزووتنەوەکان  قۆناغی  دەڕوا  ئەوە  بەرەو  ئێران  کۆمەڵگەی 
بزووتنەوە سەرتاسەرییەکان تێپەڕێنێ. ئەنگیزەی زۆربەی هەرە زۆری ئەو 
ناڕەزایەتییانەش بەتایبەت لە چەند ساڵی ڕابردوودا پرسی بژیوی ژیان، 
پلۆرالیزمی  نیزامێکی  هەبوونی  واتە  سیاسییەکانە،  خواستە  و  ئابووری 
و  نەتەوە  هەر  لە  نوێنەرانی خۆی  ئازادانە  بتوانێ  دێموکراتیک، خەڵک 
لەبەرچاو  لەالیەن حکومەتەوە  ڕەواکانی  داوا  و  هەڵبژێری  بێ  ئەتنیکێک 

بگیرێن و وەرگیرێن

بزووتنەوە  مەدەنی،  کۆمەڵگەی  هەنووکە  ڕێژیم  باشی  بەختی  لە 
سیاسییەکان و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان بە شێوەیەکی گشتی لەوپەڕی 
پاسیڤیسم، پەرش وباڵوی، کێشەی نێوخۆیی، دژایەتی بۆچوونی یەکتر و 
پرسی ئەتنیکەکان و...دایە. ئەمە بۆتە لەمپەڕێک بۆ یەکیەتی و یەکگرتووی 

خەڵک و الیەنەکان بەو حاڵە جگە لە ڕێژیم کەس براوەی مەیدان نییە
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ڕاوچیی ئاناوارزا

عەزیز  مام  ماڵی  بەرەو  بوو،  بەرەبەیان 
دەڕۆیشتین.

ــە گـــەلـــێ جـــــــاران جــێــگــای  ــ مـــاڵـــێـــک ک
زۆر  بــوو.  حیزب  ئەندامانی  چاوپێکەوتنی 
تێدا  تەشکیالتی  کــۆبــوونــەوەی  جارانیش 
دەرکــەی  هەمیشە  گەورەماڵە  ئەو  دەگیرا. 
بەاڵم  بــوو.  ــراوە  ک پێشمەرگەدا  ڕووی  بە 
جیاواز  ئەوێ  بۆ  ڕۆیشتنمان  ئەمجارەیان 

بوو.
زۆر بەزەحمەت توانیم ئەو بڕیارە قورسە 
بدەم. لە دڵەوە ڕاهێنانم بە خۆم دەکرد کە 
چۆن لە ڕستەیەکدا هەواڵەکەی پێ بڵێم، بە 
جۆرێک کە هەم خۆم بەرگەی ئەو خەسارە 
بتوانێ  عەزیزیش.  مــام  هــەم  بگرم  گــەورە 

باری ئەو خەمە قورسە هەڵگرێ.
خاوەن  مــاڵ،  نێو  گەیشتینە  کە  هاوکات 
ژوورەکــە  نێو  هاتە  هەیبەتێکەوە  بە  مــاڵ 
ــە تــونــدی  و بــەخــێــرهــاتــنــی کــردیــن. دڵـــم ب
بێتە  سینگم  لە  بــوو  وەختا  ڵــێــدان،  کەوتە 
وا  دەکرد.  تاوتوێ  زمانم وشەکانی  دەرێ، 
پێ دەچوو زمانم و دڵم پێکەوە ڕاوێژ دەکەن 

نێوانی چیای هەمیتە و ئاناوارزا دەشتێکی 
پان و بەرینە. ڕووبــاری ســاروون ڕێک لە 
جەیهان  چۆمی  تێکەڵی  ــاوارزا  ــان ئ کلکەی 
جەیهان  و  ســـاروون  لــەو شوێنەی  ــێ.  دەب
ڤای وایلی  گــونــدی  تــاکــوو  ــەوە،  ــ دەدەن لێک 
قامیشەاڵنێکی چڕ و پڕە بەناوی ئاقچەساز. 
ئاناوارزا  نێوان هەمیتە و  هەمیشە مەودای 
تەنکە مژێک  ڕۆژ  بــەدرێــژایــی  ڤای وایلی  و 
ئاقچەساز  مــژ  کــاتــانــەی  ــەو  ئ دایـــدەگـــرێ. 
دەتەنێتەوە، وەکوو مژ ناچێ، بەڵکوو دەڵێی 
هــەوادا  لە  کە  خەستە،  و  چڕ  دووکەڵێکی 

پەنگی خواردۆتەوە.
کە جەیهان دەگاتە کزیک گلین، لکێکی لێ 
بەرین  شەقەجۆگەیەکی  دەبێتە  و  دەبێتەوە 
و بە دەوری پەڵە زەوییەکی تەخت و ڕێکدا 
نیمچەدوڕگەیەک  شێوەی  و  لێ دەهاڵێتەوە 
دەنوێنێ  خۆی  ڕێک  ئەوەندە  زەوی  دەدا. 
هــەر دەڵــێــی مــەڕمــەڕی بــریــقــەدارە. خاکی 

دوڕگە تا چاو بڕ دەکا ڕەشی ڕەشە.
شەتاو  بەم  خۆ  مــراوی  و  قاز  جستانان 
ــدا  ــی ــەرزای ــە ب ــەن و ب ــ و جــۆگــەالنــەدا دەک
دەسووڕێنەوە . تەپ وتۆزی رێگاوبان هەتا 
ئەژنۆی ئادەمیزاد هەڵدەکشێ. تەپ وتۆزەکە 
خــەســت و گــەرمــە؛ بــۆ گــەرمــی لــە ئاسنی 
بە  ئاقچەساز  لێواری  دەچێ.  سوورەوبوو 
قامیشەاڵنی تەڕ و تازە و شین و تووسکەدار 
داپۆشراون، کە پێیان دەڵێن: بەردی. بەردیی 
بە  بــەردی  قاوەیی ڕەنگی  السکی   . شین... 
جاڵجاڵووکە   .  ... دەبێتەوە  ئاودا شۆڕ  الی 
و  نەپسێن  ــۆی  پ و  ــان  ت تەنینی  خەریکی 
داوێک  هێندەی  پۆیەکان  و  تان  چەسپۆکن. 
بای  کاتێک  پۆیانە  و  تان  ئەم  ئەستوورن. 
دێ حەلەمیشیان ناگاتێیە و لە جێی خۆیان 
قامیشەاڵنە  لەم  هەنگەکان  هەڵناکەندرێن. 
بە  و  داوە  زێــویــنــیــان  پــــوورەی  شــیــنــەدا 
سەریانەوە دەسووڕێنەوە. هەر هەنگێک بە 

قەڕا مێروویەک دەبێ و نابێ. 
لە قەراغەکانی ئاقچەساز ئینسان ناتوانێ 
خانوو ساز بکا، بێتوو سازیشی بکا لەبەر 
ــاژاراوی  ن و  ژاراوی  مێشوولەی  تەوژمی 
حەیاتی ڕەشی لێ دەبڕێ. بە هۆی پێوەدانی 
ئەم مێشووالنە مرۆڤ دوای چەند رۆژێک 
لە  دەمـــرێ. هەرچەندە  ــرێ و  دەگ مــەالریــا 
دەوروبەری ئاقچەساز هێندێک ئاوایی هەن، 
پەنجا  لــە  دانیشتووانیان  ژمـــارەی  کەچی 

کەس تێ ناپەڕێ.
هەر چوار وەرزەی ساڵ دەستە ڕەق و 
ڕەشەکانی بە گەرما و سەرما ڕووت وقووت 
بوون. جستانان و هاوینان پاپۆڕەکەی، کە 
دوو سەوڵی هەبوو دەیئاژاوت و تاوی دەدا 
و بۆ ڕاوەماسی ڕووی دەکردە ئاقچەساز. 
لە  کە  و چۆمەڵەی  جۆبار  ئەو  بۆ  دەچــوو 
ــاران  ــ ڕووبــــاری جــەیــهــان دەبــــۆوە. زۆرج
ــە ڕاو  ل پـــاش دوو حـــەوتـــووش  تــەنــانــەت 
نەدەگەڕایەوە. زۆرترین ماوەی دیار نەمانی 

کە چۆن بەرامبەر باوکێک ڕاوەستن و پێی 
کە  باوکێک  بــووە.  شەهید  کوڕەکەت  بڵێن 
سەدان  ڕوخساریدا  لە  دەتوانی  بەئاسانی 
کۆماری  پێشمەرگایەتیی  ژیانی  الپــەڕەی 
کوردستان بخوێنیتەوە، باوکێک کە بە مانا 
کەسێکی چاالکی ساڵەکانی ٤٧ - ٤٦ بووە.

کات و زەمان الی من ڕاوەستابوو، بەاڵم 
دیسان  عەزیز  مام  ورەی  لە  پڕ  دەنگی  بە 

چرکەکانی زەمان کەوتنەوە خول لێدان.
- هاوڕێیان بەخێر بێن، چی بووە؟ بۆچی 

وا مات بوون؟
بــوو ڕوخــســاری من و هاوڕێکانم  دیــار 
گەیاندبوو.  عەزیز  مام  بە  شتێکیان  هەمو 
کۆتایی  زمانم  ئیدی مشتومڕی دڵ و  بۆیە 

پێ هات.
- نیگەران مەبە مام عەزیز، شتێکی وا نییە 
کوڕەکان لە چاالکیێکدا کەوتوونە کەمین و 

ڕەسووڵ بریندارە.
ــوو کـــە هــەرگــیــز  ــت بـ ــ دیــمــەنــێــک دروسـ
فەرماندەیەکی  دیمەنی  ناکەم.  فەرامۆشی 
چیا  وەک  پێشەوە.  هاتە  هەنگاوێک  دێرین. 

ــەری دەگــەیــشــتــە ســێ حـــەتـــوو. دوای  ســ
بە  و  دێنا  ڕاو  لە  وازی  یــەک دوو حەوتوو 
و  ــوڕاوی  ق و  چڵکن  داشکاوی   قەاڵفەتێکی 
شەکەتەوە دەگەڕایەوە ماڵ. ژنەکەی لە دەم 
جلەکانی  دەکرد  ناچاری  دەرگا  الشیپانەی 
داکەنێ، ئینجا ڕێگەی دەدا بچێتە ژوورەوە. 
ــاوا بــەڕووتــی و بــێ ئــەوەی جلێک  هــەر ئـ
پێخەفەکەی  تەنیشت  لە  خــۆی  بــەر  بکاتە 
جێگەوبانەکەی  تــاکــوو  ڕادەوەســـتـــا  ڕەق 
خۆی  مـــردوو  وەک  ئینجا  ڕادەخـــــرا،  بــۆ 
و  بێ چورتە  و  پێخەفەکەی  نێو  دەخــزانــدە 
بێ هەست وخوست لێی ڕادەکشا. دەسبەجێ 
خەو دەیبردەوە. شەو و ڕۆژێک بەم شێوەیە 
دەخەوت. ئێوارەی ڕۆژی دووهەم لە خەو 
هــەڵــدەســتــا و تــاوێــکــی خـــۆش چــاوەکــانــی 
دەهاتە  پێخەفەکەی  لە  پاشان  هەڵدەگلۆفی، 
ئینجا  و  دەخـــــوارد  چـــای  و  نـــان  و  دەر 

چەکەکەی خاوێن دەکردەوە...! 
بۆ جارێکی تر لە ڕاو گەڕابۆوە و خەوێکی 
مابوو  کاتژمێری  پێنج  بردبوویەوە.  قورس 
ژوورســەری  لە  خێزانی  هەڵستێ.  خەو  لە 
دانیشێتە  کرد  ناچاری  و  گرت  دەستەکانی 
سەر قوون و تێی ڕاخوڕی و گوتی: مووسلۆ! 
ئەوە  مناڵەکەمان  حــەوا!  هەستە  مووسلۆ! 

دەمرێ! مووسلۆ !"
مووسلۆ وەک  بــەردا.  دەستەکانی  دواتــر 
جێ وبانەکەی.  نێو  کــەوتــەوە  ــەک  مــردووی
ژنــە چــۆوە سوێی مــنــداڵــەکــەی. بــە چــاوی 
لەسەر  مناڵەکە  کــرد.  سەیری  بەگریانەوە 
ــژ بــبــوو. دایــکــی لە  عـــەرزی ڕەق وتـــەق درێ
پڕمەی گریانی دا و وردەوردە گریانی بوو 
ئامێزی  لە  و  داهاتەوە  ڕۆڕۆ.  و  هــاوار  بە 
گرت و بردییە دەرێ. دەرێ زۆر گەرم بوو؛ 
کەش و هەواکە هێندە قورس و گران بوو، 
کە مرۆڤ هەناسەی سوار دەبوو. هێندێک 
لە  ئەم الوئەوالی کرد؛  تیشکی خۆر  بەر  لە 
ڕاکــەڕاک.  بە  کرد  دەستی  لەخۆوە  پاشان 
نەچووبوونە کاری  یەک دوو ژن کە هێشتا 
مەزرایە، کاتێک دیتیان ئەوە وەکوو شێتان 
پیلیان  دەســووڕێــتــەوە،  خۆیدا  دەوری  بە 
گرت و بردیانەوە ژوور. کەمێکیان دڵداری 
نەبوو،  چــاریــان  ڕۆیشتن.  ئیتر  و  دایـــەوە 
زۆریـــان  ئیشێکی  دێــهــات  خەڵکی  چونکە 

لەسەر ئەستۆیە. 
و  تا  تووشی  کە  مناڵەکەی،  ژنە  دیسان 
داسەکنی.  و  گرتەوە  بــاوەش  لە  ببوو،  یاو 
مناڵەکە  ڕاکــێــشــایــەوە.  منداڵەکەی  پــاشــان 
ویشک  زاری  ژنــە  بـــوو.  شــڕ  زۆر  حــاڵــی 
چۆوە  و  بۆوە  بەرز  بەتووڕەیی  هەاڵتبوو. 
زگ مووسلۆ. دەستەکانی گرت و ئەوەندەی 
لە  بە گــەرووی  پێی دەکرا ڕایکێشان و پڕ 
مووسلۆ!  زریکاندی:  مووسلۆدا  گوێچکەی 
مناڵەکە  ئــەوە  هەستە  مووسلۆ!  مووسلۆ! 

دەمرێ! مووسلۆ! کوڕە هەستە مووسلۆ! 
دوایە  قیژاند.  سەریدا  بە  ئــاوا  ماوەیەک 

ڕاوەســـتـــا و بـــە دەنــگــێــکــی 
بــێــگــەردی کـــوردانـــە گــوتــی: 
ــەرمــی شــەهــیــدەکــەتــان بۆ  ت
ــان کــەوتــۆتــە  ــاومــەوە یـ ــن هــێ

دەست دوژمن؟
ــری چـــــــاوی ئـــەو  ــ ــەیـ ــ سـ
کــرد، ئەویش  گــەورەم  پیاوە 
چی  دەمهەوێ  کە  تێگەیشت 
پێ بڵێم: بەڵێ تەرمی شەهید 

اڵی خۆمانە.
پیری سەربەرز درێژەی بە 

قسەکانی دا: دڵتەنگ مەبن نامهەوێ ڕەنگی 
شکان و هەڵبزرکان بە ڕوخسارتانەوە ببینم. 
من شانازی دەکەم کە باوکی دوو شەهیدی 
ڕێگای ڕزگاریی کوردستانم. هەروەها زیاتر 
شانازی دەکەم کە ئێستا ئێوە هەموو کوڕی 
منن و دەتوانن جێگای شەهیدەکانم لە دڵی 
مندا و لە ڕیزەکانی خەباتدا پڕ کەنەوە. بەاڵم 
ئەوە بزانن کە ئێوە پێشمەرگەن و دەبێ تا 
ئامانج  ــاوات و  ئ ــاروان"ی  ــ "ک بــە   گەیشتن 
"کارزان"ی ڕێگای خەبات بن. ورەتان بەرز 

بوو.  بــەتــەواوی کپ  و  بــۆوە  هێور  دەنگی 
کــردەوە.  پێ  دەستی  پچڕپچڕ  سەرلەنوێ 
لەسەرخۆ  دۆشــەگــێــک  ــەســەر  ل مــنــداڵــەکــە 
چووبوو. کەفی لە دەمی دەهاتەدەر و وەکوو 

فێ گرتووان ڕەنگی زەرد هەڵگەڕابوو.
ــوت: گــوێــت لــێ بــێ پــیــاوەکــە،  ــگ ژنــە دەی
ــردی دەتــگــوت بــە شیری  کــە شــووم پــێ ک
ــەم. بە ســاڵ و مانگ  مــەالن بە خێوت دەک
چاوەڕوانی من بووی. باوکم ڕازی نەدەبوو، 
بەاڵم من وازم لە دایک و باوک و خوشک 
الی  هاتمە  تــۆ.  خاتری  بۆ  هێنا  براکانم  و 
تۆ. پــازدە ساڵی ڕەبــەق چــاوم بە دایــک و 
باوکم نەکەوت؛ بیرم دەکردەوە کە تۆ هەم 
باوکمی هەم دایک. تا چاومان لەسەر یەک 
دانا خێرا پازدە ساڵ تێپەڕی مووسلۆ! ئەو 
من  ئەوە  بووی.  ڕاو  خەریکی  هەر  ماوەیە 
دەمکێاڵ!  و  گاسن  بەر  دەدایە  زەویم  بووم 
خەرمانم گێرە و شەن دەکرد و سەرەنجام 
بازاڕ و دەمفرۆشت.  گەنم و جۆم دەبــردە 
و  ڕەش  لە  دەستت  ساڵە دا  ــازدە  پ لــەو  تۆ 
سپی نەدا. چەرمەسەرییەکان هەموو بۆ من 
مووسلۆ!  بکە  سپیم  قژی  سەیرێکی  بوون. 
ئاوام لێ هاتبا؟  لەو تەمەنەدا من دەبووایە 
بۆ پشوویەکیش چییە بیرم لە بەجێ هێشتنت 
خەریکی  کە  جستان  شەوگاری  نەکردەوە. 
ــدا  ــەوم بــە چــاوی ڕاوە مـــــــراوی بــــووی، خــ
مووسلۆ  نەکا  ئــەی  دەتــرســام  نــەهــاتــووە! 
بکەوێتە نێو زەلکاو و بخنکێ. دایمە بیرم لە 
الت بوو. بەڵێ مووسلۆ، کاتێک سولەیمانیش 
تەرمیشی  ــە  ب ــاوت  چــ ــەت  ــان ــەن ت ــۆ  ت ــرد  مـ
ــشــیــش مــرد  ــەک دەروێ ــای نـــەکـــەوت. وەخــت
گۆڕت بۆ هەڵنەکەند. هێشتا لەشی ساردەوە 
چوویەوە  و  تفەنگە  دایە  تاوت  کە  نەببوو، 
فزەم  و  بووم  بێدەنگ  هەر  دیسانیش  ڕاو. 
لێوە نەهات، ئەی نەکا مووسلۆ لە دڵی گران 
بێ! قەت قسەیەکی وام پێ نەگوتی بڕەنجێی. 
بکەم  چ  بڵێ  پێم  مووسلۆ!  هەستە  هەستە! 

مووسلۆ؟!

تا  لەپێشە  درێــژتــان  و  دوور  ڕێگایکی  بێ 
گەیشتن بە سەربەرزی. جا ئەو سەربەرزیە 

شەهیدبوون بێ یان ڕزگاریی نیشتمان.
ــدەێــک، وەک  فــەرمــان عــەزیــز وەک  مـــام 
دڵخۆشیی  باوکێک  وەک  پێشمەرگەیەک، 

ئێمەی دەدایەوە.
پرسیارگەلێ  دیمەنە  و  ــدار  دی ئــەو  پــاش 
بــوون، کە واڵمــی ئەو  الی من درووســـت 
پێشمەرگایەتیدا  ژیــانــی  ــە  ل پــرســیــارانــەم 
وەرگرتەوە. بەڵێ چرای خەباتی دێموکرات 

پێخەفەکەیدا  نێو  لە  لەسەرەخۆ  مووسلۆ 
پشتەوقەفار تلوور بۆوە.

دیسانەوە ژنە چۆوە الی مناڵەکەی و مات 
کەفی  ئیستێک  دوای  وێستا.  پەشۆکاو  و 
نزگەرەیەکی  هــاتــەدەر،  دەمــی  لە  زیــاتــری 
هاتێیە و لەشی شل بوویەوە. سولەیمانیش 
سەر  هاویشتە  خۆی  مردبوو.  دەردە  بەو 
نەدەهات.  تازە دەنگ و پشووی  مناڵەکەی. 
بوون.  ویشک  چاوانی  لە  فرمێسکی  دایکە 
فریایان  نەبوو  کەسێک  تاقە  ئاوایی  لەنێو 
گــۆڕێ البــا!  لــە  تــەرمــی مناڵەکە  کــەوێ و 
ــاران  ــات. مــووســلــۆ وەکـــوو ج ــ ــوارە داه ــێ ئ
ماوەیەکی  هەستا.  خەو  لە  خۆی  جەنگەی 
گوتی:  ژنەکە  هەڵگڵۆفی.  چاوەکانی  زۆر 

مووسلۆ، مناڵەکەمان مرد، مووسلۆ! 
بەاڵم  گــوت(،  وای  بەدڵەڕاوکەوە  )ژنەکە 
مووسلۆ وەک ئەوەی گوێی لە هیچ نەبووبێ 
هەستایە سەر پێ و پڕی دایە چەکەکەی و 
خاوێنی کردەوە! بێ ئاوڕدانەوە ملی ڕێگای 
ئاقچەسازی گرتەوە بەر. ژنە متەقی لێ بڕا 

و دەمی بوو بە تەڵەی تەقیو!
لە سەرەتاوە دەیزانی ئاوای لێ دێ و هەر 
ئاواشی لێ چاوەڕوان دەکرد. لە دەروجیران 
عەلی ئوون باشی یانی ساری عەلی لە مەزرا 

گەڕابۆوە.
ڕۆیشتە الی و گوتی : ئاغا گیان! عەلیاغا 

مناڵەکەمان لەدەس چوو! ئێستە چ بکەین؟
دامــاو ڕۆیــی و خەڵکی  عەلی شەکەت و 
ــان بە  ــ ــردەوە. ژن ــ ــ ــادار ک ــاگـ ئـــاوەدانـــێـــی ئـ
لە  و  شۆرد  منداڵەکەیان  یەکتر  هاوکاریی 
تاریکانی شەودا گۆڕێکی تەسک و تاریک و 
گچکەیان بۆ هەڵکەند و بە خاکیان ئەسپارد. 
خەڵکی ئاوەدانی پێیان گوت: هەی داد و 
بێداد! بڕۆوە ماڵە باوکت. لەو مووسلۆیە هیچ 
خێرێکت پێ ناگا! ئەوەی ڕاستی بێ هەمیشە 
هێندی  بە  بەاڵم  پێ  دەگوت،  ئەو قسانەیان 
نەدەگرت؛ کەچی ئەم جارەیان وەکوو ئەوەی 
تیریان بە دڵییەوە نابێ کاری لێ کرد. تاکوو 

ناکوژێتەوە تا خاوەنی ڕۆڵەی فیداکار بێت، 
وا  باوکی شەهیدی  خاوەنی  تا  ناکوژێتەوە 

بەورە و بەئیمان بێت.
***

)بیرەوەرییەکی کاک حەسەن خۆشکەالم 
لە دیدار لەگەڵ مام عەزیز عەزیزی، باوکی 
دوو برای شەهید کاروان و کارزان عەزیزی 

کە کراوەتە ئەو بەسەرهاتە(.

نەکەوت  لە چاوی  بەیانی خەوی  کازیوەی 
ــەگــەڵ خــۆرهــەاڵت شــت ومــەکــی خۆی  و ل
کۆکردەوە و بەروبوخچەی پێچایەوە و ملی 
ڕێگای گرت و بەرەو ماڵی باوانی تێی تەقاند؛ 
ڕێک  ساڵی  پــازدە  نیزیکەی  کە  ماڵەی  ئەو 

بوو پێی تێ  نەنابۆوە.
زۆنگاوی  جەیهان،  ڕووبـــاری  دوڕگـــەی 

ئاقچەساز... .
ئــەنــدامــی دێــشــا، بە  ئـــازای  مووسلۆ کــە 
ماڵێکی  مـــاڵ.  گــەڕایــەوە  شەکەتی  و  شــل 
چاوەڕوانیی  نەمابوو.  ژنەکەی  ساردوسڕ. 
نەبێ؛  ئەمە  ئیلال  ــرد،  دەکـ شتێکی  هــەمــوو 
دەتگوت گوللەیان پێوەناوە. لە الی دەرانەی 
ماڵێ تالر بۆوە و لە قوڕ و چڵپاو گەوزی و 
چورتەی لێ بڕا و ویشک هەاڵت. جیرانەکان 
و  کـــردەوە  ڕاســتــیــان  و  ســـەری  گەیشتنە 

بردیانە سەر جێ وبانی. 
لە قەراخ ئاقچەساز ناکڕێ خانوو دروست 
بە  و  مانگ  ناگاتە سەری  ئادەمیزاد  بکەی. 
ئێستاش  تاکوو  دەمرێ.  مەالریا  نەخۆشیی 
بکا.  چــێ  خــانــوو  لــەوێ  نەیتوانیوە  کــەس 
ئاقچەساز  لێوارەکانی  و  قەراخ  لە  ئێستاش 
دەوروپــشــتــی  ــە.  ــەی ه گچکە  ســەیــوانــێــکــی 
سەیوانەکە پڕاوپرە لە پەڕ و تووکی قاز و 
مراوی، سێروو، کەو و ئەو تەیر و باڵندانەی 
بە  نازانێت. پەڕ و تووک  ناویشیان  مرۆڤ 

دەوەن و دڕووەالن وەنووساون... .
نێوانی چیای هەمیتە و ئاناوارزا دەشتێکی 
پان و بەرینە. لەو پێدەشتە پان و بەرینەدا 

پازدە بیست گوندێک خۆ دەنوێنن.
و  دێ  کابرایەک  دەوروبــەرانــە  لەو  هەر 
دەچێ کە هەموو سەر و گیانی قوڕاوییە و 
چەک لەشانە. تووکی سەر و ڕدێنی تێکەڵ 
و  ڕاوە  خەریکی  ساڵە  ساڵەهای    بوونەوە. 
دەفرۆشێ.  دێهاتییەکان  بە  نێچیر  گۆشتی 

ئەم کابرایە ناوی مووسلۆیە. 

ورەی باوکی شەهید  

یەشار کەماڵ  /  وەرگێڕ: هێمن مەروانی

هەتاو
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یادی ١٥ ساڵەی دامەزرانی کوردکاناڵ بەرز ڕاگیرا» سوارەکەی تاق وەسان و بێستوون«

بێستوون«،  تاق وەسان و  »سوارەکەی 
یـــادنـــامـــەی شــەهــیــد مـــووســـا بــابــاخــانــی 
چاپەمەنیی  کۆمیسیۆنی  نوێی  بەرهەمی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانە کە لە توێی 

٢٥٦ الپەڕەدا چاپ و باڵو بۆوە. 
ئەم کتێبە هەم بەڵگە و دێکیۆمێنتێکە لە 
ئیسالمی  کۆماری  سامناکەکەی  جینایەتە 
کۆمەڵە  نووسینی  و  وتــار  ڕیــزە  هــەم  و، 
تێرۆری  لەسەر  سیاسیی  کەسایەتییەکی 
ــوە. چەند  ــرت ــووســای لــەخــۆ گ شــەهــیــد م
وتووێژێک و کۆمەڵە دڵنووسی بەشێک لە 
هاوڕێیان و هاوسەنگەرانی شەهید مووسا 
ڕێکخراوە  و  حیزب  هاوخەمیی  پەیامی  و 
و  ئێرانی  و  کوردستانی  سیاسییەکانی 
جیهانی چەند بەشێکی دیکەی ئەو کتێبەن.

کۆمیسیۆنی  بەرپرسی  بــداغــی،  عەلی 
ئەرکی  کە  دێموکرات  حیزبی  چاپەمەنیی 

دێموکراتی  حیزبی  ڕاگــەیــانــدنــی  نــاوەنــدی 
ساڵەی   ١٥ یادی  ڕێوڕەسمێکدا  لە  کوردستان 
حیزبی  تەلەڤیزیۆنی  »کوردکاناڵ«،  دامەزرانی 

دێموکراتی کوردستانی بەرز ڕاگرت.
بەشداریی  بە  گەالوێژ  ١٥ی  شەممە،  ڕۆژی 
حیزبی  ڕاگەیاندنی  ناوەندی  گشتیی  بەرپرسی 
ــی  ــەران ــوەب ــەڕێ ــی کــوردســتــان و ب ــمــوکــرات دێ
و  کوردکاناڵ  تەلەڤیزیۆنی  پێشووی  و  ئێستا 
پێرسۆنێلی  و  کــادر  کەسیی  دەیــان  کــۆڕی  لە 
ڕاگەیاندنی حیزبدا، یادی ١٥ ساڵەی دامەزرانی 

»کوردکاناڵ« بەرز ڕاگیرا.
ــان فەقێ  ــۆڕەدا ســام ــ ــە ســـەرەتـــای ئـــەو کـ ل
جێگری  و  نــاوەنــدی  کۆمیتەی  ئەندامی  نەبی، 
ــەوەی  ــاڵ وتـــەی کــردن ــەری کــوردکــان ــوەب ــەڕێ ب
کۆڕیادەکەی پێشکێش کرد. دواتر کەماڵ کەریمی، 
ئەندامی دەفتەری سیاسی و بەرپرسی ناوەندی 
ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر 
و  کوردستان  خەڵکی  لەنێو  کوردکاناڵ  پێگەی 
کارکردی وەک دەزگایەکی ڕاگەیاندنی نەتەوەیی 
و دەروەست بە پرسەکانی کۆمەڵگە قسەی بۆ 

ئامادەبووانی کۆڕیادەکە کرد.
ــی حیزبی  ــدن ــان ڕاگــەی نـــاوەنـــدی  ــەرپــرســی  ب
لەگەڵ  قسەکانیدا  لــە  کــوردســتــان  دێموکراتی 

ناردنی ڕێز و سپاس بۆ هەموو هاوڕێیان و پێرسۆنێلی کارگێری 
کوردکاناڵ، تیشکی خستەسەر ئەوە کە کوردکاناڵ لە بارودۆخێکدا 
بوو بە تریبوونی حیزبی دێموکرات و دەنگی بزووتنەوەی سیاسیی 
کورد کە پێویستیی هەبوونی مێدیایەکی بینراو بەو تایبەتمەندییە و 
بەو پڕەنسیپانەی کە ئەم تیڤییە بۆ کار و هەڵسوورانی خۆی دیاریی 
ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  کوردستان،  دێمۆکڕاتی  حیزبی  بۆ  کردبوو، 
تەواوی  بە  گەلەکەمان  حەقخوازانەی  جوواڵنەوەی  و  کوردستان 
هەست پێ دەکرا. بەمجۆرە کوردکاناڵ هەر لە ماوەیەکی زۆر کەمدا 
ڕۆژەڤەکانی  سیاسییە  پرسە  و  هــەواڵ  ڕووماڵ کردنی  بە  توانی 
پڕوپاگەندەی  و  درۆودەلەسە  پووچەڵ کردنەوەی  بە  کوردستان، 
بیروبۆچوونی  باڵوکردنەوەی  بە  ڕێژیم،  تەبلیغاتییەکانی  دەزگــا 
نەتەوەیی، نیشتمانی و ڕزگاریخوازانە و، لە هەمان کاتدا دەرفەتدان 
پردی  بە  بــوو  کۆمەڵگە  جیاوازەکانی  دەنگە  بــاڵوبــوونــەوەی  بە 
پێوەندی لە نێوان حیزبی دێموکرات و خەڵکی 

کوردستاندا.
مامۆستا  کـــۆڕەکـــەدا  ــکــەی  دی بەشێکی  ــە  ل
هەلومەرجی  لــەســەر  حــەســەن زادە  عەبدوڵاڵ 
لە  قۆناغانەی  ئــەو  و  کــوردکــانــاڵ  ــی  دامــەزران
مەیدانی بەکردەوەی کار و تێکۆشانیدا بڕیویەتی 
کە  بەپرسایەتیانەش  و  ئەرک  ئەو  هەروەها  و 
لە دوای یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان دەکەوێتە 
راسپاردەیەکی  و  سەرنج  کۆمەڵە  سەرشانی؛ 

خستەڕوو.

لە  ــووە،  ب لەئەستۆ  کتێبەی  ئــەو  ئامادەکردنی 
لێدوانێکیدا بۆ »کوردستان و کورد« ڕایگەیاند: 
لەپێناو  ئەمەگناسییەکە  یادنامەیە  و  کتێب  »ئەم 
زیندووی  هەمیشە  بــەاڵم  نەسرەوتوو،  ڕوحــی 
دێ  ڕۆژێک  دڵنیام  باباخانی دا.  مووسا  شەهید 
گڵکۆی پیرۆزی مووسا لە گەرمێنەوە دەچێتەوە 
کوێستان  بــەری  لە  تــاق وەســان  یــان  بێستوون 
سەربەستیی  ئەویندارانی  زیارەتگەی  دەبێتە  و، 

نیشتمان.«
لە  بێستوون«  و  تــاق وەســان  »ســوارەکــەی 
بەرەبەری یەکەم ساڵیادی شەهیدبوونی مووسا 
حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی  باباخانی، 
شەوی  بۆتەوە.  باڵو  کوردستان دا  دێموکراتی 
١٤ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی شەهید مووسا 
تیمێکی  لــەالیــەن  هەولێر  شــاری  لــە  باباخانی 
تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە گیانی 

لێ ئەستێندرا.

به ر له  مااڵوایی

لەمەوبەر دەستی  ساڵێک 
ــی ڕێـــژیـــمـــی  ــ ــزم ــ ــرۆری ــ ــێ ــ ت
ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
هەولێر،  نێوەندی شاری  لە 
ــی  ــک ــوردێ ــەک ــی زۆڵ ــۆڵ لـــە ق
ــەدەر و  ــاتـ ــەتــکــار هـ ــان خــەی
گیانی کادرێکی لێوەشاوەی 
ــی  ــ ــرات ــ ــوک ــ ــم ــ ــی دی ــ ــزب ــ ــی حــ

کوردستانی ئەستاند.
ــەکــی هــەڵــکــەوتــوو  ــەی مــووســا بــابــاخــانــی، ڕۆڵ
هاوزمانانی  نێو  لــە  و  کرماشان  پــارێــزگــای  لــە 
یارسانیمان بوو. هاوڕێ مووسا تێکۆشانی سیاسی 
پێشمەرگایەتیی  لە  خــۆی  ئاشکرای  حیزبیی  و 
هیزی پارێزگاریی حیزب لە ساڵی ١٣٧٨ دەست 
پی کرد. دوای چەند ساڵ پێشمەرگایەتی لە هێزی 
پارێزگاری، هاتە کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حیزب و 
لە بەشی فەننیی ڕۆژنامەی »کوردستان« دەست 

بەکار بوو و بووین بە هاوکار.
حیزبایەتییەوە،  تێکۆشانی  سەرەتای  لە  هەر 
فــیــربــوون  بــۆ  زۆری  هــۆگــریــیــەکــی  و  تینوێتی 
ــاوەزی  ــ ــەرمـ ــ هــــەبــــوو. سـ و خـــۆپـــێـــگـــەیـــانـــدن 
١٣٨٥)دێسەمبری ٢٠٠٦(لە کاتی لەتبوونی حیزبی 
چاپەمەنیی  بەشی  لە  مووسا  کاک  دیموکراتدا، 

حدکا و دواتر لە تەلەڤیزیۆنی 
ــەو،  ــە تــیــکــۆشــان دا. ئ »تــیــشــک« درێــــژەی ب
ئامادەکاری بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنیی تایبەت بە 
تیڤی«یەوە،  »تیشک  ڕێگای  لە  و  بوو  کرماشان 
سیاسییەوە  ئاگایی  ڕووی  لە  کە  دەکرد  هەستم 
و  تێکۆشەران  لەگەڵ  پێگەیاندووە.  خــۆی  بــاش 
بەرنامەی  و  دێنا  پێک  هەڤپەیڤینی  ڕۆشنبیران 
ئەو  مووسا  کــاک  ــرد.  دەک ئامادە  نێوەرۆکی  پڕ 
دەکرد،  کاری  ڕاگەیاندن  بەشی  لە  کە  کاتانەش 
دۆستان  لەگەڵ  پێوەندی  و  تەشکیالتی  کاری  لە 

پارێزگەی  لە  دیموکرات  حیزبی  دڵسۆزانی  و 
و  خۆپێگەیاندنە  ئــەم  نــەبــوو.  غافڵ  کــرمــاشــان، 
پێوەندیی بەرینی لە گەڵ تێکۆشەران و چاالکانی 
شارو ناوچە جۆراوجۆرەکانی کرماشان، بوو بە 
هۆی ئەوە لە کۆنگرەی ١٥ی حیزبی دیموکراتی 
کۆمیتەی  جێگری  ئەندامی  بە  ئێران  کوردستانی 

ناوەندی هەڵبژێردرێ.
حیزبی  ١٦ی  و   ١٥ کــۆنــگــرەکــانــی  لــەنــێــوان   
دیموکراتی کوردستاندا، کاک مووسا  ڕیزەکانی 
تێکۆشان  بــۆ  کوردستانی  دیموکراتی  حیزبی 
بواری  دوو  هەر  لە  کە  هۆیەوە  بەو  هەڵبژارد. 
بەتوانا  و  بــەمــایــە  ڕێکخستندا،  و  ــدن  ــان ــەی ڕاگ
ــەزمــوون بــوو، لــە هــەر دووی ئەم  و خـــاوەن ئ
بوارانەدا، درێژەی بە تێکۆشان دایەوە. ئەگەر کار 
کۆمیسیۆنی  لە  بەڕەسمی  بەرپرسایەتییەکەی  و 
حیزب،  ڕاگەیاندنی  نــاوەنــدی  بــایــە،  تەشکیالت 
داوای  بـــەردەوام  و  هەڵنەدەگرت  لێ  دەستیان 
هاوکارییان لێ دەکرد. ئەویش بە سینگفرەوانییەوە 
پێچەوانەکەشی  هەر  دەچـــوو.  دەنــگــیــانــەوە  بــە 
ڕاست بوو. ئەو کاتانەی ئەرک و بەرپرسایەتییە 
حیزب  ڕاگەیاندنی  نــاوەنــدی  لە  سەرەکییەکەی 
بوو، نەماندەهێشت پێی لە کۆمیسیۆنی تەشکیالت 
ببڕێ. خۆشی حەزی نەدەکرد لە کاری تەشکیالتی 
و پێوەندی بە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە 

تایبەتی شار و ناوچەکانی کوردستان داببڕێ.
هەم  باباخانی،  مــووســا  هـــاوڕێ  ڕاســتــیــدا  لــە 
ڕاگەیاندن و هەم کاری تەشکیالتیی بۆ ڕاکێشان 
و جوواڵندنی خەڵک، بۆ کاریگەری دانان لە سەر 
باوەڕ و بیرکردنەوەیان دەویست. ئەو ڕاگەیاندن 
بە  تــا  ئــەوە دەویــســت  بــۆ  کــاری ڕێکخستنی  و 
هۆیانەوە لەگەڵ تاکەکان لە پارێزگەکانی کرماشان، 
ئیالم و تەنانەت ناوچەکانی خوارووتر، پیوەندی 
خۆیان  نەتەوەیی  ناسنامەی  ئاست  لە  و  بگرێ 

بەرگریکردن  و  پاراستن  بۆ  و  بکاتەوە  وریایان 
لەو ناسنامەیە و بۆ بە بەشداری لە بزووتنەوەی 
نەتەوەیی و ئازادیخوازیی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
ــە خەباتی  ــە گــرنــگــیــدان ب هــانــیــان بـــدا. بـــەاڵم ل
هێزی  جموجۆڵی  کاریگەریی  و  پێشمەرگایەتی 
خەڵکیش،  بـــاوەڕی  و  ورە  ســەر  لــە  پێشمەرگە 
ــوو. بــۆیــە پــێــشــمــەرگــەبــوون و وەک  ــەب غــافــڵ ن
و  پێشمەرگە خۆدەرخستن و هەڵسوکەوت کردن 
جموجۆڵی  بە  گرنگیدان  بۆ  حیزبەکەی  هاندانی 
نێوخۆی  لە  و  سنوورەکان  لەسەر  پێشمەرگانە 
واڵتی بە ئەرکی خۆی دەزانی. لە ڕیزی پێشەوەی 
خوازیاری  کە  بــوو  پێشمەرگانەدا  و  کــادر  ئــەو 
چوونەوە  بۆ  پێشمەرگە  تیمەکانی  لە  بەشداری 
بۆ نێو خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بوون. لەم 
بۆ  ڕۆژهــەاڵت  ناوچەیەکی  هەموو  بارەیەشەوە، 
ئەو، هەر کوردستان بوو و خۆی تەنیا بۆ ناوچە 

و پارێزگەیەک نەدەویست. 
و  هــەوڵ  بە  و  خۆپێگەیاندن  بە  مووسا  کــاک 
تێکۆشانی دڵسۆزانە و شوێندانەربوونی لە بوارە 
حیزبی  لە  کردبوو  وای  تێکۆشاندا،  جیاوازەکانی 
وەک  سەردەمێک  کوردستانیشدا،   دیموکراتی 
ــار و دوای کــۆنــگــرەی ١٧یــش  ــژک ئــەنــدامــی ڕاوێ
وەک ئەندامی ئەسلیی کۆمیتەی ناوەندی، شوێن 
بە جۆرێکیش بۆ خەڵکی  و جێگەی خۆی هەبێ. 
دیــار  تێکۆشەرێکی  و  سیما  بــبــووە  کــرمــاشــان 
کە  دیــمــوکــرات،  حیزبی  نێو  سەرنجڕاکێشی  و 
ئیسالمی  کۆماری  ئەمنییەتییەکانی  ــا  دام ودەزگـ
پێوەندیی  ئاگاداری  کە  تایبەتی  بە  ناوچەیە  لەو 
چاالکەکانی  کەسە  و  الوان  گەڵ  لە  ئەو  بەرینی 
بە شێوەی  بە ڕقداچووبوون؛  لێی  بوون،  نێوخۆ 
بۆ  پیالنگێڕی  و  داودانانەوە  کەوتنە  جۆراوجۆر 
زەبرلێدانی. کاک مووسا لەو هەواڵنە ئاگادار بوو، 
هەر بۆیە بە وشیاری و پارێزی خۆی، توانیبووی 

بەشێکیان بی ئاکام بکاتەوە. بەاڵم دەزگای تیرۆر 
درێــژەی  لە  ئیسالمی  کۆماری  ئینسانکوژیی  و 
و  نەوەستان  لەنێوبردنی،  بۆ  پیالنگێڕییەکانیان 
کاک  متمانەی  لە  بە سوودوەرگرتن  سەرئەنجام 
مووسا بە بەکرێگیراوێکی خۆیان کە ساالنێک بوو 
هاوڕێ  لەگەڵ  دۆستانەی  ڕواڵــەت  بە  پێوەندیی 
مووسا دامەزراندبوو، لە داویان خست و هەر بە 
لەکاتێکدا  و  نیوەشەو  لە  خەیانەتکارە،  ئەو  هۆی 

خەوی لێ کەوتبوو، تیرۆریان کرد.
کەسێکی  ــکــۆشــەر،  ــێ ت ــیــی  ــاخــان ــاب ب مـــووســـا 
ڕوح ســـــووک، هــەڵــســوکــەوت جـــوان و خـــاوەن 
پێوەندیی  بـــوو.  شۆڕشگێڕانە  خـــدەی  و  خــوو 
هــاوڕێــیــانــە و دۆســتــانــەی لــەگــەڵ هــاوکــاران و 
بە  ئەوەندە  بوو.  بەهێز  و  گەرم  هاوسەنگەرانی 
بەر  دابــووە  ــاوەڕەوە شانی  ب بیر و  دڵگەرمی و 
ئەرک و بەرپرسایەتییەکانی، جێگایەکی دیاری لە 
تێکۆشانی حیزبەکەیدا  هەبوو. ئەگەرچی ڕێژیمی 
تیرۆریستی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە پیالنێکی 
بە  خۆشەویستەی  هــاوڕێ  ئەو  ناجوانمێرانەدا، 
یادی  بەدڵنیایەوە  بەاڵم  ئەستاندین،  لێ  جەستە 
خۆشەویستی لە نێو هاوسەنگەران و درێژەدەرانی 

ڕێگاکەیدا، هەر بە زیندوویی دەمێنێتەوە.
یادی  و  باباخانی شاد  گیانی هاوڕێ مووسا   
ــز. بــە دڵــنــیــایــیــەوە الوانـــی کــوردســتــان بە  ــەڕێ ب
بوونی  بە  شــانــازی  کرماشان،  الوانــی  تایبەتی 
مەڵبەندەکەی  بــەوەجــەی  تێکۆشەرە  ئــەو  نــاوی 
لە ڕیزی کاروانی شەهیدانی سەربەرزی  خۆیان 
کوردستاندا  دیموکراتی  حیزبی  و  نەتەوەکەیان 
دەکەن و لە بەرزڕاگرتنی ناو و یادی و هەروەها 
تێکۆشانی  بەردەوام ڕاگرتنی ڕێگای خەبات و  لە 
و  شەهیدە  ئەو  بەرزەکانی  ئاواتە  وەدیهاتنی  تا 

شەهیدانی تر، درێخی ناکەن.

ئەو شۆڕشگێڕەی بوو بە گوڵێکی سوور بۆ بەرۆکی نیشتمان 

قادر وریا
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