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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

پاش نیوهڕۆی رۆژی  ٢٠ی
ئاوریلی  ٢٠١٧دوکتور مهحمود
عوسمان کهسایهتیی سیاسیی
ناودار و بهڕابردووی کورد
سهردانی سکرتاریای حیزبی
دێموکراتی کوردستانی کرد
و لهالیهن سکرتێری گشتیی
حیزبهوه پێشوازیی لێ کرا.
بهمهبهستی نوێ کردنهوهی
دیدار و ئاڵوگۆڕی بیروڕا
سهبارهت به پرس و بابهته
سیاسییهكانی رۆژ ،بهڕێز د.
مهحمود عوسمان کهسایهتیی
سیاسیی کورد له باشووری

کوردستان سهردانی دهفتهری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد
و لهالیهن هاوڕێ مستهفا مهولودی
سکرتێری گشتیی حیزب و چهند کهس
له کهسایهتی و ئهندامانی رێبهریی
حیزبهوه به گهرمی پێشوازیی لێ کرا.
لهو دیداره دۆستانهیهدا ،سهرهتا
دوکتور مهحمود عوسمان پیرۆزبایی
وهرگرتنی
به
سهبارهت
خۆی
بهرپرسایهتیی سکرتێری به کاک مستهفا
مهولودی راگهیاند و هیوای خواست که
ناوبراو له ئهرکی نوێی دا سهرکهوتوو
بێ .دواتر هاوڕێ مستەفا مهولودی و
هاوڕێیانی وێڕای بهخێرهێنانی د .مهحمود

عوسمان سوپاس و ئهمهگناسیی
خۆیان سهبارهت به ههڵوێستی برایانه
و هاوپێوهندیی ناوبراو لهگهڵ کوردی
رۆژههاڵت بهگشتی و حیزبی دێموکرات
بهتایبهتی دهربڕیهوه.
دواتر ههردووال لهسهر کۆمهڵێک
پرسی پێوهندیدار به ئێستا و ئایندهی
بهتایبهتی
کوردستان
باشووری
لهپێوهندی لهگهڵ پرسی ریفراندۆمی
سهربهخۆییدا ،بارودۆخی گشتیی
ناوچه و ئێران و بزوتنهوهی کورد
له رۆژههاڵتی کوردستان ئاڵوگۆڕی
بیروڕایان کرد.

شەهیدانی  46ــ  47لە دوای نیوسەدە ،سەرمەشقی الوانی شۆرشگێڕن
سەروتار

دەقــــــی راگـــــەیـــــەنـــــدراوی
شــــــــــەش حـــــیـــــزبـــــەکـــــەی
رۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان بۆ
بایکۆتی هــەڵــبــژاردنــەکــانــی
٢٩ی مـــانـــگـــی بـــانـــەمـــەر

هاوهەڵوێستیی حیزبەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان ،لە
گرەوی واڵمی خەڵکدا

سمایل شەرەفی
پرسی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
لە چەند روویەکەوەو بە چەند هۆکارێکی
دیار ،بە قۆناغێکی جیاوازدا تێدەپەڕێ.
بە سەرنجدان بە هەموو ئەو ئاڵۆزی و
قەیران و ئاڵۆگۆڕانەی کە لە ناوچەکەدا
لــە ئـــارادایـــە ،دیــســانــیــش بــزووتــنــەوەی
نــەتــەواویــەتــی ئــەم بــەشــە لــە نیشتمان،
تەنانەت لە چاو هەرسێ پارچەکەی دیکە،
جۆرێک لە «ک ـپبــوون»ی پێوە دیــارە.
گومان ل ــەوەدا نیە کە ئــەم کـپبــوون و
لە رۆژەڤدا نەبوونە کۆمەڵێک هۆکاری
ناوچەیی ،ئێرانی و ناوخۆیی(کۆمەڵگاو
حیزبە سیاسییەکان) هەیە کە ،ئاماژە
پ ـێکــردنــیــان خــوێــنــدنــەوەیــەکــی وردی
سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ،کلتووری دەوێ کە
ئامانجی ئەم وتارە نیە.
ئەوەی لەم وتارەدا ئاماژەی پێدەدەین
و پێوەندی راستەوخۆی بەم پێشەکییە
کورتەوە هەیە ،قسەکردن لە یەکێک لەو
هۆکارانەیە کە ئەم دۆخە تایبەتییەی بە
رۆژهەاڵتی کوردستان بەخشیوە .ئەویش
پرسی «هاوهەڵوێستی» و «یەکڕیزی»ی
نێوان هێزە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستانە.
لـــەم س ــااڵن ــەی دوایــــــیدا زۆر بــاس
و بــابــەت لــەم پــێــوەنــدییــەدا کـــراون و
نــووســراون کە هەر هەموویان قسە لە
کەمایەسیی نەبوونی هاوهەڵوێستی و
نەبوونی یەکریزی و ،نەبوونی گوتاری
هــاوبــەشــی نــێــوان هــێــزە سیاسییەکان
دەکــەن .هەروەها هەر لە مــاوەی چەند
ســاڵــی رابـــــردوودا کــۆمــەاڵنــی خــەڵــک لە
ناوخۆی واڵت لە هەر دەفەتێکدا کە بۆیان
هەڵکەوتبێ داوایان لە هێزە سیاسییەکان
کــردوە یەکگرتوو و هاوهەڵوێست بن.
تەنانەت زۆربەی نزیک بە تەواوی حیزب
و رێکخراوە سیاسییەکانیش ،دان بەوەدا
دەنێن کە؛ یەکڕیزو هاوهەڵوێست نین و
هــەر ئــەم هاوهەڵوێست نەبوونەیشیان
بە هــۆکــاری سەرەکیی ئــەم بــاردووخــە
هەنووکییەی رۆژهەاڵت دەزانن.
***
دوای کــــردەوە تــێــرۆریــســتـییــەکــەی
شــــەوی یـــەڵـــدای ســاڵــی رابـــــــردوو لە
بــــــەردەم بــنــکــەی س ــەرەک ــی ــی حــیــزبــی
دێموکراتی کوردستان کە شەهیدبوونی
پێنج پێشمەرکەی دێــمــوکــرات و دوو
پێشمەرگەی سەربە دەزگــای ئاسایشی
هەرێمی کوردستانی لێکەوتەوە و ،دوای
کۆبوونەوەیەکی بەرینی نزیک بە سی
حیزبی هەرچوارپارچەی کوردستان بۆ
هــاودەردی و هاوخەمی لە گەڵ حیزبی
دێــمــوکــرات ،شــەش الیــەنــی رۆژهــەاڵتــی
ک ــوردس ــت ــان ل ــە م ــەج ــال و دەرف ــەت ــی
جۆراوجۆردا پێکەوە دادەنیشن و تاوتوێی
پرسە سیاسییەکان دەکەن .ل2

بانەمەڕی ئەمساڵ نیو سەدە بەسەر رووداوێکی مێژوویی لە بزووتنەوەی کوردی رۆژهەاڵتی کوردستاندا تێدەپەڕێ.
بانەمەڕی  ١٣٤٦کۆمەڵێک لە رێبەرانی لە خۆبوردووی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بە کردەوە بیرکردنەوەی خۆیان
سەبارەت بە هەاڵیسانی شۆڕشێکی چەکداری بۆ رزگاری کوردستان و لە نێو خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستاندا هێنایە
ئاراوەو ،بە دەنگی چەخماخەی تفەنگەکانیان خەوی ئارامییان لە دەوڵەتی حەمەڕەزاشا تێکدا.
لە دوای تێکشکانی کۆمار و لەبەریەک هەڵوەشانی رێکخراوەکانی حیزب بەدوای هێرشەکانی  ١٣٣٨و ١٣٤٢ی
هەتاوی بەهۆی پەالماری ساواکەوە ،لە باوەڕی کەسدا نەبوو کە جارێکی دیکە حیزبی دیموکراتی کوردستان بەو
جۆرە سەرهەڵبداتەوە ،جگە باوەڕی بەهێز و شۆڕشگێڕانەی ئەو پۆلە الوە رووناکبیر و بە ئومێد و فیداکارە نەبێ کە
بۆ سەلماندنی حەقانییەتی خۆیان ،بە ورە و ئیرادەیەکی خەباتگێڕانەوە هاتنەوە مەیدانی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هێزی
زۆر و زەوەن و پۆشتە و پەرداخی رێژیمی شا .ئەوان پشتبەستوو بە ئیرادەی خۆیان و پشتگیری خەڵکی هیواخوازی
کوردستان ئەم کارەیان دەستپێکرد .لەدوای  ١٨مانگ ئەگەر بەشی زۆری رێبەرانی ئەم جوواڵنەوە شەهیدبوون و
شکستیان هێنا ،بەاڵم مێژوویەکیان بۆ نەتەوە و حیزبەکەیان تۆمار کرد کە دوای  ٥٠ساڵیش هەر سەرمەشقی الوانی
بەهەست و شۆڕشگێڕن.
پێکهاتنی کۆبوونەوەیەکی سیاسی  /تەشکیالتی بۆ بەشێک
لە کادرو پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێشنیوەڕۆی رۆژی ٤ی بانەمەڕی ٩٦ی هەتاوی  ،لە یەکێک
لە سالۆنەکانی بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان کۆبوونەوەیەکی پێوەندیدار سەبارەت بە چەند پرسی
گرینگی نێوخۆی واڵت و ،هەروەها دۆخی نێوخۆی حیزب  ،بە
بەشداریی بەشێک لە کادرو پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان پێکهات.
ئەو کۆبوونەوە سیاسی و تەشکیالتییە بۆ باس کردن و
شیکردنەوەی باسەکانی کۆبوونەوەی کومیتە ناوەندی ٢٦ی
خاکەلێوە گیرا ،کە بەمەبەستی تاوتوێ کردنی چەند پرسی گرینگ
وەکوو هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و چەند پرسی
تەشکیالتی وئورگانی نێو حیزب بەڕێوەچوو..
لە کۆبوونەوەدا مستەفا مەولوودی سکرتیری گشتیی حیزبی
دیموکراتی کوردستان بە ئاوردانەوەیەک لە هەلومەرجی سیاسیی
ئێران بە گشتی و بەتایبەتی دۆخی رۆژهەاڵتی کوردستان ،چەند
خاڵێکی جێگای سەرنجی لە سەروبەندی هەڵبژاردنەکانی ٢٩ی
بانەمەڕی ئەمساڵ  ،بۆکادرو پێشمەرگەکان خستە ڕوو.
ناوبراو وێڕای سپاس وپێزانین بۆ خۆڕاگری
کادروپێشمەرگەکانی حیزب
بە باس کردن لە تەوەرەکانی دانیشتنی کۆمیتەی ناوەندی
بەڕێوەچوو ،کۆمەڵێک باسی پێوەندیداری لەوبارەوە پێشکەش کرد
و ،کورتەیەک لە هەلومەرجی هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری
ل2
وشووڕای گوند و شارەکانی خستە بەرباس

تێکۆشەرێکی دێرینی نێوسەنگەری حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،مااڵوایی لە ژیان کرد
شەوی ١٢لەسەر ١٣ی بانەمەڕی ٩٦ی هەتاوی یەکێک
لە پێشمەرگە خۆڕاگرو وەفادارەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە ناوی عەلی سولێمانپوور ،ناسراو بە “عەلیشا
” دوای تەمەنێک ژیانی شۆرشگێرانە ،دڵە پر ئاواتەکەی لە
لێدان ڕاوەستا.
مام عەلی
د ێمو کر ا ت ،
یەکێک بوو لەو
تێکۆ شە ر ا نە
کە هاتا دوایین
هە نا سە ی
لە
ژیانی،
سە نگە ر ی
خە با ت
و تێکۆ شا ن
بۆ ئازادی و
سە ر خستنی
گەلەکەی ،لە
ریزی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات مایەوەو ،تەنانەت
چەند ساڵ کە بە هۆی نەخۆشییەوە لە جێدا کەوتبوو بەاڵم
هەردەم ورەبەخش و هاندەرێکی بە بیر و بڕوا بوو.
ل2

کـــۆمـــەاڵنـــی ت ــێ ــک ــۆش ــەری خــەڵــکــی
کوردستان!
کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران ،رۆژی
29ی بانەمەڕی ئەمساڵ هەڵبژاردنی
ســەرۆکــکــۆمــاری و شــوراکــانــی شــار
و دێ بــەڕێــوەدەبــات .ئــەوەی بەناوی
هەڵبژاردن لەو رۆژەدا لەژێر دەسەاڵتی
کـــۆمـــاری ئــیــســامــی ئ ــێ ــران بــەڕێــوە
دەچێت ،بە هیچ پێوەرێکی دێموکراتیکی
ئەوڕۆیی ناتوانرێت ناوی هەڵبژاردنی
ئــازادی لەسەر بێت .لە بارودۆخێکدا
کە حیزبە سیاسییەکانی نەیاری رێژیم
قەدەخە کــراون ،دەربڕینی رای ئازاد
تاوانەو کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
لە سەرەتاییترین مافی نەتەوایەتی و
ئینسانی خۆیان بێبەش کــراون ،ئەو
بەناو هەڵبژاردنە بە واتای بێ مافکردنی
کــۆمــەاڵنــی خــەڵــک ل ــە دیــاریــکــردنــی
چــارەنــووســی خــۆیــانــە و ،یــەکــێــک لە
هۆکارەکانی درێــژکــردنــەوەی تەمەنی
کۆماری ئیسالمی و نیزامی سەرەڕۆ و
داپڵۆسێنەرە لە ئێراندا.
بــەم بۆنەوە داوا لە هەموو خەڵکی
رۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین وەکو
کاردانەوەیەکی لێبڕاوانە ،بەرنبەر بەو
هەموو بێ مافییە ،لە هەڵبژاردنەکانی
رۆژی 29ی ب ــان ــەم ــەڕدا بــەشــداری
نەکەن .بە بەشداری نەکردنی خۆتان
لەم شانۆگەرییە پەیامێکی روون لە
ئیرادەو یەکدەنگی خۆتان بەرانبەر...
ل3
شورای نیگەهبان و هەڵبژاردنەکان
لە کۆماری ئیسالمیدا
هەر چوار ساڵ جارێک لە ئێرانی ژێر
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا هەڵبژاردن
بەرێوە دەچێ...

عومەر باڵەکی ل 3

سامانی رۆژنامەنووسیی
حیزبی دیموکراتی کوردستان
حیزبی دیــمــوکــراتــی کــوردســتــان لە
کــاروانــی ڕۆژنــامــەنــووســیــی ک ــوردیدا
خــــاوەن ڕۆڵ و جــێــگــە و پێگەیەکی
تایبەتە... .
قادر وریا /ل4
دەرچـــوون لە کۆاڵنە داخــراوەکــانــی
سیاسەت لە رۆژهەاڵتی کوردستان
پرسی کوردان لە سەردەمی ئەمڕۆدا
بە رێژەیەکی گونجاو لە ئاستی ناوچە و
جیهاندا ناسراو...

عەزیز شێخانی /ل 5

ژﻣﺎره٧٠٣ :

٢
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١٥ی ﺑﺎﻧەﻣەر ٥ _ ١٣٩٦ی ﻣﺎی ٢٠١٧

ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎﻧﯽ رۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،ﻟە ﮔﺮەوی وﻣﯽ ﺧەڵﮏدا

ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە دواﯾﯿﻦ داﻧﯿﺸﺘﻦ و ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەﯾﺎن
ﻟــە ﭘــێــﻮەﻧــﺪی ﻟــە ﮔـــەڵ ھــەڵــﺒــﮋاردەﮐــﺎﻧــﯽ
ﺳــەرﮐــﯚﻣــﺎری و ﺷ ــﻮوراﮐ ــﺎندا ﮐــە ٢٩ی
ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﻧەﻣەڕی ﺋەﻣﺴﺎڵ ﺑەڕێﻮە دەﭼێﺖ،
ﺑە ھەڵﻮێﺴﺘێﮑﯽ ھﺎوﺑەش ﻟە ﺳەر ﺑﺎﯾﮑﯚﺗﯽ
ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﯽ ٢٩ی ﺑﺎﻧەﻣەڕ ﮔەﯾﺸﺘﻮون.
ﺋەم ﺷەش ﻻﯾەﻧە ﻟە ﺑەﯾﺎﻧﻨﺎﻣەﯾەﮐﯽ ھﺎوﺑەشدا
داواﯾــــﺎن ﻟــە ﺗێﮑڕای ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐـــــﺮدوە ﮐـــە» ،وەﮐـــــﻮ ﮐ ــﺎرداﻧ ــەوەﯾ ــەﮐ ــﯽ
ﻟێﺒڕاواﻧە ،ﺑەراﻧﺒەر ﺑەو ھەﻣﻮو ﺑێ ﻣﺎﻓﯽﯾە،
ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﯽ رۆژی ٢٩ی ﺑﺎﻧەﻣەڕدا
ﺑەﺷﺪاری ﻧەﮐەن و ﺑە ﺑەﺷﺪاری ﻧەﮐﺮدﻧﯽ
ﺧﯚﺗﺎن ﻟەم ﺷﺎﻧﯚﮔەریﯾە ﭘەﯾﺎﻣێﮑﯽ روون
ﻟە ﺋﯿﺮادەوﯾەﮐﺪەﻧﮕﯽ ﺧﯚﺗﺎن ﺑەراﻧﺒەر ﺑە
رژێﻤێﮏ ﮐە ﻣﺎﻓە ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯽ و رەواﮐﺎﻧﯽ ﺋێﻮە
ﭘێﺸێﻞ دەﮐﺎت،ﺑە ﺟﯿﮫﺎن راﺑﮕەﯾەﻧﻦ«.
ﺑﺎ ھەر ﻟە ﺳەر ﺋەم ھەڵﻮێﺴﺘە ھﺎوﺑەﺷەی
ﺷــــەش ﻻﯾ ــەﻧ ــەﮐ ــە ﻟـــە ﺳــــەر ﺗــەﺣــﺮﯾــﻤــﯽ
ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــەﮐــﺎﻧــﯽ ٢٩ی ﺑ ــﺎﻧ ــەﻣ ــەڕ ،ﺑە
ھێﻨﺎﻧەﮔﯚڕی ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮏ ﻗﺴە ﻟە »ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﯽ
ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ و ﺟﯚری ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ«
ﺑــﮑــەﯾــﻦ .ﭘــﺮﺳــﯿــﺎرەﮐــە ﺋــەوەﯾــە ﮐــە؛ﺋــەﮔــەر
رێــﮋەﯾــەﮐــﯽ ﺑــەرﭼــﺎوی ﺧــەڵــﮏ ﺑــەﺷــﺪاری
ﻟــە ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــەﮐــﺎﻧــﯽ ٢٩ی ﺑــﺎﻧــەﻣــەڕدا
ﮐــﺮد ،ﺋﺎﯾﺎ دەﮐ ــﺮێ ﭘﺮﺳﯿﺎر ﻟــە ﺳــەر ﺋەم
ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽﯾە ،ﮐە ھەﻣﻮوﻻﯾەک ﺑە ﺑﺎﺷﯽ
دەزاﻧﻦ ،درووﺳﺖ ﺑێ!؟
ﻟە وەھــﺎ ﺣﺎڵەﺗێﮏدا ﺣــەق واﯾــە ﺋﺎزاﯾﺎﻧەو
ﺑەرﭘﺮﺳﺎﻧە وﻣــﯽ ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﭘﺮﺳﯿﺎر ﻟە
ﺳەر ﺟﯿﺎوازﯾﯽ ﻧێﻮان ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەی ھێﺰە
ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن و ﺟﯚری رەﻓﺘﺎری ﺧەڵﮏ ﺑە
ﭘﺮﺳە ﺟﯚراوﺟﯚرەﮐﺎن ﺑﺪرێﺘەوە .ﻟێﺮەداﯾە
ﮐــە دەﺑـ ــێ ھــەڵــﻮێــﺴــﺘــە ﻟــە ﺳـــەر ﺟـــﯚر و
ﻧﺎوەرۆﮐﯽ »ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ« ﺑﮑﺮێ.
ھەڵﻮێﺴﺘﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ ھێﺰە ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن
ﺋــەﮔــەر ﺑــەرھــەﻣــﯽ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ھــﺎوﺑــەش
ﻟە واﻗﻌەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻧــﺎوﺧــﯚی وت
و،ﺗێﮕەێﺸﺘﻦ ﻟە ﭘﺘﺎﻧﺴێﻠەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕەو
ﺧﻮێﺪﻧەوەی ھﺎوﺑەش و ﻻﻧﯿﮑەم ﻟێﮏﻧﺰﯾﮏ
ﻟە رەﻓﺘﺎری ﭼﯿﻦ و ﺗﻮێﮋەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕە
ﻧەﺑێﺖ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧێ ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ و رەﺳﺎﻟەﺗﯽ ﺧﯚی

درێﮋەی:

ﺑﭙێﮑێ .ﺑە ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯽ زۆر ﺳﺎدەو ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ،
ﻧﺎﺑێ ﺗەﻧﯿﺎ ﺑــﯚ ﺋ ــەوەی ﻧﯿﺸﺎن ﺑــﺪەﯾــﻦ ﮐە
ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯿﻦ ،ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ ﭘێﮏ ﺑێﻨﯿﻦ.
ھــﺎوھــەڵــﻮێــﺴــﺘــﯽ و ﯾــەﮐــڕﯾــﺰی ﺋ ــەو ﮐﺎﺗە
دەﺗﻮاﻧێ وﻣﯽ دڵﺨﻮازی ﺧﯚی ﻟە ﺧەڵﮏ
و ﮐﯚﻣەڵﮕە وەرﺑﮕﺮێﺖ ﮐە ،ﺋەﮐﺘەرەﮐﺎﻧﯽ
ﺋــــەم »ھــﺎوڵــﻮێــﺴــﺘــﯽ»ﯾــە ﺗــﻮاﻧــﯿــﺒــێــﺘــﯿــﺎن
چ ﺑــە ﺟــﯿــﺎ و چ ﭘــێــﮑــەوە ،ﺑـــەرداﺷـــﺖ و
ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەﯾەﮐﯽ دروﺳﺘﯽ وەک ﯾەﮐﯿﺎن ﻟە
واﻗﻌەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕەو ﺋەو ژﯾﻨﮕە ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯽﯾە ھەﺑێﺖ ﮐە دەﯾﺎﻧﮫەوێ ﺑەم
ﮐﺮدەوەﯾە)ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ( ،ﺋﺎراﺳﺘەﯾەﮐﯽ
دﯾﺎری ﭘێ ﺑﺪەن .ﻟە ﺋەﮔەری ﭘێﭽەواﻧەی ﺋەم
ﺣﺎڵەﺗە داﯾە ﮐە »ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ« ﻧەﺗەﻧﯿﺎ
ﻧﺎﺗﻮاﻧێ ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ دڵــﺨــﻮازی ﻟێﺑﮑەوێﺘەوە،
ﺑــەڵــﮑــﻮو ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎﻧﯿﺶ ﺗــﻮوﺷــﯽ ﺟﯚرێﮏ
ﻟە ﺑێھﯿﻮاﯾﯽ و ﺑەﺗﺎڵﺒﻮوﻧەوە ﻟە ﺋﯿﺒﺘﮑﺎرو
ﺧەﻻﻗﯿﯿەت دەﮐﺎت.
ﺑەداﺧەوە ﻟە ﻣــﺎوەی ﻻﻧﯿﮑەم دوو دەﯾەی
راﺑـــﺮدوودا ھەڵﻮێﺴﺖ و ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەﮐﺎﻧﯽ
زۆرﺑەی ﺣﯿﺰﺑە ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ رۆژھەﺗﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﮔەڵ ھەڵﻮێﺴﺖ و رەﻓﺘﺎری
ﮐﯚﻣەﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻻﻧﯿﮑەم ﻟە
رووی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ رۆژ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑەوە ،ﺋەﮔەر
ﻧەڵێﯿﻦ ﻟێﮏ دوور ﺑﻮون ،زۆر ﻧﺎھەﻣﺎھەﻧﮓ
ﺑــﻮون .ھەر ﺑە ﻧﯿﺴﺒەت ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﭘﺮﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﻟە ﻧﺎوﺧﯚی وت زۆر ﺟﺎر ﺷﺎھﯿﺪی
ﺋەوە ﺑﻮوﯾﻦ ﮐە ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎن ھەڵﻮێﺴﺘێﮑﯿﺎن
ھــەﺑــﻮوەو ﺧەڵﮑﯿﺶ ھەڵﻮێﺴﺘێﮑﯽ ﺗــەواو
ﺟﯿﺎوازی ﻟە دەرﮐﯽ ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎن ھەﺑﻮوە .ﺑﯚ
ﻧﻤﻮوﻧە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﭘﺮﺳﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎن
ﮐە زۆر دﯾﺎرو ﺑەرﭼﺎوە ،رەﻓﺘﺎری ﺧەڵﮏ
زۆر ﺟﯿﺎواز ﺑﻮوە ﻟەو ھەڵﻮێﺴﺖ و داواﯾەی
ﮐە ﻟە ﻻﯾەن ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎﻧەوە داواﯾﺎن ﻟێﮐﺮاوە.
ﮐە ﺟێﯽ ﺧﯚﯾەﺗﯽ ﻟەم ﭘێﻮەﻧﺪیﯾەدا ﺋﺎﻣﺎژە
ﺑــە ﺧــﻮێــﻨــﺪﻧــەوەی رەﺧــﻨــەﮔــﺮاﻧــەی ﺣﯿﺰﺑﯽ
دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و روﯾﮑەردی ﻧێﻮی
ﺋەم ﺣﯿﺰﺑە ﺑﯚ رەﻓﺘﺎری ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻟــە ﻣــەﺟــﺎل و دەرﻓـــەﺗـــﯽ ﺟـــﯚراوﺟـــﯚردا
ﺑﮑﺮێ ﮐە ﺗﻮاﻧﯽ ﺗــﺎرادەﯾــەک ﺋــەم رواﻧﯿﻨە
ﺑﺎو و ﭼەﻗﺒەﺳﺘﻮوە ﺑﮕﯚڕێ ﺑە رواﻧﯿﻦ و

ﭘێﮑﮫﺎﺗﻨﯽ ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  /ﺗەﺷﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﯚ ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﮐﺎدرو ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن

ھەروەھﺎ ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی ﻟەﮔەڵ ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺳەرۆکﮐﯚﻣﺎری ﻟە ﺋێﺮاﻧﺪا
ﮔﻮﺗﯽ؛ ﺑەداﺧەوە ﻟە ﻣﺎوەی ﺗەﻣەﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋێﺮاﻧﺪا ،ھﯿﭻ ﮐﺎم
ﻟە ﺳەرۆﮐﯚﻣﺎرە ﺑەرﺑﮋێﺮو ﺳەرﮐﻮﺗﻮو ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﺪا ،ﺑەرﻧﺎﻣەو
ﭘﺮۆژەی واﯾﺎن ﻧەﺑﻮوە ﺑﯚ ﮔەﻟﯽ ﮐﻮردو ،ﺳەرەڕای ﺋەﻣەش ﺣﯿﺰﺑﯽ
دﯾﻤﻮﮐﺮات ھەﻣﻮوﮐﺎت ھەوڵﯽ داوە ﮐە ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و واﻗﻊ
ﺑﯿﻨﺎﻧەی ھەﺑێ و ،ﻟە ھﺎﺗﻨە ﺋﺎرای ھەرﭼەﺷﻨە دەرﻓەﺗێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺑﯚ ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑەﺋﺎﻣﺎﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب و ﭼﺎرەﺳەری ﭘﺮﺳﯽ
ﮐﻮرد ﻟە ﺋێﺮان ﭘێﺸﻮازی ﮐﺮدووە.
ﻣﺴﺘەﻓﺎﻣەوﻟﻮودی ﺋﺎﻣﺎژەی دا ﺑە ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ﭼﻮارﺳﺎڵەی ﺣەﺳەن
روﺣﺎﻧﯽ ﮐە زﯾﺎﺗﺮﯾﻦ وادە و ﺑەڵێﻨﯽ داﺑﻮو ﺑە ﺧەڵﮑﯽ ﺋێﺮان و ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ
ﺳەﺑﺎرەت ﺑەﭘﺮﺳﯽ ﻧەﺗەوەﮐﺎن ﻟەو وﺗەدا  ،ﺑەم ﮐەﻣﯿﺸﯽ ﺟێﺒەﺟێ
ﻧەﮐﺮدوە ،ﺋەﻣەش ﻧﯿﮕەراﻧﯽ ودڵﺴﺎردی ﺧەڵﮑﯽ ﺋێﺮان وﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻟێﮑەوﺗﻮەﺗەوە.
ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧەوەی
ﭘﺮﺳﯽ ﺷﻮوڕاﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺪو ﺷﺎرەﮐﺎن داواﮐﺎری ﺋەوەﺑﻮو ﮐە ﺧەڵﮑﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھەوڵ ﺑﺪەن ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎش و ﺟێ ﻣﺘﻤﺎﻧەو و ﺧﯚﺷﻨﺎو
ﺋەﮔەر ڕێﮕەﯾﺎن ﭘێﺪرا ﺧﯚﯾﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﮑەن  ،ھەڵﺒﮋێﺮن ﺑﯚ ﺋﯿﺪارەی
ﮔﻮﻧﺪوﺷﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن و ﻟەھەﻣﺒەر ﮐﯚدەﻧﮕﯽ ﺣﯿﺰﺑە رۆژھەﺗﯿەﮐﺎﻧﯿﺶ
ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ ڕووﺑەروو ﺑﻮوﻧەوە ﻟەﮔەڵ ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﯽ
٢٩ی ﺑﺎﻧەﻣەڕ ﮔﻮﺗﯽ؛ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەﮐﻮو ﭘﺎڵﭙﺸﺖ و

درێﮋەی:

ﺧﻮێﺪﻧەوەﯾەﮐﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە.
ھەرﭼەﻧﺪ ﻟە ﺳﺎﻧﯽ راﺑﺮدوودا ﺑە ﺷێﻮەی
ھﺎوﺑەش و ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺑەﯾﺎﻧﯿﯿە ،ﯾﺎن
داواﯾــەﮐــﯽ ھــﺎوﺑــەش دا ﻧــەﺑــﻮوە ،ﺑــەم ﻟە
ﭘێﻮەﻧﺪی ﻟــە ﮔــەڵ زۆر ﭘــﺮس و ﺑــﺎﺑــەتدا
ﺑەﺷﯽ زۆری ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎن و ﺟــﺎری واﯾﺶ
ھــەﺑــﻮوە ﮐــە »ھــەﻣــﻮوﯾــﺎن« ،ھەڵﻮێﺴﺘﯽ
وەک ﯾەﮐﯿﺎن ھەﺑﻮوەو داوای وەک ﯾەﮐﯿﺎن
ﻟــە ﺧەڵﮏ ﮐـــﺮدوە .ﮐەﭼﯽ ﻧەﺗەﻧﯿﺎ وﻣــﯽ
دڵﺨﻮازﯾﺎن ﻧەدراوەﺗەوە ،ﺑەڵﮑﻮو رەﻓﺘﺎری
ﺗـــەواو ﭘــێــﭽــەواﻧــەی ھەڵﻮێﺴﺖ و داوای
ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﺧﯚ ﻧﯿﺸﺎن داوە .ﮐەواﺑﻮو
ﺷەرت ﻧﯿە ھەﻣﻮو »ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ«ﯾەﮐﯽ
ﺣــﯿــﺰﺑــەﮐــﺎن ،وﻣـــﯽ دڵــﺨــﻮازی ﻟــە ﻻﯾــەن
ﺧەڵﮑەوە ﻟێ ﺑﮑەوەێﺘەوە.
»ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ« ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎﻧﯽ رۆژھەﺗﯽ
ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن ﮐــە ﺑــێﮔــﻮﻣــﺎن چ ﻟــە ﻻﯾــەن
ﮐــﯚﻣــەڵــﮕــﺎی ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن و چ ﻟــە ﻻﯾــەن
ﺧــﻮدی ﺧﯚﯾﺎﻧەوە ھەﺳﺖ ﺑە زەروورەت
و ﭘــێــﻮﯾــﺴــﺖﺑــﻮوﻧــﯽ ﮐـــــﺮاوە ،ﺋ ــەوەﻧ ــﺪەی
ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑە ﺧﯚﯾﺎﻧەوە ھەﯾە ،زۆر ﻟەوە
زﯾ ــﺎﺗ ــﺮ ﭘــێــﻮەﻧــﺪی ﺑ ــە ﺧــــﻮدی ﺧــەڵــﮏ ﻟە
ﻧﺎوﺧﯚی وﺗەوە ھەﯾە .ﺑە واﺗﺎﯾەﮐﯽ دﯾﮑە
دەﺑێ ﻟە ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯿﺎﻧەدا ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەی
ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ)ﺧەڵﮏ( و ،ﺟﯚری ﻣﻮدﯾﺮﯾﯿەتﮐﺮدﻧﯽ
رەﻓــﺘــﺎری ﺧەڵﮏ ،ﺗــەوەری ﺳەرەﮐﯽ ﺑێﺖ
و ،ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﮐــﯚﺗــﺎﯾــﯽ ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ ﻧە
ﭘێﺪاﮔﺮی ﻟە ﺳەر ﻣەوزﻋﯽ ﺣﯿﺰب ،ﺑەڵﮑﻮو
داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪیﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺧەڵﮏ و
ﺑەرەوﭘێﺸﺒﺮدﻧﯽ ﺑﺰووﺗﻨەوە ﮔﺸﺘﯽﯾەﮐە
ﺑێﺖ ﻟە ھەﻣﻮو رەھەﻧﺪ و ﻣەﯾﺪاﻧەﮐﺎندا.
ﻟە ﮐﻮرﺗﺨﺎﯾەندا دەﮐــﺮێ ﺑە وردﺑﻮوﻧەوە
ﻟە رەﻓﺘﺎرو ھەڵﻮێﺴﺘﯽ ﮐﯚﻣەﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەراﻧﺒەر ﺑە ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﯽ
٢٩ی ﺑﺎﻧەﻣەڕ ،ھەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ دﯾــﺎردەی
»ھﺎوھەڵﻮێﺴﺘﯽ«ی ﻧێﻮان ﺷەش ﻻﯾەﻧﯽ
رۆژھ ــەﺗ ــﯽ ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن ﺑﮑەﯾﻦ و ،ﻟەم
ﭘێﻨﺎوەدا ﻗﺴە ﻟە ﻧەﺧﺸە رێﮕﺎﯾەﮐﯽ وﻣﺪەر
ﺑﮑﺮێ.

دەﺳﭙێﺸﺨەری ھﺎوﮐﺎری وﮐﯚدەﻧﮕﯽ ڕێﮑﺨﺮاوە ﺳﯿﺎﺳﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد،
ﺋﺎﻣﺎدەی ھەرﭼەﺷﻨە ھﺎوﮐﺎری وھﺎوڵﻮێﺴﺘﯿﯿە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﭘﺮﺳە
ﺳﯿﺎﺳﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻧێﻮﺧﯚی ﺋێﺮان وﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ.
دوای ﺑﺎس ﮐﺮدن ﻟە ﺳەر ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎن ﻟە ﺑەﺷێﮑﯽ
دﯾﮑەی ﺋەو ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەدا ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﻣەوﻟﻮودی ﻟەﺳەر ﭼەﻧﺪ ﭘﺮﺳﯽ
ﺗەﺷﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽ ﺣﯿﺰب دڕﯾﮋەی ﺑە ﻗﺴەﮐﺎﻧﯽ دا ،ﯾەﮐەم
ﺑﺎسﮐﺮدن ﻟە ﺋﺎڵﯚﮔﯚڕی ﺑەڕێﻮەﺑەراﻧﯽ ﺋﻮرﮔﺎﻧەﮐﺎن ،ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﺣﯿﺰب و دووﯾەم ﭘﺮﺳﯽ ﯾەﮐﮕﺮﺗﻨەوەی
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗەﮐﺎن ﺑﻮو.
ﺑەڕێﺰﯾﺎن ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی ﻟەﮔەڵ ﯾەﮐﮕﺮﺗﻨەوەی ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﺗێﮑﯚﺷەراﻧﯽ
دﯾﻤﻮﮐﺮات وﺗﯽ :ھەﻣﻮوان دەﺑێ ھەوڵﯽ ﺋەوە ﺑﺪەﯾﻦ ﮐە ﺑەھﺎوﮐﺎری
وھﺎوﺧەﻣﯿﯿەوە  ،ﭘﺮﺳﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﯾەﮐﮕﺮﺗﻨەوەی دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗەﮐﺎن
ﭼﺎرەﺳەر ﺑﺒێ و ،ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەک ھەﻣﯿﺸە ﺑﯚ
ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘەش ﺑە ﺗەواوﯾﯽ ﺋﺎﻣﺎدەﮔﯽ ﺧﯚی دەرﺑڕﯾﻮە.
ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻗﺴەﮐﺎﻧﯽ ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
 ،ﻟە ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾەﮐﯽ ﮐﺮاوەدا ،ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎو ﻟە ﮐﺎدر و ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن،
ﺑە ﮔەرﻣﯿﯿەوە ﺗێﺒﯿﻨﯽ و ﭘﺮﺳﯿﺎرو رەﺧﻨەی ﺧﯚﯾﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎس ﮐﺮد و
،ﭘﺎﺷﺎن ﻟە ﻻﯾەن ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣﯿﺰب و ،ﻗﺎدرورﯾﺎ ﺋەﻧﺪاﻣﯽ
دەﻓﺘەری ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەمدراﻧەوە.

ﺗێﮑﯚﺷەرێﮑﯽ دێﺮﯾﻨﯽ ﻧێﻮﺳەﻧﮕەری ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،ﻣﺎواﯾﯽ ﻟە ژﯾﺎن ﮐﺮد

ﻧﺎوﺑﺮاو ﮐە ﺧەڵﮑﯽ ﮔﻮﻧﺪی ﺑﻨﻮﺧەڵەﻓﯽ ﻧﺎوﭼەی ﺳەردەﺷﺖ ﺑﻮو،
ھەر ﻟە ھەڕەﺗﯽ ﻻوﯾەﺗﯽدا ﺑە ھﯚی ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎڵە
ﮐﺎﻧﯽ  ٤٦و ٤٧و ﻧﺎﺳﯿﻨﯽ ﺷﯚڕﺷﮕێﺮاﻧﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﺋەو ﺳەردەﻣە
ھﯚﮔﺮی ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دەﺑێ و ،دواﺗﺮ ﺑە ھﯚی ﭘێﻮەﻧﺪی ﻟەﮔەڵ
ﺗێﮑﯚﺷەراﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑەوە ﻟە ﺳﺎڵﯽ ١٣٤٩ی ھەﺗﺎوی ﻟە ﻻﯾەن رێﮋﯾﻤﯽ
ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﺑﯚ ﻣﺎوەی ﭼﻮارﻣﺎﻧﮓ دەﺳﺒەﺳەر دەﮐﺮێ.
دوای ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﮔەﻻﻧﯽ ﺋێﺮان  ،ﻟە ﺳﺎڵﯽ ٥٧ی ھەﺗﺎوی
ﻣﺎم ﻋەﻟﯽ و ﭼەﻧﺪ ﮐەس ﻟە ھﺎوڕێﯿﺎﻧﯽ ﺑە ﭼەک ﮐﺮدﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎﯾەﮐﯽ
ﺳەر ﺑە رێﮋﯾﻢ ﻟە ﺑﻨﻮﺧەڵەف ﺳەرﻟە ﻧﻮێ ﺳەﻧﮕەری دێﻤﻮﮐﺮات ﻟە
ﻧﺎوﭼەﯾەدا ،ﺋﺎوەدان دەﮐەﻧەوە.
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳە ھەﺳﺘﯽ ﮐــﻮردﭘــەروەری وﻧﯿﺸﻤﺎﻧﺪۆﺳﺘﯽ ﻋەﻟﯽ
ﺳﻮﻟﯿﻤﺎﻧﭙﻮور ،ﺑﻨەﻣﺎڵەﯾەﮐﯽ ﺧەﺑﺎﺗﮑﺎری ﻟــێﮐــەوﺗــﻮﺗــەوەو ،ﮐــﻮڕە
ﮔەورەی ﻧﺎوﺑﺮاو ﺑە ﻧﺎوی ﺳﻮﻟێﻤﺎن ﺳﻮڵێﻤﺎﻧﭙﻮور دوای ﻟەﺑەر ﮐﺮدﻧﯽ
ﺟﻠﯽ ﭘﯿﺮۆزی ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧە ﻟە ﺳﺎڵﯽ ٧٣ی ھەﺗﺎوی ﻟە ﻧﺎوﭼەی ﻣەھﺎﺑﺎد
ﺑە دەﺳﺘﯽ ﭘﯿﺴﯽ ﺧەﯾﺎﻧەت ﺷەھﯿﺪ ﮐﺮا.
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳە ﭘێﺶﻧﯿﻮەڕۆی رۆژی ١٣ی ﺑﺎﻧەﻣەڕ ﺗەرﻣﯽ ﮐﻮﭼﮑﺮدوو

ﻣــﺎم ﻋەﻟﯽ ،ﻟە ﻣــەزارﮔــەی ﺗێﮑﯚﺷەراﻧﯽ دێﻤﻮﮐﺮات ﺑە ﺑەﺷﺪارﯾﯽ
ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎو ﻟە ھﺎوڕێﯿﺎن و ھﺎوﺳەﻧﮕەراﻧﯽ ﺑە ﺧﺎک ﺳﭙێﺮدرا و،
ھەروەھﺎ ﻟە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺳﺎﻟﯚﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺑﻨﮑەی دەﻓﺘەری ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن رێﻮرەﺳﻤﯽ ﭘﺮﺳەو ﺳەرەﺧﯚﺷﯽ ﺗێﮑﯚﺷەر
ﻋەﻟﯽ ﺳﻮﻟێﻤﺎﻧﭙﻮور ﺑەڕێﻮەﭼﻮو.
ﻟەو رێﻮرەﺳﻤەدا ،ھﺎوڕێ ﻋﻮﻣەر ﺑﺎڵەﮐﯽ ﺋەﻧﺪاﻣﯽ دەﻓﺘەری ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ دەﻓﺘەری ﺳﯿﺎﺳﯿﯿەوە،
ﻟە ﭘەﯾﺎﻣێﮏدا وێــڕای ﺳەرەﺧﯚﺷﯽ ﮐــﺮدن ﻟەﺳەرﺟەم ﮐەﺳﻮﮐﺎرو
ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﺳﻮڵﯿﻤﺎﻧﭙﻮور ،ﭼەﻧﺪ وﺗەﯾەﮐﯽ ﻟەﺳەر ژﯾﺎن وﺧەﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎم
ﻋەﻟﯽ ﭘێﺸﮑەش ﺑە ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮوان ﮐﺮد.
ﺑەڕێﺰﯾﺎن ﺑە ﺧﺴﺘﻨەڕووی ﮐﻮرﺗەﯾەک ﻟە ژﯾﺎن وﺑەﺳەرھﺎﺗﯽ ﻋەﻟﯽ
ﺳﻮڵﯿﻤﺎﻧﭙﻮور ﻟەو ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿەدا ،ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯽ ﺑەﻧﺮﺧﯽ ﺋەو
ﺷﯚڕﺷﮕێﺮە وەﻓﺎدارەی ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮوان ﺑﺎس ﮐﺮد.
ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺋەو رێﻮرەﺳﻤەدا ﻋﻮﻣەر ﺳێﻮﻧەﯾﯽ ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﺑﻨەﻣﺎڵەی
ﺳﻮڵﯿﻤﺎﻧﭙﻮور ،ﺑەﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﺑﻨەﻣﺎڵەﮐەﯾەوە ﺳﭙﺎﺳﯽ ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮواﻧﯽ
ﮐﺮد.

ﭼەﻧﺪ ﭼﺎﻻﮐﯿﯿەﮐﯽ ﺣﯿﺰب
دﯾﺪار و ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺟێﮑﺮی ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣﺪک ﻟە ﺳﻮﺋێﺪ
ﻟﻪ ﭘﻪراوێﺰی ﺳﻪرداﻧێﮑﯿﺪا ﺑﯚ ﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎﭬﯽ ،رۆژی ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ١٣ی ﺑﺎﻧەﻣەڕ
د .ﺋﺎﺳﯚ ﺣﻪﺳﻪن زاده ﺟێﮕﺮی ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻟﻪﮔﻪڵ ﮐﯚﻣﻪڵێﮏ ﻟێﭙﺮﺳﺮاو و داﻣﻮدهزﮔﺎی ﺳﻮﺋێﺪی دﯾﺪار و ﭼﺎوﭘێﮑﻪوﺗﻨﯽ ﮐﺮد.
 .ﺳەﻋﺎت ١٠ی ﺑەﯾﺎﻧﯽ ﺋﻪو رۆژه ،ﺑەڕێﺰ ﺋﺎﺳﯚ ﺣەﺳەن زادە ﺟێﮕﺮی ﺳﮑﺮﺗﯿﺮی
ﮔﺸﺘﯽ ﺣﺪک ﺑە ھﺎوڕێﯿەﺗﯽ ﺑﻪڕێﺰان ﮐەﻣﺎڵ ﮔﺮوێﺴﯽ ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﺳﻮﺋێﺪ
و ﺋﺎرێﺰ رەﻣەزاﻧﯽ ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿە ﺳﻮﺋێﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﺳﻮﺋێﺪ ،ﻟﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮﺋێﺪ دەﮔەڵ ﺋﻪﻧﺪام ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿە ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﺳﻮﺋێﺪ ﺧﺎﺗﻮو “ ﺋﺎﻧﺪرﯾﻨێ وﯾﻨﺘێﺮ“ و ﺧﺎﺗﻮو “ ﺋەوﯾﻦ
ﺋﯿﻨﭽﯿﺮ“ ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿە دەرەﮐﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎوهﻧﺪی ﺋﯚﻟﯚف ﭘﺎڵﻤﻪ دﯾﺪاری ﮐﺮد.
ﻟەو دﯾــﺪارەدا ﺟێﮕﺮی ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﺎﺳێﮑﯽ ﺗێﺮوﺗەﺳەﻟﯽ ﻟەﺳەر
ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﻧﺎوﭼەی رۆژھــەﺗــﯽ ﻧــﺎوەڕاﺳــﺖ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و دۆﺧــﯽ ﮐﻮردەﮐﺎن
ﻟە ﺋێﺮان و ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ھ ــﻪواردن و زەﺑــﺮ و زەﻧﮕﯽ رژێﻤﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋێﺮان
دژی ﮐﻮرد و ﺑﺎﻗﯽ ﻧەﺗەوەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮان ﮐﺮد .ﺋﯿﻨﺠﺎ وﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺎرهﮐﺎﻧﯽ ھﻪﯾﺌﻪﺗﯽ
ﺧﺎﻧﻪﺧﻮێﯽ ﻟﻪﭘێﻮهﻧﺪی ﻟﻪﮔﻪڵ دۆﺧﯽ ﺋێﺴﺘﺎی ﺋێﺮان و ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮرد و ﺣﯿﺰﺑﯽ
دێﻤﻮﮐﺮات داﯾــﻪوه .ﻟﻪ ﺑﻪﺷێﮑﯽ دﯾﮑﻪی ﺋﻪم داﻧﯿﺸﺘﻨﻪدا ،د .ﺋﺎﺳﯚ ﺣﻪﺳﻪن زاده
ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﭘێﻮهﻧﺪﯾﯽ ﻧێﻮان ﺳﻮﺋێﺪ و ﺋێﺮان و ﺑﻪ ﮔﺸﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ
ﻟﻪﮔﻪڵ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗێﺒﯿﻨﯽﯾﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺧﺴﺘﻪ ڕوو .ﻟﻪ ﮐﯚﺗﺎﯾﯿﺪا ھﻪردووﻻ
دواﺗﺮ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﭘێﻮهﻧﺪﯾﯽ و ھﺎوﮐﺎرﯾﯽ ﻧێﻮان ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
و ﺳﯚﺳﯿﺎل دێﻤﻮﮐﺮاﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮﺋێﺪ و ﻧﺎوهﻧﺪی ﺋﯚﻻف ﭘﺎڵﻤﻪ ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی ﺑﯿﺮوڕاﯾﺎن
ﮐﺮد.
ﻟە دﯾﺪارێﮑﯽ دﯾﮑەدا ﮐە ﺳﻪﻋﺎت ١١ی ھەﻣﺎن رۆژ و ﻟە ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮﺋێﺪ
دەﮔەڵ ﺑەڕێﺰ ﻓﺮێﺪرﯾﮏ ﻣﺎﻟﻢ ﺋەﻧﺪام ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟە ﺣﯿﺰﺑﯽ ﻟﯿﺒڕاڵەﮐﺎن و ﺑەرﭘﺮﺳﯽ
راﯾەڵﮑەی ﮐﻮرد ﻟە ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺋەو وﺗە ﺑﻪڕێﻮه ﭼﻮو ،ﺟێﮕﺮی ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ
ﺣﯿﺰب وێ ــڕای ﺳــﻮﭘــﺎس و رێﺰﻟێﻨﺎن ﻟــﻪ ھــﻪوڵ و ھﻪڵﻮێﺴﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗــﺎ ﺋێﺴﺘﺎی
ﻧﺎوﺑﺮاو ﻟﻪﭘێﻮهﻧﺪی ﻟﻪﮔﻪڵ دۆﺧﯽ ﮐﻮرد و ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ رزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧﻪی ﭘﺎرﭼﻪﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ،ﺑە وردی ﺑﺎﺳﯽ ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ دژوار و ﺋەﺳﺘەﻣﯽ ﮐﻮردەﮐﺎن ﻟە
ﺋێﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ھﻪﻟﻮﻣﻪرﺟﯽ ﺋێﺴﺘﺎی ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮات
و ھێﺰهﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑﻪی رۆژھــﻪت و ھﻪروهھﺎ ھﻪﻟﺒﮋاردﻧﻪﮐﺎﻧﯽ داھﺎﺗﻮوی ﺋێﺮان
ﺑﻪرﭼﺎورووﻧﯽ داﯾﻪ ﻓﺮێﺪرﯾﮏ ﻣﺎﻟﻢ و ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪو ھﯚﮐﺎراﻧﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺋەﻣﺴﺎڵ
ﺷــەش ﻻﯾﻪﻧﯽ ﺳﻪرهﮐﯿﯽ رۆژھــەﺗــﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھێﻨﺎوهﺗﻪ ﺳــﻪر ﺋــﻪوه ﮐﻪ ﻟﻪ
ھﻪڵﻮێﺴﺘێﮑﯽ ھﺎوﺑﻪشدا داوا ﻟﻪ ﺧﻪڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮑﻪن ﮐﻪ ھﻪڵﺒﮋاردﻧﻪﮐﺎﻧﯽ
ﺋێﺮان ﺑﺎﯾﮑﯚت ﺑﮑﻪن .ﭘﺎﺷﺎن ھﻪردووﻻ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ دهرهوهی دهوڵﻪﺗﯽ
ﺳﻮﺋێﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻣﻪڵﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺪا ﮔﻔﺘﮕﯚﯾﺎن ﮐﺮد .ﻟﻪو ﺑﻪﺷﻪدا ﻓﺮدرﯾﮏ
ﻣﺎڵﻢ وﯾڕای رەﺧﻨەﮔﺮﺗﻦ ﻟە ﭼﻮوﻧﯽ ﺷﺎﻧﺪێﮑﯽ ﭘﺎﯾەﺑەرزی ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ﺳﻮﺋێﺪ ﺑﯚ
ﺋێﺮان ﻟﻪم دواﯾﯽﯾﺎﻧﻪدا و ﭘﺸﺘﮕﻮێ ﺧﺴﺘﻨﯽ ﮔﻠەﯾﯽ و ﮔﺎزﻧﺪەی ﺧەڵﮏ ﻟە ﺷێﻮازی
ھەڵﺴﻮﮐەوﺗﯽ ﺷﺎﻧﺪەﮐەی ﺳﻮﺋێﺪ ﻟە ﺋێﺮان ،ﺟﻪﺧﺘﯽ ﻟﻪﺳﻪر ﻧﺎﮐﺎراﻣﻪﯾﯽ ﺋﻪم ﺟﯚره
ﺳﯿﺎﺳﻪت و ﻣﺎﻣﻪﻧﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ رێﮋﯾﻢﮔﻪﻟﯽ وهک ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐﺮد .ﻟﻪ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ
ﺋﻪم دﯾﺪارهدا ،ھﻪردووﻻ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ھێﻨﺪێﮏ ﮐﺎر و ﭘڕۆژهی ھﺎوﺑﻪش ﮐﻪ دهﮐﺮێ
ﻟﻪ ﺋﺎﯾﻨﺪهدا ﺑﻪ ھﺎوﮐﺎرﯾﯽ ھﻪردووﻻ ﺑﻪڕێﻮه ﺑﭽﻦ ،ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی ﺑﯿﺮوڕاﯾﺎن ﮐﺮد.
ﻟەدرێﮋەی دﯾﺪارەﮐﺎﻧﯽ ﺟێﮕﺮی ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﺪا ﻟﻪ ﺳﻮﺋێﺪ ،ﺳﻪﻋﺎت ١ی
دواﻧﯿﻮهڕۆی ھﻪﻣﺎن رۆژ ،ﺑﻪڕێﺰ ﺋﺎﺳﯚ ﺣﻪﺳﻪن زاده ﺑﻪ ھﺎوڕێﯿﻪﺗﯽ ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ
ﮐﯚﻣﯿﺘﻪی ﺳﻮﺋێﺪ و ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﭘێﻮهﻧﺪﯾﯿﻪ ﻧێﻮﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﻟﻪ ﺳﻮﺋێﺪ
ﺳﻪرداﻧﯽ ﺑﺎرهﮔﺎی ﺳﻪرهﮐﯿﯽ رێﮑﺨﺮاوی ﺋﺎﻣﻨێﺴﺘﯽ ﺋﻪﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎڵ )ﻟێﺒﻮردﻧﯽ
ﻧێﻮﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ( ﻟﻪ ﺳﻮﺋێﺪ ﮐﺮد و دەﮔەڵ ﺑەرﭘﺮﺳﯽ رێﮑﺨﺮاوی ﻟێﺒﻮوردﻧﯽ ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﻟە ﺳﻮﺋێﺪ ﺧﺎﺗﻮو “ ﺋﺎﻧﺪرﯾﯿﺎ ﺑــﻮودەﮐــﻮل“ ﮐﯚﺑﻮەوه .ﻟﻪو داﻧﯿﺸﺘﻨﻪدا ﻧﺎوﺑﺮاو
ﺑﺎﺳﯽ ﭘێﺸێﻠﮑﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ رۆژھﻪﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ھەروەھﺎ
ﺑﺎﺳﯽ ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﻧﺎﻟەﺑﺎری زﯾﻨﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ژﯾﺎﻧﯽ ﮐﯚڵەﻣەرﮔﯿﯽ ﮐﯚڵﺒەراﻧﯽ
ﮐﻮردی ﮐﺮد ﮐە ھێﺰە ﭼەﮐﺪارەﮐﺎﻧﯽ رێﮋێﻢ ﺟﺎرﻧﺎﺟﺎرێﮏ دەﯾﺎﻧﺪەﻧە ﺑەر دەﺳڕێﮋی
ﮔﻮﻟﻠە و ﺷەھﯿﺪﯾﺎن دەﮐەن .ﻟﻪو ﺑﻪﺷﻪدا ھﻪﯾﺌﻪﺗﯽ ﺣﯿﺰب ھێﻨﺪێﻚ داﺗﺎ و زاﻧﯿﺎرﯾﯽ
ﻧﻮێﯽ ﻟﻪﭘێﻮهﻧﺪی ﻟﻪﮔﻪڵ ﭘێﺸێﻠﮑﺎرﯾﯽ ﺗﻮﻧﺪی ﻣﺎﻓﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻟﻪ ﺋێﺮان داﯾﻪ
ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﺋﻪﻣﻨێﺴﺘﯽ ﻟﻪ ﺳﻮﺋێﺪ و ﺧﺎﺗﻮو ﺋﺎﻧﺪرﯾﯿﺎش ﺑەڵێﻨﯽ دا ﮐە ﮐﺎﮐڵﯽ ﺋەو ﻗﺴە
و ﺑﺎﺳﺎﻧە ﺑﯚ دەﻓﺘەری ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯽ رێﮑﺨﺮاوەﮐەﯾﺎن ﻟە ﻟەﻧﺪەن و ﺑﻪﮔﺸﺘﯽ راﯾﻪڵﮑﻪی
رێﮑﺨﺮاوهﮐﻪﯾﺎن ﺑﮕﻮازێﺘﻪوه .ﻟﻪ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺋﻪم داﻧﯿﺸﺘﻨﻪدا ھﻪردووﻻ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ
ﺷێﻮازی رﯾﭙﯚرت ﮐﺮدﻧﯽ رێﮏوﭘێﻚ و ﺑﻪداﺗﺎی زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸێﻠﮑﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ
ﻣﺮۆڤ و ﮐﺎﻧﺎڵﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪدواداﭼﻮوﻧﯽ ﮐﻪﯾﺴﻪ ﺋﯚرژاﻧﺴﻪﮐﺎن ﮔﻔﺘﮕﯚ و ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی
ﺑﯿﺮوڕاﯾﺎن ﮐﺮد.

ﺳەرداﻧﯽ ﺷﺎﻧﺪێﮑﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ زەﺣﻤەﺗﮑێﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻟە دەﻓﺘەری ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﺣﯿﺰب ﻟە ھەوﻟێﺮ

رۆژی ﺳێ ﺷﻪﻣﻤﻪ ٥ی ﺑﺎﻧﻪﻣﻪری ٢٥ ) ٩٦ی ﺋﺎورﯾﻠﯽ  ( ٢٠١٧ﺷﺎﻧﺪێﮑﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
زهﺣﻤﻪﺗﮑێﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘێﮑﮫﺎﺗﻮو ﻟﻪ ﺑﻪرێﺰان ﺑﻪھﻤﻪن ﺣﺴێﻦ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ دهﺳﺘﻪی
ﺳﻪرۆﮐﺎﯾﻪﺗﯽ و دوﮐﺘﯚر ھﯿﻮا ﺳﻪﯾﺪ ﺳﻪﻟﯿﻢ ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﭘێﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
زهﺣﻤﻪﺗﮑێﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،ﺳﻪرداﻧﯽ دهﻓﺘﻪری ﻧﻮێﻨﻪراﯾﻪﺗﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ھﻪوﻟێﺮﯾﺎن ﮐﺮد و ﻟﻪ ﻻﯾﻪن ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ زێﻮهﯾﯽ ﻧﻮێﻨﻪری ﺣﯿﺰﺑﻪوه
ﭘێﺸﻮازﯾﯿﺎن ﻟێ ﮐﺮا.
ﻟەم داﻧﯿﺸﺘﻨە دوﺳﺘﺎﻧەدا ،ﺳەرەﺗﺎ ﺑە ﮔﺮﯾﻨﮕﯽﯾەوە ﺑﺎس ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی ھەردووﻻﯾەن
ﮐﺮا و ﺟەﺧﺖ ﮐﺮاﯾەوە ﻟەﺳەر ﺑەھێﺰﺗﺮﮐﺮدﻧﯽ ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن و ،دواﺗﺮ ﮐﯚﻣەڵێﮏ
ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﮔﺮێﺪراو ﺑە ﻣەﺳەﻟەی ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺑﺎروودۆﺧﯽ ھەﺳﺘﯿﺎری
رۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن وھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮان و ھەڵﻮێﺴﺘﯽ ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎﻧﯽ رۆژھەت
ﮐەوﺗﻨە ﺑەرﺑﺎس و ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی ﺑﯿﺮوڕاﯾﺎن ﻟەﺳەر ﮐﺮا.
ﭘﺎﺷﺎن ﻟە ﻻﯾەن ﻣﯿﻮاﻧﺎﻧەوە ،دۆﺧﯽ ھﻪرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﭘﺮﺳﯽ
ﻟــﻪ ﺋــﺎراداﺑــﻮوﻧــﯽ رێــﻔــﺮاﻧــﺪۆﻣــﯽ ﺑــﺎﺷــﻮوری ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن ھــﺎﺗــﻪ ﮔ ــﯚڕێ و ﻻﯾﻪﻧﻪ
ﺟﯚراوﺟﯚرهﮐﺎﻧﯽ ﻟێﮏ دراﻧ ــﻪوه و ،ﭼﯚﻧﯿﻪﺗﯽ ﺗﻪﻋﺎﻣﻮل و ﺑﻪ ﺋﺎﮐﺎم ﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
رێﮑﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺮادهی ﮐﯚﻣﻪﻧﯽ ﺧﻪڵﮏ  ،ﻗﺴﻪوﺑﺎﺳﯽ ﻟﻪ ﺳﻪرﮐﺮا و ﻟەوﺑﺎرەوەش،
ﮐﯚدهﻧﮕﯽ و ھﺎوﮐﺎری و ﯾﻪﮐﺮﯾﺰی ﺣﯿﺰﺑﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻪری
ﺳﻪرهﮐﯽ ﻟﻪ ﻗﻪڵﻪم درا.
دواﺗﺮ ﺑﺮاﯾﻢ زێﻮەﯾﯽ ﻧﻮێﻨەری ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،ﻟە ﮔەڵ دەرﺑڕﯾﻨﯽ
ﺳﭙﺎس ﺑﯚ ﺳەرداﻧەﮐەی ﺷﺎﻧﺪی ﺣﯿﺰﺑﯽ زەﺣﻤەﺗﮑێﺸﺎن ،ھﺎوﺳﯚزی و ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﺑﯚ ھە ﻣــﻮو ھەوڵەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﭘێﻨﺎو دەﺳﺘەﺑەرﮐﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓە
ڕەواﮐﺎﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﻣﯿﻮاﻧەﮐﺎن راﮔەﯾﺎﻧﺪ.

ژﻣﺎره٧٠٣ :
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١٥ی ﺑﺎﻧەﻣەڕی ٥ _ ١٣٩٦ی ﻣﺎی ٢٠١٧

ﺷﻮرای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن و ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎن ﻟە ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽدا
ھ ــەر ﭼــﻮار
ﺳــﺎڵ ﺟﺎرێﮏ
ﻟە ﺋێﺮاﻧﯽ ژێﺮ
دەﺳـــــەﺗـــــﯽ
ﻋﻮﻣەر ﺑﺎڵەﮐﯽ
ﮐــــــــــﯚﻣــــــــــﺎری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽدا ھــەڵــﺒــﮋاردن ﺑــەرێــﻮە دەﭼــێ ﺟﺎ
ﺋەو ھەڵﺒﮋاردﻧە ﺑﯚ ﺳەرﮐﯚﻣﺎرﯾﯽ ﮐﯚﻣﺎری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑێﺖ ﯾﺎ ﻧﻮێﻨەراﻧﯽ ﻣەﺟﻠﯿﺲ و..ھﺘﺪ.
ھەر ﮐﺎﺗێﮏ ﺑﺎﺳﯽ ھەڵﺒﮋاردن ﻟە ﺋێﺮان ﮔەرم
دەﺑێ ﻧﺎوی ﺋﯚرﮔﺎﻧێﮑﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە
ھەﻣﻮو دامودەزﮔــﺎﮐــﺎﻧــﯽ ﺋەو ﻧﯿﺰاﻣە زەﻗﺘﺮ
و ﺑــەرﭼــﺎوﺗــﺮ دەﺑــێ ﮐــە ﺋــەوﯾــﺶ ﺷــﻮورای
ﻧﯿﮕەھﺒﺎﻧە ،ﮐە ﺑە ﭘێﯽ ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋەﺳﺎﺳﯽ ﺋێﺮان
دەﺳەﺗێﮑﯽ رەھﺎی ھەﯾە ﻟە داﻧﺎن و ﻻﺑﺮدﻧﯽ
ﺑەرﺑﮋێﺮەﮐﺎن ﺑﯚ ھەر ھەڵﺒﮋاردﻧێﮏ ﮐە ﻟە
ﺋێﺮان ﺑە ڕێﻮە ﺑﭽﯽ .ﻟەو وﺗﺎرەدا ﺋﺎوڕێﮏ ﻟە
ﭘﺮۆﺳەی ھەڵﺒﮋاردن و ﺷﻮرای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن و
دەﺳەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو ﺋﯚرﮔﺎﻧە دەدەﯾﻨەوە.
ﭘــﺮۆﺳــەی ھــەڵــﺒــﮋاردن و ھــەڵــﺒــﮋاردن ﻟە
وﺗﺎﻧﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗێﮏدا ھەل و ﻓﻮرﺳەﺗە ،
ھەم ﺑﯚ ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐە ﺧﯚﯾﺎن ﺑەرﺑﮋێﺮ
ﮐﺮدوە و ھەم ﺑﯚ ﺧەڵﮏ ﮐە دەﺗﻮاﻧﻦ ﺋﺎزاداﻧە
دەﻧﮓ ﺑﺪەن و ﻧﻮێﻨەری دڵﺨﻮازی ﺧﯚﯾﺎن ﻟە
ﻧێﻮ ﺑەرﺑﮋێﺮەﮐﺎن ھەڵﺒﮋێﺮن .ﮐە دەﮔﻮﺗﺮێ ﺑﯚ
ﺧەڵﮏ و ﺑەرﺑﮋێﺮەﮐﺎن ﻓﻮرﺳەﺗە ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾە ﮐە
ھەر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾەک ﻟە ﻣﺎوەی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽدا ﭘﺮۆژە
و ﺑەرﻧﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﭘێﺸﮑەش ﺑە ﮐﯚﻣەڵﮕە
دەﮐﺎ و ﻟە ﮐﺎﺗﯽ دەﻧﮓ داندا ﺧەڵﮏ دەﺳﺘﯽ
ﺋﺎواڵەﯾە ﮐە ﺑە ﮐﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا و ﺑەرﻧﺎﻣە دەﻧﮓ
دەدا .واﺗە ﻟێﺮەداﯾە ﮐە ﺳەﻧﮓ و ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ
ﺑەرﺑﮋێﺮەﮐﺎن دەردەﮐـــەوێ و ﻟە ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺋﺎوادا ﺋەوە ﺧەڵﮑە ﺑڕﯾﺎر ﻟەﺳەر ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋــﺎﺑــﻮوری و ﻓەرھەﻧﮕﯽ وت
دەدا ﻧــەک ﺋﯚرﮔﺎﻧێﮏ ﯾــﺎن دەزﮔــﺎﯾــەک ﮐە
ﺑەو ﺷێﻮە ﮐە ﻟە ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽدا ھەﯾە،
ﭼﻮﻧﮑە ﻟە ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏدا ﻧﻮێﻨەری
ھەڵﺒﮋێﺮدراو چ ﺳەر ﮐﯚﻣﺎر ﺑێﺖ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﻨەری
ﻣەﺟﻠﯿﺲ ﯾﺎ ھەر ﺋﯚرﮔﺎﻧێﮑﯽ ﮐە ﺑە ھەڵﺒﮋاردن
ﺑێﺖ دوای ھەڵﺒﮋاردن ﻟە ﺑەراﻣﺒەر ﺧەڵﮑﺪا
ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرە وﭼﻮﻧﮑە ﺧەڵﮏ دەﺳەﺗﯽ ﭘێﺪاوە
و ھــەر ﺧەڵﮑﯿﺸە ﺑە ﭘێﯽ ﻗﺎﻧﻮون دەﺗﻮاﻧێ
دەﺳەﺗﯽ ﻟێ وەرﺑﮕﺮێﺘەوە .ھەر ﺑﯚﯾە ﻟەو
ﺟﯚرە ﺳﯿﺴﺘﻤەدا ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی دەﺳەت زۆر
ﺳەھﻞ و ﺋﺎﺳﺎﻧە ،ﺑەم ﻟە ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﯚﻣﺎری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ھــﺎوﺷــﯿــﻮەی ﺋــەو ﺋــﺎڵــﻮﮔــﯚڕەی
دەﺳــەت ﻧەک زەﺣﻤەت و دژوارە ﺑەڵﮑﻮو
ﺟــﺎری واﯾــە دەﺑێﺘە ﻣــەﺣــﺎڵ .ﻟــە ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏدا ﮐەﺳێﮏ ﮐە دوای ھەڵﺒﮋاردن
ﻟە ﻻﯾەن ﺧەڵﮑەوە ﺑﻮو ﺑە ﺳەرﮐﯚﻣﺎر ﯾﺎن
ﺋەﻧﺪام ﭘﺎرﻟەﻣﺎن ...و ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ دواﯾﯽدا
ﯾﺎ ﻣﺎﻓﯽ ﻧەﺑﻮو ﺧﯚی ﺑەرﺑﮋێﺮ ﺑﮑﺎ ﯾﺎ دەﻧﮕﯽ
ﻣﺘﻤﺎﻧەی ﺧەڵﮑﯽ ﻧــەھــﯿــﻨــﺎوە ﻓــﺮێ ﻧــﺎدرێ
ﺑەڵﮑﻮو ھــەوڵ دەدرێ ﻟــە ﺷﻮێﻨێﮑﯽ دﯾﮑە
ﻟە ﺗەﺟﺮوﺑە و وزە و ﺗــﻮاﻧــﺎی ﺋــەو ﮐەﺳە
ﺑــە ﻗﺎزاﻧﺠﯽ وت ﮐەڵﮑﯽ ﻟــێ وەرﺑﮕﯿﺮێ.
ﺑــــەم ﻟــە ﻧــﯿــﺰاﻣــﯽ ﮐ ــﯚﻣ ــﺎری ﺋــﯿــﺴــﻼﻣــﯽ و
ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو ﻧﯿﺰاﻣە ھەر ﺋەوەﻧﺪە ﺑەﺳە
ﮐەﺳەﮐە ﭘﯚﺳﺘەﮐە ﻟە دەﺳﺖ ﺑﺪا و ﺑە ﭼﺎو
ھەڵﺘەﮐﺎﻧﺪﻧێﮑﯽ رێﺒەر ﻟە ﭘــەراوێــﺰ ﺑﺨﺮێ.
ﭼﻮﻧﮑە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑەرﭘﺮﺳﺎﯾەﺗﯿﺶدا
ھەر ﺑە ﭼﺎوھەڵﺘەﮐﺎﻧﺪﻧﯽ رێﺒەر ﺋەو ﭘﯚﺳﺘە
و ﺑەرﭘﺮﺳﺎﯾەﺗﯿﯿەی وەرﮔﺮﺗﻮوە وﺧەڵﮏ ﻟە
داﻧﺎﻧﯽ و دﯾــﺎری ﮐﺮدﻧﯽ رۆڵ و ﻧەﺧﺸﯿﺎن
ﻧەﺑﻮوە .ﻟە ﻧﯿﺰاﻣﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﺋەو
ﻣەرﺟﺎﻧەی ﮐە ﺑﯚ ﭘﺎوﺗﻨﯽ ﺳەرﮐﯚﻣﺎر و
ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﻣەﺟﻠﯿﺲ و...ھﺘﺪ ﻟە ﻧەزەر ﮔﯿﺮاون
ﻟە ھﯿﭻ ﺟێﮕﺎﯾەﮐﯽ دﻧﯿﺎدا ﻧﻤﻮوﻧەﯾﺎن ﻧﯿە و
ﻟــە ﺋــەﺳــﺎسدا رەﭼــﺎوﮐــﺮدﻧــﯿــﺎن ﺑــە ﺋﺎﺷﮑﺮا
ﭘێﺸێﻞ ﮐﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ و ﻣﺎﻓﯽ ﮐەﻣﯿﻨە
ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻣەزھەﺑﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨەﮐﺎﻧە ﻟە وﺗﯽ

ﻓﺮەﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋێﺮان .ﻟەو ﻧﻮوﺳﯿﻨەدا رەﻧﮕە
ﻣەﺟﺎل ﻧەﺑێ ﯾەک ﺑە ﯾەک ﺑﺎﺳﯽ ﺋەو ﻣەرﺟﺎﻧە
ﺑﮑەﯾﻦ ﮐە ﻟە ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋەﺳﺎﺳﯽدا دەﺳﺖ
ﻧﯿﺸﺎن ﮐــﺮاون ﺑﯚ ﺑەرﺑﮋێﺮﺑﻮون ﺑﯚﯾەﮐێﮏ
ﻟە ﭘﯚﺳﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺳــەرەوەی دەﺳەﺗﺪارێﺘﯽ
ﮐــﯚﻣــﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﻟ ــەو ﺑــﺎﺳــەدا ﺗەﻧﯿﺎ
ﺑەﺳەﻧﺪە ﺑە ﯾەک ﻣەرج دەﮐەﯾﻦ ﮐە ﭘﺎﯾە و
ﺑﻨﺎﺧەی ھەﻣﻮو ﻧەﺷﯿﺎوﺑﻮوﻧﯽ ﺑەرﺑﮋێﺮەﮐﺎﻧە
ﻟە رواﻧﮕەی ﺷﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎﻧەوە.
ﺋەﮔەر ﺑە ﻣﯿﮋووی ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽدا
ﺑــﭽــﯿــﻨــەوە ﺑ ــە ﺑــﺎﺷــﯽ و رووﻧـــــﯽ ﺑــﯚﻣــﺎن
دەردەﮐ ــەوێ ﮐە ﺷەڕ و ﻣﻠﻤﻼﻧێﯿەک ﮐە ﻟە
رۆژی دوای رووﺧﺎﻧﯽ رێﮋﯾﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ
ﻟە ﻧێﻮان ﺑﯿﺮ و ﺑﯚﭼﻮوﻧە ﺟﯿﺎوازەﮐﺎن ﮐە

ﺑەڕێﻮەﺑەری ودادوەری« ھەﯾە ،ﺑەم ﺑﻮوﻧﯽ
دەزﮔﺎﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ﺑە ﻧﺎوی ﺷﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن
ﺑە دوو وەزﯾﻔەی ﺟﯿﺎواز ﻟە راﺳﺘﯽدا ھەم
ﺳەﻻﺣﯿﯿەﺗﯽ ھــەر ﺳێ دەزﮔــﺎﮐــەی دﯾﮑەی
ھێﻨﺎوەﺗە ژێﺮ ﭘﺮﺳﯿﺎر وھەم ﺑﻮەﺗە ﻧﻮێﻨﮕەی
ﻓــەرا ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ،واﺗــە ﻟە ﺳ ــەرەوەی ھەﻣﻮو
ﻗﺎﻧﻮوﻧەﮐﺎن ﻗ ــەراری ﮔــﺮﺗــﻮوە  ،ھــەر وەک
ﭘێﺸﺘﺮ ﮔﻮﺗﺮا ﻟە ﺑەراﻣﺒەر ھﯿﭻ دەزﮔﺎﯾەک
ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎر ﻧﯿﯿە ،ﺗەﻧﯿﺎ رێﺒەر ﻧەﺑێ.
ﺷ ــﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن ھــەم ﻗــﺎﻧــﻮونداﻧــەرە
و ھ ــەم ﻗـــــەزاوەت و ﭼـــﺎوەدێـــﺮی ﺑــەﺳــەر
ﺑەرێﻮەﭼﻮوﻧﯽ ﺋەﺳڵەﮐﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋەﺳﺎﺳﯽ
و ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــەﮐــﺎندا دەﮐــﺎ .ﺑە ﭘێێ ﺋەﺳڵﯽ
٩٤ی ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋەﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن

ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﻣﯿﺮاﺗﮕﺮی ﺋﯿﻨﻘﻼب دەزاﻧﯽ دەﺳﺘﯽ
ﭘﯽ ﮐﺮدو ﻟە ﺋﺎﮐﺎمدا دﯾﺘﻤﺎن ﺋەو رواﻧﮕەﯾە
ﺳەرﮐەوت ﮐە ﭘێﺪاﮔﺮﺑﻮو ﻟەﺳەر ﭘﺎﺑەﻧﺪی
»ﺗﻌﮫﺪ« ﺑەﺳەر رواﻧﮕەی ﻟێﺰاﻧﯽ و ﮐﺎرزاﻧﯽ
»ﺗــﺨــﺼــﺺ«دا .ھــەر ﺑــﯚﯾــە دەﺳــﺖﮐــﺮا ﺑە
ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ھێﺰێﮑﯽ زۆری ﻟێﺰان و ﺷﺎرەزا ﻟە
ﺑەڕێﻮەﺑﺮدن و ﺋﯿﺪارە ﮐﺮدﻧﯽ وت ﻟە ھەﻣﻮو
ﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ دەوڵەت ،ﻟە ژێﺮ ﻧﺎوی ﺋەوەی ﮐە
»ﺗﻌﮫﺪ«ﯾﺎن ﺑە ﻧﯿﺰام ﻧﯿﯿە ﻟە ﮐﺎر ﻻدران و
ﺑە ﺟێﮕﺎی ﺧەڵﮑﯽ ﻣەﮐﺘەﺑﯽ و ﺑــﺎوەردار ﺑە
ﻧﯿﺰاﻣﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽﯾﺎن داﻧﺎ ﮐە ھﯿﭽﯿﺎن
ﻟە ﺑەرێﻮەﺑەری و ﺋﯿﺪارەدان ﻧەدەزاﻧﯽ و ﺋەو
ﻓەرھەﻧﮕە ﺑﻮو ﺑە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ھەﻣﯿﺸەﯾﯽ و
ﭘێ ﺑەﭘێﯽ ﺗەﻣەﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ھﺎت
و ﺑەﺷێﻮەی ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺧﯚی ﻟە دەزﮔﺎﯾەکدا
ﺑــە ﻧــﺎوی ﺷ ــﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎندا دﯾــﺘــەوە و
ﺑــﻮو ﺑــە ﭼــﺎو و ﮔــﻮێــﯽ رێــﺒــەری ﮐــﯚﻣــﺎری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗەﻧﺎﻧەت ھــەر ﺑــەوەﻧــﺪە ﺑەﺳەﻧﺪە
ﻧەﮐﺮا ﺑەڵﮑﻮو ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ١٣٧٤ﺑــەوﻻوە ﺑە
ﭘەﺳەﻧﺪی ﻗﺎﻧﻮوﻧێﮏ ﻟە ﻣەﺟﻠﯿﺲ ﺷﻮورای
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﭼــﺎوەدێــﺮی ﺷـــﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن
ﺑﻮو ﺑە ﭼﺎوەدێﺮﯾﯽ »اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ«ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾە
ھەر رواﻧﮕە و ﺑﯚﭼﻮوﻧێﮏ ﮐە ﻟە ﺷﻮورای
ﻧﯿﮕەھﺒﺎن ﻟەﺳەر ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎن دەرﺑﭽێ
ﺣﻮﮐﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ھەﯾە و ھﯿﭻ ﺋﯚرﮔﺎﻧێﮏ ﺑﯚی
ﻧﯿﯿە ﮐە ﺑﺘﻮاﻧێ ﺋەو ﻗﺎﻧﻮوﻧە ھەڵﺒﻮەﺷێﻨێﺘەوە.
ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﻣەرﺟە ﺳەرەﮐﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺋەوﯾە ﮐە داﺑەﺷﮑﺮدﻧﯽ دەﺳەﺗﯽ
ﺗێﺪا ﺑێﺖ .واﺗــە ﺑــﯚ ھــەرﮐــﺎم ﻟــە ﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ
»ﻗﺎﻧﻮون داﻧــﺎن ،ﺑەرێﻮەﺑەری  ،دادوەری«
ﺑە ﭘێﯽ ﻗﺎﻧﻮون ﺋەرک و ﺳەﺣﯿەﺗﯿﺎن دﯾﺎری
ﮐﺮاﺑێ و ﺑە ﺷێﻮەی ﺳەرﺑەﺧﯚ ﻟە ﯾەﮐﺘﺮ
ﮐﺎر ﺑﮑەن و ﻟە ھەﻣﺎن ﺣــﺎڵدا ﺗەواوﮐەری
ﯾەﮐﺘﺮ ﺑﻦ ﻟە ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺋﯿﺪارەداﻧﯽ وتدا
ﮐە ﺋەو ﺷێﻮە ﺑەڕێﻮەﺑەریﯾە دەﺑێﺘە ھﯚی
ﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە وتدا و دەﺳەﺗﯽ
ﺧەڵﮏ ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ﺧﯚی دەردەﺧــﺎ و ﭘێﺶ ﻟە
دروﺳــﺖ ﺑﻮوﻧﯽ ﺗەک ڕەوی وﺳەرەڕۆﯾﯽ
ﮐەﺳێﮏ ﯾﺎ ﺗﺎﻗﻤێﮏ دەﮔــﺮێ ﮐە ﺑﯿﺎﻧﮫەوێ
دەﺳەﺗﯽ وت ﻗﯚرغ ﺑﮑەن .
ﻟە ﻧﯿﺰاﻣﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽدا ﻟەﮔەڵ ﺋەوەدا
ﺑە زاھﯿﺮﯾﺶ ﺑێﺖ دەﺳــەﺗــەﮐــﺎن ﻟە ﯾەﮐﺘﺮ
ﺟﯿﺎوازن ھەر ﺳێ دەزﮔﺎی »ﻗﺎﻧﻮون داﻧﺎن،

ﺋەو ﻣﺎﻓەی ﭘێﯽ دەدرا ﮐە ﭘەﺳەﻧﺪ ﮐﺮاوەﮐﺎﻧﯽ
ﻣەﺟﻠﯿﺲ ﺷــﻮرای ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﭘەﺳەﻧﺪ ﺑﮑﺎ ﯾﺎ
رەدەﯾ ــﺎن ﺑﮑﺎﺗەوە .واﺗــﺎ ھــەر ﻗﺎﻧﻮوﻧێﮏ ﻟە
ﻣەﺟﻠﯿﺲ دەرﺑﭽێ ﺑە ﭘێﯽ ﺋەو ﺋەﺳڵە دەﺑێ
ﻟــە ﭘﺎوﺗﻨﯽ ﺷ ــﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن دەرﺑﭽێ
ﺋەوﮐﺎت دەﺑێﺘە ﻗﺎﻧﻮون و ﻟەوەش ﺑەوﻻوەﺗﺮ،
ﺑە ﭘێﯽ ﺋەﺳڵﯽ ٩٣ی ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋەﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﺗێﮏ
ﻣەﺟﻠﯿﺲ ﺷـــﻮورای ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑــە ﺋﯿﺴﺘﻼح
ھــەڵــﺒــﮋاێــﺮدراوی ﺧەڵﮏ ﺷەرﻋﯿﯿەت ﭘەﯾﺪا
دەﮐــﺎ ﮐە ﺷــﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن ﺑﻮوﻧﯽ ھەﺑێ
واﺗــە دەﻧﮕﯽ ﺧەڵﮏ و ھــەڵــﺒــﮋاردن ﻧﺎﺗﻮاﻧێ
ﺑەڵﮕە ﺑﯿﺖ ﺑﯚ ﻗﺎﻧﻮوﻧﯿﺒﻮوﻧﯽ ﻣەﺟﻠﯿﺲ و ﺋەوە
ﻟە ﺣﺎڵێﮏداﯾە ﮐە ھەﻣﻮو ﺑەرﺑﮋێﺮەﮐﺎن ﺑە
ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﻣەﺟﻠﯿﺲ و ﺳەرﮐﯚﻣﺎری ﭘﯿﺶ
ﺋەوەی ﭘﺮۆژە و ﺑەرﻧﺎﻣەی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﯚ ﺧەڵﮏ
راﺑﮕەﯾەﻧﻦ و ﺗەﺑﻠﯿﻎ ﺑﯚﺧﯚﯾﺎن ﺑﮑەن دەﺑێ ﻟە
ﭘﺎڵﻮێﻨەی ﺷﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن دەرﭼﻮوﺑﻦ.
ھەروەک ﺑﺎﺳﻤﺎن ﮐﺮد ﺷﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن
ﺑێﺠﮕە ﻟــەوە وەک ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ ﻗــﺎﻧــﻮونداﻧــەر
ﮐــﺎر دەﮐــﺎ ﺋــەرﮐــﯽ ﻗـــەزاوەت و ﭼــﺎوەدێــﺮی
ﺑەﺳەر ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋەﺳﺎﺳﯿﺸﯽ ﻟە ﺋەﺳﺘﯚﯾەو،
ﺑە ﭘێﯽ ﺋەﺳڵﯽ  ٩٩ﻟە ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋەﺳﺎﺳﯽ،
ﺷــــﻮورای ﻧﯿﮕەھﺒﺎن ﭼ ــﺎوەدێ ــﺮی ﺑــەﺳــەر
ھەﻣﻮو ھەڵﺒﮋاردەﮐﺎندا دەﮐﺎ ﮐە ﻟە ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽدا ﺑەرێﻮە دەﭼﻦ .ﺋەوەی
ﻟــێــﺮەدا ﺟێﮕﺎی ﺳــەرﻧــﺠــە ﺋــەوەﯾــە ﮐــە ﺋەو
ﺋﯚرﮔﺎﻧە ﺧــﯚی ھەڵﺒﮋێﺮدراو ﻧﯿﯿە ﺑەڵﮑﻮو
ھەر  ١٢ﺋەﻧﺪاﻣەﮐەی ﺑە ﺷێﻮەی راﺳﺘەوﺧﯚ
ﻟە ﻻﯾەن رێﺒەرەوە دەﺳﺖ ﻧﯿﺸﺎن دەﮐﺮێﻦ.
ﺑــە ﭘێﯽ ﺋەﺳڵﯽ  ٩١ﻟــە ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋەﺳﺎﺳﯽ
ﻟــەو  ١٢ﮐەﺳە  ٦ﮐەﺳﯿﺎن راﺳــﺘــەوﺧــﯚ ﻟە
ﻻﯾــەن رێــﺒــەرەوە دﺳــﺖ ﻧﯿﺸﺎن دەﮐــﺮێــﻦ و
 ٦ﮐەﺳەﮐەی دﯾــﮑــەش ﻟــە ﻻﯾــەن ﺳەرۆﮐﯽ
دەزﮔـــﺎی داد ﮐــە ﺧــﯚی دەﺳــﺖ ﻧﯿﺸﺎﻧﺪەی
رێــﺒــەرە ،ﺑە ﻣەﺟﻠﯿﺴﯽ ﺷ ــﻮورای ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
دەﻧــﺎﺳــێــﻨــﺪرێــﻦ ﺑــە ﻣــﺎﻧــﺎﯾــەﮐــﯽ دﯾــﮑــە ﺋــەو ٦
ﮐەﺳەش ھەر ﺑە ﺗەﺋﯿﺪی رێﺒەر ﮔەﯾﺸﺘﻮون.
ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ دا دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑەو ﺋﺎﮐﺎﻣە ﺑﮕەﯾﻦ
ﻟە وەھﺎ ﻧﯿﺰاﻣێﮏدا ﭘﺮۆﺳەی ھەڵﺒﮋاردن ﺑە
داﺧەوە ﻧﺎﺗﻮاﻧێ ﺑﺒێﺘە ﻓﻮرﺳەت ﺑﯚ ﺧەڵﮏ و
ﺑەرﺑﮋێﺮەﮐﺎن و ھەر ھەڵﺒﮋاردﻧێﮏ ھەرﭼەﻧﺪ
ﺧەﻟﮑﯿﺶ ﺗێﯿﺪا ﺑەﺷﺪار ﺑﻦ ﺑەﻻڕێﺪا دەڕوا و
دەﻧﮕﯽ ﺧەڵﮏ دەﻓەوﺗێ.

ﭼەﻧﺪ ھەواڵﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ھێﺰەﺋەﻣﻨﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺷﺎری ﻣەھﺎﺑﺎد ﻣەزارﮔەی رێﺒەراﻧﯽ
ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺎن داﺧﺴﺖ

رۆژی ٦ی ﺑﺎﻧەﻣەڕ ﻣەزارﮔەی ﺷەھﯿﺪ ﭘێﺸەوا ﻗﺎزی ﻣﺤەﻣﻤەدو ھﺎورێﯿﺎﻧﯽ ﻟە ﺷﺎری
ﻣەھﺎﺑﺎد ﻟە ﻻﯾەن ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺘﻼﻋﺎت وﺳﭙﺎی ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ ﺋەوﺷﺎرە ﻗﻔڵ دەدرێ و ﺑە
ﮐﺎﻣێﺮاش ﺟﻤﻮﺟﯚڵﯽ ﺧەڵﮑﯿﺎن ﺧﺴﺘﻮەﺗە ژێﺮ ﭼﺎوەدێﺮﯾﯿەوە.
زاﻧﯿﺎرﯾﯿەﮐﺎن ﺑﺎس ﻟــەوە دەﮐــەن ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺎوەﻧﺪە ﺋەﻣﻨﯿەﮐﺎن و ﮐﻮﻧﺘﺮۆڵ ﮐﺮدﻧﯽ
ﻣەزارﮔەی ﻧەﻣﺮان ﭘێﺸەواو ﯾﺎراﻧﯽ وەﻓﺎداری ﭘێﻮەﻧﺪی ھەﯾە ﺑە ﻧﺰﯾﮏﺑﻮوﻧﯽ ١١٥ﺳﺎڵەی
ﯾﺎدی ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﭘێﺸەوا ﻗﺎزی ﻣﺤەﻣﻤەد و ھﺎوﮐﺎت ﺑﻮوﻧﯽ ﺋەم ڕێﮑەوﺗە ﻟەﮔەڵ
ﻓەزای ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ھەڵﺒﮋرادﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺷﻮوڕای ﺷﺎرو ﮔﻮﻧﺪەﮐﺎن ﮐە رەﻧﮕە ﮐەﺳﺎﻧێﮏ ﻟە
ﺑەرﺑﮋێﺮان ﺑﯿﺎﻧﮫەوێﺖ ﻟەو ﺷﻮێﻨە ﺣەﻣﺎﺳﯿﯿە ﻣﺘﯿﻨﮓ وﮔﺮدﺑﻮوﻧەوە ﺑەڕێﻮە ﺑﺒەن.
ﺷﯿﺎوی ﺑﺎﺳە ﻣەزارﮔەی ﭘێﺸەوا ﻗﺎزی ﻣﺤەﻣﻤەد و ھەﭬﺎﻧﯽ ﻟە ﻣێﮋە ﺑﻮەﺗە ﺷﻮێﻨﯽ
ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەی ﮐﻮردﭘەروەران و ﺳﺎﻧە ﻟە ﺳەراﻧﺴەر ی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﭼﯿﻦ وﺗﻮێﮋەﮐﺎن
ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎر وﻻوان ﺳەرداﻧﯽ ﺋەو ﺷﻮﯾﻨە ﭘﯿﺮۆزە دەﮐەن و ﺑەرێﺰو
ﺣﻮرﻣەﺗەوە ﮔڵﮑﯚی ﭘێﺸەوای ﻣەزن ﻟە ﺋﺎﻣێﺰ دەﮔﺮن.
ھەر ﺋەﻣەش ﺑﻮەﺗە ﺟێﯽ ﻧێﮕەراﻧﯽ ﻧﺎوەﻧﺪە ﺋەﻣﻨﯿﯿەﮐﺎن و ﺑە ﺷێﻮەی ﺟﯚڕاوﺟﯚڕ
ﮐﻮﻧﺘﺮۆڵﯽ ﺟﻤﻮﺟﯚڵﯽ ﺧەڵﮏ دەﮐەن ﻟەو ﺷﻮێﻨە ﭘﯿﺮۆزە.

ﺋێﺮان ،ﻛﯚﺳﭗ و ﺗﻪﮔﻪره دهﺧﺎﺗﻪ ﺑﻪردهم
راﭘﺮﺳﯿﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن

درێﮋەی:
دەﻗﯽ راﮔەﯾەﻧﺪراوی ﺷەش ﺣﯿﺰﺑەﮐەی رۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﯚ ﺑﺎﯾﮑﯚﺗﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﯽ ٢٩ی ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﻧەﻣەر
ﺑە رژێﻤێﮏ ﮐە ﻣﺎﻓە ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﯽ و رەواﮐﺎﻧﯽ ﺋێﻮە ﭘێﺸێﻞ دەﮐﺎت ،ﺑە
ﺟﯿﮫﺎن راﺑﮕەﯾەﻧﻦ.
ﯾەﮐﺪەﻧﮓ ﺑﺎﯾﮑﯚﺗﮑﺮدﻧﯽ ﺋــەو ﺑەﻧﺎو ھەڵﺒﮋاردﻧە ،ﻟە ھەﻣﺎﻧﮑﺎتدا
رێﮕﺎﯾەﮐە ﺑﯚ ﭘێﺸﮕﺮﺗﻦ ﻟە داﺳەﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ھەر ﭼەﺷﻨە ﻓﺸﺎرو ﺳەرﮐﻮﺗێﮏ
ﺑەﺑﯚﻧەی ھەڵﺒﮋاردﻧەوە.
داوا ﻟە ھەﻣﻮو ﭼﺎﻻﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮاری ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯽ و ﻣەدەﻧﯽ،
ﺗێﮑﯚﺷەراﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻻﯾەن و ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽﯾە ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن دەﮐەﯾﻦ ،ﮐە
ﻟە ﭘێﻨﺎوی ﺑەﺟێھێﻨﺎی ﺋەرﮐﯽ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازاﻧەی ﺧﯚﯾﺎن ،ھەڵﺴﻮڕاواﻧە
ﺑەدەم ﺋەم ﺑﺎﻧﮕەوازەوە ﺑێﻦ و رﯾﺰەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﯾەﮐﺪەﻧﮕﯽﯾە ﺑەھێﺰﺗﺮ
ﺑﮑەن.

ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐﯚﻣەڵەی زەﺣﻤەﺗﮑێﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐﯚﻣەڵەی ﺷﯚڕﺷﮕێڕی زەﺣﻤەﺗﮑێﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋێﺮان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋێﺮان
ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋێﺮان
ﮐﯚﻣەڵە )رێﮑﺨﺮاوی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋێﺮان(
٧ی ﺑﺎﻧەﻣەڕی ١٣٩٦
٢٠١٧-٤-٢٧ل٢

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﯚﻧﯽ ﺋﻪﻟﻌﻪرهﺑﯿﻪ ﻟﻪ ڕاﭘﯚرﺗێﻜﺪا ﺑویﻛﺮدهوه ﻛﻪ ڕێﮋﯾﻤﯽ ﻛﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ
ﺋێﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻪوهی ﺋﺎژاوه ﻟﻪ ﻧێﻮ ﻻﯾﻪﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﻛﯚﺳﭗ و
ﺗﻪﮔﻪره دهﺧﺎﺗﻪ ﺳﻪر ڕێ ﺑﻪڕێﻮهﭼﻮوﻧﯽ ڕاﭘﺮﺳﯿﯽ ﺑﯚ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن.
ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ،ﯾەﮐێﮏ ﻟــە ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهﮐﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎی ﻗــﻮدﺳــﯽ ﻛــﯚﻣــﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ
ﺋێﺮان ،ﻣﺎوهﯾﻪك ﻟﻪوهﭘێﺶ ﻟە ﺳﻪرداﻧێﻚ ﺑﯚ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ھﻪڕهﺷﻪی ﻟﻪﻻﯾﻪﻧﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽﯾﻪﻛﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻟﻪ ﺑﻪڕێﻮهﭼﻮوﻧﯽ ڕاﭘﺮﺳﯿﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﺧﯚﺑﭙﺎرێﺰن و ھﻪروهھﺎ ﮔﻮﺗﯽ ﺋێﻤﻪ ﻋێﺮاﻗێﻜﯽ ﯾﻪﻛﭙﺎرﭼﻪﻣﺎن دهوێ.
ﻧﺎوﺑﺮاو ﺑﻪ ﻓﺸﺎرھێﻨﺎن ﻟﻪ ڕێﮕﻪی ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎ ﭼﻪﻛﺪارهﻛﺎﻧﯽ ﺣﻪﺷﺪی ﺷﻪﻋﺒﯽﯾەوە ،ﻟﻪ
ھﻪوڵﯽ ﺋﻪوه داﯾﻪ ﻛﻪ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﻪڕێﻮهﭼﻮوﻧﯽ ڕاﭘﺮﺳﯿﯽ ﺑﯚ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ
دوور ﺑﺨﺎﺗﻪوه.
ﻓﺸﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎران ﺗﻪﻧﯿﺎ ڕێﮕﺮﯾﻜﺮدن ﻟﻪ ڕاﭘﺮﺳﯿﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﻧﯿﯿﻪ ﺑﻪڵﻜﻮو ﺋﻪو وﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻮوی ﺑﻮون و ﭼﺎﻻﻛﯽﻛﺮدﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﻪ ﻛﻮردیﯾﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧﻪﯾﺎری
ﺋﻪو وﺗﻪ ﻟﻪ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ڕێﮕﻪی ﻧﯿﺰاﻣﯿﯿﻪوه دهﺳﺖ ﻟﻪ ﻛﺎروﺑﺎری ﺋﻪو
ھﻪرێﻤﻪش وهردهدا.
ﻛﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋێﺮان ﺑﻪوه ﺗﺎواﻧﺒﺎره ﻛﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺟﺎر ھێﺮﺷﯽ ﻛﺮدوەﺗﻪ ﺳﻪر
ﺣﯿﺰﺑﻪ ﻛﻮردیﯾﻪﻛﺎﻧﯽ دژﺑــﻪری ﻟﻪ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﭼﻪﻧﺪ ﻣﺎﻧﮓ ﻟﻪوهﭘێﺶ ﻟﻪ
ڕێﮕﻪی داﻧﺎﻧﻪوهی ﺑﯚﻣﺐ ﻟﻪ ﻧﺰﯾﻚ ﻣﻪﻗﻪری ﺳﻪرهﻛﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﻛﺎدرو ﭘێﺸﻤﻪرﮔﻪی ﺋﻪو ﺣﯿﺰﺑﻪ و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﭘێﺸﻤﻪرﮔﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ھﻪرێﻤﯽ
ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﺷﻪھﯿﺪ ﺑﻮون.
زۆر ﺟﺎر ڕاﮔﻪﯾﻪﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋێﺮان ﺑﺎس ﻟــﻪوه دهﻛــﻪن ﻛﻪ ﺋﻪﮔﻪر
ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻪڕێﻮهﭼﻮوﻧﯽ رﯾﻔﺮاﻧﺪۆم ﺑﯚ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ ﭘێﺪاﮔﺮﺑێ ،
ﻟﻪواﻧﻪﯾﻪ ھﺎوﻛﺎرﯾﯽ و ﭘێﻮهﻧﺪیﯾﻪ ﺋﺎﺑﻮورﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽﯾﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﻟەﮔەڵ ﺋەوان ﺑﭙﭽڕێﻨﯿﻦ
ﯾﺎن ﻛﻪﻣﯿﺎن ﺑﻜﻪﯾﻨﻪوه

ﺗﻮرﻛﯿﻪو ﺑەردەواﻣﯽ ﺑﻮردوﻣﺎﻧﯽ ھێﺰە ﮐﻮردیﯾەﮐﺎن
ﻓڕۆﻛﻪ ﺷﻪڕﻛﻪرهﻛﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﻪ ڕۆژی ڕاﺑﺮدوو ﻧﺎوهﻧﺪی ھێﺰه ﻛﻮردﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪ ﻋﯿﺮاق
و ﺳﻮورﯾﻪ ﺑﯚردوﻣﺎن ﻛﺮد و ﻟﻪ ﺋﺎﻛﺎﻣﺪا زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ٢٠ﺷﻪڕﻛﻪری ﻛﻮرد ﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن
ﺋەﻣﺮﯾﻜﺎوه ﻟﻪ ﺷﻪڕی ﺑﻪرهﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧﻪوه ﻟﻪﮔﻪڵ داﻋﺶ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽﯾﺎن ﻟێﺪەﮐﺮێ ﮔﯿﺎﻧﯿﺎن
ﻟﻪ دهﺳﺘﺪا
ﺑﻪﭘێﯽ ڕاﭘــﯚرﺗــﯽ ﭼﺎودێﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣــﺮۆڤ ﻟﻪ ﺳــﻮورﯾــﻪ ،ﻟﻪ ھێﺮﺷێﻜﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯿﯽ
ﺗﻮرﻛﯿﻪ ﻟﻪ ﺷﺎری ﻣﺎﻛﯿﻜﯿﻪی ﺳﻮورﯾﻪ ﻟﻪ ﻧﺰﯾﻚ ﺳﻨﻮورهﻛﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﻪ ١٥ ،ﻛﻪس ﻟﻪ
ﯾﻪﻛﯿﻨﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎرێﺰﮔﺎرﯾﯽ ﮔﻪل و  ٣ﻛﻪس ﭘﺮﺳﻨێﻠﯽ ﭘﺰﯾﺸﻜﯿﺶ ﮔﯿﺎﻧﯿﺎن ﻟﻪدهﺳﺘﺪا .ﺋﻪو
ھێﺮﺷﻪ ﻛﻪﺧﻮێﻨﺎوﯾﺘﺮﯾﻦ ھێﺮش دژی ھێﺰه ﻛﻮردیﯾﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﻮورﯾﻪ ﺑﻮوه ﯾﻪك ڕۆژ
دوای ﺋﻪوهﺑﻮو ﻛﻪ ﺑﻪرهی ﻛﻮرد و ﻋﻪرهب »ھێﺰە ھێﺰه دێﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﻜﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﻮورﯾﻪ“
ﮔﻪﯾﺸﺘﺒﻮوﻧﻪ ﺷﺎری ”ﺗﻪﺑﻪﻗﻪی ﺋﻪو وﺗﻪ.
ﭼﺎودێﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ ﺳﻮورﯾﻪ دهڵێﻦ ،ﭘﺎش ﺋﻪوهی ﻛﻪ ﺗﻮرﻛﯿﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎرس
ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻪﻣﻪﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰاﻣﯽ ﺧﯚی ﻟﻪ ﺳﻮورﯾﻪدا ڕاﮔﺮﺗﻮوه ،ﺋﻪوه ﯾﻪﻛﻪم ﺟﺎره
ھێﺰهﻛﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﻪ ھێﺮش دهﻛﻪﻧﻪﺳﻪر ﺧﺎﻛﯽ ﺳﻮورﯾﻪ.
ھﻪروهھﺎ ﻟﻪ ﻋێﺮاق ،ﻓڕۆﻛﻪ ﺷﻪڕﻛﻪرهﻛﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﻪ ﻟﻪ ھﻪوڵﯽ ﺑﯚردوﻣﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ
ھێﺰهﻛﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﻛﺮێﻜﺎراﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺷﻪﻧﮕﺎڵ  ٦ﭘێﺸﻤﻪرﮔﻪی ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﺑﻮوﻧﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ و ﺷەھﯿﺪﺑﻮون.
ﻛﺎرﺑﻪدهﺳﺘﺎﻧﯽ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺋﻪو ھێﺮﺷﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯿﯿﻪی ﺗﻮرﻛﯿﻪﯾﺎن ﻣﻪﺣﻜﻮم
ﻛﺮد ،ﺑﻪم ﺗﻮرﻛﯿﻪ ﮔﻮﺗﺒﻮوی ،ﺋﻪو ھێﺮﺷﺎﻧﻪ دژی ﺋﻪو ﺗﯿﺮۆرﯾﺴﺘﺎﻧەﯾە ﻛﻪ ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ و
ھﻪڕهﺷﻪن ﺑﯚﺳﻪر ﺧﺎﻛﯽ وﺗﻪﻛﻪﯾﺎن و ﺑﻪردهواﻣﯿﺶ دهﺑﯿﻦ.
ﺋﻪوه ﻟﻪ ﺣﺎڵێﻜﺪاﯾﻪ ﻛﻪ ﻟﻪ ھێﺮﺷێﻜﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﯚﺳﻪر ﺋﺎواﯾﯿﻪﻛﯽ ﺳﻪرﺑﻪ ﭘﺎرێﺰﮔﺎی
ﺋﻪدﻟﯿﺐ ﻛﻪ دهوﺗﺮێ ﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن ڕووﺳﯿﻪوه ﺋەﻧﺠﺎم دراوە ﻻﻧﯿﮑەم  ١٢ﻛﻪس ﻛﻮژران و
ﻟﻪ ھێﺮﺷێﻜﯽ دﯾﻜﻪدا ﻧﺎوهﻧﺪێﻜﯽ دهرﻣﺎﻧﯿﯽ ﻟﻪ ﺋﺎواﯾﯿﻪﻛﯽ ﺗﻪﻧﯿﺸﺘﯽ ﻛﺎول ﻛﺮا.
وهزارهﺗــﯽ دهرهوهی ﺋەﻣﺮﯾﻜﺎ ﺋەم ھێﺮﺷﺎﻧەی ﺗﻮرﻛﯿﻪ ﺑﯚﺳﻪر ﻛﻮرداﻧﯽ ھﻪرێﻤﯽ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﺳﻮورﯾﮫﯽ ﻣﻪﺣﻜﻮم ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺟێﯽ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯽ زاﻧﯽ.
ﭘێﺸﮕﺮﺗﻦ ﻟە ﺑەڕێﻮەﭼﻮوﻧﯽ رێﻮرەﺳﻤێﮑﯽ ژﯾﻨﮕەﭘﺎرێﺰی ﻟە ﻧﺎوﭼەی ژاوەرۆی ﺳﻨە
ھێﺰە ﺋەﻣﻨﯿەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎرێﺰﮔﺎی ﺳﻨە ڕﯾﮕەﯾﺎن ﻧەدا رێﻮرەﺳﻤێﮑﯽ ژﯾﻨﮕەﭘﺎرێﺰی ﻟە ﮔﻮﻧﺪی
ﻧﺰاز ﺳەر ﺑەﻧﺎوﭼەی ژاوەرۆ ﺑەڕێﻮە ﺑﭽێ.
ﺑە ﭘێﯽ ھەواڵﯽ ﮔەﯾﺸﺘﻮو ﻟە ﭘﺎرێﺰﮔﺎی ﺳﻨە رۆژی ھەﯾﻨﯽ ٨ی ﺑﺎﻧەﻣەڕ ﮐە ژﯾﻨﮕەﭘﺎرێﺰان
و ﭼﺎﻻﮐﺎﻧﯽ ﻣەدەﻧﯽ ﻧﺎوﭼەی ژاوەرۆ ،ﺳەرەڕای ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺎری و ﺑﺎﻧﮕﮫێﺸﺘﯽ ﺧەڵﮏ ﺑﯚ
ﮔﻮﻧﺪی ﻧﺰاز ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﯽ رێﻮرەﺳﻤێﮑﯽ ژێﻨﮕەﭘﺎرێﺰی و ﭘێﺸﻮازی ﮐﺮدﻧﯽ
ﺑەرﻓﺮاواﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﻟەو رێﻮرەﺳﻤە ،ﺑەم ﻧﺎوەﻧﺪە ﺋەﻣﻨﯿەﮐﺎن ﺑەدەﺳﺘێﻮردان و رێﮕﺮی
ﮐﺮدن ﻟە ﺧەڵﮏ رێﮕەﯾﺎن ﻧەدا ﮐە ﺋەو رێﻮرەﺳﻤە ﺑەو ﭼەﺷﻨە ﮐە ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺎری ﺑﯚ ﮐﺮاﺑﻮو
ﺑەڕێﻮەﺑﭽێﺖ.
ﭘێﺶ دەﺳﭙێﮑﯽ ڕێﻮرەﺳﻤەﮐە ھێﺰێﮑﯽ ﭼەﻧﺪ ﺳەدﮐەﺳﯽ ﺳەرﺟەم ڕﯾﮕﺎﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺪی
ﻧﺰاز ﺗﺎ ﺳەر ﺟﺎدەی ﺳﻨە ﯾﺎن  ،ﺗەﻧﯽ ﺑﻮو.
ھێﺰە ﺋەﻣﻨﯽ و ﺋﯿﻨﺘﯿﺰاﻣﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ رێﮋﯾﻢ ﺑە ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﺧەڵﮏ و وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣەی
ﺧﯚﯾﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻨەﮐﺎﻧﯿﺎن رێﮕەﯾﺎن ﻧەداوە ﺧەڵﮏ ﺑﭽﻨە ﮔﻮﻧﺪی ﻧﺰاز.

٤

ﺣــــــﯿــــــﺰﺑــــــﯽ
دﯾـــﻤـــﻮﮐـــﺮاﺗـــﯽ
ﻗﺎدر ورﯾﺎ
ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن ﻟە
ﮐﺎرواﻧﯽ ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ ﮐﻮردیدا ﺧﺎوەن
ڕۆڵ و ﺟێﮕە و ﭘێﮕەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗە .ﺋەم ﺣﯿﺰﺑە
ھەر وا ﮐە ﻟە ڕووی ﺳﯿﺎﺳﯿﯿەوە ﺷﻮێﻨﯽ دﯾﺎری
ھەﺑﻮوە ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧەﺑﺎﺗﮕێڕاﻧەی
ﻧــەﺗــەوەﮐــەی ﻟە ڕۆژھــەﺗــﯽ ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎندا،
ﻟە ڕووی ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯿﺸەوە ،ڕۆڵ و
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺑــەرﭼــﺎوی ﺑــﻮوە .دﯾ ــﺎرە ﺋەم
ڕۆژﻧــﺎﻣــەﻧــﻮوﺳــﯿــﯿــە  ،ڕۆژﻧــﺎﻣــەﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺑـــﻮوە ﺑـــەم ﻟــە ھــەر ﺣــﺎڵــﺪا ﺋەم
ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯿە ﺣﯿﺰﺑﯿﯿەش ﺑەﺷێﮑە ﻟە
ﮐﺎرواﻧﯽ ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ ﮐﻮردی.
 -١ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ دەﺳﭙێﮏ:
ڕۆژﻧــﺎﻣــەﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ دﯾــﻤــﻮﮐــﺮاﺗــﯽ
ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن ،ﭼــەﻧــﺪ ﻗــﯚﻧــﺎغ دەﮔــﺮێــﺘــە ﺧــﯚ.
ﯾــەﮐــەم ﻗــﯚﻧــﺎغ ﺋــەو ﮐﺎﺗەﯾە ﮐــە ﺋــەم ﺣﯿﺰﺑە
دادەﻣەزرێ و دواﯾەش ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﭘێﮏ دێﻨێ .ﺋەﻣە ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ ﮐﺎرواﻧﯽ
ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗە ﮐە وەک
ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ دەﺳﭙێﮏ ﻧﺎوی دەﺑەﯾﻦ .دﯾﺎرە ﺑەر ﻟە
داﻣەزراﻧﯽ ﺋەو ﺣﯿﺰﺑە ،ﮐﯚﻣەڵەی ژﯾﺎﻧەوەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھەﺑﻮوە و ﮐﯚﻣەڵەی ﻧﺎوﺑﺮاوﯾﺶ،
ﮔــﯚﭬــﺎری« ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن«ی ﺑــو ﮐــﺮدوەﺗــەوە.
ﺑەم ﺑە داﻣەزراﻧﯽ ﺋەم ﺣﯿﺰﺑە و ﭼەﻧﺪ ﻣﺎﻧﮓ
دواﺗﺮﯾﺶ ﺑە داﻣەزراﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن،
ﻗﯚﻧﺎﻏێﮑﯽ زێڕێﻦ ﻟە ﻣێﮋووی ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮﺳﯿﯽ
ﮐﻮردی ﻟە ڕۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەﺳﺖ ﭘﯽ
دەﮐﺎ.
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ دەﺳﭙێﮑﯽ ﺋەم
ﮐﺎرواﻧە ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە:
 ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات ﻟە دەﺳەت داﯾە وﺑﯚ ﯾەﮐەم ﺟﺎر ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا و ﺑە زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی
ﮐ ــﺎری ڕۆژﻧــﺎﻣــەﻧــﻮوﺳــﯽ دەﮐـــﺎ .ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯿﯿﺶ ﻟە ﺧﺰﻣەت ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯿەﮐە
داﯾە.
 ﺟــــﯚراوﺟــــﯚری ﻟ ــە ﮐــــﺎرو ھــەﻧــﮕــﺎوەڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯿەﮐﺎندا ھەﯾە .ﻟە ﻻﯾەﮐەوە
ڕۆژﻧـــﺎﻣـــە ھــەﯾــە ﮐــە ﭼــەﻧــﺪ ڕۆژ ﺟــﺎرێــﮏ
دەرﭼـــــــﻮوە ،ھـــەر ﻟـــەو ﮐـــﺎﺗـــەدا ﮔــﯚﭬــﺎری
ﺟﯚراوﺟﯚرﯾﺶ ﺑــو ﺑﻮوﻧەﺗەوە و ﺗﻮێﮋی
ﺟﯿﺎوازی ﮐﯚﻣەڵ ،ﺑەردەﻧﮕﯿﺎن ﺑﻮون.
ھێﻨﺪێﮏ ﻟــە ﭼﺎﭘەﻣەﻧﯿﯽ ﺋــەو ﺳــەردەﻣــە
ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮون ﻟە :ڕۆژﻧﺎﻣەی »ﮐﻮردﺳﺘﺎن«،
ﮔﯚﭬﺎری »ﮐﻮردﺳﺘﺎن« ،ﮔﯚﭬﺎری »ھەڵە«
ﮐە ﻟە ﺑﯚﮐﺎن دەرﭼﻮوە» ،ﮔڕوﮔﺎڵﯽ ﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﮐﻮرد« ،ﮔﯚﭬﺎری »ﺋﺎوات« ،ﮔﯚﭬﺎری »ھﺎواری
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن« .ھەر ﻟەو ﺳەردەﻣەشدا ،ﺣﯿﺰﺑﯽ
دﯾــﻤــﻮﮐــﺮاﺗــﯽ ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن ،ﺑــوﮐــﺮدﻧــەوەی
ﺑەرﻧﺎﻣەی رادﯾــﯚﯾــﯽ ﺑە زﻣﺎﻧﯽ ﮐــﻮردی ﻟە
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭘێﺘەﺧﺘﯽ ﮐﯚﻣﺎردا ،ﺋەزﻣﻮون دەﮐﺎ.
ﺋەم ﻗﯚﻧﺎﻏە ﺑە ڕووﺧﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰی  ،١٣٢٥ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ دێ.
 -٢ﻗــﯚﻧــﺎﻏــﯽ ھـــەژارﯾـــﯽ ﺧــەرﻣــﺎﻧــﯽ
ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات:
ﻟە دوای ڕووﺧﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەوە
ھەﺗﺎ ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﮔەﻻﻧﯽ ﺋێﺮان ﻟە
ڕێﺒەﻧﺪاﻧﯽ  ،١٣٥٧ﺧەرﻣﺎﻧﯽ ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات ھەژارﯾﯿەﮐﯽ ﻧەﺧﻮازراو
ﺑە ﺧﯚﯾەوە دەﺑﯿﻨێ .ھﯚﮐﺎری ﺋەم ھەژارﯾﯿە،
ﮔــﯿــﺮان و ﺷــەھــﯿــﺪﮐــﺮاﻧــﯽ ﺳــەراﻧــﯽ ﮐــﯚﻣــﺎر،
ڕاﮐــــــﺮدن و دەرﺑـــــــــەدەری ﯾـــﺎ ﮔـــﯿـــﺮان و
دەﺳﺒەﺳەرﯾﯽ ﺑەڕێﻮەﺑەران و ﺗێﮑﯚﺷەراﻧﯽ
ﺣﯿﺰب و ﮐﯚﻣﺎر ،ﻗەدەﻏە ﺑﻮوﻧﯽ ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ
ﺣﯿﺰب و ﺑەرەوڕووﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوەﻧﺪی ڕێﺒەرﯾﯽ
ﺣﯿﺰب ﻟە ﮔــەڵ دوورﺧــﺮاوەﯾــﯽ ﻟە وت و
ﻧﺎﮐﯚﮐﯿﯽ ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮوە .ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﺋەم ﻗﯚﻧﺎﻏە ﮐە زﯾﺎﺗﺮ ﻟە  ٣٠ﺳﺎڵﯽ ﺧﺎﯾﺎﻧﺪوە
ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە:
 ﻟ ــە ڕووی ﭼــەﻧــﺪێــﺘــﯽ ،ﺋــــەو ھــەوڵــەڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﺎﻧەی ﻟەو ﻗﯚﻧﺎﻏەدا دراون،
ﮐەم ﺑﻮون.
ﺟﮕە ﻟە ڕۆژﻧــﺎﻣــەی »ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن« ﮐە
ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﻮوە و ﭼەﻧﺪ ﺟﺎر ھەوڵﯽ
ﺑــەردەواﻣــﯿــﯽ و دووﺑــــﺎرە ﺑــوﺑــﻮوﻧــەوەی
دراوە ،دوو ﻧﺎوی دﯾﮑە ﻟە ڕﯾﺰی ﭼﺎﭘەﻣەﻧﯿﯽ
ﺣﯿﺰبدا دەﺑﯿﻨﺪرێﻦ .ﯾەﮐەﻣﯿﺎن ﺑوﮐﺮاوەﯾەﮐﯽ
دەﺳﺘﻨﻮوس ﺑە ﻧــﺎوی »ﺗﯿﺸﮏ » ﺑــﻮوە ﮐە
ﮐﺎک ﺳﻤﺎﯾﻞ ﺷەرﯾﻔﺰادە و ھﺎوڕێﯿﺎﻧﯽ دوو-
ﺳێ ﻧﻮﺳﺨەی دەﺳﺘﻨﻮوﺳﯿﺎن ﻟە ﻧێﻮ ﺑﻨﮑە
ﺣﯿﺰﺑﯿﯿەﮐﺎندا ﻟێ ﺋﺎﻣﺎدە ﮐﺮدوە و ھەر ﻟە ﻧێﻮ
ھﺎوڕێﯿﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯿﯽ داﻧﯿﺸﺘﻮوی ﺋەو ﺑﻨﮑﺎﻧەدا
ﺑو ﺑﻮوﻧەﺗەوە .دووھەﻣﯿﺎن ﺑوﺑﻮوﻧەوەی
ﻧﺎﻣﯿﻠﮑەی ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽ » ﺗێﮑﯚﺷەر« ﻟە دوای

ژﻣﺎره٧٠٣ :

١٥ی ﺑﺎﻧەﻣەر ٥ _ ١٣٩٦ی ﻣﺎی ٢٠١٧

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
)ﺋەزﻣﻮوﻧەﮐﺎن و ﭘەﯾﺎﻣەﮐﺎن  ،ﺋەرﮐﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ(

ﮐﯚﻧﮕﺮەی ﺳێﮫەﻣﯽ ﺣﯿﺰﺑەوە ﺑﻮوە.
 ھەوڵە ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯿەﮐﺎن ﺑە ﻧﮫێﻨﯽﯾــﺎ ﻟــە دوورەوﻻﺗــــــﯽدا ﺑ ــﻮون و ،ﭘــﭽــڕان و
ﻧﺎرێﮑﻮﭘێﮑﯽ و وەﺳﺘﺎن ﻟە ﺑوﺑﻮوﻧەوەﯾﺎندا
ھەﺑﻮوە.
ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺳێﮫەم:
ﺑە ڕووﺧﺎﻧﯽ ڕێﮋﯾﻤﯽ ﺷﺎﯾەﺗﯽ و دەﺳﺖ
ﭘێﮑﺮدﻧەوەی ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮای ﺣﯿﺰﺑﯽ
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،ﻗﯚﻧﺎﻏێﮑﯽ ﻧﻮێ ﻟە
ﮐــﺎرواﻧــﯽ ڕۆژﻧــﺎﻣــەﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ ﺋــەم ﺣﯿﺰﺑەدا
دەﺳــﺖ ﭘێدەﮐﺎﺗەوە .ﺋەم ﻗﯚﻧﺎﻏە ھەﺗﺎ ﺋەو
ﮐــﺎﺗــەی ﮐﺎﻧﺎڵﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯿﯽ ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚﻧﯽ و
ﺋەﻧﺘﺮﻧێﺖ دێﻨە ﻧﯿﻮ راﮔەﯾەﻧﯽ ﮐﻮردﯾﯿەوە ،واﺗە
ھەﺗﺎ ﺳەرەﺗﺎ و ﻧﺎوەﻧﺪﯾەﮐﺎﻧﯽ دەﯾەی ٩٠ی
زاﯾﯿﻨﯽ) ،دەﯾەی ﺣەﻓﺘﺎی ھەﺗﺎوی( دەﺧﺎﯾەﻧێ.
ﻟە ﺑەرەﮐەﺗﯽ ﮐەﺷﻮھەوای ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ دوای
ڕووﺧﺎﻧﯽ ڕێﮋﯾﻤﯽ ﺷﺎﯾەﺗﯽ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ
ﺷﯚڕﺷﯽ ﮔەﻻﻧﯽ ﺋێﺮان ،ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯽ ﻟە
ﺳەراﻧﺴەری ﺋێﺮان ،ﺋــﺎزادی و ﮔەﺷەﯾەﮐﯽ
ﺳــﯿــﺎﺳــﯿــﯽ ﮐــﺎﺗــﯽ ﺑــە ﺧــــﯚوە دەﺑــﯿــﻨــێ .ﻟە
ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــﯿــﺶ ،ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ دﯾ ــﻤ ــﻮﮐ ــﺮات ﮐە
ﺋــەزﻣــﻮوﻧــﯽ دوو ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﭘێﺸﻮوی ھەﯾە،
ﺳــــﻮود ﻟــە ھــەﻟــﻮﻣــەرﺟــﯽ ﺳــﯿــﺎﺳــﯿــﯽ ﻧــﻮێ

ﻣﺎﻧﮕﺎﻧە ﯾﺎ ﭼەﻧﺪ ﻣﺎﻧﮓ ﺟﺎرێﮏ دەردەﭼﻮون(.
ﺑــﯚ وەﺑــﯿــﺮھــێــﻨــﺎﻧــەوە ﻧـــﺎوی ھێﻨﺪێﮑﯿﺎن
ﺋەﻣﺎﻧە ﺑﻮون«:ﺧەﺑەرﻧﺎﻣە« ﮐە ﻟە ﮐﯚﻣﯿﺘەی
ﺷــﺎرﺳــﺘــﺎﻧــﯽ ﻣــەھــﺎﺑــﺎد و زۆر ﻟــە ﮐﯚﻣﯿﺘە
ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەش ﺷﺘﯽ ﻟەم ﭼەﺷﻨەﯾﺎن
ﺑـــو دەﮐــﺮدەوە«،ﮔــەﻻوێــﮋ«)ﯾــەﮐــﯿــەﺗــﯿــﯽ
ﻻواﻧــــﯽ دﯾــﻤــﻮﮐــﺮات -ﻣــەھــﺎﺑــﺎد(» ،دەﻧــﮕــﯽ
ﻻوان«)ﯾ ــەﮐ ــﯿ ــەﺗ ــﯿ ــﯽ ﻻواﻧـــــﯽ ﻣ ــەھ ــﺎﺑ ــﺎد«،
»ﭘێﺸەوا« ﮐە  ٢٦ژﻣــﺎرەی ﻟێ ﺑو ﺑﻮەوە
و ﻟە ﻻﯾــەن ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣەھﺎﺑﺎد
دەردەﭼـــﻮو» .دەﻧﮕﯽ ﮐــﻮرد« ﺑــوﮐــﺮاوەی
ﮐــﯚﻣــﯿــﺘــەی ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ دﯾــﻤــﻮﮐــﺮات ﻟــە ﺗـــﺎران،
»ﮐێﻠەﺷﯿﻦ«)ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻨﯚ(،
»ﯾەﮐێﺘﯽ«)ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧەﻏەدە(،
ﭘــڵــێــﻨــﮓ)ھــەاڵــﻨــﺎﻣــەی ﮐــﯚﻣــﯿــﺘــەی ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺮاﻧﺸﺎر(» ،دەﻧﮕﯽ ژﻧﺎن« ﻟە ﻻﯾەن ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ
ژﻧــﺎﻧــﯽ دﯾــﻤــﻮﮐــﺮات» ،ﺷەھﯿﺪ«)ﮐﯚﻣﯿﺘەی
ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑــﺎﻧــە(» ،ﻧەﮐەرۆز«)ﮐﯚﻣﯿﺘەی
ﺷــــﺎرﺳــــﺘــــﺎﻧــــﯽ ﺳـــــەﻗـــــﺰ(» ،زاﻧــــﯿــــﺎرﯾــــﯽ
ﭘێﺸﻤەرﮔە«)ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻨە(،
ﺑــوﮐــﺮاوەی »ﺋ ــﺎوارە« ﻟە ﻻﯾــەن ﮐﯚﻣﯿﺘەی
ﺷــﺎرﺳــﺘــﺎﻧــﯽ ﺳ ــەردەﺷ ــﺘ ــەوە» ،ڕواﻧ ــﮕ ــەی
ﻻوان«)ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﻻواﻧﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات

ﻟــە ﻻﯾـــەن ھــێــﺰەﮐــﺎﻧــﯽ ﮐــﯚﻣــﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ،
ﺗەﻣەﻧێﮑﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺎن ھەﯾە.
 ڕادﯾـــﯚ)ی دەﻧــﮕــﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋێﺮان(دێــﺘــە ﻧــێــﻮ ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ڕۆژﻧــﺎﻣــەﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات و دەﮐﺮێ ﺑڵێﯿﻦ ڕۆڵێﮑﯽ
ﺳــەرەﮐــﯽ دەﺑﯿﻨێ ﻟــە ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ھـــەواڵ و
ﭘەﯾﺎﻣﯽ ﺑﺰووﺗﻨەوەی ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧە و ﺧەﺑﺎﺗﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات ﺑە ﮐﯚﻣەﻧﯽ ﺧەڵﮏ .ڕادﯾﯚ
ﺳەرەرای ﭘﺎرازێﺘﯽ ﺑە ھێﺰ و ﺑەردەوام ﮐە ﻟە
ﻻﯾەن دەزﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ دەﺧﺮاﯾە
ﺳ ــەری ،دەﯾــﺘــﻮاﻧــﯽ ﺳــەر ﺑــە ھــەر ﻣﺎڵێﮏ و
ﻣــﻮوﭼــە و ﻣ ــەزراﯾ ــەک ﻟــە ھــەر ﺷﻮێﻨێﮑﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎندا ﺑﮑﺎ.
ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﭼﻮارەم:
ﺋەم ﻗﯚﻧﺎﻏە ﻟە دەﯾەی ٩٠ی زاﯾﯿﻨﯽ)٧٠ی
ھ ــەﺗ ــﺎوی( ﺑــە ھــﺎﺗــﻨــﯽ ﮐــﺎﻧــﺎڵــﯽ ﻣــﺎھــﻮارەﯾــﯽ
ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚﻧﯽ و ھﺎﺗﻨﯽ ﺋەﻧﺘﺮﻧێﺖ ﺑﯚ ﻧﯿﻮ ﮐﺎر
و ﭼﺎﻻﮐﯿﯽ ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮردی دەﺳﺖ
ﭘێ دەﮐــﺎ .ﺋەم ﮔــﯚڕان و ﭘێﺸﮑەوﺗﻨەی ﻧێﻮ
دﻧﯿﺎی ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯽ ،ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ دﯾــﻤــﻮﮐــﺮاﺗــﯿــﺶ -ﺋ ــەﮔ ــەر ﭼ ــﯽ ﺑە
درەﻧــﮕــەوە -دەﮔــﺮێــﺘــەوە .دەﺗــﻮاﻧــﯿــﻦ ﺑڵێﯿﻦ
ﺋــەم ﻗﯚﻧﺎﻏە ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎش درێــﮋەی ھەﯾە.

وەردەﮔــﺮێ و ﮔەﺷە ﺑە ﭼﺎﭘەﻣەﻧﯿﯽ ﺧﯚی
دەدا .ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﺣﯿﺰب ﻟەم دەورەﯾە دا ﺋەﻣﺎﻧەن:
 وەک ﺳــەردەﻣــﯽ ﮐﯚﻣﺎر و زﯾﺎﺗﺮﯾﺶ،ﺟـــــﯚراوﺟـــــﯚری ﻟـــە ھـــــەوڵ و ھــەﻧــﮕــﺎوە
ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯿەﮐﺎندا ﺳەر ھەڵ دەداﺗەوە.
ڕۆژﻧـــﺎﻣـــەی »ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن« دووﺑـــــﺎرە ﺑە
ﺋﺎﺷﮑﺮاو ﻟە زﯾﺪی ﺧﯚی ﮐە ﻣەھﺎﺑﺎد ﭘێﺘەﺧﺘﯽ
ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ،ﺑﯚ ﻣﺎوەﯾەک ﻟە ﻻﭘەڕەی
ﮔەورە دا ﺑو دەﺑێﺘەوە .ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﮔﯚﭬﺎر و
ﺑوﮐﺮاوەی ﻧﻮێ ،ﺑە ﺑەردەﻧﮕﯽ ﺟﯿﺎوازەوە
ﻟە ﻻﯾــەن داﻣ ــەزراوە و رێﮑﺨﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو
ﺣﯿﺰﺑە ﺑو دەﺑﻨەوە.
 ﻧەک ھەر ﻧﺎوەﻧﺪی ﺣﯿﺰب و ڕێﮑﺨﺮاوەﺳــﯿــﻨــﻔــﯿــﯿــەﮐــﺎﻧــﯽ ﺳـــەر ﺑ ــە ﺣــﯿــﺰب ﺑــەڵــﮑــﻮو
ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎو ﻟە ﮐﯚﻣﯿﺘە ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧەﮐﺎن
و ﺑەڕێﻮەﺑەرﯾﯿە ﻧﺎوﭼەﯾەﮐﺎﻧﯿﺶ ،دەﺑــﻦ ﺑە
ﺧﺎوەﻧﯽ ﺑوﮐﺮاوەی ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ﺧﯚﯾﺎن) ﮐە

ﻟە ﺑﺎﻧە( ،ﮔﯚﭬﺎری »ﻻوان« ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯽ
ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﻻواﻧﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات ﮐە ﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎش
ﺑــەردەواﻣــە .ﮔــﯚﭬــﺎری «٢٦ی ﺳــەرﻣــﺎوەز«
ﮐە ﻟە ﻻﯾەن ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻧﯿﺰاﻣﯽ
ﺑ ــو دەﺑـــــﻮەوە .ﺑـــوﮐـــﺮاوەی »ﮐــﯚﻣــەڵ«
ﮐە ﻟە ﻻﯾەن ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯽ ﺑو
دەﺑﻮەوە«،ﺋﺎرارات« ﺑوﮐﺮاوەی ﮐﯚﻣﯿﺘەی
ﺋــﺎراراﺗــﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾــﻤــﻮﮐــﺮات .ھێﻨﺪێﮏ ﻟەو
ﺑــوﮐــﺮاواﻧــە) ڕۆژﻧــﺎﻣــەی »ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن«،
ﮔــﯚﭬــﺎری ٢٦ی ﺳــەرﻣــﺎوەز و »رواﻧــﮕــەی
ﻻوان« دواﺗــﺮ ﻟە ﻻﯾەن ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋێﺮان -ڕێﺒەراﯾەﺗﯿﯽ ﺷﯚڕﺷﮕێڕ،
دەورەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێﯿﺎن ﻟێ ﺑو دەﮐﺮێﺘەوە.
 زۆرﺑەی ﺑوﮐﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﻗﯚﻧﺎﻏە ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺋەواﻧەی ﻟە ﮐﯚﻣﯿﺘە ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧەﮐﺎن
و ﺑــەڕﯾــﻮەﺑــەرﯾــﯽ ﺷــﺎر و ﻧــﺎوﭼــەﮐــﺎن دەر
دەﭼﻮون ،ﺑە ھﯚی داﺳەﭘﺎﻧﯽ ﺷەڕ ﺑە ﺳەر
ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮔﯿﺮاﻧەوەی ﻧﺎوﭼەﮐﺎن

ھێﻨﺪێﮏ ﻟە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﻗﯚﻧﺎﻏەی
ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ
ﻟە:
 ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﻗﯚﻧﺎﻏەﮐەدا ،ﺑوﮐﺮاوەیﮐﺎﻏەزی ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﺧﯚی ھەر ﭘﺎراﺳﺘﻮە .ھەر
ﺑﯚﯾە ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﺑوﮐﺮاوەی ﻧﻮێ دێﻨە ڕﯾﺰی
ﭼﺎﭘەﻣەﻧﯿﯽ ﺣﯿﺰب .ﺑوﺑﻮوﻧەوەی دووﺑﺎرەی
ﮔﯚﭬﺎری »ﻻوان« ،ﻟە داﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﮔﯚﭬﺎری
»ژﻧﺎن« ،ﻟە داﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ »دﻧﯿﺎی ﻣﻨﺪاﻻن«وەک
ﭘــﺎﺷــﮑــﯚی ڕۆژﻧـــﺎﻣـــەی » ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن«،
ﻟــە داﯾــﮑــﺒــﻮوﻧــﯽ ﮔ ــﯚﭬ ــﺎری ﺗــﯿــﺸــﮏ« وەک
ﺑوﮐﺮاوەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮﯾﯽ ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ
ﻓێﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺣــﯿــﺰب ،ﻟــە ڕووداوەﮐـــﺎﻧـــﯽ ﺋەم
ﻗﯚﻧﺎﻏەن.
 ژﻣﺎرەﯾەک ﻣﺎڵﭙەڕی ﺋەﻧﺘﺮﻧێﺘﯿﯽ ﺳەر ﺑەﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات دەﺳﺖ ﺑە ﮐﺎر دەﮐەن و
ﺑەم ﺟﯚرە ﭼﺎﭘەﻣەﻧﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﺶ ﻟە
ﺗﯚڕی ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯽ ﺋەﻧﺘﺮﻧێﺖ ﺳﻮود وەردەﮔﺮن.

 ڕادﯾﯚ ﺑەرەﺑەرە ﻟە ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﮐەم دەﺑێﺘەوەو ھــەﺗــﺎ دێ ﺧــﻮازﯾــﺎری ﮐەﻧﺎڵﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ
ﭘەرە دەﺳﺘێﻨێ .ﻟەم ﻗﯚﻧﺎﻏە داﯾە ﮐە ﺣﯿﺰﺑﯽ
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋێﺮان دەﺑێﺘە ﺧﺎوەﻧﯽ
ﮐﺎﻧﺎڵﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚﻧﯽ »ﺗﯿﺸﮏ«ﻟە
داﯾﮏ دەﺑێ .دواﺗﺮ ﮐﺎﻧﺎڵﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯿﯽ »ﮐﻮرد
ﮐــﺎﻧــﺎڵ« ﺑە ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،ﭘەﺧﺸﯽ ﺑەرﻧﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ دەﺳﺖ ﭘێ
دەﮐﺎ.
 ﻟە ﮔەڵ ﺋەوەی ﺑەرﺑەﺳﺖ و ﮐﯚﺳﭙەﮐﺎﻧﯽﺳەر ڕێﮕﺎی ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺋﺎزاد ﻟە ﻻﯾەن
ﮐــﯚﻣــﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯿەوە ھــەر وا درێــﮋەﯾــﺎن
ھەﯾە ،ﺑەم ﺑە ھﯚی ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ ﺋﺎﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ
ﭘــێــﻮەﻧــﺪی ،دەﻧ ــﮓ و رەﻧــﮕــﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﮐﺎﻧﻤﺎن
ھﺎﺳﺎﻧﺘﺮ ﻟە ﭘێﺸﻮو دەﮔەﻧە ﺑەردەﻧﮕﯽ ﺧﯚﯾﺎن.
ھەوڵێﺸﻤﺎن ﺋەوە ﺑﻮوە ﮐە ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿەﮐە ﯾەک
ﻻﯾەﻧە ﻧەﺑێ ،و ﺑەردەﻧﮕﯽ ﺋێﻤەش ڕەﺧﻨە و
ﭼﺎوەرواﻧﯿﯽ ﺧﯚی ﺑﮕەﯾەﻧێﺘە ﺋێﻤە و ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺑﯚﺷﯽ ﺑو ﺑﮑەﯾﻨەوە.
 ﺗﯚڕە ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯿﯿەﮐﺎن ﺗﺎ دێ ﭘﺘﺮ ﮔەﺷەدەﮐــەن و ﺧەڵﮑﯽ ڕۆژھــەﺗــﯿــﺶ وەک ﺑەر
دەﻧﮕﯽ ﺋەم ﺣﯿﺰﺑە ﻟەو ﺗﯚڕاﻧەدا ﭼﺎﻻﮐﺘﺮ دەﺑﻦ.
ﻧﯿﻮەرۆﮐﯽ ﭘەﯾﺎﻣﯽ ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات.:
ﻧـــــﺎوەرۆﮐـــــﯽ ﺑـــﺎﺑـــەت و ﭘــەﯾــﺎﻣــەﮐــﺎﻧــﯽ
ڕۆژﻧــﺎﻣــەﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ دﯾــﻤــﻮﮐــﺮات،
ﺗﯿﺸﮏ ﺧﺴﺘﻨە ﺳەر ﺑێ ﻣﺎﻓﯽ و ﺑﻨﺪەﺳﺘﯿﯽ
ﻧەﺗەوەی ﮐــﻮرد ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟە ڕۆژھەﺗﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮوە ،ھﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ ڕۆژھەت
ﺑﯚ ﻧەھێﺸﺘﻨﯽ ژێﺮدەﺳﺘﯽ و ﺑێ ﻣﺎﻓﯽ ﺑﻮوە.
وەﺧەﺑەرھێﻨﺎﻧﯽ ھەﺳﺖ و ﺑﯿﺮی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و
ﺑەرزﮐﺮدﻧەوەی ﺋﺎﺳﺘﯽ وﺷﯿﺎرﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﺎن
ﺑﻮوە ،ڕێﻨﻮێﻨﯽ ﮐﺮدﻧﯿﺎن ﺑﻮوە ﺑﯚ ﺧەﺑﺎت ﻟە
ﭘێﻨﺎوی ﺋﺎزادی و دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ و ھەر وەھﺎ
ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ھێﻨﺎن ﺑە زۆرﻟــێــﮑــﺮاوی ﻟە ڕووی
ﻧەﺗەوەﯾﯿەوە.
ﺋەرﮐە ھەﻧﻮوﮐەﯾﯿەﮐﺎﻧﻤﺎن:
زﻧــﺠــﯿــﺮەﯾــەک ﮐـــﯚڕ و ﮐ ــﯚﺑ ــﻮوﻧ ــەوە ﺑﯚ
ﺧەﺳﺎرﻧﺎﺳﯿﯽ ﻻوازی و ﮐەﻣﻮﮐﻮرﺗﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﺎری ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ و ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺋێﺴﺘﺎدا
ﭘێﮏ ﺑێﻨﯿﻦ ﺑــﯚ ﺋ ــەوەی ﻟــە ﺑــەر رووﻧﺎﮐﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺳەﮐﺎندا ،ﭘﻼن و ﺑەرﻧﺎﻣە ﺑﯚ داھﺎﺗﻮوی
ﺗــێــﮑــﯚﺷــﺎﻧــﯽ ڕۆژﻧ ــﺎﻣ ــەﻧ ــﻮوﺳ ــﯿ ــﯽ ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن داﺑﻨێﯿﻦ.
 ھەﺗﺎ دێ ،ﺑەردەواﻣﺒﻮوﻧﻤﺎن ﻟە ڕۆژﻧﺎﻣەیﮐﺎﻏەزیدا ﺑە ھﯚی ﺗێﭽﻮوی ﻣﺎڵﯿﯽ ﺋەم ﺟﯚرە
ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﯿﯿە دژوارﺗﺮ دەﺑێ ،ھەر ﺑﯚﯾە
ﭘێﻮﯾﺴﺘە وێــڕای ﮐەﻣﮑﺮدﻧەوەی ﺋەو ﺟﯚرە
ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧە ﻟە ڕووی ﭼەﻧﺪاﯾەﺗﯿﯿەوە ،ﮔﺮﻧﮕﯽ
ﺑــە ﺟــﯚر و ﭼﯚﻧﺎﯾەﺗﯽ و ڕاﮐێﺸەرﺑﻮوﻧﯽ
ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺋەم ﺳەردەﻣە و ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﭘەﯾﺎﻣەﮐەی
ﺑە ﺑەردەﻧﮕﯽ ﺧﯚی ﺑﺪەﯾﻦ.
 ﻟە ﭘەﺧﺸﯽ ﺑەرﻧﺎﻣەی ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚﻧﯽداﭘێﻮﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑــە ﺑــەﺧــﯚداﭼــﻮوﻧــەوە ھەﯾە.
ﺑــــەردەوام راﮔﺮﺗﻨﯽ ﮐەﻧﺎڵﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﮐە
ﺗێﭽﻮوﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎو ﻟە ﺋێﻤە دەﺧﻮازێ ،ﺋەو
ﮐﺎﺗە دەﺗــﻮاﻧــێ ﺑە ﺳــﻮود ﺑــێ ،ﮐە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ
ﮐەﻟﮑﯽ ﻟێ وەرﺑﮕﺮﯾﻦ .ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻻوازﯾﯿەﮐﺎﻧﻤﺎن
ﻟە ڕووی ﺑەرھەﻣﮫێﻨﺎﻧﯽ ﺑەرﻧﺎﻣە ،ﭼﺎرەﺳەر
ﺑﮑەﯾﻦ.
 ﺗــﻮاﻧــﺎی ﻣــەﻋــﻨــەوی)ھــێــﺰی ﻣــﺮۆﯾــﯽ( وﺗﻮاﻧﺎی ﻣﺎددﯾﯽ ﺧﯚﻣﺎن ﻟەو ﻣﯿﺪﯾﺎ و ﺑﻮاراﻧەدا
ﭼڕ ﺑﮑەﯾﻨەوە ﮐە ﺑەردەﻧﮕﯽ زﯾﺎﺗﺮﯾﺎن ھەﯾە.
ﮔﺮﻧﮕﯿﺪان ﺑە ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚن و ﭼﺎﻻﮐﺘﺮﺑﻮوﻧﻤﺎن
ﻟە ﺗــﯚڕە ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯿﯿەﮐﺎن ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺋەو
ﺗﯚڕاﻧەی ﻟە ﺋێﺮان ڕێﮕە ﭘێﺪراون و ﺧەڵﮏ
ﺳﻮودﯾﺎن ﻟێ وەدەﮔﺮن ،زۆر ﭘێﻮﯾﺴﺘە.
 ﺋــــەو ﺳــﺎﻣــﺎﻧــە ڕۆژﻧــﺎﻣــەﻧــﻮوﺳــﯿــﯿــەدەوڵەﻣەﻧﺪەی ﻟە ﻗﯚﻧﺎﻏەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻮو ﺑﯚﻣﺎن
ﻣﺎوەﺗەوە ،ﻟە دوو ﺑــﺎرەوە ﮐﺎرﯾﺎن ﻟە ﺳەر
ﺑﮑەﯾﻦ .ﻟە ﻻﯾەﮐەوە ﮔﯚﭬﺎر و ﺑوﮐﺮاوەﮐﺎﻧﯽ
ﭘێﺸﻮو ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﻟە ﺋﺎرﺷﯿﻮی ﺣﯿﺰﺑﯿﺶدا
ﺑە ﻧﺎﺗەواوی ھەﻣﺎن ﺑﻦ ،ﺳﮑﺎن ﺑﮑەﯾﻦ و ﺑﯿﺎن
ﮐەﯾﻨە ﻓﺎﯾﻠﯽ« ﭘﯽ .دی .ﺋێﻒ« و ﻟە ﻣﺎڵﭙەڕی
ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯽ ﺣﯿﺰب و ﯾﺎ ﻟە ﺷﻮێﻨﯽ ﺗﺎﯾﺒەتدا،
ﻟە ﺗﯚڕی ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯽ ﺋەﻧﺘﺮﻧێﺖدا داﯾﺎن ﺑﻨێﯿﻦ ﺑﯚ
ﺋەوەی ھەم ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﻓەوﺗﺎن رزﮔﺎرﯾﺎن
ﺑﮑەﯾﻦ و ھەم ﺑﯿﺎﻧﺨەﯾﻨە ﺑەرﭼﺎوی ھﯚﮔﺮان
و ﺧﻮازﯾﺎران .ھەر ﻟەو ﮐﺎﺗەدا ﺗﻮێﮋەران ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺋەواﻧەی ھﯚﮔﺮی ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات
و ﻣــێــﮋووەﮐــەﯾــﻦ ھ ــﺎن ﺑــﺪەﯾــﻦ ﺑــﯚ ﺋ ــەوەی
ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﻟە ﺳەر ﮔﯚﭬﺎر و ﺑوﮐﺮاوە ﻟە
ﺑﯿﺮﭼﯚوەﮐﺎن ﺑﮑەن.

ژﻣﺎره٧٠٣ :

٥

١٥ی ﺑﺎﻧەﻣەڕی ٥ _ ١٣٩٦ی ﻣﺎی ٢٠١٧

دەرﭼﻮون ﻟە ﮐﯚﻧە داﺧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەت ﻟە رۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن

ﻋەزﯾﺰ ﺷێﺨﺎﻧﯽ
ﭘﺮﺳﯽ ﮐـــﻮردان ﻟــە ﺳــەردەﻣــﯽ ﺋــەﻣــڕۆدا
ﺑــە رێــﮋەﯾــەﮐــﯽ ﮔــﻮﻧــﺠــﺎو ﻟــە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﭼە
و ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا ﻧــﺎﺳــﺮاوە .ﺑــﺎﮐــﻮور ،ﺑــﺎﺷــﻮور و
رۆژﺋـــﺎوای ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟــەو ﮔــﯚڕەﭘــﺎﻧــەدا و
ﻟــە ژێــﺮ ﮐــﺎرﺗــێــﮑــەری ﺋــﺎڵــﻮﮔــﯚڕە ﻧﺎوﭼەﯾﯽ
و ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽﯾەﮐﺎﻧﺪا زﯾــﺎﺗــﺮ ﻟــە رۆژھــەﺗــﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەرﻓــەﺗــﯽ دەرﮐــەوﺗــﻦ و دەﻧﮓ
ھەڵﺒڕﯾﻨﯿﺎن ھەﯾە .ﻟە زۆرﺑــەی ﭘﺎرﭼەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا رەوﺗ ــﯽ ﻧﯿﻮەﭼڵﯽ دﯾــﺎﻟــﯚگ و
وﺗــﻮوێــﮋ ﻟە ﺳــەر ﭼــﺎرەﺳــەرﮐــﺮدﻧــﯽ ﭘﺮﺳﯽ
ﮐــﻮرد ﺑــەڕێــﻮەﭼــﻮوە .ﻟە رۆژﺋ ــﺎوا و ﻟە ﻧێﻮ
ﻧەوەی ﺗﺎزەی ﺳﯿﺎﺳەﺗﮑﺎرە رۆژﺋﺎواﯾﯽﯾەﮐﺎن
ﭘﺮﺳﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺑﺎﮐﻮور ،ﺑﺎﺷﻮور و رۆژﺋﺎوا
ﺑﺎﺑەﺗێﮑﯽ ﺋــﺎﺷــﻨــﺎﯾــە ،ﺑـــەم رۆژھـــــەت و
ﺧەﺑﺎﺗەﮐەﯾﺎن وەک ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎﺳﺮاو ﻧﯿﯿە.
ﻟە رۆژھـــەت و ﻟە ژێــﺮ ﺳێﺒەری ﻧﯿﺰاﻣﯽ
ﺋــﺎﺧــﻮﻧــﺪەﮐــﺎﻧــﺪا ،ﺑــﺎرودۆﺧــێــﮑــﯽ دژوار و
ژﯾﻨﮕەﯾەﮐﯽ رەﻗﻦ و ﭘڕ ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺑﺎڵﯽ ﺑە
ﺳەر وت و ﮔەﻻﻧﯽ ﺋێﺮاﻧﺪا ﮐێﺸﺎوە .ﻟەو
وﺗـــەدا ﺋــﺎزادیﯾــەﮐــﺎن ﻟە ﺷەﺗەک دروان
و دەرﻓەﺗﯽ ﺧﯚرێﮑﺨﺴﺘﻦ و ﺧﺴﺘﻨەڕووی
وﯾﺴﺖ و داﺧﻮازەﮐﺎن زۆر ﮐەﻣﻦ .ﺧەﺑﺎﺗﯽ
ﮐﯚﻣەﻧﯽ ﺧەڵﮏ و ﺟﯿﺎﺑﯿﺮە ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽﯾەﮐﺎن
ﺳﺎرد و ﺳڕە و ھەڵﺴﻮوڕاﻧﯽ ﺗﺎک و ھێﺰە
ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن ﻟــە ﮔــﯚڕەﭘــﺎﻧــﯽ ﺳﯿﺎﺳەت و
ﻣﺎﻓﺨﻮازاﻧەدا ﯾﺎﺳﺎغ و ﻗەدەﻏە ﮐﺮاون.
ﮔەﻻﻧﯽ ﭼــەوﺳــﺎوەی ﺋێﺮان رۆژﮔﺎرێﮑﯽ
دژوار ﺗێﭙەڕ دەﮐەن و ﻟە ژێﺮ ﺑﺎری ﻗﻮرس و
ﻣێﮋووﯾﯽ ﺳەرﮐﻮت و ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی دەوڵەﺗﯽدا
ﭼەﻣﺎوﻧەوە .ﺋەوان ﻟە ﻣﺎوەی ﯾەک ﺳەدەی
راﺑﺮدوودا ،ﻟە ﭼﺎکﮐﺮدﻧﯽ ﭘڕۆﺳەی ﺳﯿﺎﺳﯽ
وﺗـــﺪا ﺳــەرﮐــەوﺗــﻮو ﻧــەﺑــﻮون .ﮐﻮﻟﺘﻮری
داﭘڵﯚﺳﯿﻦ و دﯾﮑﺘﺎﺗﯚری ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺷﺎ
و ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽدا وەک رێــﮑــﺎری
ﺋﯿﺪارەی وت و ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﮐﻮرﺳﯽ دەﺳەت
ﮐەڵﮑﯿﺎن ﻟێﻮەرﮔﯿﺮاوە .ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎزادیﯾەﮐﺎن
و ﻻوازﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻮﻟﺘﻮری ﭘــەروەردەی ﺗﺎک،
ﮐــە زﯾــﺎﺗــﺮ ﺑێﺪەﻧﮕﯽ و ﺧﯚھﺎوڕەﻧﮓﮐﺮدﻧﯽ
زۆرەﻣﻠﯽ ﯾﺎن درۆزﻧﯿﻦ ﻟە ﮔەڵ ﺑــﺎرودۆخ
ﭘــەرەﭘــێــﺪەدا ،ﮐﻮﻟﺘﻮری ﺑەرﮔﺮﯾﯽ و رەوﺗــﯽ
ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازاﻧەی ﻻواز ﮐﺮدوە .ﺧەڵﮏ
ﺑە رێﮋەﯾەﮐﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﯚ دەﺳﺘەﺑەرﮐﺮدﻧﯽ
ﻣﺎﻓەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑــﺎوەڕﯾــﺎن ﺑە ھێﺰی ﻧێﻮﺧﯚ و
ﺧﯚﻣﺎڵﯽ ﻧﯿﯿە و ﺑــەردەوام ﭼﺎوﯾﺎن ﺑڕﯾﻮەﺗە

ھێﺰی دەرەﮐـــﯽ ﯾــﺎن ﻣــﯚرﮐــﯽ ﭼــﺎرەﻧــﻮوس.
ﺑﺎدەﺳﺘﯽ ﮐﻮﻟﺘﻮر ،زﻣﺎن ،ﻣەزھەﺑﯽ ﺷﯿﻌەی
دوازدە ﺋﯿﻤﺎﻣﯽ ،ﺳەرﮐﻮت و ﭼەوﺳﺎﻧەوە
ﻟــە ﺑــﺎزﻧــەی ﭘـــــەروەردە ،ﺋــﯿــﺪارە،ﺋــﺎﺑــﻮوری،
ﻣێﺪﯾﺎ ،ﻣێﮋوو و ھﺘﺪ ،ﮐەﺷێﮑﯽ ﻧەﺧﻮازراوی
ﺑﯚ ﮐــﻮرد و ﮔەﻻﻧﯽ دﯾﮑە داﺗﺎﺷﯿﻮە .ﭘﺎرﺗە
ﺳﯿﺎﺳﯽﯾە ﺳــەرﺗــﺎﺳــەریﯾــەﮐــﺎن ،ﭼﺎﻻﮐﺎن
و ﺑــﮋاردەی ﮐﯚﻣەڵﮕە ﻟە دەرەوە و ﻧێﻮﺧﯚ
درێــﮋەدەر و ﺑەرھەﻣﮫێﻨەرەوەی ﮐﻮﻟﺘﻮری
ﻧەﺗەوە و دەﺳەﺗﯽ ﺑﺎدەﺳﺘﻦ و ﺋﺎزاﯾەﺗﯽ
دەﺳﺖﻧﯿﺸﺎﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻨﺞ و ﺑﻨﺎواﻧﯽ ﮐێﺸە و
ﻗەﯾﺮاﻧەﮐﺎﻧﯽ وﺗﯿﺎن ﻧﯿﯿە .ﺋەوان ﻟە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ
ﻓﯚڕم و ﺷێﻮەدا وێﻨەﯾەﮐﯽ ﺑﭽﻮوﮐﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺗــﻦ و ﭘــەرەﭘــێــﺪەری ﮐﻮﻟﺘﻮری
درێﮋەدان ﺑە رەوﺗﯽ ﺳەرﮐﻮت و ﺳێﺪارەن.
ﮔەﻟﯽ ﮐﻮرد ﻟەو ﻣەﯾﺪاﻧەدا زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﮔەﻻﻧﯽ
دﯾﮑەی ﺋێﺮان ﺑﯚ ﭘﺮﺳﯽ ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕ و داﺧﻮازە
ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽﯾەﮐﺎن ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ داوە.
ﮔﻮﻧﺪەﮐﺎن ﻟە ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧەدا رۆڵﯽ
ﺑەرﭼﺎوﺗﺮﯾﺎن ﻟە ﺷــﺎرەﮐــﺎن ﮔــێــڕاوە ،ﺑەم
ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧەدا ﮔﻮﻧﺪ و
ﺷﺎر ﻟە ﺧەﺑﺎﺗﯽ دژ ﺑە رێﮋﯾﻤﺪا زۆر ﭼﺎﻻک
ﻧەﺑﻮون .ﺳﺎﻧێﮑﯽ زۆرە ﮐە ﺧەﺑﺎﺗﯽ ھێﺰە
ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن ﻟە رۆژھــەﺗــﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن،
ﺗەوژﻣﯽ ﺟﺎراﻧﯽ ﻧەﻣﺎوە .ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎو
ﻟە ھێﺰە رۆژھەﺗﯽﯾەﮐﺎن وزەو ﺗﻮاﻧﺎﮐﺎﻧﯿﺎن
ﺑــﯚ ﺷ ــەڕی ﻟــەﺗــﺒــﻮون و ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧەوەﮐﺎن
ﺗەرﺧﺎﻧﮑﺮد .ﺋــەوان ﻟەﮔەڵ ﯾەﮐﺘﺮدا ﻧەﺗەﻧﯿﺎ
ﺑەرەﯾەﮐﯿﺎن ﺑﯚ ﺳﺎزﻧەﮐﺮا ،ﺑەڵﮑﻮو ﺑﯚﯾﺎن
ﻧــەﻟــﻮا ﻟــە ﭼــﻮارﭼــێــﻮەﯾــەﮐــﯽ زۆر ﺷﮑڵﯿﺪا
ھەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪن ﺑﯚ ﺧﯚﯾﺎن و دواڕۆژی ﭘﺮﺳﯽ
ﮐــﻮرد ﻟــە رۆژھــــەت ﺑــﮑــەن .ﮔــەورەﺗــﺮﯾــﻦ
ھــێــﺰی رۆژھــــەت ،ﻟــە ﭘێﻨﺎوی ﺑــﺎﺷــﻮوردا
ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧە و ﭼــەﮐــﺪاری راﮔــﺮت
و ﺧﯚﯾﺎن داﯾە دەﺳﺘﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳێﮏ ،ﮐە
ھێﺸﺘﺎ درێــﮋەی ھەﯾە .راﺳﺘﯽﯾەﮐﯽ ﺣﺎﺷﺎ
ھەڵﻨەﮔﺮە ،ﮐە ھێﺰە ﮐﻮردیﯾەﮐﺎن وﻣﺪەری
ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺋەﻣڕۆی رۆژھەت و ﺋێﺮان ﻧﯿﻦ.
ﻟە ﻻﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ،ﺧەڵﮑﯽ رۆژھەت ھێﺸﺘﺎ ﻟە
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋەو ﺧەﺑﺎﺗەدا ﻧﯿﻦ و ﭼﺎوەڕواﻧﻦ ﻣﺎف
و داﺧﻮازەﮐﺎﻧﯿﺎن وەک دﯾﺎری ﺳەری ﺳﺎڵ
ﯾﺎن ﺟێﮋﻧﺎﻧە ﺑە ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ وەرﮔــﺮن .ﮐﻮرداﻧﯽ
رۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،ﻟە ھﯿﭻ ﻣەﯾﺪاﻧێﮑﯽ
ﺧەﺑﺎﺗﺪا )ﺗەﻧﺎﻧەت وەک ﮐﻮرداﻧﯽ ﭘﺎرﭼەﮐﺎﻧﯽ
دﯾﮑەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن( ﻟە ﺧﯚﯾﺎن و ﺧﺎﮐەﮐﯿﺎن
ﺑــە ﺧـــﺎوەن دەرﻧ ــەﮐ ــەﺗ ــﻮون .ﺑــە واﺗــﺎﯾــەﮐــﯽ
دﯾــﮑــە ،ﺋ ــەوان ﺋــﺎﻣــﺎدە ﻧــەﺑــﻮون ﻟــە ﺧەﺑﺎﺗﯽ
ﻧێﻮﺧﯚدا ﭼــﺎﻻک و ﺋەﮐﺘﯿﭫ ﺑﻦ و ﺗەﻧﺎﻧەت
ﻟــە ﺧــەﺑــﺎﺗــﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧە و ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺪاﻧﯽ
ﭘﺎرﺗە ﮐﻮردیﯾەﮐﺎﻧﺪا ﭘﺎﺳﯿﭫ دەرﮐەوﺗﻮون.
ﺋــەوان ﻟە ﭘﺮﺳێﮑﯽ ﺳﺎﮐﺎری وەک ﺑﺎﯾﮑﯚﺗﯽ

ﺳﯿﺎﺳەﺗەﮐﺎﻧﯽ رێﮋﯾﻢ و ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﺪا ﮐﺎرا
ﻧەﺑﻮون و ﺑﯚﯾﺎن ﻧەﻟﻮاوە ﺑﺰووﺗﻨەوەی ﮐﻮرد
ﻟە ﻧێﻮﺧﯚدا ﺗێﮑەڵ ﺑە ﺟﻮوڵەی رۆژاﻧە ﺑﮑەن.
رێﮑﺨﺮاو و ﭘﺎرﺗە ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن ﻟە دوای
ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧەوە و ﻟەﺗﺒﻮوﻧەﮐﺎن ﮐﻮﻟﺘﻮری ﺧﯚﯾﺎن
ﻧەﮔﯚڕﯾﻮە .ﺋەو ﺣﯿﺰب و رێﮑﺨﺮاواﻧە ﺋﺎﻣﺎدە
ﻧەﺑﻮون ،ﮐە ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﮐﺎری ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ ﻟە
ﮔەڵ ژﯾﻨﮕەی ﺋەﻣڕۆی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺋێﺮاﻧﺪا
ھــﺎوﺗــﺎ و ھﺎوﺑەﻧﺪ ﺑــﮑــەن .ﺋــﺎڵــﻮﮔــﯚڕەﮐــﺎن ﻟە
ھــەﻣــﻮو ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا و ﺑــە ﺳﺘﺎﯾﻠﯽ ﺋەرێﻨﯽ و
ﻧەرێﻨﯽ دۆﺧەﮐﺎﻧﯿﺎن ﮔﯚڕﯾﻮە ،ﺑــەم ﭘﺎرﺗە
ﮐــﻮردیﯾــەﮐــﺎن ﻟــە رۆژھــــەت و ﺗەﻧﺎﻧەت
ﭘﺎرﭼەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ﺗێﮑﯚﺷﺎون
ﺧــﯚﯾــﺎن ﻟــە ﺷ ــﻮێ ــﻨ ــەواری ﺋــﺎڵــﻮﮔــﯚڕەﮐــﺎن
دوور راﮔــﺮن .ﺋەوان ﻟە دەﻻﻗــەی ﺧﯚﯾﺎﻧەوە
رووداوەﮐــﺎﻧــﯿــﺎن ﺗەﺗەڵە ﮐــﺮدوە و ﺗەوژﻣﯽ
راﺳــﺘــەﻗــﯿــﻨــەی ﺋــﺎڵــﻮﮔــﯚڕەﮐــﺎﻧــﯿــﺎن و رەوﺗــﯽ
ﺗــێــﮑــﯚﺷــﺎﻧــﯽ ﺧــﯚﯾــﺎن ھــەﻟــﻼﺟــﯽ ﻧ ــەﮐ ــﺮدوە.
درێـــــــﮋەدان ﺑـــەو ﺳــﯿــﺎﺳــەت و ﮐــﻮﻟــﺘــﻮرە
ﭘەرﺗەوازەﯾﯽ درێﮋﺧﺎﯾەﻧﯽ ﺧﻮڵﻘﺎﻧﺪوە و ﺧەڵﮑﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﺋەﻧﺪام و
ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮوﺷﯽ ﺳەرﺳﻮوڕﻣﺎن
ﮐﺮدوە .ﻟەو دۆﺧەدا ،ﮐﻮردەﮐﺎﻧﯽ دەرەوەی
ﺑﺎزﻧەی ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ و ﺋەواﻧەی ،ﮐە ﺑە ﺑﮋاردە
و ﭼﺎﻻک ﺧﯚﯾﺎن ﭘێﻨﺎﺳە دەﮐەن وەک ﭘﺎرﺗە
ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن ﭘەرﺗەوازەن .ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎو
ﻟــەو ﺑــﮋاردەﯾــە رۆژھــەﺗــﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺎن
ﻟەﺑﯿﺮﮐﺮدوە و ﺷەنوﮐەوی ﭘﺎرﭼەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە
دەﮐەن و ﻟە ﭘێﺪەﺷﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﯚری ﻣێﺪﯾﺎ
ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯽﯾەﮐﺎﻧﺪا ﺋەﺳﭙﯽ ﺧەﯾﺎڵﯽ ﺧﯚﯾﺎن
ﺗﺎودەدەن .ﮐﯚﻧە داﺧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەت ﻟە
رۆژھەت ﺋەوەﻧﺪە درێﮋﺑﻮوﻧەوە ،ﮐە ﮐﻮردە
ﭘەڕﯾﻮەﮐﺎﻧﯽ دەرەوەی وﺗﯽ ﻟەوزە ﺧﺴﺘﻮە.
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳە ،ﮐە وزە و ھێﺰی ﺋەواﻧﯿﺶ ﻟە
ﮐێﺸە ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ ھێﺰە ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن و
ھﺘﺪدا ،ﺑەﻓﯿڕۆ دراوە.
ﺑــﯚ دەرﭼــــــﻮون ﻟـــەو دۆﺧــــە دژوارە و
ﺗێﭙەڕﮐﺮدﻧﯽ داﯾﮑﯽ ﻗەﯾﺮاﻧەﮐﺎن ،ﺑﮋاردەﮐﺎن
زۆر ﻧــﯿــﻦ .ﺋ ــەﮔ ــەر ﭼــــﺎوەڕواﻧــــﯽ ﮐـــﺎت و
دەرﻓەﺗەﮐﺎن ﺑﮑﺮێ ،رەﻧﮕە دواڕۆژ ﻟەﻣڕۆ
ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻧەﺑێ و دواڕۆژی رۆژھەت ﻟەژێﺮ
ﭘﺎڵەﭘەﺳﺘﯚی ﺋەﮐﺘەرە ﺟﯿﺎوازەﮐﺎﻧﺪا زەﺑﺮی
ﻗــەرەﺑــﻮﻧــەﮐــﺮاوەی ﺑــەرﺑــﮑــەوێ .ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە،
ﮐــە رۆژھــــەت ﻟــەو ﻣــەﯾــﺪاﻧــەدا ﺗەﻧﯿﺎﯾە و
ھﯿﭻ دادڕەس و دەﺳﺘێﮑﯽ ﻏەﯾﺐ ،ﭘــﻼن و
ﺑەرﻧﺎﻣەی دەرﺑﺎزﺑﻮون ﻟەو ﻗەﯾﺮاﻧە داﻧﺎڕێﮋێ.
ھێﺸﺘﺎ ﻣەودای ﺟﻮون و ﺑەﺧﯚداﭼﻮوﻧەوە
ﻣــــﺎوەو دەﮐــــﺮێ ﻣــەﺗــﺮﺳــﯽﯾــەﮐــﺎن ﺑﮑﺮێﻨە
دەرﻓـــــەت .ﺳــەرﮐــەوﺗــﻦ ﻟـــەو ﮔــﯚڕەﭘــﺎﻧــەدا
ﭘێﻮﺳﺘﯽ ﺑە ﻧەﺧﺸە رێﮕﺎ ،ﮐەرەﺳﺘە و ھێﺰە.
ﭼﺎوﺧﺸﺎﻧﺪﻧﯽ رەﺧﻨەﮔﺮاﻧە ﺑە ﮐﯚی ﮐﺎﯾەی

ﺳﯿﺎﺳەت ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،وزەی زﯾﺎﺗﺮ ﺑە
ﺟﻮوڵەی ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺗێﮑڕاﯾﯽ ﺧەڵﮏ دەﺑەﺧﺸێ.
ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﮔــەﻻن و ﺑەﺋﺎﮐﺎم ﮔەﯾﺸﺘﻨﯽ
ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازاﻧە ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﺧﻮڵﻘﺎﻧﺪﻧﯽ
دروﺷﻢ و دووﭘﺎﺗﮑﺮدﻧەوەﯾﺎن دەﺳﺘەﺑەر ﻧﺎﺑﻦ.
ﺧﯚﺳﺎغﮐﺮدﻧەوە و داڕﺷﺘﻨەوەی ھەﯾﮑەﻟﯽ
ﺑﺰوﺗﻨەوەی ﮐﻮرد ﻟە رۆژھــەت ﻟە ﺋەرﮐە
ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﺑەﭘەﻟەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻣڕۆﯾە .ﭘﺎراوﮐﺮدﻧﯽ
ژﯾﻨﮕەی ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ و داڕﺷﺘﻨەوەی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
و ﺳــﺘــﺮاﺗــﯿــﮋی ﮐـــﺎری ھــﺎوﺑــەش ﻟــە ﻧــێــﻮان
ﺣﯿﺰب و رێﮑﺨﺮاوە ﺑەرﭘﺮﺳەﮐﺎن ﺑەﺷێﮑە
ﻟە ﭼﺎرەﺳەر .ﻟەو وەرزەدا ﭘڕوﭘﺎﮔەﻧﺪە و
وﻧﺒﻮون ﻟە راﺑﺮدوودا دەرﻣﺎن و ﭼﺎرەﺳەر
ﻧﯿﯿە .ﮔﻮﻧﺠﺎوە ﺑﺎرودۆﺧەﮐە وەک ھەﯾە
ﺑﺒﯿﻨﺪرێ و ﭘﺮس و ﺋەﮐﺘەرەﮐﺎن ﺑە ھێﺰی
ﻟﯚژﯾﮏ ﺗەﺗەڵە ﺑﮑﺮێﻦ.
درێـــــﮋەدان ﺑــە ﺧەﺑﺎﺗێﮑﯽ ﮐــﺎرﯾــﮕــەر و
ھەﻣەﻻﯾەﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە ھێﺰی ھەﻣﻮوان
و ﻟﯚژﯾﮑﯽ رەﺧﻨەﮔﺮﺗﻦ ﻟە ﮐﯚﻣەڵﮕە ،ﭘﺎرﺗە
ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن و ﺑﮋاردەی ﮐﯚﻣەڵﮕەﯾە .ﮐﺎﺗﯽ
ﺋــەوە ھــﺎﺗــﻮە ،ھﯚﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺳەرﻧەﮐەوﺗﻨﯽ
ﺑﺰووﺗﻨەوەی ﮐﻮرد ﻟە رۆژھــەت زﯾﺎﺗﺮ ﻟە
راﺑﺮدوو ھەﻟﻼﺟﯽ ﺑﮑەﯾﻦ .ﺣﯿﺰب و ﭘﺎرﺗەﮐﺎن
ﻟەو ﮔﯚڕەﭘﺎﻧەدا ﺋەرﮐﯽ ﮔەورەﯾﺎن ﻟە ﺳەر
ﺷﺎﻧە و ﻧﺎﮐﺮێ ﻟە زۆﻧﯽ راﺑــﺮدوودا ﻗەﺗﯿﺲ
ﺑﻤێﻨﻦ .ھەﻣﻮو ﺋﺎﻣﺎژەﮐﺎن دەریدەﺧــەن ،ﮐە
ﺣﯿﺰب و ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ ﺑﯚ ﮐﺎﯾەی ﺳﯿﺎﺳەت
ﻟە ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﻣﯚدێﺮﻧﺪا ﭘێﻮﯾﺴﺘە ،ﺑەم ﺣﯿﺰب
و ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽﯾﺎن
ﺑە ﮔﯚڕاﻧە .ﺋــەوان ﭼەﻧﺪە و ﭼﯚن دەﺗﻮاﻧﻦ
ھﺎوﮐێﺸەی دروﺷﻢ و ﮐﺮدار ﭼﺎرەﺳەرﮐەن؟
ﺋــەو ھــێــﺰە ﮐــﻮردیﯾــﺎﻧــە ﺑــە چ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و
ﮐەرەﺳﺘەﯾەک دەﭼﻨە ﭘێﺶ و ﭼﯚن ﻟە ﮔەڵ
واﻧە ﻣێﮋووﯾﯽﯾەﮐﺎن دەﮔﻮﻧﺠێﻦ؟ ﺳﯿﺎﺳەﺗﮑﺎر
و ﮐـــﺎدری رێــﺒــەرﯾــﯽ ھــێــﺰە ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن
ﭼــەﻧــﺪە ﺋــﺎﻣــﺎدەن ﺧــﯚﯾــﺎن ﻟــە ﮔــەڵ رۆژﮔــﺎر
ﺑەرۆژ ﺑﮑەﻧەوە و ﻟە ﺗﺎﻧﻮﭘﯚی ﮐﻮﻟﺘﻮری رەگ
داﮐﻮﺗﺎوی ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ ﻧەرێﻨﯽ رزﮔﺎرﯾﺎن ﺑێ؟
ﺋەو ﺣﯿﺰب و رێﮑﺨﺮاواﻧە ﭼﯚن ﻟە ﮔەڵ ﮐەوﺗﻦ
و ﺷﮑﺎﻧەﮐﺎن ھەڵﺴﻮﮐەوت دەﮐەن و ﭼەﻧﺪە
ﺋﺎﻣﺎدەن ﻟە ﻗﺎوﻏﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن دەرﭼﻦ و
ﻻق ﻟە ﺳەر زەوی ،ﺗەﺗەڵەی دوێﻨێ ،ﺋەﻣڕۆ و
ﺳﺒەﯾﻨێﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮرد ﻟەو ﭘﺎرﭼەﯾەی
ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎندا ﺑــﮑــەن؟ ﺋــەو رێﮑﺨﺮاواﻧە
ﭼــﯚن ﺗێﺮواﻧﯿﻨﯽ ﺧــﯚﯾــﺎن ﺑــﯚ ﺳﯿﺎﺳەت و
ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ دەﮔــﯚڕن و ﭼەﻧﺪە ﺋﺎﻣﺎدەن ﺑﯚ
رەﺧﻨە ﻟە ﻻﯾەﻧە ﻧەرێﻨﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ
ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎندا؟ ﺋەو ﺣﯿﺰب و رێﮑﺨﺮاواﻧە
ﭼﯚن دەڕواﻧﻨە دواڕۆژی ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن
و ﭼەﻧﺪە ﺋﺎﻣﺎدەن ﻣﺎڵﺌﺎواﯾﯽ ﻟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﺑﮑەن .درێــﮋەدان ﺑە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ

ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﻟە ﺳەر ﭘﺮس و رووداوەﮐﺎن ﺑە
دﯾﻨەﻣﯚی ﺑﺰوﺗﻨەوەی ﮐﻮرد ﻟە رۆژھەﺗﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘێﻨﺎﺳە ﻧﺎﮐﺮێ.
راﺳﺘﯽﯾەﮐﯽ ﺗﺎڵە ،ﮐە ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺋـــێـــﺮان ﮐـــﺎﯾـــەی ﺳــﯿــﺎﺳــەت ﻟـــە ﺋـــێـــﺮان و
ﮐﻮردﺳﺘﺎندا دەﺳﺖﻧﯿﺸﺎن دەﮐﺎت و ﭘﺎرﺗە
ﮐﻮردیﯾەﮐﺎن ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ﺑەﺳﺘێﻨﯽ دژﮐﺮدەوەدا
ﺟﻮوڵەﮐﺎﻧﯿﺎن رێﮏدەﺧەن .رێﮋﯾﻤﯽ ﺗﺎران ،ﻟە
ژێﺮ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺳەرﮐﻮتدا ﺧەڵﮑﯽ ﻟە وزە
ﺧﺴﺘﻮە و ھێﺰە ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ ﻟە دەرەوەی
ﺳﻨﻮورەﮐﺎن ﺧﺴﺘﻮەﺗە ژێﺮ ﭘﺎڵەﭘەﺳﺘﯚ .ﻟە
ﺳەدەی ٢١دا ھێﺰە ﮐﻮردیﯾەﮐﺎن ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ
ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟە ﺳەر ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ درێﮋﺧﺎﯾەن و
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﮐﺎرا ﻟە ﺳەر ﭼەﻧﺪ ﭘﺮﺳێﮑﯽ ﻻوەﮐﯽ
وەک ﻧﺎوﮔﯚڕﯾﻦ و ﯾەﮐﺘﺮ ﻗﺒﻮوڵ ﻧەﮐﺮدن
و ﺧﯚﭘێﻨﺎﺳەﮐﺮدن دﻣەﺗەﻗەﯾﺎﻧە .ﺧەﺑﺎﺗﯽ
ﮐﻮردان ﻟە رۆژھــەت ﺑﯚ رزﮔﺎرﺑﻮون ﻟەو
دۆﺧە دژوارە ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە ﮐﺎری ﭘێﮑەوەﯾﯽ
و ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ و ھەروەھﺎ ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺷێﻮازی
ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ و ﺧەﺑﺎﺗە .دەرﭼﻮون ﻟەو ﮐﯚﻧە
داﺧﺮاواﻧەی ﺳﯿﺎﺳەت ،ھێﺰ و ﺗﻮاﻧﺎی ﺧەڵﮑﯽ
دەوێ .ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﻧێﻮﺧﯚ ﻓﺎﮐﺘەری ﮐﺎرا و ﮔﺮﯾﻨﮕە
و ﺑە ﺟﻮوڵەی ﮐﻮردان ﻟە دەرەوە ﻗەرەﺑﻮو
ﻧﺎﮐﺮێﺘەوە .ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﺋەو ﺧەﺑﺎﺗە
رۆژھــەﺗــە و ﺧەڵﮏ و ﺑ ــﮋاردەی ﮐﯚﻣەڵﮕە
ﺋــەﮔــەر ﻟــەو ﺑــﺰووﺗــﻨــەوەدا رێﮏﻧەﺧﺮێﻦ و
ﺧﯚﯾﺎن ﻧەﺑﻨە ﺋەﮐﺘەری ﺳەرەﮐﯽ ﺟﻮوڵەﮐﺎن،
ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ ﺑﺰووﺗﻨەوەی ﮐﻮرد ﻟەو ﭘﺎرﭼەﯾەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎندا ﺑە ﻻﺳەﻧﮕﯽ دەﻣێﻨێﺘەوە.
ﺑﯚ ﺳەرﮐەوﺗﻦ ﻟەو ﺑەﺳﺘێﻨەدا ﺳﺎزداﻧﯽ
ﺷەڕی ﻧێﻮان ﮐﯚن و ﻧﻮێ و درێــﮋەدان ﺑە
ﮐﻮﻟﺘﻮری ﺣﯿﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ ﮐــﺎرﺳــﺎز ﻧﯿﯿە .ﻟەو
ﺑەﯾﻨەدا رێﺰﮔﺮﺗﻦ ﻟە ﺧﺎڵە ﺋەرێﻨﯿﯽ و ھەروەھﺎ
ﺑﻨەﻣﺎ و ﺑﺎﯾەﺧە رەواﮐﺎن و ھەروەھﺎ ﻣێﮋووی
ﺋەرێﻨﯽ ﺑﺰوﺗﻨەوە ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎن وزەی زﯾﺎﺗﺮ
دەﺧﻮڵﻘێﻨێ و ھێﺰ و وزە ﭘەرﺗەوازەﮐﺎن
ﮐﯚدەﮐﺎﺗەوە .ﭘێﺸڕەوەﮐﺎن ﺋەواﻧەن ،ﮐە ﻟەو
ﻗﯚﻧﺎﺧە دژوارەدا ﻟﯚژﯾﮏ و ﻣەﻧﺘﻘﯽ ﺳﯿﺎﺳەت
ﻧــﺎدۆڕێــﻨــﻦ و ﻟــە ﮐــﯚﮐــﺮدﻧــەوەی ھێﺰەﮐﺎن
و ھ ــەروەھ ــﺎ ﺗــێــﭙــەڕﮐــﺮدﻧــﯽ ﮐەﻧﺪوﮐﯚﺳﭙە
ﻻوەﮐــﯽﯾــەﮐــﺎن ﮐ ــﺮاوە و دەﺳﺖﭘێﺸﺨەرن.
دەرﭼﻮون ﻟە ﮐﯚﻧە داﺧﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەت
ﻟە رۆژھەت ﺑە ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺳﺘﺎﯾﻞ و ﺷێﻮەی
ﺣــﯿــﺰﺑــﺎﯾــەﺗــﯽ و ھـــەروەھـــﺎ ﮔـ ــەڕاﻧـ ــەوە ﺑﯚ
ﺳﺮوﺷﺘﯽ ھﺎوﺗﺎﮐﺮدﻧﯽ دروﺷﻢ و ﮐﺮدەوە،
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ،ﺑﺎوەڕ و وﺗە دەﺳﺘەﺑەر
دەﺑێﺖ .ﺧەڵﮑﯽ رۆژھەت دەﺑێ ﺧﯚﯾﺎن ﻟەو
ﺑــﺰووﺗــﻨــەوەﯾــەدا ﺑﺒﯿﻨەوە و ﻟــەو ﻣەﯾﺪاﻧەدا
ﺧﻮڵﻘێﻨەر و ﭘێﺸڕەو ﺑــﻦ و ﻣﺎڵﺌﺎواﯾﯽ ﻟە
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﭼﺎوﻟێﮑﺮدن ﻟە رووداوەﮐﺎن ﺑﮑەن.

ﺑەرێﻮەﭼﻮوﻧﯽ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎرێﮏ ﺑە ﺑﯚﻧەی ﺳﺎڵﯿﺎدی رۆژﻧﺎﻣەﮔەری ﮐﻮردی ﻟە ﺑﻨﮑەی دەﻓﺘەری ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﭘێﺸﻨﯿﻮەڕۆی رۆژی ٢ی ﺑــﺎﻧــەﻣــەڕ ﺑە
ﺑﯚﻧەی ١١٩ھەﻣﯿﻦ ﺳﺎڵﺮۆژی رۆژﻧﺎﻣەﮔەری
ﮐﻮردی ﺳﯿﻤﯿﻨﺎرێﮏ ﻟە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺳﺎﻟﯚﻧەﮐﺎﻧﯽ
دەﻓ ــﺘ ــەری ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ دﯾــﻤــﻮﮐــﺮاﺗــﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەڕێﻮەﭼﻮو.
ﺋەو ﺳﻤﯿﻨﺎرە ﮐە ﻟە ﺳێ ﭘﺎﻧێﻠﯽ ﺟﯿﺎﺟﯿﺎدا
ﺑﯚ ھﺎوڕێﯿﺎن ﻗﺎدر ورﯾﺎ ،ﺋﺎﺳﯚ ﺣەﺳەنزادە
و ﻣەﻧﺴﻮور ﻣﺮوەﺗﯽ ﭘێﮏھﺎﺗﺒﻮو ﮐﯚﻣەڵێﮏ
ﺑﺎﺳﯽ ﭘێﻮەﻧﺪیدار ﺑە رۆژﻧﺎﻣەﮔەری ﮐﻮردی
و ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ رۆژﻧﺎﻣەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺎس و
ﺷﺮۆﭬەی ﻟەﺳەر ﮐﺮا
ﻟە ﭘﺎﻧێﻠﯽ ﯾەﮐەم دا ﻗــﺎدر ورﯾــﺎ ﺋەﻧﺪاﻣﯽ
دەﻓــﺘــەری ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺣــﺪک،ﺑــە ﺑــﺎس ﮐــﺮدن
ﻟــە ﻣــێــﮋووی رۆژﻧ ــﺎﻣ ــەﮔ ــەری ﮐــــﻮردی ﻟە
دەﺳﭙێﮑەوە ﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﺧﺎڵﯽ ﺟێﮕﺎی
ﺳەرﻧﺠﯽ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە رۆژﻧﺎﻣەﮔەری ﮐﻮردی
و ﺑە ﺋﺎورداﻧەوەﯾەک ﻟە ﮐﯚی ﺑوﮐﺮاوەﮐﺎﻧﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ
رۆژﻧﺎﻣەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەرھەﻣﯽ ﮐﯚﻣﺎری
ﮐ ــﻮردﺳ ــﺘ ــﺎن ﺧــﺴــﺘــە ﺑـــەرﺑـــﺎس و ﻻﯾــەﻧــە
ﺟــﯚراﺟــﯚرەﮐــﺎﻧــﯽ ﺑــﯚ ﺑ ــەﺷ ــﺪارﺑ ــﻮوان ﺷﯽ
ﮐﺮدەوە.
ﻧــــﺎوﺑــــﺮاو ﻟـــە ﺑــــﺎﺳــــەﮐــــەیدا ﭘـــەڕژاﯾـــە
ﺳــــەر ﮔــﺮﯾــﻨــﮕــﯽ وﭼــﯚﻧــﯿــەﺗــﯽ دەرﭼـــــﻮون
وﺑــەردەوامﺑــﻮوﻧــﯽ رۆژﻧــﺎﻣــەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐـــە ﻟــە ﭼــەﻧــﺪ رەھــــەﻧــــﺪەوە ﺧــﺰﻣــەﺗــﯽ ﺑە
رۆژﻧﺎﻣەﮔەری ﮐــﻮردی ﮐــﺮدوە و ﻟە ﺑﺮدﻧە
ﺳەری ﺋﺎﺳﺘﯽ وﺷﯿﺎری ﮐﯚﻣەڵﮕەو ﺑﺎﯾەخ دان
ﺑە ﭘﺮﺳﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﭘﺮﺳﯽ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازی
ﮔەﻟﯽ ﮐﻮرد ﻟە رۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧەﺧﺶ

و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺑەرﭼﺎو و ﺋەرێﻨﯽ ھەﺑﻮوە.
ﻗــــﺎدر ورﯾــــﺎ ﻟ ــە درێـــــﮋەی ﺑــﺎﺳــەﮐــەیدا
وﺗ ــﯽ ،ﺑــوﮐــﺮاوەﮐــﺎﻧــﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮات
ﻟە ﺳــەردەﻣــﯽ ﮐــﯚﻣــﺎرەوە ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ دوای
ﺷﯚرﺷﯽ ﮔەﻻﻧﯽ ﺋێﺮان ﻟەﺳەر ﭘێﮕەﯾﺎﻧﺪن

دﯾــﻤــﻮﮐــﺮاﺗــﯽ ﮐ ــﻮردﺳ ــﺘ ــﺎن ھ ــەوڵ ــﯽ داوە
ﺳـــەرەڕای ﮐﯚﺳﭗ و ﮔﺮﻓﺘەﮐﺎن درێــﮋە ﺑە
دەرﮐﺮدن و ﺑوﮐﺮدﻧﯽ ﭼﺎﭘﮑﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی
ﺑﺪا و ﺳەرەڕای ﺑێ ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗﯽ وھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ
ژﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰب ،ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺑە

و ڕاھــێــﻨــﺎﻧــﯽ ﺑــەﺷــێــﮑــﯽ زۆر ﻟ ــە ﮐـ ــﺎدرو
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﻟە ﺑﻮاری ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﺪا ،دەوری
ھەﺑﻮوە و
ﻟە ﻗﻮﻧﺎﺧێﮑﯽ دﯾﮑەی ﮐە ھﺎوﮐﺎﺗە ﻟەﮔەڵ
ھﺎﺗﻨە ﺋـــﺎرای ﺋﯿﻨﯿڕﻧﯿﺖ ﮐــە ﺋﺎراﺳﺘەﯾەﮐﯽ
ﻧﻮێﯽ ﺑە ﺑﮐﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺑەﺧﺸﯿﻮە ،
ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺣﯿﺰب دﯾﻤﻮﮐﺮات ھەوڵﯽ داوە ﺑە
ﺑﺎﺷﯽ ﻟە ﺋەم ﻗﻮﻧﺎﺧەش ﮐەڵﮏ وەرﺑﮕﺮێ.
ﻧــﺎوﺑــﺮاو ﻟــەو ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿەدا ﮔﻮﺗﯽ ،ﺣﯿﺰﺑﯽ

ﺑەﺷﯽ راﮔەﯾﺎﻧﺪن وﭼﺎﭘەﻣەﻧﯽ ﮐﻮردی داوە.
ﻟە ﭘﺎﻧێﻠﯽ دووھـــەمدا ﺋﺎﺳﯚﺣەﺳەنزادە
ﺟێﮕﺮی ﺳﮑﺮﺗﯿﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣــﺪک ،ﺑﺎﺳێﮑﯽ
ﺳـــەﺑـــﺎرەت ﺑ ــە ﺑــﯿــﺒــﻠــﯿــﯚﮔــﺮاﻓــﯿــﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ
رۆژﻧﺎﻣەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮد.
ﺑــەڕێــﺰﯾــﺎن ﺳــەرەﺗــﺎ وێـــڕای ﭘﯿﺮۆزﺑﺎﯾﯽ
ﮐﺮدﻧﯽ ﺳــﺎڵــﺮۆژی رۆژﻧــﺎﻣــەﮔــەری ﮐــﻮردی
ﻟــەﺳــەﺟــەرم ﻗــەڵــەﻣــﺒــەدەﺳــﺘــﺎن وﭼــﺎﻻﮐــﺎﻧــﯽ
ﺑــﻮاری ڕاﮔــەﯾــﺎﻧــﺪن  ،ﻟەﺳەر ﺑﯿﺒﻠﯿﯚﮔﺮاﻓﯿﯽ

رۆژﻧﺎﻣە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮوان دوا.
ﻧﺎوﺑﺮاو ﻟەوﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿەدا ﺑە زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎدە
ﺑﯿﺒﻠﯿﯚﮔﺮاﻓﯿﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ رۆژﻧﺎﻣەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐــە وەﮐــــﻮو ﻧــﺎﻣــﯿــﻠــﮑــەﯾــەک ﺑــﯚ ﺑــەﺷــێــﮏ ﻟە
ژﻣﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو رۆژﻧﺎﻣەﯾە ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮاوە،
ﺧــﺴــﺘــەﺑــەرﺑــﺎس و ﻟــە ﺳـــەر ﻧــﺎﺳــﺎﻧــﺪن و
ﻧﺎوەڕۆﮐﯽ ﺑﯿﺒﻠﯿﯚﮔﺮاﻓﯿﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ رۆژﻧﺎﻣەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە ﺋەﻟﺒﯚﻣێﮑە ﻟە ھەﻟﻮﻣەرج و
ھەڵﻮێﺴﺖ و ﻗﻮﻧﺎﺧە ﺳﯿﺎﺳﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﯚ
ﺑەﺷﺪاران ﺷﯿﮑﺮدەوە.
ﻟە ﺑەرەﺑەری دەرﭼﻮوﻧﯽ ٧٠٠ﻣﯿﻦ ژﻣﺎرەی
ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــﺪا دﮐــﺘــﻮر ﺋــﺎﺳــﯚ ﺣــەﺳــەنزادە
و ﻣــەﻧــﺴــﻮور ﻣــﺮوەﺗــﯽ ﺑــە ھــەوڵــﯽ ﺧﯚﯾﺎن
ﻧﺎﻣﯿﻠﮑەﯾەﮐﯿﺎن ﻟە ژێــﺮﻧــﺎوی ﺑﯿﺒﻠﯿﯚﮔﺮاﻓﯿﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ رۆژﻧﺎﻣەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﯚ ﺑەﺷێﮏ
ﻟە ژﻣﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو رۆژﻧﺎﻣەﯾە ﺋﺎﻣﺎدە ﮐە
ﮐ ــﺮدوە ﮐــە ﻟــەو ﺳﯿﻤﯿﻨﺎرەدا ﮐــەوﺗــە ﺑەر
دﯾﺪی ﺧﻮێﻨەران
ﺋﺎﺳﯚﺣەﺳەن زادە ﻟە درێﮋەی ﺑﺎﺳەﮐەیدا
ﻟەﺳەر ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ و ﺷێﻮەی ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو
ﻧﺎﻣﯿﻠﮑەﯾە ﭼەﻧﺪ وﺗەﯾەﮐﯽ ﺑﺎس ﮐﺮد
ﻧــﺎوﺑــﺮاو ﯾەﮐێﮏ ﻟــە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪیﯾەﮐﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﯽ رۆژﻧﺎﻣەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە ﺗﺎزە
دەرﭼﻮوە ،ﺑە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺑﻮون و ﺷﺮۆﭬەی
ﺧەﺑﺎت ﻧﺎﺳﺎﻧﺪ و ﻟەو ﺑﺎرەوە وﺗﯽ :ﮐە
ﮐﯚﻣەڵێﮏ ھەڵﻮﯾﺴﺘﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ و رووداوی
ﮔــﺮﯾــﻨــﮓ و ﻣــێــﮋووﯾــﯽ ﺣــﯿــﺰب ﻟــە ﻗــﯚﻧــﺎﻏــە
ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﮐﺎندا ﻟەو
ﻧﺎﻣﯿﻠﮑەدا ﭘﯚﻟێﻨﺒەﻧﺪی ﮐﺮاوە.
دواﺗﺮ ﻟە ﭘﺎﻧێﻠﯽ ﺳێﯿەﻣﯽ ﺋەو ﺳﯿﻤﯿﻨﺎرەدا،

ﻣەﻧﺴﻮور ﻣﺮوەﺗﯽ ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺎراﻧﯽ
ﻧﺎﻣﯿﻠﮑەی ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە رۆژﻧﺎﻣەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە
رواﻧﮕەﯾەﮐﯽﺗﺮەوە ﺑﺎﺳێﮑﯽ ﮐﻮرﺗﯽ ﭘێﺸﮑەش
ﺑە ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮوان ﮐﺮد.
ﻧﺎوﺑﺮاو ﺑﺎﺳەﮐەی ﺗﺎﯾﺒەت ﺑﻮو ﺑە وێﮋﻣﺎﻧﯽ
ﺳــﯿــﺎﺳــﯽ و ﮔــﻮﺗــﺎری ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ دﯾــﻤــﻮﮐــﺮات
ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟە ﺳەروﺑەﻧﺪی ﺷﯚرﺷﯽ ﮔەﻻﻧﯽ
ﺋێﺮان و دوای ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎری ﮐﯚﻣﺎری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋێﺮان.
ﻣەﻧﺴﻮور ﻣﺮوەﺗﯽ ﻟە درێﮋەی ﺑﺎﺳەﮐەیدا،
ﺑە ﺳەرﻧﺠﺪان ﺑە دەﺳﭙێﮑﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﮔەﻻن
ﻟــە ﺋــێــﺮان و ﮐــﺎرﯾــﮕــەرﯾــﯽ ﺑــەﺳــەر ﻓﯿﮑﺮ و
ھەڵﻮێﺴﺘﯽ ﺣﯿﺰب  ،ﺋﺎﻣﺎژەی دا ﺑە وێﮑﭽﻮون
و ھﺎوﺷێﻮە ﺑﻮوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﻟە
ﺳﺎﻧﯽ راﺑﺮدوو ﻟەﮔەڵ ﺋێﺴﺘﺎﮐە ﮐە ﺑە ﭘێﯽ
ھەﻟﻮﻣەرج ﮔٶڕاﻧﯽ ﺑەﺳەردا ھﺎﺗﻮوە.
ﻧﺎوﺑﺮا ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽدا دەورو رۆڵــﯽ رادﯾﯚ
دەﻧﮕﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟە ﺳەر ﺑوﮐﺮدﻧەوەی
ﺑــﺎﺑــەﺗــەﮐــﺎﻧــﯽ رۆژﻧــــﺎﻣــــەی ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن
ﺑەرزﻧﺮﺧﺎﻧﺪ.
دوای ﭘﺎﻧێﻠﯽ ﺳێﯿەﻣﯽ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎری ﺗﺎﯾﺒەت
ﺑــە رۆژﻧــﺎﻣــەﮔــەری ﮐ ــﻮردی و رۆژﻧــﺎﻣــەی
ﮐ ــﻮردﺳ ــﺘ ــﺎن ،ﮐــەﻣــﺎڵ ﮐــەرﯾــﻤــﯽ ﺋــەﻧــﺪاﻣــﯽ
دەﻓ ــﺘ ــەری ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺣ ــﺪک و ﺑــەرﭘــﺮﺳــﯽ
ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن وێــڕای ﭘﯿﺮۆزﺑﺎﯾﯽ ﺋەو رۆژە
ﻟە رۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﺎﻧﯽ ﮐــﻮرد دەﺳﺘﺨﯚﺷﯽ
ﻟــە ﺋــﺎﻣــﺎدەﮐــﺎراﻧــﯽ ﻧﺎﻣﯿﻠﮑەی ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی
رۆژﻧﺎﻣەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﺮد.

ژﻣﺎره٧٠٣ :

٦

١٥ی ﺑﺎﻧەﻣەر ٥ _ ١٣٩٦ی ﻣﺎی ٢٠١٧

رێﺒەراﻧﯽ ﺟﻮوﻧەوەی  ٤٧-٤٦ﮐﻮردﺳﺘﺎنﯾﺎن ﺗێﮑەڵ ﺑەو روﺣﯽ ﺧەﺑﺎﺗﮕێڕیﯾە ﮐﺮد ﮐە
ﺑــﺎﻧــەﻣــەڕی ﺋــەﻣــﺴــﺎڵ ﻧــﯿــﻮﺳــەدە ﺑــەﺳــەر
ﺑڕﮔەﯾەﮐﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﻣێﮋووی ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐڕاﺗﯽ
ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎنو ڕاﭘــەڕﯾــﻨــﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﮐ ــﻮرد ﻟە
ﺋێﺮان ڕادەﺑــڕێ .ﻟە ﺑﺎﻧەﻣەڕی ﺳﺎڵﯽ ١٣٤٦ی
ھـ ــەﺗـ ــﺎویداو ﻟــە ﮔ ــەرﻣ ــەی ﺷـ ــەڕی ﺳ ــﺎردو
ھێﻤﻨﯽﯾەک ﮐە ﺣــەﻣــەڕەزاﺷــﺎی ﭘەھﻠەوی ﺑﯚ
ﺧــﯚیو دەﺳەﺗەﮐەی داﻧــﺎﺑــﻮو ،ﭼەﺧﻤﺎﻏەی
ڕاﭘــەڕﯾــﻨــێــﮑــﯽ ﭼ ــەﮐ ــﺪاری ﺑــە دژی ڕێﮋﯾﻤﯽ
ﭘــﺎﺷــﺎﯾــەﺗــﯽ ﻟــــێدرا ﮐــە ﺋ ــەو ﮔــﯚﻣــە ﻣــەﻧــﺪەی
ﺷڵەﻗﺎﻧﺪ .ﺟﻮوﻧەوەﯾەک ﮐە ﺑــﺎوەڕو ورەی
ﺑە ڕوﺣــﯽ ﺧەﺑﺎﺗﮕێﺮﯾﯽ ﮐــﻮردو ﺗێﮑﯚﺷەراﻧﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐڕاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎندا ﮐﺮدەوە.
ڕاﭘــەڕﯾــﻨــﯽ  ٤٧-٤٦ﺋــەﮔــەرﭼــﯽ ﺗــەﻧــﯿــﺎ ١٨
ﻣﺎﻧﮕﯽ ﮐێﺸﺎو ﺑەھﯚی ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﺳەﺧﺘﯽ
ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼەﮐﺪاری ﻟەو ﮐﺎﺗﺪاو ﻧﺎھﺎوﺳەﻧﮕﯿﯽ
ھێﺰ ﺗێﮏﺷﮑﺎ ،ﺑــەم ﮐﺎرﯾﮕەریﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو
ﺟ ــﻮوﻧ ــەوەﯾ ــە ﺗــﺎ ﺋــێــﺴــﺘــﺎش ﻟــەﺳــەر ﺑﯿﺮو
ﺋــەﻧــﺪێــﺸــەی ﺧــەﺑــﺎﺗــﮑــﺎراﻧــﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﮐــﻮرد
درێﮋەی ھەﯾە.
»ﮐﻮردﺳﺘﺎن« ﻟە وﺗﻮوێﮋێﮏدا ﻟەﮔەڵ ﺳﻤﺎﯾﻞ
ﺑﺎزﯾﺎر ،ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﻣێﮋوو ﻟە زاﻧﮑﯚی ﮐﯚﯾەو
ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﭘێﺸﻮوی ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
دێﻤﻮﮐﺮات ﺑﺎﺳﯽ ﻟە ﭼەﻧﺪ ڕەھەﻧﺪێﮑﯽ ﺋەو
ڕاﭘەڕﯾﻨە ﮐﺮدوە:
 ٥٠ﺳﺎڵ دوای ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨەی ﺳﺎﻧﯽ -٤٦
٤٧ی ھەﺗﺎوی ﻟەﻻﯾەن ﺗێﮑﯚﺷەراﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
دێﻤﻮﮐڕاﺗەوە ﻟە دژی ڕێﮋﯾﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ
وەڕێﺧـــﺮا ،ﺑە ڕواﻧﯿﻨﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﭼﯚن
ﭘێﻨﺎﺳەی ﺋەو ڕووداوە دەﮐﺮێ؟ ﺋەوە ڕاﭘەڕﯾﻦ
ﺑﻮو؟ ﺟﻮوﻧەوە ﺑﻮو؟ ﯾﺎن ﺣەڕەﮐەﺗێﮑﯽ
ﺳﻨﻮورداری ﻧﯿﺰاﻣﯽ؟
ﺋــــەوەی ﺑــﺎﺳــﯽ دەﮐــــەی ﻟــە زۆر ﺟێﮕﺎو
ﺳەرﭼﺎوەدا ﭘێﻨﺎﺳەی ﺟﯚراوﺟﯚری ﺑﯚ ﮐﺮاوە،
ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ھەﻧﺪێ ﺟێ ﻧﺎوی »ﺷﯚڕش«ﯾﺸﯽ
ﻟێﻧﺮاوە .ﭼﻮﻧﮑﯽ ﺷﯚڕش ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﺋﺎڵﻮﮔﯚرێﮑﯽ
ﻗﻮوڵو ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﻟە ھەﻣﻮو ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺋﺎﺑﻮوریو ﮐﻠﺘﻮوریو ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯽ ﻟە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎدا.
ﺋەﻣﻦ ﻟە ﻧﻮوﺳﺮاوەی ﺋﺎﮐﺎدﻣﯿﮑﯿﺶدا دﯾﺘﻮوﻣە
ﮐە ﺑە ﺷﯚڕﺷﯿﺎن ﻧﺎوﺑﺮدوە ﮐە ﺋەوە ﻧﺎﺗﻮاﻧێ
دەﻗﯿﻖو ﻟەﺟێﯽ ﺧﯚیدا ﺑێ .ﺑەراﻣﺒەر ﺑەوەش
ھەﯾە ﮐە دەﯾﺎﻧەوێ زۆر ﺑﭽﻮوﮐﯽ ﺑﮑەﻧەوە ،ﯾﺎﻧﯽ
ﺑە ﻣﺎﺟەراﺟﻮوﯾﯽو ﺳەرﺑﺰێﻮﯾﯽ ﻧﺎو دەﺑــەن.
ھەڵﺒەت وەک ﮔﻮﺗﻢ ڕواﻧﮕەی ﺟﯚراوﺟﯚر ھەﯾە
ﻟەو ﺑﺎرەوە .ﺋﯽ واھەﯾە ﻋﺎﺗﻔﯽ ﭼﺎوی ﻟێدەﮐﺎ
و زۆری ﮔەورە دەﮐﺎﺗەوە ،ﺋﯽ واﺷە دەﯾەوێ
ﺑﭽﻮوﮐﯽ ﺑﮑﺎﺗەوە .ﺑەم دەﮐﺮێ ﺑڵێﯿﻦ ڕاﭘەڕﯾﻦ
ﺑ ــﻮوە ،ﭼﻮﻧﮑﯽ ڕاﭘــەڕﯾــﻦ ڕاﺳــﺘــەوﺧــﯚ ﻟەﮔەڵ
ﻋەزمو ﺋﯿڕادە ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯽ ھەﯾەو ﭘﺸﺖﺋەﺳﺘﻮوت
ﺑە ﻓﯿﮑﺮو ڕێﮑﺨﺴﺘﻨە .ڕاﭘەڕﯾﻦ ﺑﻨەﻣﺎﮐەی ﺑﯚ
ﺋﺎﮔﺎھﯽو ﺗێﻔﮑﺮﯾﻦ دەﮔەڕێﺘەوەو ﻻوەﮐــﺎن ﻟە
ڕاﭘەڕﯾﻦدا دەوری ﺳەرەﮐﯽ دەﺑﯿﻨﻦ؛ ﭼﻮﻧﮑە
ﺋﺎڕﻣﺎﻧﮕەراو رادﯾﮑﺎڵﻦو ﺑە ﮔﮋ زوڵﻢو ﺳﺘەمو
ﭼەوﺳﺎﻧەوەدا دەﭼﻨەوە.
ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪیﯾﺎﻧە ﺑە ﺗەواوی ﻟە ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ
ﭼەﮐﺪاراﻧەی ٤٧-٤٦دا دەﺑﯿﻨﺪرێ .ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﺶ
ﮐــە ﻟــە ﻧێﻮ ﮐﯚﻣەﻧﯽ ﺧــەڵــﻚدا زۆری ﭘــەرە
ﻧەﮔﺮتو ﺗــەواو ﻧەﺑﻮوە ﺟەﻣﺎوەری .ﺑﯚﯾە ﺑە
ڕاﭘەڕﯾﻦ ﻧﺎوھێﻨﺎﻧﯽ ﺋەو ﺣەڕەﮐەﺗە دەﮐﺮێ ﻟە
ﭼەﻣﮏو زاراوەﮐــﺎﻧــﯽ دﯾﮑەی وەک ﺷــﯚڕش،
ڕاﭘەڕﯾﻨﻮ  ...دەﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑێ.
ڕێﺒەراﻧﯽ ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨە ﮐێ ﺑﻮون؟ ﺳەر
ﺑەﮐﺎم ڕەوﺗﯽ ﻓﯿﮑﺮﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐڕات ﻟەو
ﮐﺎﺗەدا ﺑﻮون؟
ﺋەواﻧەی ڕێﺒەراﯾەﺗﯿﯽ ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨەﯾﺎن ﮐﺮد
ﺗەرﮐﯿﺒێﮑﻦ ﻟە ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎرو ڕووﻧﺎﮐﺒﯿﺮی
ﺷﺎری ،وەک ﺳﻮﻟەﯾﻤﺎن ﻣﻮﻋﯿﻨﯽ ﮐە ﺳﺎڵێﮑﯽ ﻟە
زاﻧﮑﯚی ﺗﺎران ﺧﻮێﻨﺪﺑﻮو ،ﺳﻤﺎﯾﻞ ﺷەرﯾﻒزادە
ﮐە دواﺳﺎڵﯽ ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ ﻟە ﺑەﺷﯽ ﺋەﻟەﮐﺘﺮۆﻧﯿﮏ
زاﻧﮑﯚی ﺗﺎران ﺑﻮو ،ﺣەﻣەدەﻣﯿﻨﯽ ﺳﯿﺮاﺟﯽ ﮐە
ڕﺷﺘەی »ﺣﻘﻮق«ی ﻟە زاﻧﮑﯚی ﺗــﺎران ﺗەواو
ﮐﺮدﺑﻮو ،ﺳﺎﻻر ﺣەﯾﺪەری ﮐە ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎر ﺑﻮو
ﺋەوﯾﺶ ﻟە ﺳەرەﺗﺎﮐﺎﻧﯽ ﺟــﻮوﻧــەوەدا ﻟەﮔەڵ
ﺑﻮو .ﮐﺎک ﻋەﺑﺪوڵﻼ ﻣﻮﻋﯿﻨﯽ ڕێﺒەرێﮑﯽ دﯾﮑەی
ﺟﻮوﻧەوەﮐەﯾە ﮐە دﯾﭙڵﯚﻣﯽ ﺑﻮوە و ﺑێ ﺋەوەی
ﺑﯿەوێ ﺑﭽێﺘە زاﻧﮑﯚ دێﺘە ڕﯾﺰی ﺟﻮوﻧەوەﮐە.
ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺋەوان رێﺒەراﻧﯽ ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨەن.
ﺋەدی ﻣەﻻﺋﺎوارە؟
ﻣــەﻻ ﺋــــﺎوارەش ﯾەﮐێﮏ ﻟــە ڕێــﺒــەراﻧــﯽ ﺋەو
ڕاﭘەڕﯾﻨە ﺑــﻮو ﮐە ﭘێﮕەﯾەﮐﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ھەﺑﻮو،
ﻣەﻻﯾەﮐﯽ ﻧﺎوﭼەی ﺳەردەﺷﺖ ﮐە ﻟە ﺣﻮﺟﺮەدا
ﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮوە ،ھەڵﺒەت ﺋەو ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾە ﻧﯿﯿە ﮐە
ﭼﻮﻧﮑﯽ زاﻧﮑﯚ ﻧەﭼﻮوە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ
ﻧەﺑﻮوﺑێ ،ﭘێﭽەواﻧە ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿﯿەﮐﯽ وﺷﯿﺎری
ﺳﯿﺎﺳﯽو ﻣﺎﯾەی ﺑەھێﺰی ﺋەدەﺑﯿﯽ ھەﺑﻮو.
ﺷێﻌﺮی »ﺗﻮﺗﻨەوان«ی ﺋەو ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺗەﻋﺒﯿﺮە
ﻟە ﻣەﯾﻨەﺗﯽو ﻧەھﺎﻣەﺗﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺟﻮوﺗﯿﺎراﻧﯽ

ﭼــــەوﺳــــﺎوە .ﺑـــــەم دەﺗـــﻮاﻧـــﯿـــﻦ ﺑــڵــێــﯿــﻦ ﮐە
زۆرﯾﻨەی ڕێﺒەراﻧﯽ ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەﯾە ﺗﻮێﮋی
ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎرانو ڕووﻧﺎﮐﺒﯿﺮاﻧﯽ ﺷﺎر ﺑﻮون .ﺑەم
زۆرﯾﻨەی ھێﺰەﮐەﯾﺎنو ﺑەدەﻧەﯾﺎن ﻟە ﺟﻮﺗﯿﺎران،
ﺧەڵﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽو ﮔﻮﻧﺪﻧﺸﯿﻨەﮐﺎن ﭘێﮏھﺎﺗﺒﻮون.
ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﻧﺎوت ھێﻨﺎن ﯾەﮐﯿﺎن ﺋەﻧﺪاﻣﯽ
ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐڕات ﺑﻮوە
ﻟــەو ﮐــﺎﺗــەدا ،ﻣەﺑەﺳﺘﻢ ﮐــﺎک ﺳﻮﻟەﯾﻤﺎن
ﻣﻮﻋﯿﻨﯽﯾە .دەﻣەوێ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨە
ﭼەﻧﺪە وەﻣﺪاﻧەوە ﺑە زەروورەﺗێﮑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻟە ﺳەر ﺑەﺳﺘێﻨێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎو و
ﭼەﻧﺪە دەراوێﺸﺘەی ﻗەﯾﺮاﻧێﮑﯽ ﺗەﺷﮑﯿﻼﺗﯿﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐڕات ﺑﻮو؟
ﮐﺎﺗێﮏ ﺑﺎس ﻟە دﯾﺎردەﯾەک دەﮐەﯾﻦ ﻧﺎﮐﺮێ
»ﺗەک ﺳەﺑەﺑﯽ« ﺑﯚی ﺑﭽﯿﻦو ھەر ﻓﺎﮐﺘەرێﮏ
ﺑەﺑەڵﮕە ﺑێﻨﯿﻨەوە .ﺑﯚ ﺧﻮڵﻘﺎﻧﯽ ھەر ڕووداو و
دﯾــﺎردەﯾــەک ﺋــەوە ﮐﯚﻣەڵە ﻓﺎﮐﺘەرێﮑﻦ دەﺳﺖ
دەدەﻧە دەﺳﺘﯽ ﯾەﮐﺘﺮ ،ﺑەم ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋەوەﯾە ﮐە
ﺋێﻤە ﭼﯚﻧﯿﺎن ﺋەوﻟەوﯾﯿﺖﺑەﻧﺪی دەﮐەﯾﻦ .ﺋەوە
ﮐــە ﮐﺎﻣەﯾﺎن ﻓﺎﮐﺘەری ﺳــەرەﮐــﯽﯾــە؟ ھەﻣﻮو
ﺋەواﻧە دەﺗﻮاﻧﻦ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿﺎن ﻟەﺳەر ﺋەو ڕەوﺗە
ﺑﻮوﺑێ؛ ﺑەم ﺑێﮔﻮﻣﺎن ھﯚﮐﺎرێﮏ ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽو
وەزﻧﯽ زۆرﺗﺮە ﻟەواﻧﯽ دﯾﮑە.
ﻟە ڕاﺳــﺘــﯽدا ﻟە ڕواﻧــﮕــەی ﺟــﯚراوﺟــﯚرەوە
ﺑــــﺎﺳــــﯽ ﺋــــــەو ﺟـــــﻮوﻧـــــەوەﯾـــــە ﮐـــــــﺮاوەو
ﮐێﺸەﮐە ﯾــﺎن ﺟــﯿــﺎوازﯾــﯽ ﺑــﯚﭼــﻮوﻧــەﮐــﺎن ﻟەو
ﺋــەوﻟــەوﯾــﯿــەتﺑــەﻧــﺪﯾــﯿــەڕا ﺳــەرﭼــﺎوە دەﮔ ــﺮێ.
ﺋﯽ واﯾە دەڵێﻦ ﺋەوە ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﺑﺎﺷﻮوری
ﮐﻮردﺳﺘﺎنو ﺑــﺎرودۆﺧــﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋەﯾﻠﻮوﻟە
ﮐە ﺷﻮێﻨﮑﺎری ﻟەﺳەر ﺟــﻮوﻧــەوەی ٤٧-٤٦
داﻧــﺎوە .ﺋﯽ واھەﯾە ﺋەو ﻓﺸﺎراﻧەی ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﺴﺘﻮوﯾەﺗە
ﺳەر ﭼﺎﻻﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ڕۆژھەتو دەرەﺗﺎﻧﯽ
ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﭘ ــێﻧ ــەداون ،ﺋ ــەوە ﺑــﻮوەﺗــە ھﯚی
ھەڵﮕﯿﺮﺳﺎﻧﯽ ﺋــەو ﺟﻮوﻧەوەﯾە ﻟە ﻧێﻮﺧﯚی
ڕۆژھــەﺗــﯽ ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن .ھﯿﻨﺪێﮑﯽ دﯾﮑەش
دەﯾﺒەﺳﺘﻨەوە ﺑە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽو ﮐێﺸە
ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ ﻧێﻮ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐڕات .ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺋﯽ واھەﯾە ﮐە دەڵێ ﺋەواﻧە ﻟە ﺣەﯾﻔﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﺑە
ﮐﻮﺷﺘﻦ داوە ﮐە ﺋەﻣە ﺋﯿﺪی ﺳەرﺳﻮوڕھێﻨەرە
ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﻟەم ﭼەﺷﻨە.
ﺑەم ﺋەو ﮐێﺸە و ﻧﺎﮐﯚﮐﯽﯾﺎﻧە ﺑﻮوە ،ﺗەﻧﺎﻧەت
ﻟە ﭘێﺶ ﮐﯚﻧﮕﺮەی ٢ی ﺣﯿﺰﺑەوە ﺑﻮوە ،ﮐﯚﻣﯿﺘەی
ﺳﺎﻏﮑەرەوەی ﻟێ ﮐەوﺗﯚﺗەوەو درێﮋەی ﺑﻮوە.
واﯾە ،ﺋەوە دەزاﻧﻢ ،ﺑەم ھﯿﻨﺪێﮏ ﮐەس دەڵێﻦ
ﺋەوەﯾﺎن ﺑەﺳەردا ﺳەﭘﺎوە ،ﮐە دﯾﺎرە ﻧﺎﮐﯚﮐﯽو
ﺗێﺒﯿﻨﯿﯽ ﻣــﻦ ﺗــﺎﯾــﺒــەت ﻟــەﺳــەر ﺋ ــەو ﺧــﺎڵــەﯾــە.
ڕاﺳﺘە ﺋەواﻧەی ﺋﺎﻣﺎژەم ﭘێﮑﺮدن ﮐەمو زۆر
ﮐﺎرﯾﮕەریﯾﺎن ﻟەﺳەر ﺑﻮوە .ﺑەم ﺋەوەی دەڵێ
ﺋەوەﯾﺎن ﺑەﺳەردا ﺳەﭘﺎ ﺋەوە ﻏەدرە ،ﭼﻮﻧﮑﯽ
ﻓﺎﮐﺘەڕی ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎوەڕو ﺋﯿڕادەﯾﺎن ﻟێ زەوت
دەﮐــﺎ .ﭼﻮﻧﮑﯽ ﺋێﻤە دەﺑﯿﻨﯿﻦ ھەر ﻟەو ﮐﺎﺗەدا
ﺑەﺷێﮑﯽ زۆری ڕێﺒەریو ﮐﺎدرو ﭘێﺸﻤەرﮔەی
ﺣﯿﺰب ھەر ﻟە ﺑﺎﺷﻮور ﻣﺎوﻧەﺗەوەو ﮐێﺸەو
ﮔﺮﻓﺘﯿﺸﯿﺎن ﻧەﺑﻮوە.
ﺋەﻣەﯾﺎن ﺋﯽ ﺋەو ﻧەﺑﻮوە ﮐە ﺋەو ﺑەﺷە
ﻟە ﺑﻨەڕەتدا ﮐێﺸەﯾەﮐﯿﺎن دروﺳﺖ ﻧەﮐﺮدوە
ﺑﯚﯾە ﮐێﺸەﺷﯿﺎن ﻧەﺑﻮوە؟
ﺑەڵێ واﯾە ،ﺋەواﻧەی ﺟﻮوﻧەوەی ٤٧-٤٦ﯾﺎن
وەرێﺨﺴﺖ ﺋەواﻧﯿﺶ دەﯾﺎﻧﺘﻮاﻧﯽ وەک ﺋەوان
ﺑێﮐێﺸە داﻧﯿﺸﻦو ﻓــﺎرس ﮔﻮﺗەﻧﯽ » آھﺴﺘە
ﺑﯿﺎ ،آھﺴﺘە ﺑﺮو« .ﺑەم ﺋەوان ﻧەﯾﺎﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺑەو
ﺷێﻮەﯾە داﺑﻨﯿﺸﻦو ھﯿﭻ ﻧەﮐەن .دﯾﺎرە ﺋەواﻧﯿﺶ
ﮐێﺸەی ﺧــﯚﯾــﺎن ﺑ ــﻮوە ﺑ ــەم واﻧ ــەﺑ ــﻮوە ﮐە
ﺋەوەﯾﺎن ﺑەﺳەردا ﺳەﭘﺎﺑێ .ھﯚﮐﺎری ﺳەرەﮐﯿﯽ
ﺋــەوە دەﺑــێ ﻟە ﮐــەشو ھــەوای ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺋەو
ﮐﺎتدا ﺑﯚی ﺑﮕەڕێﯽ .ﻧﺎﮐﺮێ ﺋەو دﯾﺎردەﯾە ﻟە
دۆﺧﯽ ﺋێﺴﺘﺎدا ھەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﯚ ﺑﮑەی ،دەﺑێ
ﺑﮕەڕێﯿەوە ﮐﺎﺗﯽ ڕووداوەﮐـ ــﺎنو ﺑﺰاﻧﯽ ﻟە چ
ھەﻟﻮﻣەرﺟێﮏدا ﺳەری ھەڵﺪاوە.
ﺟـــﺎرێ ﺑــﺎ ﻟــە ﭘــێــﺶدا ﺑــﺎ ﺳــەﯾــﺮی ڕەوﺗــﯽ
ڕووداوەﮐـــــﺎن ﻟــەو ﮐﺎﺗﯽ ﺋــێــﺮاندا ﺑﮑەﯾﻦ ،ﺑﺎ
ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﻟە ﺋێﺮان دەرەﺗﺎﻧﯽ ﭼﺎﻻﮐﯽﯾەﮐﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ
ھەﯾە؟ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت دوای ﺋەوەی ﮐﺮاﻧەوەﯾەﮐﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﺳﺎڵەﮐﺎﻧﯽ  ١٣٣٩ﺗﺎ  ١٣٤٢ﺑەھﯚی
ﻓﺸﺎری ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯚ ﻧﺎﭼﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﺋێﺮان ﺑە
ھــەﻧــﺪێ ﭼــﺎﮐــﺴــﺎزی دروﺳــــﺖ ﺑــﺒــﻮو .ﻋەﻟﯽ
ﺋەﻣﯿﻨﯽ ،ﺳــەرۆک وەزﯾــﺮی ﺋەو ﮐﺎت ھەﻧﺪێ
دەرەﺗــﺎﻧــﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑــﯚ ﺧەڵﮏ ﮐــﺮدﺑــﯚوە ﮐە
ﺗێﯿﺪا ﺑــەرەی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽو ﺋەواﻧە دەﺳﺘﯿﺎن ﺑە
ﭼﺎﻻﮐﯽ ﮐﺮدﺑﯚوە .ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺟﻮﻧەوەی -٤٦
٤٧دا ﺋەو ﻗﯚﻧﺎﻏە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ھﺎﺗﺒﻮو ،ﺋەو دەرەﺗﺎﻧە
ﺑﭽﻮوﮐەش ﻧەﻣﺎﺑﻮو ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەت دوای ﺋەوەی ﻟە
١٥ی ﺟﯚزەرداﻧﯽ  ١٣٤٢ھەرای ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽﯾﺎن
ﺳــەرﮐــﻮت ﮐــﺮد .ﺋﯿﺪی دوای ﺋــەوە ﻣەﺟﺎﻟێﮏ
ﺑﯚ ﭼﺎﻻﮐﯿﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧەﻣﺎ .ﻣﮫەﻧﺪﯾﺲ ﺑﺎزرﮔﺎن

ﻗﺴەﯾەﮐﯽ ﺟــﻮاﻧــﯽ ھەﯾە ﻟــەو ﮐــﺎﺗــﺪا .ﺋــەو ﮐە
ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ڕێﺒەرﯾﯽ ﻧێﮫﺰەﺗﯽ ﺋ ــﺎزادی ﺑــﻮو ﻟە
ﮐﺎﺗﯽ دادﮔﺎﯾﯽﮐﺮدﻧﯿﺪا ﺑە دادﺳﺘﺎﻧەﮐەی دەڵێ:
»ﺋێﻤە ﺋﺎﺧﺮﯾﻦ ﮐەﺳﺎﻧێﮑﯿﻦ ﮐە دەﻣﺎﻧەوێ ﻟە
ﭼــﻮارﭼــێــﻮەی ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺑــﻨــەڕەﺗــﯽدا ﺧەﺑﺎتو
ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﻤﺎن ھەﺑێ «.ﺋەو ﮐە ﺑﯚﺧﯚی ﻟە ﻧێﻮ
ﮐﯚﻣەڵﮕﺎو ﻟە ھەﻧﺎوی ڕووداوەﮐــــﺎندا ﺑــﻮوە،
ﭘێﺸﺒﯿﻨﯿﯽ ﺋەوە دەﮐﺎو دەڵێ ﺋێﻤە ﺋﺎﺧﺮ ﻧەﺳڵﯿﻦ.
ﻧەﺳڵەﮐەی دﯾﮑە دەﺳــﺖ ﺑﯚ ﭼــەک دەﺑــﺎو ﻟە
رێﮕەی دﯾﮑەوە ﺧەﺑﺎت دەﮐﺎ ،واﺗە ﻟە رێﮕەی
ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋیﯾەوە.
ﯾﺎﻧﯽ دەﻓــەرﻣــﻮوی دۆﺧــﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺋەو
ﮐﺎت ﺋەو ﺷێﻮازەی ﺑەﺳەردا ﺳەﭘﺎﻧﺪن ﯾﺎن
ﺋﯿﻠﮫﺎﻣﯿﺎن ﻟە ﺷﺘێﮑﯽ دی وەردەﮔﺮت؟
دەﻣـــەوێ ﺑڵێﻢ ھەﻟﻮﻣەرﺟێﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯚ ﺗێﮑﯚﺷﺎن ﻟەﺑەردەﺳﺖدا ﻧەﺑﻮوە،
ﺋـــەوە ﯾــەﮐــەم .دواﺗـ ــﺮ ﺑــﺎ ﺳــەﯾــﺮێــﮑــﯽ ڕەوﺗ ــﯽ
ڕووداوەﮐﺎن ﻟە ﻧﺎوﭼەو ﺟﯿﮫﺎن ﺑﮑەﯾﻦ .دەﯾەی
٦٠ی زاﯾﯿﻨﯽ ﮐە ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەﯾەی ﺗێﺪا ﮐﺮاوە
دەﯾەﯾەﮐﯽ زۆر ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽﯾە ﻟە ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەمدا.
ﺋﯿﺮﯾﮏ ھﺎﺑﺰﺑﺎوم ﺑە دەﯾەی ڕادﯾﮑﺎﻟﯿﺰمو ﺷﯚڕش
ﻧــﺎوی دەﺑــﺎ .ﻟە دەﯾــەی ٦٠دا ﻟە زۆر ﺷﻮێﻨﯽ
دﻧﯿﺎ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢو ﺷﯚڕشو ڕاﭘەڕﯾﻦ دەﺳﺘﯽ
ﭘێﮑﺮدوە .ﭼﺎو ﻟێﮑە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە دەﯾەی
 ٦٠داﯾــە ﮐە ڕەﺷﭙێﺴﺘەﮐﺎن ﺑە ڕێﺒەراﯾەﺗﯿﯽ
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ﺑﯚ ﻣﺎﻓە ﻣەدەﻧﯿﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺋﺎوا
ﭼﺎﻻﮐﺎﻧە دێﻨە ﭘێﺸێ .ﺋەوﺟﺎر وەرە ﺋﻮرووﭘﺎ
و ﺳەﯾﺮی ﺑﺰاوﺗە ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎرﯾﯿەﮐﺎن ﻟە ﭘێﺘەﺧﺘﯽ
وﺗﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘﺎﯾﯽ ﺑﮑە ،ﺑﺰاﻧە ﭼﯚن ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ
ﭘﺎﺷەﮐﺸە ﺑە »دوﮔﻮل« دەﮐﺎ .ﻟە ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺳێﯿەم
ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺋەوە ﺑەرﭼﺎوﺗﺮە .ﻟە ﭬﯿﺘﻨﺎمڕا ﺑﮕﺮە
ﺗﺎ دێﺘە ﻓەﻟەﺳﺘﯿﻦ ﻟە ڕۆژھەﺗﯽ ﻧێﻮەڕاﺳﺖ ﺗﺎ
دەﭼێﺘە ﺋەﻓﺮﯾﻘﺎو ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ .ﺑە
دەﯾﺎن وت ﻟەو دەﯾەدا زﻧﺠﯿﺮی ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢو
دﯾــﻠــﯽﯾــﺎن ﭘــﺴــﺎﻧــﺪو ھــﺎﺗــﻨــە ﺳـــەر ﻧــەﺧــﺸــەی
ﺟــﻮﻏــﺮاﻓــﯿــﺎی ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ وﺗـ ــﺎن .ﻟــەو دەﯾ ــەدا
ﺧەﺑﺎﺗﯽ ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی دەﮔﺎﺗە ﻟﻮﺗﮑەی ﺧﯚی.
ﺋــەوەی ﺟﺎﻟﺒە ،ﺋــەوەی ﻻﯾەﻧﮕﺮانو ھەروەھﺎ
دژﺑـــەراﻧـــﯽ ﺋـــەو ﺟــــﻮوﻧــــەوەو ﺑــﺰاوﺗــﺎﻧــەی
ﺳــەرﺳــﺎم ﮐــﺮدﺑــﻮو ﺋــەوەﯾــە ﮐــە ﺋــەوەﻧــﺪەی
ﺗﯚﻣﺎر ﮐــﺮاوەو ﺋﺎﻣﺎژەی دراوەﺗــێ ﻧﯿﺰﯾﮏ ﺑە
 ٣٢ﺣﺎڵەتو ﺟــﻮوﻧــەوەو ﺑﺰاوﺗﯽ ﭼەﮐﺪاری
ھەﯾە ﻟە دﻧﯿﺎدا .ﻣەﺳەﻟەن ﭬﯿﺘﻨﺎﻣﯽﯾەﮐﺎن ﮐە
ﭘێﺸﺘﺮ ﻓەڕاﻧﺴەویﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺗێﮑﺸﺎﻧﺪﺑﻮو ،ﻟەو
دەﯾــەدا ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﺑە ﺗــەواوی ﺑە »ﭼﺎﻟﺶ«
ﮐێﺸﺎﺑﻮو .ﻓەﻟەﺳﺘﯿﻨﯽﯾەﮐﺎن ھەروەھﺎ .ﺳەﯾﺮ ﮐە
ﺑﺰاﻧە ﭼﯚن ﺋەﻟﺠەزاﯾﺮیﯾەﮐﺎن ھەر ﻟە رێﮕﺎی
ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼەﮐﺪاریﯾەوە ﻓەڕاﻧﺴەویﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن
ﻟــە وﺗــﺎﻧــﯽ ﺧــﯚﯾــﺎن دەرﮐــــﺮد ،ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ
ﺷﯚڕﺷﯽ ﮐﻮﺑﺎ ،ﺷﯚڕﺷﯽ ﭼﯿﻦ ھەر ﻟە رێﮕﺎی
ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼەﮐﺪاریﯾەوە ﺑﻮو ،ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯿەﮐﺎن ﻟە
ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ .ﺋەو رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻤەو ﺋەو ﭘەﻧﺎ ﺑﯚ
ﭼەکﺑﺮدﻧە ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ زۆری ﻟە ﺳەر ڕێﺒەراﻧﯽ
ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ  ٤٧ -٤٦ﺑﻮوە .ھەر ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺧﯚﺷﻤﺎن ،ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەوﮐﺎت
ﺧەﺑﺎﺗێﮑﯽ ﭼەﮐﺪاراﻧەی ﺑەھێﺰ ھەﯾەو ھەﻣﻮو
ﺋەواﻧە ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻟەﺳەر ﺋــەوان ﺑــﻮوە .ﺟﺎ
ﮐە ﺳەﯾﺮ دەﮐــەی دەﺑﯿﻨﯽ زۆرﺑــەی ڕێﺒەراﻧﯽ
ﺟــﻮوﻧــەوەﮐــە ﮐەﺳﺎﻧێﮑﯽ ﻻون ،ﭘێﺸﯿﻨەﯾﺎن
ﻟە ﺧەﺑﺎتو ﺑﺰاوﺗﯽ ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎرﯾﯽ ﺋێﺮان ﻟەو
ﺳﺎﻧەدا ھەﯾە ،ﺋەواﻧە ھەﻣﻮو ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿﺎن
ﻟەﺳەر ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەو ﺑڕﯾﺎرەﮐﺎﻧﯽ ڕێﺒەراﻧﯽ ﺋەو
ﺟﻮوﻧەوەﯾەدا ھەﺑﻮوە.
ﺑەﺷﯽ ھەرە زۆری ﺋەو ﺑﺰاوﺗﺎﻧەی ﺟەﻧﺎﺑﺖ
ﺑﺎﺳﺖ ﮐــﺮد ﻟەﭼﯿﻦ ،ﻟە ﺋەﻟﺠەزاﯾﺮ ،ﻟە
ﭬﯿﺘﻨﺎمو ﻟە ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎش ﺳەرﮐەوﺗﻦ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت
ﻟە ﮐﻮﺑﺎ؛ ﺑەم ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺎ .ھﯚﮐﺎرەﮐەی
ﭼﯿﯿە؟ ﺋﺎﯾﺎ رێﺒەراﻧﯽ ﺟﻮوﻧەوەی ٤٧-٤٦
ﻟە ﻟێﮑﺪاﻧەوەﮐﺎﻧﯿﺎندا ﺑەھەڵەﭼﻮﺑﻮون؟ ﺋﺎﯾﺎ
ﺋﯿﺤﺴﺎﺳﯽ ﺑڕﯾﺎرﯾﺎن داﺑﻮو؟
ﺋێﻤە ﺑﯚ ﻗﺴەﮐﺮدن ﻟەﺳەر ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە دەﺑێ
ﺑﮕەڕێﯿﻨەوە ﮐــەﺷــﻮھــەوای ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ دەﯾــەی
 ٦٠ﮐە ﺟﯚرێﮏ ﻟە ڕوﺣﯽ ﺧەﺑﺎﺗﮕێڕی ھەﻣﻮو
ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﮔﺮﺗﺒﯚوە ،ﻟە ﺋﻮرووﭘﺎ ،ﻟە ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺳێﯿەم
ﺑــە ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎﺷەوە .ﺋــەو ڕوﺣــە ﺧەﺑﺎﺗﮕێڕﯾﯿە
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺧﯚی ﻟە ھەﻣﻮو ﺟێﯾەک داﻧﺎوە.
ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﮐﻮﺑﺎﯾﯽﯾەﮐﺎن ﻟە ﮐﻮﺑﺎ
ﻟە رێﮕﺎی ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼــەﮐــﺪاریﯾــەوە ﺑــﻮو .ﺋەو
ﺳەرﮐەوﺗﻨە ﺑﻮو ﺋﻮﻟﮕﻮو ،ﺑﻮو ﺑە ﺋﯿﻠﮫﺎﻣﺪەری
زۆر ﻟە ﺷﯚڕﺷﮕێڕەﮐﺎن ،ﻟە ﻻوە ڕادﯾﮑﺎڵەﮐﺎن
ﻟە زۆر وﺗــﺎن ﺟﺎ ﻟە ﺋﺎﺳﯿﺎ ،ﻟە ﺋەﻓﺮﯾﻘﺎو ﻟە
ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦو ﺷﻮێﻨەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەش.
ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﮐﻮﺑﺎ ﺟﯚرێﮏ ﺑﻮو زۆر ڕاﺣەت
ﺑە دەﺳﺘﯿﺎﻧەوە ھﺎت .ﺋەوان  ١٩٥٧ﻟە ﭼﯿﺎﮐﺎﻧﯽ
»ﺳــﯿــﺮا ﻣﺎﺋێﺴﺘﺮا« دەﺳــﺘــﯿــﺎن ﭘــێ ﮐ ــﺮدو ﻟە
 ١٩٥٩ﺳــەرﮐــەوﺗــﻦ .ﺋــەو ﺳــەرﮐــەوﺗــﻨــەوە و
ﺑەدەﺳﺘەوەھﺎﺗﻨەوە ﺑــﻮوە ﺋﯿﻠﮫﺎﻣﺪەری زۆر

ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﮐەﭼﯽ ﻟــە زۆر ﺟێﯾﺎن
ﺋــەﻣــە ﺳــەرﮐــەوﺗــﻨــﯽ وەدەﺳــــﺖ ﻧەھێﻨﺎ .ھەر
ﯾەﮐێﮏ ﻟە رێﺒەراﻧﯽ ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەی ﮐﻮﺑﺎ ﮐە
ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕەو ھەﻣﻮوﻣﺎن دەﯾﻨﺎﺳﯿﻦ ،ﭼێﮕﻮارا.
ﺋــەو وﯾﺴﺘﯽ ﻋەﯾﻨﯽ ﺋــەو ﺷێﻮازە ﻟە ﺑﯚﻟﯿﻮی
ﮐﯚﭘﯽ ﺑﮑﺎ ﺑەم ﻧەﯾﺘﻮاﻧﯽ ،ﺑﯚ ﺧﯚﯾﺸﯽ ﻟەوێ
ﮐﻮژرا.
ﺟــﺎ ﺑــێ ﺋ ــەﻣ ــﻼوﺋ ــەوﻻ ﺋـ ــەوە ﮐــﺎرﯾــﮕــەرﯾــﯽ
زۆری ھەﺑﻮو ﻟەﺳەر ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی ڕێﺒەراﻧﯽ
ﺟﻮوﻧەوەی  .٤٧-٤٦ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﺋێﺮاﻧێﺶدا
ﺋەم ﮐﯚﭘﯽﮐﺮدﻧە ﻟە ﺷﯚڕﺷﯽ ﮐﻮﺑﺎ ﮐﺮا ،ﺋەوەی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺮﯾﮑەﮐﺎن ﻟە ﺳﯿﺎھﮑەل ﻟە ﺳﺎڵﯽ ١٣٤٩
ﮐــﺮدﯾــﺎن ،دﯾــﺎرە ﺋەواﻧﯿﺶ ﺗێﯿﺪا ﺳەرﮐەوﺗﻮو
ﻧەﺑﻮون .ﺑﯚﯾە ﺋەﻣﻦ ﻧﺎڵێﻢ ﺋــەوان ﺋﯿﺤﺴﺎﺳﯽ
ﺟﻮووﻧەﺗەوە ،ﺑەم ﻟە ﻟێﮑﺪاﻧەوەﮐﺎﻧﯿﺎندا ﺋەو
وردﺑﯿﻨﯿﯿە ﭘێﻮﯾﺴﺘەﯾﺎن ﻧەﮐﺮدﺑﻮو .دەﻣــەوێ
ﺑڵێﻢ ﻋﻮﻧﺴﻮری ﺋﯿﺤﺴﺎس ﻟە وەرێﺨﺴﺘﻨﯽ ﺋەو
ﺟﻮوﻧەوەﯾەدا زۆر ﻻوازەو ﺋەوەی ﭘﺘﺮ ﺗﯚخو
دﯾﺎرە ﺑﺎوەڕﺑەﺧﯚﺑﻮونو ﺋﯿڕادەﺧﻮازﯾﯽ ﺋەواﻧە.
دەﮐــﺮێ وەک ﻧﻤﻮوﻧە ﺑەڵﮕەﯾەک ﻟەو
ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿەدا ﺑﺎس ﺑﮑەی؟
ﺑەڵﮕە زۆرن .ﺗﯚ ﮐە ﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﮐﺎک ﺳﻮﻟەﯾﻤﺎن
ﻣــﻮﻋــﯿــﻨــﯽ دەﺧــﻮێــﻨــﯿــﯿــەوە ﮐ ــە دێــﮑــﯚﻣــێــﻨــﺘــەو
ھەﯾە ،ﺑــﯚت دەردەﮐـــەوێ ﮐە ﻟە ﻟێﮑﺪاﻧەوەی
ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎندا دﯾﻘﻘەﺗﯽ ﺗەواوﯾﺎن
ﻧەﮐﺮدوە .ﭼﻮﻧﮑﯽ ﻟە ﻧﺎﻣەﮐەدا وا ﺑﺎس دەﮐﺎ ﮐە
ھەﻟﻮﻣەرج ﻟەﺑﺎرە ،ﺧەڵﮏ ﭘێﯿﺎن ﭘێﻮەﺳﺖ دەﺑێ
و ﺋەوان ﺗێﯿﺪا ﺳەردەﮐەون .ﺋەوە ﺋﯿﺤﺴﺎﺳﯽ
ﺑﻮون ﻧﯿﯿە ،ﺑەم دەﮐﺮێ ﺑڵێﯿﻦ ﻟێﮑﺪاﻧەوەﮐﺎﻧﯿﺎن
ورد ﻧەﺑﻮوە ،ﻟە ﺳەر ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن.
ﻟەﮔەڵﺘﻢ ﺑﯚ ﺋــەوەﯾــﺎن .ﭼﻮﻧﮑﯽ دەﺑﯿﻨﯽ ﺋەو
ﺟ ــﻮوﻧ ــەوەﯾ ــە ﻟــە ﺑــەﺷــﯽ ﮔﻮﻧﺪﻧﺸﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎندا دەﮐــﺮێ ،ﻟە ﺷﻮێﻨێﮏ ﮐە ﭼەﻧﺪ
ﺳﺎڵێﮑە ﺋﯿﺴﻼﺣﺎﺗﯽ ﺋــەرزی ﺑە ﻓەرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎ
ﮐــــﺮاوەو ﺧەڵﮑﯽ ﮔــﻮﻧــﺪی ﺑــﻮوﻧــەﺗــە ﺧــﺎوەﻧــﯽ
ﻣەزراو ﻣﻮوﭼە .ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿە ﻟەو ھەﻟﻮﻣەرﺟەدا
ﮐــﺎر ﺑــﯚ ﺋــەو ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧە ﺳــەﺧــﺖو دژوار
دەﺑێ.
ڕاﺳــﺖ واﯾــە .ﺋەﮔەر ﺑﺎس ﻟە ھﯚﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ
ﺳەرﻧەﮐەوﺗﻨﯽ ﺑﮑەﯾﻦ ،ﯾەﮐێﮏ ﻟە ھﯚﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ
دەﺗﻮاﻧێ ﺋەوە ﺑێ.
دواﯾە وردﺗﺮ دێﯿﻨە ﺳەر ﺑﺎﺳﯽ ھﯚﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ
ﺗێﮑﺸﮑﺎﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ،ﻟێﺮە ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮏ
دێﺘە ﮔﯚرێ ﺋەوﯾﺶ ﺋەوەﯾە ﮐە ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨە
ھەڵﮕﺮی چ ﮔﻮﺗﺎر و ﮔﻮﻓﺘﻮﻣﺎﻧێﮏ ﺑﻮو؟
ﻟە ﺑﻨەڕەتدا ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەﯾە ﺗﯿﻮرﯾﺰە
ﮐﺮاﺑﻮو ،ﮔﻮﺗﺎری ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ﺧﯚی ھەﺑﻮو؟
ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺋەوان ﮔﻮﻓﺘﻮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﯿﺎن
ﻧەﺑﻮو .ﺋــەوان زۆر ﺑە ﺧێﺮاو ﺑەﭘەﻟە ﮐەوﺗﻨە
ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە .ﺗﯚ ﺳەﯾﺮ ﺑﮑە ﺋەو
ﺳﺎڵەی ﮐە ﺋــەوان دەﺳﺘﯿﺎن ﺑە ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە
ﮐﺮد ،ﺋەو ﺳﺎڵە ﺑﻮو ﮐە ﺣەﻣەڕەزا ﺷﺎ ﺗﺎﺟﯽ
ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯿﯽ ﻟەﺳەر داﻧــﺎ .ﺣەﻣەڕەﺷﺎ ﻟە ﺳﺎڵﯽ
 ١٣٢٠دەﺑێﺘە ﺷــﺎی ﺋێﺮاﻧێو ﻟەﺳەر ﺗەﺧﺖ
دادەﻧﯿﺸێ ﺑــەم دوای  ٢٦ﺳــﺎڵو ﻟە ﺳﺎڵﯽ
١٣٤٦دا ﺗﺎﺟﮕﻮزارﯾﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎﺗێﮏ ﮐە ھەﺳﺖ
ﺑە ﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮی دەﮐﺎ .ﺋەو ﮐﺎت ﺋﯿﺪی ژاﻧﺪارﻣﯽ
ﻧﺎوﭼەﮐە ﺑﻮو ،ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋەو ﻧەﺧﺸەی ﭘێﺪاﺑﻮو،
ﯾﺎﻧﯽ ﻧەک ﺧﯚی ھەﺳﺘﯽ ﺗەواوی ﺑە ﺋەﻣﻨﯿەﺗﯽ
ﺧــﯚیو وﺗــەﮐــەی دەﮐ ــﺮد ،ﺑەڵﮑﻮو ﻟــە ﭘێﻨﺎو
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺑەرەی ڕۆژاوادا ﺧﯚی ﺑە ﭘﺎرێﺰەری
ﺋەﻣﻨﯿەﺗﯽ ﻧــﺎوﭼــەﮐــەش دەزاﻧـ ــﯽ .ﺋێﻤە دەﺑــێ
ﺑﯿﺮ ﻟەوەش ﺑﮑەﯾﻨەوە ﮐە ﺟﻮوﻧەوەﮐە ﻟە چ
ﮐﺎﺗێﮏداﯾە ،ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺷەڕی ﺳﺎرددا .ﻣەﺑەﺳﺘﻢ
ﺋەوەﯾە ﮐە ﺗﯚ ﺑﺘەوێ ﺑە ﮔﮋی رێﮋﯾﻤێﮑﯽ ﺋﺎوا
ﺑەو ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗەو ﺑەو ﺟێﮕەو ﭘێﮕەﯾە ڕاﭼﯽ ،دەﺑێ
ﺑە ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗﯽ زﯾــﺎﺗــﺮ ،ﺑە وردﺑﯿﻨﯿﯽ زۆرﺗــﺮو
ﺑــە دوورﺑﯿﻨﯿﯽ ﺑــﺎﺷــﺘــﺮەوە دەﺳــﺖ ﭘێﺑﮑەی.
ﺧــﯚﺋــﺎﻣــﺎدەﮐــﺮدﻧــﯽ زﯾ ــﺎﺗ ــﺮی دەوﯾ ــﺴ ــﺖ ھــەم
ﻟەﺑﺎری ﻓﯿﮑﺮیﯾەوە ،ھەم ﻟەﺑﻮاری ﻣــﺎددیو
ﻟﯚﺟﺴﺘﯿﮑﯽﯾەوە ﮐﺎرەﮐەﯾﺎن زۆر ﮐﺘﻮﭘڕ ﺑﻮو،
ﺋــەوە رەﺧﻨەﯾەﮐە ﻟەو ڕاﭘەڕﯾﻨە دەﮔﯿﺮێ ،ﺟﺎ
ڕەﻧﮕﺒێ ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ
وای ﻟێﮑﺮدﺑﻦ ﮐە ﭘەﻟە ﺑﮑەنو دەﺳﺖ ﺑﺒﺰوێﻦ.
ﺑــﺎ ﯾــەک ﺷﺘﯽ دﯾــﮑــەش ﻟــە ﺳــەر رێﺒەرﯾﯽ
ﺟﻮوﻧەوەﮐە ﺑڵێﻢ .ﺗﯚ ﮐە ﭼﺎو ﻟە ﻧﺎﻣەﮐﺎﻧﯿﺎن
دەﮐـــەی ،ﺑەﺷﯽ زۆرﯾـــﺎن ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺑﯿﺮی
ﭼەپﯾﺎن ﺑــەﺳــەرەوە ﺑــﻮو ،ﺋەوﯾﺶ چ ﺟﯚرە
ﭼەﭘێﮏ ،ﭼەﭘﯽ ﻣﺎﺋﻮﯾﯿﺴﺘﯽ .ﺋەوان ﺳەرﺳﺎﻣﻦ
ﺑ ــە ﺷ ــﯚڕﺷ ــﯽ ﭼــﯿــﻦو ﺋــﯿــﻠــﮫــﺎموەرﮔــﺮﺗــﻦ ﻟە
ﺋەزﻣﻮوﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﭼﯿﻦو ﺑە ﺗﯿﯚرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﻣــﺎﺋــﯚ ﮐ ــە ﭘــێــﯽ ﻟ ــەﺳ ــەر ﻧ ــەﺧ ــﺶو دەوری
ﮔﻮﻧﺪەﮐﺎنو ﺟﻮﺗﯿﺎران دادەﮔ ــﺮت .ﺋــەوەی ﮐە
دەﯾــﮕــﻮت ﺋــــﺎوردووی ﺷــﯚڕش ﻟــە ﮔﻮﻧﺪەﮐﺎن
ﺑﺎﺷﺘﺮ دەﺳــﻮوﺗــێو ﮔــەﻣــﺎرۆداﻧــﯽ ﺷــﺎرەﮐــﺎن
ﻟە رێﮕﺎی دێﮫﺎﺗەﮐﺎﻧەوە .ﺷﯚڕﺷﯽ ﭼﯿﻦ ﺑە
رێﺒەراﯾەﺗﯿﯽ ﻣﺎﺋﯚ ﻟەو رێﮕﺎﯾەوە ﺳەرﮐەوت،

ﭘــێــﮕــەی ﺳـــەرەﮐـــﯽﯾـــﺎن ﮔ ــﻮﻧ ــﺪەﮐ ــﺎن ﺑـــﻮون،
ﺋەرﺗەﺷﯽ ﺳﻮوری ﻣﺎﺋﯚ زۆرﯾﻨەی ھەرە زۆری
ﺟﻮﺗﯿﺎرەﮐﺎن ﺑــﻮون ،ﺋەوە ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ زۆری
ﺑەﺳەر ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی زۆرﺑەی رێﺒەراﻧﯽ -٤٦
٤٧ەوە ھەﺑﻮو ،ھەڵﺒەت ﺣﺎﺷﺎش ﻟەوە ﻧﺎﮐﺮێ
ﮐە ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺑﯿﺮی ﻧەﺗەواﯾەﺗﯿﺶ ﺋﺎوێﺘەی
ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐەﯾﺎن ﺑﻮوە.
ﺑﺎﺷە ﺑﯚ ﺋەوان ﮐەوﺗﺒﻮوﻧە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ
ﺑﯿﺮی ﭼەپ ﺋەوﯾﺶ ﻟەو ﺟﯚرەی؟ ﺑەڵﮕەی ﺑﯚ
ﺋەوە ﭼﯿﯿە؟
ﺟــﯿــﺎ ﻟ ــە ﺗــﺎﯾــﺒــەﺗــﻤــەﻧــﺪﯾــﯽ ڕێ ــﺒ ــەراﻧ ــﯽ ﺋــەو
ﺟ ــﻮوﻧ ــەوەﯾ ــە ﮐــە ﺑــﺎﺳــﻤــﺎن ﮐ ــﺮد ﺑەﺷێﮑﯽ
دﯾﮑەی ھــﯚﮐــﺎری ﺋــەوە دەﮔــەڕێــﺘــەوە ﺑﯚ ﺋەو
ﭘــێــﻮەﻧــﺪﯾــﯿــەی ﻟــە ﻧــێــﻮان ﺋــــەوانو ﺳــﺎزﻣــﺎﻧــﯽ
ﺋﯿﻨﻘﻼﺑﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗــﻮودەدا ھەﺑﻮو .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺋﯿﻘﻼﺑﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗـــﻮودە ﺋــەم ڕێــﮑــﺨــﺮاوەﯾــە
ﺑﻮو ﮐە ﺳﺎڵﯽ  ١٣٤٣ﻟە ﺋﻮرووﭘﺎ ﺑەﺷێﮏ ﻟە
ﺟﻮاﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو ﺣﯿﺰﺑە ﭘێﮑﯿﺎن ھێﻨﺎﺑﻮو .دﯾﺎرە
ھەﻧﺪێ ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﻧــﺎوەﻧــﺪی ﺣﯿﺰﺑﯽ
ﺗــﻮودەش وەک ﻓﺮووﺗﻦ و ﻗﺎﺳﻤﯽو ﺳەﻏﺎﯾﯽ
ﻟەﮔەڵﯿﺎن ﮐەوﺗﺒﻮون ،ﺑەم زﯾﺎﺗﺮ ﮐەﺳﺎﻧﯽ وەک
ﻣﻮﺣﺴﯿﻦ ڕﯾﺰواﻧﯽ ،ﻣێﮫﺪی ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎ ﺗێﮫﺮاﻧﯽو
ﮐﻮرش ﻻﺷﺎﯾﯽو ﺋەو ﺗﯿﭙە ﮐەﺳﺎﻧە ﻟە ﺣﯿﺰﺑﯽ
ﺗــﻮودە ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧەوەو ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﮕێڕی
ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗﻮودەﯾﺎن ﭘێﮏھێﻨﺎ .ﺋەواﻧﯿﺶ ﺗەواو ﻟە
ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺑﯚﭼﻮوﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﺋﯚدا ﺑﻮون،
ﺋــەو ﮐﺎﺗەی ﺑــەرەی ﺳﯚﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟە دﻧﯿﺎدا
ﺋﯿﻨﺸﻌﺎﺑﯽ ﺗێﮑەوت ،ﯾﺎﻧﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺳﯚﭬﯿﯿەتو
ﭼﯿﻦ ڕﯾﺰی ﺧﯚﯾﺎن ﻟە ﯾەﮐﺘﺮ ﺟﯿﺎﮐﺮدەوە ،ﻟە ژێﺮ
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺋەم ﺋﯿﻨﺸﻌﺎﺑە ﻟە زۆرﺑەی وﺗﺎﻧﯽ
دﻧﯿﺎدا ﻟە ﻧێﻮ ﺣﯿﺰﺑە ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽﯾەﮐﺎندا ﺋەو
ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧەوەﯾە ڕووﯾﺎن دا .ﺋەم ڕێﮑﺨﺮاوەﯾەی
ﺋﯿﻨﻘﻼﺑﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗﻮودەش ﻟەو ﭼﻮارﭼێﻮەﯾەدا
دروﺳﺖ ﺑﻮو .ﺋەوان ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺳﯚﭬﯿەﺗﯿﺎن ﺑە
رﯾﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﯿﺖ ﺗﺎواﻧﺒﺎر دەﮐــﺮدو دەﯾﺎﻧﮕﻮت
ﺋـــــەوان ﭘ ــﯿ ــﺪاﭼ ــﻮوﻧ ــەوەﯾ ــﺎن ﺑ ــە ﺑــﻨــەﻣــﺎﮐــﺎﻧــﯽ
ﻣــﺎرﮐــﺴــﯿــﺰمو ﻟێﻨﯿﻨﯿﺴﻢدا ﮐــــﺮدوە .ﺟــﺎ ﺋــەو
ڕێﮑﺨﺮاواﻧە ﺑــﺎوەڕﯾــﺎن ﺑە ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼەﮐﺪاری
ھەﺑﻮو و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻣﺎﺋﯚﯾﯿﺴﻢﯾﺎن ﺑەﺳەرەوە
ﺑﻮو .ڕێﺒەراﻧﯽ ﺟﻮوﻧەوەی ٤٧-٤٦و ﺋەواﻧە
ﭘێﮑەوە ﭘێﻮەﻧﺪیﯾﺎن ھەﺑﻮو.
ﺑــەڵــﮕــەﯾــەﮐــﯽ دﯾــﮑــە ﺑــﯚ ﺋــــەوەی زۆرﺑــــەی
ڕێﺒەراﻧﯽ ﺧەﺑﺎﺗﮑﺎری ﺟــﻮوﻧــەوەی ٤٧-٤٦
ﭼــەﭘــﯽ ﻣﺎﺋﻮﯾﯿﺴﺘﯽ ﺑ ــﻮون ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﯾەﮐێﮏ ﻟە رێﺒەراﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﻘﻼﺑﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
ﺗـــﻮودە ﮐ ــﻮرش ﻻﺷــﺎﯾــﯽﯾــە .ﮐ ــﻮرش ﻻﺷﺎﯾﯽ
ﻟــە ﺋ ــﻮرووﭘ ــﺎڕا ﮔــــەڕاوە ،ھــﺎﺗــەوە ﺑــﺎﺷــﻮوری
ﮐﻮردﺳﺘﺎنو ﺗەﻗﺮﯾﺒەن دوو ﻣﺎﻧﮕﯿﺎن ﻟەﮔەڵ
ﺑﻮوە .ﻟەﮔەڵ ﮐﺎک ﺳﻤﺎﯾﻞ ﺷەرﯾﻒزادەو ﮐﺎک
ﺣەﻣەدەﻣﯿﻦ ﺳﯿڕاﺟﯽو ﺋــەوان زﯾﺎﺗﺮ ﻟە دوو
ﻣﺎﻧﮓ ﻟە ﻧﺎوﭼەدا ﺟەوﻟەی ﮐﺮدوە.
دواﯾـ ــە دەڕواﺗــــــەوە ﺋ ــﻮڕووﭘ ــﺎ ﮐــە دێــﺘــەوە
ﺋﯽ دﯾﮑەش ﻟەﮔەڵ ﺧــﯚی دێﻨێ ،ﺑــەم ﺋﯿﺪی
ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێھﺎﺗﻮە ،ﺗــەواو ﺑــﻮوەو
ﺑەﺷێﮏ ﻟە ڕێﺒەرەﮐﺎﻧﯽ ﺷەھﯿﺪ ﺑﻮون .ﻟە ﻻﺑەﻻی
ﺑﯿﺮەوەریﯾەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرش ﻻﺷﺎﯾﯽدا ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ
ﭼەﭘﯽ ﻣﺎﺋﯚﺋﯿﺴﺘﯿﯽ ڕێﺒەراﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ – ٤٦
 ٤٧دەﺑﯿﻨﺪرێو ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟە ﻧﺎﻣەﮐﺎﻧﯿﺎندا ﮐە
ﺑﯚ د .ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو و ﮐەرﯾﻢ ﺣﯿﺴﺎﻣﯽﯾﺎن ﻧﻮوﺳﯿﻮە
ﮐە ﺗێﯿﺪا ﭘێﺪاﮔﺮی ﻟەﺳەر ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﯽ ﺧەﺑﺎﺗﯽ
ﭼەﮐﺪاریو دەوری ﺟﻮﺗﯿﺎرانو ﮔﻮﻧﺪەﮐﺎن ﻟە
ﺑەرﭘﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺷﯚڕشدا دەﺑﯿﻨﯿﻦ.
ﺑــﺎ ﺋــــەوەش ﺑڵێﻢ ﭼــەﻧــﺪ ﺳ ــﺎڵ ﭘێﺸﺘﺮﯾﺶ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﻘﻼﺑﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗﻮودە وﯾﺴﺘﯽ ﻟە
ﻧێﻮ ﺋێﻠﯽ ﻗەﺷﻘﺎﯾﯽ ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﺋێﺮان ﻟە ﺧﺎنو
دەرەﺑەﮔەﮐﺎن ﺑە ڕێﻔﯚرﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺷﺎ ﻟە ﺑﺎﺑەت
زەویو زار ﻧﺎڕازی ﺑﻮون ﮐﺎر ﺑﮑەنو ﺋﺎراﺳﺘەی
ﭘــێﺑــﺪەن ﮐــە ﺳــەرﮐــەوﺗــﻮو ﻧــەﺑــﻮون .دﯾــﺎرە
ﺋەوەی ﻗەﺷﻘﺎﯾﯽﯾەﮐﺎن ﻣﻞﺑﺎدانو ﺳەرﺑﺰێﻮﯾﯽ
ﺧﺎنو دەرەﺑەﮔەﮐﺎن ﺑﻮو ﺑە ڕێﻔﯚرﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺷﺎ
و ﻧﺎﭼێﺘە ﭼﻮارﭼێﻮەی ڕاﭘەڕﯾﻦ ،ﭼﻮن ﻓﯿﮑﺮو
رێﮑﺨﺴﺘﻦو ﺋﯿڕادەی ﺗێﺪا ﻧەدەﺑﯿﻨﺮا.
ﺑﺎﺷە ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻧێﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﻘﻼﺑﯿﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗﻮودەو ﺧەﺑﺎﺗﮑﺎراﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ -٤٦
 ٤٧ﭼﯚن دروﺳﺖ ﺑﻮوە؟ ﺋەوان ﻟە وﺗﺎﻧﯽ
ﺋﻮرووﭘﺎﯾﯽ ،ﺋەﻣﺎن ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎنو
ﭼﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ڕۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن؟
ﺋەو ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿە ﻟە رێﮕﺎی »ﻣﺎم ﺟەﻻل«ەوە
دروﺳــﺖ ﺑــﻮوە .دوای دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ ﮐێﺸەو
ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﻟە ﻧێﻮان ڕێﺒەری ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋەﯾﻠﻮول
ﮐە ﺑﺎڵﯽ ﻣەﮐﺘەﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﭘﺎرﺗﯽ ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧەوە ،
ﻣﺎم ﺟەﻻل ﯾەﮐەم ﮐەس ﻟە رێﺒەراﻧﯽ ﮐﻮردە ﮐە
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺋەﻧﺪێﺸەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﺋﯚی ﻟەﺳەر ﺑﻮو.
ﯾﺎﻧﯽ دەﺗﻮاﻧﻢ ﺑڵێﻢ ﻣﺎم ﺟەﻻل زووﺗﺮ ﻟەو ﮐﺎتو
ﻟە ﻧﯿﻮەی ﭘەﻧﺠﺎﮐﺎﻧﯽ زاﯾﻨﯿﻨﯿﯿەوە ﮐەوﺗﺒﻮوە ژێﺮ
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺑﯿﺮو ﺋەﻧﺪێﺸەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﺋﯚ .ﺋەو ﺑﯚ
ﺧﯚی ﺋەو ﮐﺎت ﺑﯚ ﺑەﺷﺪاری ﻟە ﻓﺴﺘﯿﭭﺎڵێﮑﯽ
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ﻟە ﺷەﺳﺘەﮐﺎن دا ﻟەﺳەرﺗﺎﺳەری ﺟﯿﮫﺎن وەڕێ ﮐەوﺗﺒﻮو
ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎراﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎن ﺳــەرداﻧــﯽ ﭼﯿﻦ دەﮐــﺎو
ﺋــەوێ دەﺑﯿﻨێو ﺑــە ﺗـــەواوی دەﮐــەوێــﺘــە ژێﺮ
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺑﯿﺮو ﺋەﻧﺪێﺸەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﺋﯚ .ﺋەﻣﺎﻧە،
واﺗە ﺑﺎڵﯽ ﻣەﮐﺘەﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە دەرەوەی وت،
ﻟە ﺑێﺮﻟﯿﻦ ﻧەﻓەرﯾﺎن ھەﯾەو ﻟەﮔەڵ ڕێﺒەراﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﻘﻼﺑﯽ ﯾەﮐﺘﺮ دەﺑﯿﻨﻦو ﺑەو ﺟﯚرە
ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎن ﻟەﮔەڵ ﺧەﺑﺎﺗﮑﺎراﻧﯽ ڕۆژھەت
دروﺳ ــﺖ دەﮐـــەنو ﮐەﺳﺎﻧێﮑﯽ وەک ﮐــﻮرش
ﻻﺷــﺎﯾــﯽ دێــﻨــەوە ﺑــەﮐــﺮەﺟــﯚ و ﻟ ــەوێ ﻟەﮔەڵ
ﺳﻤﺎﯾﻞ ﺷــەرﯾــﻒزادەو ﺋــەوان ﯾەﮐﺘﺮ دەﮔﺮنو
دێﻨەوە ڕۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن .واﺗە ﻟە رێﮕﺎی
ﻣﺎم ﺟەﻻﻟەوە ﺋەم ﭘێﻮەﻧﺪیﯾە دروﺳﺖ ﺑﻮو.
ﺑە ھەﻣﻮو ﺋەو ﺳەرﻧﺞو ﺗێﺒﯿﻨﯽﯾﺎﻧە ﺋەﮔەر
ﺑﻤﺎﻧەوێ ﺑﺎس ﻟە ﮔﺮﯾﻨﮕﯿﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ٤٧-٤٦
ﺑﮑەﯾﻦ دەﺑێ ﻗﺎﻣﮏ ﻟەﺳەر ﭼﯽ داﺑﻨێﯿﻦ؟ ﺋێﻮە
ﮔﺮﯾﻨﮕﯿﯽ ﺋەو ﺟﻮوﻻﻧەوەﯾە ﻟە ﭼﯿﺪا دەﺑﯿﻨﻦ؟
ﺑﺎ ﻟە ﭘێﺶدا و ﺳەرەﺗﺎ ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨە
ﻟەﺑەرﭼﯽ ﺑﯚ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮات ﮔﺮﯾﻨﮕە .ﺣﯿﺰﺑﯽ
دێﻤﻮﮐڕاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە دوای رووﺧﺎﻧﯽ
ﮐــﯚﻣــﺎری ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎن ﺋــەﮔــەرﭼــﯽ ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ
ﺑﻮوەو ﺧەﺑﺎﺗەﮐەی ھەورازو ﻧﺸﯿﻮی زۆری ﺑە
ﺧﯚﯾەوە ﺑﯿﻨﯿﻮە .ﺑەم ھەﺗﺎ ﺋﺎﺷﮑﺮاﺑﻮوﻧەوەی
ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﻟــە دوای ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ
 ٥٧ﻟــە ١١ی ڕەﺷــەﻣــەدا و ﻟــە ﻣﯿﺘﯿﻨﮕەﮐەی
ﻣەھﺎﺑﺎددا؛ ﺟــﻮوﻧــەوەی  ٤٧-٤٦دﯾﺎرﺗﺮﯾﻦو
ﺑەرﺟەﺳﺘەﺗﺮﯾﻦ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﭼﺎﻻﮐﯽو ﻓەﻋﺎﻟﯿەﺗێﺘﯽ.
دﯾــﺎرە ﻟەو ﻣﺎوەﯾەدا ﺧەﺑﺎت ﺑــﻮوە ،ﭼﺎﻻﮐﯽ
ﺑـــﻮوە ،ﺋــەﻧــﺪاﻣــﺎﻧــﯽ ﺋــەو ﺣﯿﺰﺑە ﮐەوﺗﻮوﻧەﺗە
زﯾﻨﺪاﻧەوە ،ﺑەم ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ  ٤٧-٤٦ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮﯾﻨﯽ
ﺋـــەو ﻣ ــێ ــﮋووەﯾ ــە .واﺗـ ــە ﻟــە دوای ﮐــﯚﻣــﺎری
ﮐــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــەوە ھــەﺗــﺎ ﺷــﯚڕﺷــﯽ  ١٣٥٧ﺋەﻣە
ﻟﻮﺗﮑەی ﭼﺎﻻﮐﯽو ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە .ﺋەﮔەر دەﺑﯿﻨﯽ ﻟە ﻣﯿﺘﯿﻨﮕﯽ ١١ی
ڕەﺷەﻣﻤەدا ﭘێﺸﻮازیﯾەﮐﯽ ﺑەرﯾﻦ ﻟە ﺣﯿﺰﺑﯽ
دێﻤﻮﮐڕاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﺮا ﺑەﺷێﮑﯽ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ
ﺋــەم ڕاﭘــەڕﯾــﻨــەﯾــە .ڕاﺳــﺘــە ﺑــﯿــﺮەوەریﯾــەﮐــﺎﻧــﯽ
ﮐﯚﻣﺎر ،ﻧﯚﺳﺘﺎﻟﯿﮋﯾﺎی ﮐﯚﻣﺎر ﺋێﺴﺘﺎش ﻟە ﺑﯿﺮی
ﺑەﺷێﮑﯽ ﺧەڵﮏدا ھەر ﻣﺎﺑﻮو ،ﺑەم ﮐﯚﻣەﻧﯽ
ﺧەڵﮏ ﮐە ڕوو ﻟە ﺣﯿﺰب دەﮐەن ،ﺣﯿﺰﺑێﮏ ﮐە
ﺳﺎڵەھﺎﯾە دوورە ﻟە ﺧەڵﮏو ﭼﺎﻻﮐﯿﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮای
ﻧــەﺑــﻮوە ،ﺧەﺑﺎﺗەﮐەی ﮐﺰ ﺑــﻮوە ،ﺋــەدی ﭼﯚﻧە
ﭘــێــﺸــﻮازیﯾــەﮐــﯽ ﺋـــﺎوای ﻟ ــێدەﮐ ــﺮێ؟ ڕاﺳﺘە
ﺑەرﻧﺎﻣەو ﺷﻮﻋﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﮔﺮﯾﻨﮕﻦ ،ﺑەم
ﺑەﺑێ ﺋــەﻣــﻼوﺋــەوﻻ ﯾەﮐێﮏ ﻟــە ﻓﺎﮐﺘەرەﮐﺎﻧﯽ
ﺋـــەو ﭘــێــﺸــﻮازیﯾــە ﻟــە ڕاﭘــەڕﯾــﻨــﯽ ٤٧-٤٦و
ﺋﺎﮐﺎﻣەﮐﺎﻧﯿەﺗﯽ .ﭼﻮﻧﮑﯽ ھــەر دە ﺳــﺎڵ ﺑﻮو
ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨە ﺗێﮏﺷﮑﺎﺑﻮو .ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ
ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەﯾە ﻟە ﯾﺎدەوەرﯾﯽ ﺧەڵﮏدا ھەر
ﻣﺎﺑﻮون .ﮐەواﺑﻮو ﺋەﻣە ﺧﺎڵێﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕە .دواﺗﺮ
ﻟە ﺋێﺮاندا ﺋەﻣە ﯾەﮐەﻣﺠﺎرە ﮐە ڕێﮑﺨﺮاوێﮏ
ﺑە ﮐــﺮدەوە ڕوو ﻟە ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼەﮐﺪاری دەﮐﺎو
ﺋــەو ﺷــێــﻮازە ﺑــﯚ ﺧــەﺑــﺎت ﻟــە دژی ﺣﮑﻮﻣەت
ھەڵﺪەﺑﮋﯾﺮێ .ڕەﻧﮕە وەک ﻓﯿﮑﺮ ھەﺑﻮوﺑێ ،ﺑەم
ﺑە ﻋەﻣەﻟﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐڕاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە
ﺟﻮوﻧەوەی  ٤٧-٤٦ﯾەﮐەم ڕێﮑﺨﺮاوە ﮐە ﭘەﻧﺎ
ﺑﯚ ﺋەو ﺷێﻮازە ﻟە ﺧەﺑﺎت دەﺑﺎ .ﺑە ڕووﯾەﮐﯽ
دﯾﮑەدا ﺋــەو ﺟــﻮوﻧــەوەﯾــە ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺑﻮوە
ﻟەﺳەر ڕێﮑﺨﺮاوەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﻟە ﺋێﺮان ﮐە ﺋەو
ﺷێﻮازە ﻟە ﺧەﺑﺎت ﺑﮕﺮﻧە ﺑەر .دﯾــﺎرە ﺋەوەی
ﻣﮫەﻧﺪﯾﺲ ﺑــﺎزرﮔــﺎن ﮐە ﺑﺎﺳﻢ ﮐــﺮد ،ﻟە دوای
ﺳﺎﻟﯽ  ١٣٤٣ﯾەﮐەم ﺑﯿﺮ و ﮔەراﮐﺎﻧﯽ ﺧەﺑﺎﺗﯽ
ﭼەﮐﺪاری ﺑە دژی ڕێﮋﯾﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﻟە ﺋێﺮاندا
دروﺳــﺖ دەﺑــێ ﺑەھﯚی »ﺑﯿﮋەﻧﯽ ﺟەزەﻧﯽ»،
ﺋــەﻣــﯿــﺮ ﭘـــەروﯾـــﺰی ﭘـــﻮوﯾـــﺎنو ﻣــەﺳــﻌــﻮودی
ﺋــەﺣــﻤــەدزادەو ﺋــەواﻧــەوە ﮐە دواﯾــە ﻟە ﺳﺎڵﯽ
 ١٣٤٩رێﮑﺨﺮاوی ﻓﯿﺪاﯾﯿﺎﻧﯽ ﻟێﮐەوﺗەوە ،ﺳﺎڵﯽ
دواﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎھﯿﺪﻧﯽ ﺧەﻟﻖ ﮐە ﺋەواﻧﯿﺶ
ﻟە ﺑﯿﺮی ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼەﮐﺪاریدا ﺑﻮون؛ ﻟە ﮐﺎﺗێﮏدا
ﮐە ﺋەو ڕێﮑﺨﺮاواﻧە ھەر ﻟە ﻓﯿﮑﺮی ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺎری
داﺑــﻮون ﺋــەو ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﮐە ﭼەﺧﻤﺎﻏەی
ﺋەم ﺷێﻮازە ﻟە ﺧەﺑﺎت ﻟێدەردێ .ﺋەﻣﻦ ﮔﻮﺗﻢ
ﮐە ﯾەﮐەم ھەﺳﺘەﮐﺎﻧﯽ ﭼﺮﯾﮑە ﻓﯿﺪاﯾﯿەﮐﺎن ﻟە
ﺳﺎڵﯽ  ١٣٤٣دروﺳﺖ دەﺑێ ،ﺑەم ﯾەﮐەم ﮐﺎری
ﺑەﮐﺮدەوەﯾﺎن ڕووداوەﮐەی ﺳﯿﺎھﮑەل ﻟە ﺳﺎڵﯽ
 ١٣٤٩ﺑــﻮو .ﺑەﺑێ ﺋەﻣﻼوﺋەوﻻ ﺟﻮوﻻﻧەوەی
 ٤٧-٤٦ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻟەﺳەر ﺋەو رێﮑﺨﺮاواﻧە
ﺑﻮوە .ﺗەﻧﺎﻧەت ﮐﺎک ﺳﻤﺎﯾﻠﯽ ﺷەرﯾﻒزادە ﻟە
ﺳەردەﻣﯽ ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎرﯾﺶدا ﻟەﮔەڵ ھﯿﻨﺪێﮏ ﻟە
ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎران ﮐە دواﺗﺮ ﻟەﮔەڵ ﭼﺮﯾﮑەﮐﺎن ﮐەوﺗﻦ
ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑــﻮوە ،ﻧﺎﻣەو ﻧﺎﻣەﮔﯚڕﯾﻨەوەﯾﺎن ﻟە
ﻧێﻮاندا ﺑﻮوە ،وەک ﻋەﻟﯿڕەزا ﻧﺎﺑﺪل ،ﺑێﮫﺮووز
دێﮫﻘﺎﻧﯽ ،ﺑــﺮای ﺋەﺷﺮەف دێﮫﻘﺎﻧﯽ ﮐە دواﺗﺮ
ھەردووﮐﯿﺎن ﮐــﻮژران .ﺋەوەﻣﺎن ﻟەﺑﯿﺮ ﻧەﭼێ
ﮐە ﭼﯚن ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨە ھێﻤﻨﯽو ﺋﺎراﻣﯿﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ
ﺷڵەژاﻧﺪ .ﺷﺎ ﮐە ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑە ﺟەزﯾﺮەی ﺋﺎرام
ﻟە دەرﯾ ــﺎی ﺗﯚﻓﺎﻧﯿﯽ ڕۆژھــەﺗــﯽ ﻧێﻮەڕاﺳﺖ
دەﺷﻮﺑﮫﺎﻧﺪ ،ﺋەو ﮔﯚﻣە ﻣەﻧﺪەﯾﺎن ﻟێ ﺷﻠەﻗﺎﻧﺪ.

ﺋەواﻧە ﮔﺮﯾﻨﮕﻦ.
ﺑﺎﺷە ھەر ﮔﺮﯾﻨﮕە ﯾﺎن دەﺳﮑەوﺗﯿﺸﯽ ﺑﻮوە؟
ﺋــــەو ﮔــﺮﯾــﻨــﮕــﯽﯾــﺎﻧــە ھـــەﻣـــﻮو دەﺳــﮑــەوﺗــﯽ
ﻣەﻋﻨەوﯾﻦ .ﯾەﮐێﮏ ﻟە دەﺳﮑەوﺗە ﻣەﻋﻨەویﯾەﮐﺎن
درێـــﮋەداﻧـــﯽ ﺧــەﺑــﺎﺗــەو ﮐــﺎرﯾــﮕــەرﯾــﯽ ﻟــە ﺳــەر
ﺑــەردەواﻣــﯿــﯽ ﺗێﮑﯚﺷﺎن داﻧـ ــﺎوە .ﻧەﺳڵﯽ ﭘﺎش
ﺋ ــەوانو ﻧەﺳڵﯽ دواﺗــﺮ ﮐە ﻣﻦ ﯾەﮐێﮏ ﻟەواﻧﻢ
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺋــەواﻧــﯽ ﺑــەﺳــەرەوە ﺑ ــﻮوە .ﺑــەم
ﺋەو ﻧەﺳﻠەی ﮐە ﺑــەدوای ﺋــەواندا ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ
ﺋــەواﻧــﯽ ﺑــەﺳــەرەوەﺑــﻮو ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﻻو ﺑــﻮون
ﮐە ﻟە زاﻧﮑﯚﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮاندا دەﯾﺎﻧﺨﻮێﻨﺪو دواﺗﺮ
ﺋەوەی ﮐﯚﻣەڵەی زەﺣﻤەﺗﮑێﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎنﯾﺎن
دروﺳﺖ ﮐﺮد ،ﺋەوە ﺑەرھەﻣﯽ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺋەوان
ﺑﻮو .ﯾﺎﻧﯽ ﺋەو ﻧەﺳڵەی دواﯾە ﺑﻮوﻧە ڕێﺒەراﻧﯽ
ﮐﯚﻣەڵە ،ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺋەواﻧﯿﺎن ﺑەﺳەرەوە ﺑﻮو.
ﻧەﺳڵﯽ دواﺗﺮ ﮐە ﺋەﻣﻦ ﺑﯚ ﺧﯚم ﯾەک ﻟەواﻧﻢ ،ﻟە
ﺳﺎڵەﮐﺎﻧﯽ  ١٣٥٦-١٣٥٥ﮐە دەﭼﻮوﯾﻨە ﺷﺎﺧەواﻧﯽ
ﻟە ﻧــﺎوﭼــەی ﻣەھﺎﺑﺎدو ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻧﺸﺎرو
ﺳەردەﺷﺖ ،ﻟەھەر ﻣﻮوﭼەﯾەک ،ﻟەھەر ﮐﺎﻧێﺎوێﮏ
ﮐە ﻻﻣــﺎن دەدا ،ﺧــﺎوەن ﻣﻮوﭼەﮐە ﺑﺎﺳﯽ ﮐﺎک
ﺳﻮﻟەﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﻋﯿﻨﯽ ﮐە ﺑە ﮐﺎک ﻓﺎﯾﻖ دەﻧﺎﺳﺮا،
ﺑﺎﺳﯽ ﺋەواﻧﯿﺎن ﺑﯚ دەﮐﺮدﯾﻦ ،ﺋێﻤەش ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ
ﺋــەواﻧــﻤــﺎن ﺑــەﺳــەرەوە ﺑــﻮو .ﻻم واﯾــە ﻟــە ﮐەم
ﺣﻮﺟﺮەی ﻓەﻗێﯾﺎن ﺑﺎﺳﯽ ﻣەﻻ ﺋﺎوارە ﻧەﮐﺮاﺑێ،
زۆر ﮐــەس ﻧــﺎوی ﻣﻨﺪاڵەﮐﺎﻧﯽ ﺑە ﻧــﺎوی ﺋــەوان
دەﮐﺮد .ھەروەھﺎ ﻣﯿﻨەﺷەم ﻟە ﻧﺎوﭼەی ڕەﺑەتو
ﺳەردەﺷﺖ ﻧﺎوو ﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ ھەﺑﻮو .دﯾﺴﺎن ﺗﯚ
ﭼــﺎو ﻟە ﻣەھﺎﺑﺎدی ﺋــەو ﮐــﺎت ﺑﮑە ﮐە ﺷﺎرێﮑﯽ
ﺑﭽﻮوک ﺑﻮو .ﻟەو ﺷﺎرەدا ﮐە ﭼەﻧﺪ ﮐەﺳﯽ ﺟﻮان
ﺋەوﯾﺶ ﻟە ﺑﻨەﻣﺎڵە ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو ﺷﺎرەی
ﻟێ ﺑﮑﻮژرێ ،ﺑﺰاﻧە چ ﮐﺎرﯾﮕەریﯾەﮐﯽ ﺑﻮوە .ﺑﯚ
ﺧﯚت دەزاﻧﯽ ﮐە ﺑﺎوﮐﯽ ﮐﺎک ﺳﻮﻟەﯾﻤﺎن ﻣﻮﻋﯿﻨﯽ
وەزﯾﺮ ﺑﻮوە ﻟە ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎندا ،ﺑﻨەﻣﺎڵەی
ﺷەرﯾﻒزادە ﮐە ﺑﺎزرﮔﺎﻧێﮑﯽ ﮔەورەی ﺷﺎرەﮐە
ﺑﻮون ،ﻟەو ﺷﺎرە ﺑﭽﻮوﮐەدا ﮐە دوو ﺑﺮای وەک
ﮐﺎک ﻋەﺑﺪوڵﻼ و ﮐﺎک ﺳﻮﻟەﯾﻤﺎن ﻣﻮﻋﯿﻨﯽ ،ﮐﺎک
ﺳﻤﺎﯾﻞ ﺷەرﯾﻒزادە ،ﮐﺎک ﺳەﯾﺪ ﻓەﺗﺎح ﻧﯿﺰاﻣﯽ
ﺷەھﯿﺪ دەﺑﻦ چ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺳﺎﯾﮑﯚﻟﯚژﯾﯽ ﻗﻮوڵﯽ
ﺑەﺳەر ﺷﺎرەﮐەوە دەﺑێ .ﺋەو ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿە ﮐﺎﺗﯽ
ﺷﯚڕﺷﯽ ٥٧ﯾﺶ ھەر ﻣﺎﺑﻮو ،وەک ﮔﻮﺗﻢ ﺋێﻤە
ﻧەﺳڵﯽ دووھــەﻣــﯽ دوای ﺋ ــەوان ﺑــﻮوﯾــﻦ .ﺋەم
ﺷەھﯿﺪاﻧە ﺑﯚ ﺋێﻤە ﺋﯿﻠﮫﺎمﺑەﺧﺶو ﺋﯚﻟﮕﻮو ﺑﻮون؛
ﭼﯚن »ﺧﻮﺳﺮەو ڕەزﺑە«و »ﺑﯿﮋەن ﺟەزەن«یو
»ﺣەﻣﯿﺪ ﺋەﺷﺮەف« ﺑﯚ ﻻواﻧﯽ ﺋێﺮان ﺳەﻣﺒﻮولو
ﺋﯚﻟﮕﻮوی ﻣﻮﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮون ،ﺋەواﻧﯿﺶ ﺑﯚ ﺋێﻤەی
ﻻوی ﮐﻮرد واﺑﻮون.
ﺋــەدی چ ﺷﻮێﻨﮑﺎرێﮑﯽ ﻟەﺳەر ڕەﻓﺘﺎری
ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﻧﺎوەﻧﺪی داﻧﺎ .ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯿﯽ
ﺗﻮوﺷﯽ چ ﮐﺎرداﻧەوەﯾەک ﮐﺮد؟
ڕاﭘــەڕﯾــﻨــﯽ  ٤٧-٤٦ﺣــﮑــﻮﻣــەﺗــﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯿﯽ
ﺗــﻮوﺷــﯽ ﺷ ــﯚکو راﭼﻠەﮐﺎﻧێﮑﯽ ﮔـــەورە ﮐــﺮد.
ڕێﮋﯾﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﻗــەت ﭼــﺎوەڕواﻧــﯿــﯽ ﺋــەوەی
ﻧــەدەﮐــﺮد ،ﺑــﺎوەڕی ﻧەﺑﻮو ﮐە ڕووداوێــﮑــﯽ ﻟەو
ﭼــەﺷــﻨــە ﺋ ــەو دوڕﮔــــە ﺋ ــﺎراﻣ ــەی! ﻟــێ ﺗــێــﮏﺑــﺪا،
ﺳﺎڵێﮏ ﭘێﺶ ﺋەم ڕاﭘەڕﯾﻨە ﺷﺎ ﻟە وﺗﻮوێﮋ ﻟەﮔەڵ
ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳێﮑﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽدا ﮐە ﻟەﺳەر ﭘﺮﺳﯽ
ﮐﻮرد ﭘﺮﺳﯿﺎری ﻟێدەﮐﺎ ،دەڵێ ﺋێﻤە ﮐێﺸەﯾەﮐﻤﺎن
ﺑە ﻧﺎوی ﮐێﺸەی ﮐﻮرد ﻧﯿﯿە ،ھەﻣﻮو ﻟە ﻧﯿﮋادی
ﺋﺎرﯾﺎﯾﯿﻦو ﺑﺎﺳێﮏ ﺑەو ﻧــﺎوە ﻧﯿﯿە .ﺑﯚﯾە ﻟەﮔەڵ
دەﺳﭙێﮑﯽ ﺟــﻮوﻧــەوەﮐــە ﮐـــﺎرداﻧـــەوەی زۆر
ﺧێﺮاﯾﺎن ھەﺑﻮو .ﺋەوان دەﺳﺒەﺟێ ﺋەﻓﺴەرێﮑﯽ
ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ ﺋەڕﺗەﺷﯽ ﺷﺎھەﻧﺸﺎھﯽ» ،ﺋەڕﺗەﺷﺒﻮد
ﺋﯚوەﯾﺴﯽ«ی ڕاﺳﭙﺎرد ﮐە ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﺳەرﮐﻮت
ﺑﮑﺎ .ﺋەو ھﺎت ﻟە ﺟەڵﺪﯾﺎن ﺳﺘﺎدێﮑﯽ ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﯾﯽ
ﭘێﮏھێﻨﺎ .ﺋەوان زۆرﯾﺎن ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺑەوەدا ﮐە ﻧەھێﻠﻦ
ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﺑﯚ ﻧﺎوﭼەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﭘەرەﺑﺴﺘێﻨێ .ﺑﺎ
ﺋەوەش ﺑڵێﻢ ﮐە ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﻧﺎوەﻧﺪی ﻟە ﺋێﺮان ﻟەو
ڕووداوەدا ﺑﻮو ﮐە ﯾەﮐەﻣﺠﺎر ﭼەﮐﺪاری ﮐﻮردی
ﺑەﺷێﻮەی ڕێﮑﺨﺮاو ﺑﯚ ﺳەرﮐﻮﺗﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ
ﮐﻮردی ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎ .ﺑﯚﯾە ﺳەرﮐﻮﺗﯽ ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨﯿە
ﮔﺮﯾﻨﮕﯿﯽ ﯾەﮐﺠﺎر زۆری ﭘــێدرا .ﺋەﮔەر ﭼﺎو ﻟە
ﮐﺘێﺒﯽ »ﭼﭗ ﺑە رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک« دەﮐەی،
ﺋەو ﮐﺎت دەزاﻧﯽ ﮐە ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەﯾە ﭼەﻧﺪەی
ھەراﺳﺎن ﮐﺮدوونو ﭼەﻧﺪە ﻧﯿﮕەراﻧﻦ ﻟە ﻧﻔﻮوزی
ڕێﺒەراﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﻟە ﻧێﻮ ﺧەڵﮏدا .ﺗەﻧﺎﻧەت
ﻟە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺑەڵﮕەﮐﺎندا ھﺎﺗﻮوە ﮐە ﺧەڵﮏ ﺑﯚ
ﭼﺎرەﺳەری ﮐێﺸەﮐﺎﻧﯿﺎن ڕوو ﻧﺎﮐەﻧە ﺋﯿﺪارەو
ﺷﻮێﻨە دەوڵەﺗﯽو ﺣﮑﻮﻣەﯾﯿەﮐﺎن ،ﺑەڵﮑﻮو ڕوو
دەﮐــەﻧــە ﺋ ــەوان ھەﺗﺎ ﺑــﯚﯾــﺎن ﭼــﺎرەﺳــەر ﺑﮑەن.
ﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﺗێﮏ ﮐە ﭼﺎو ﻟە ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎواک
دەﮐــەی ﺋەو ﮐﺎت ﺑﯚت دەردەﮐــەوێ ﮐە ﭼەﻧﺪە
ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەﯾەو ﺳەرﮐﻮتﮐﺮدﻧەﮐەی ﺑەﻻی
ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽﯾەوە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑــﻮوە ،ﺑﯚﯾە
ﺑە ھەﻣﻮو ﺗﻮاﻧﺎوە ﺳەرﮐﻮﺗﯽ ﮐﺮد .ﺋــەوان ﺟﯿﺎ
ﻟە ﮐﯚکو ﭘﯚﺷﺘەی ﺳەرﺑﺎزی ھێﺰی ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽو
ھێﻠﯽﮐﯚﭘﺘێﺮﯾﺎن ﺑەﮐﺎر ھێﻨﺎ .ﻟە دوای ﺗێﮑﺸﮑﺎﻧﯽ
ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐەش ﺧەڵﮑێﮑﯽ ﯾەﮐﺠﺎر زۆرﯾﺎن ﮔﺮتو

ژﻣﺎرەﯾەﮐﯿﺎن ﺋێﻌﺪام ﮐﺮد.
ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﺎی ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨە ﺑﯚ
ھەر ﻟەو ﺑەﺷە ﻟە ﻣﻮﮐﺮﯾﺎندا ﻣﺎﯾەوە ﮐە
ﺑﺎﺳﻤﺎن ﮐﺮد؟
وەک ﮔﻮﺗﻢ ﺟــﻮوﻧــەوەﮐــە ﮐﺘﻮﭘڕ ﺑﻮو،
دواﯾــە ﻣــەوداو دەرەﺗﺎﻧﯿﺎن ﻧەدراﯾە .دﯾﺎرە
ﺋەوەش ﺑڵێﻢ ﺋەم ڕاﭘەڕﯾﻨە ﺗﯿﻤێﮑﯽ ﻟە ﻧﺎوﭼەی
ورﻣێش ﺑﻮوە ،ﺑەم زور زوو ﺗﯿﻤەﮐەﯾﺎن
ﺑــەداﺧــەوە ﻟەﻧێﻮ دەﭼــێ ،ﺋەو ﺗﯿﻤەی ﻧﺤﯚ،
ﻧــﺎﺳــﺮاوی ﺑــە ﺑﺎﭘﯿﺮ ﺷــﮑــﺎک ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﯾﯽ
دەﮐ ــﺮدن .ﺑﯚﯾە ﺑەرﻧﺎﻣەش ﺑﯚ ﭘەرەﭘێﺪان
ﺑە ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﺎی ﭼﺎﻻﮐﯽﯾەﮐﺎن ھەﺑﻮو ﺋەﮔەر
ﻣەﺟﺎﻟﯿﺎن دراﺑﺎﯾە .ھەروەھﺎ ﺑەھﯚی ﭘێﮕەی
ﺳﻮﻧﻨەﺗﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮات ﻟە ﻧﺎوﭼەی
ﻣﻮﮐﺮﯾﺎن ﮐە دﯾﺎرە ﺋەم ﮐەﻣﺎﯾﺴﯽﯾە دواﺗﺮ
ﻟــە ﺑــەرﮔــﺮﯾــﯽ ﭼ ــەﮐ ــﺪاراﻧ ــەی ﮔــەﻟــەﮐــەﻣــﺎن
ﻟــە دژی ﮐــﯚﻣــﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﭼــﺎرەﺳــەر
ﮐــﺮاو ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﺎی ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە
ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻧەوە ﺗﺎ ورﻣێو ﺳەڵﻤﺎﺳﯽ ﮔﺮﺗەوە.
ﺑەر ﻟەوەی وردﺗﺮ ﺑﺎس ﻟە ھﯚﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ
ﺗێﮑﺸﮑﺎﻧﯽ ﺋەم ﺟﻮوﻧەوەﯾە ﺑﮑەﯾﻦ،
دەﭘﺮﺳﻢ ﺑﯚ ﮐەﻣﺎﯾەﺗﯽﯾەﮐﯽ زۆر ﮐەم ﻟە
رێﺒەرﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐڕاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺑەﺷﺪاری ﺟﻮوﻧەوەﮐە ﺑﻮون؟
ﻧﺎ ،ﺋەﻣﻦ ﭘێﻢ واﻧﯿﯿە ﮐە ﺑەﺷﯽ زۆرﯾﻨەی
ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐڕات ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەﯾە
ﻧەﺑﻮوﺑێ.
ﺋــەی ﺋ ــەوە ﻧﯿﯿە ﻟــە ھــەﻣــﻮو ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ
ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﻧﺎوەﻧﺪی ﺗەﻧﯿﺎ ﯾەک ﮐەس ،ﺋەوﯾﺶ
ﮐ ــﺎک ﺳــﻮﻟــەﯾــﻤــﺎن ﻣــﻮﻋــﯿــﻨــﯽ ﻟــە ڕێــﺒــەرﯾــﯽ
ﺟﻮوﻧەوەﮐەدا ﺑﻮوە.
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ ﺑڵێﻢ ﺑەﺷﯽ زۆری ﺣﯿﺰب ﻟەﮔەڵ
ﻧەﮐەوﺗﻮە ،ﻻﻧﯿﮑەم ﻧﯿﻮەی ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
دێﻤﻮﮐڕات ﻟەﮔەڵ ﺟﻮوﻧەوەﮐە ﺑﻮوە .دﯾﺎرە
ﺋەﻣﻦ ﺋﺎﻣﺎری وردم ﻟەﺳەر ﺋەو ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧەی
ﺣﯿﺰب ﻧﯿﯿە ﮐە ﻟە ﺑــﺎﺷــﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻣﺎﻧەوە ،ﺑەم واﯾە ھەﻧﺪێ ﺳﯿﻤﺎی ﻧﺎﺳﺮاوی
ﺣﯿﺰب ھەﺑﻮون ﮐە ﻟەﮔەڵ ﻧەﮐەوﺗﻦ .ڕەﻧﮕﺒێ
ھﯚﮐﺎرەﮐەی ﺑﯚ ﺋەوە ﺑﮕەڕێﺘەوە ﺋەو ﺑڕﯾﺎرە
ڕﯾﺴﮑێﮑﯽ ﮔەورە ﺑﻮو .ﺋەﺗﯚ دەﺳﺖ ﺑﯚ ﮐﺎرێﮏ
دەﺑەی ﮐە ﺋﯿﺤﺘﻤﺎﻟﯽ ﺋەوەی ﺗێﺪاﺑﭽﯽ ﯾەﮐﺠﺎر
زۆرە ،ﺋەﻣﻦ ھﯚﮐﺎری ﺳەرەﮐﯿﯽ ﺋەﻣە ﺑﯚ
ﺋــەو ﺧﺎڵە دەﮔەرێﻨﻤەوە .ﺑﯚ ﺑەﺷﺪارﯾﯿﺎن
ﻧەﮐﺮد ،ڕەﻧﮕﺒێ ﺋەﮔەر ﺑەﭘێﯽ ھەﻟﻮﻣەرجو
ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺋێﺴﺘﺎ ﻟێﮑﺪاﻧەوەی ﻣەﻧﺘﯿﻘﯿﯽ
ﺑﯚ ﺑﮑەن ،ﻣەﺳەﻟەن ﺑڵﯿﻦ ھەﻟﻮﻣەرﺟەﮐە
ﮔﻮﻧﺠﺎو ﻧەﺑﻮوە .ﺗەﻧﺎﻧەت ﯾەﮐێﮏ ﻟەوان ﻟە
ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽدا ﺑە »ﻣﺎﺟەراﺟﻮوﯾﯽ«
ﻧﺎو دەﺑــﺎ ،ﺑﯚ ﺧﯚی ﭼﻮﻧﮑﯽ ﺗێﯿﺪا ﺑەﺷﺪار
ﻧەﺑﻮوە دەڵێ ﻣﺎﺟەراﺟﻮوﯾﯽ ﺑﻮوە .دەﺗﻮاﻧﻢ
ﺑڵێﻢ ﭼﻮﻧﮑﯽ زەرﯾﺒﯽ ڕﯾﺴﮑﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە
ﯾەﮐﺠﺎر ﻟەﺳەرێ ﺑــﻮوە ،ﺑﯚﯾە ﺧﯚﯾﺎن ﻟێ
ﻧەداوە .ﺋەواﻧەی ﻟەم ڕاﭘەڕﯾﻨەدا ﺑەﺷﺪارﯾﯿﺎن
ﮐﺮد دەﺳﺘﯿﺎن ﻟە ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺷﻮﺷﺘﺒﻮوە.
ﻟە ژﯾــﺎندا ﻣﺎﻧﯽ ﺗەﻧﯿﺎ ﯾەﮐێﮏ ﻟە ڕێﺒەراﻧﯽ
ﺋ ــەم ڕاﭘــەڕﯾــﻨــە )ﺣــەﻣــەدەﻣــﯿــﻦ ﺳــﯿــڕاﺟــﯽ(
ﺳەﻟﻤێﻨەری ﺋەم ﺋﯿﺪﯾﻌﺎﯾەﯾە.
ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەﯾە ﮐێ
ﺑﻮون؟ دژﺑەراﻧﯽ ﮐێ ﺑﻮون؟
زۆر ﻟەﻣێﮋە دەﮔﻮﺗﺮێ ،دەڵێﻦ ﮐﻮردەﮐﺎن
ﺟﯿﺎ ﻟە ﺷﺎﺧەﮐﺎن دۆﺳﺘﯽ دﯾﮑەﯾﺎن ﻧﯿﯿە ،ﺋەو
ﻗﺴەﯾە ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﻗﯚﻧﺎﻏە ﻟە
ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﺧەﺑﺎﺗﮕێڕاﻧﯽ ﮐﻮرددا ﻗەت ﺋەوەﻧﺪە
ڕاﺳ ــﺖ ﻧــەﺑــﻮوە .ﺑــەڕاﺳــﺘــﯽ ﭘــڕ ﺑــە ﭘێﺴﺘﯽ
ﺋــەو ڕاﭘەڕﯾﻨە ﺑــﻮوە .ﺷﺎﺧەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑــﻮوەو
ﭼــﻮار_ ﭘێﻨﺞ ﮐﺷﯿﻨﮑﯚفو دوو ﺗﯿﺮﺑﺎرو
ﭼەﻧﺪ ﺗﻔەﻧﮕﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﺑڕﻧﻮو .ﮐەس ﯾﺎرﻣەﺗﯿﯽ
ﻧەداون ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﭘﺸﺘﯽ ﺟﯿﺒﮫەﺷﯿﺎن ﻧەﺑﻮوە،
ﺋەوﯾﺶ ﻟە ﮐﺎﺗێﮏدا ﮐە ﺑﯚ ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼەﮐﺪاری
ﺑﻮوﻧﯽ ﭘﺸﺘﯽ ﺟﯿﺒﮫە ﺋەﺳڵێﮑﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋیو
ﺑﻨەڕەﺗﯽﯾە .ﺋەوان ﺋەوەﺷﯿﺎن ﻧەﺑﻮو.
ﺑــﺎ ﺋـــەوەﻣـــﺎن ﻟــە ﺑــﯿــﺮﻧــەﭼــێ ﻟــە دﯾــﻮی
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋــێــڕاقدا ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺷﯿﻮﻋﯽ ﻟە
ڕادەی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽو دەﺳــەﺗــﯽ ﺧــﯚیدا زۆر
ﺟﺎر ﻓﺮﯾﺎﯾﺎن ﮐەوﺗﻮە.
ھــەر ﺋــەوە دەﻓــەرﻣــﻮوی ﮐە ﺟﯿﺎ ﻟە
ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﭼەﮐﯽ ﺳــﻮوکو ﻧﯿﻮەﺳﻮوک
ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻟﯚﺟﺴﺘﯿﮑﯿﯽ دﯾﮑەﯾﺎن ﻧەﺑﻮە،
ﺋﺎﯾﺎ ﺋەوە ﺧﺎڵﯽ ﻻوازی ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﻧﯿﯿە
ﮐە ﺑە ﮐەﯾﻔﯿﯿەﺗەوە ﺑەرەﻧﮕﺎری ڕێﮋﯾﻤێﮑﯽ
زەﺑەﻻح ﺑﯚﺗەوە؟
ﭘێﺸﺘﺮ ﺋــﺎﻣــﺎژەم ﭘــێﮐــﺮد ﮐــە ﺋـــەوان ﺑە
ﺧێﺮاﯾﯽو ﭘەﻟە دەﺳﺘﯿﺎن داﯾە ﮐﺎرێﮑﯽ ﮔەورە.
ﻟە ڕاﺳــﺘــﯽدا ﺋــەوان ﻟە ﺳﻔﺮەوە دەﺳﺘﯿﺎن
ﭘێﮐﺮدو ﺑێﺠﮕە ﻟە ﺋﯿﻤﺎنو ورە ھﯿﭽﯿﺎن ﺷﮏ
ﻧەدەﺑﺮد.
ﮔﻮﺗﺖ ﮐە ﺟﯿﺎ ﻟە ﺷﺎﺧەﮐﺎن ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﺎن

ﻧەﺑﻮوە ،ﺋەدی دژﺑەراﻧﯿﺎن؟
دژﺑەراﻧﯽ دﯾﺎرە ﮐە ﺑەﭘﻠەی ﯾەﮐەم رێﮋﯾﻤﯽ
ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﺑﻮو ،وەک ﭘێﺸﺘﺮﯾﺶ ﺑﺎﺳﻢ ﮐﺮد ﺑﯚ
ﯾەﮐەمﺟﺎر ﺑﻮو ﻟە ڕۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە
ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﻧﺎوەﻧﺪی ھێﺰی ﭼەﮐﺪاری ﮐﻮرد
ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ڕێﮑﺨﺮاو ﺑە ﮔﮋی ﺟﻮوﻧەوەی
ﮐﻮرددا ﺑﮑﺎ .ﺋەوە زﯾﺎﻧێﮑﯽ ﮔەورە ﺑﻮو .ﻟەﮔەڵ
ﺋەوەشدا ﺑەداﺧەوە ﺋﺎﻏﺎوەتو دەرەﺑەﮔەﮐﺎﻧﯿﯽ
ﮐﻮردﯾﺶ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﻧﺎوﭼەی ﺑﺎﻧە دەوری
ﺧﺮاﭘﯿﺎن ﮔێڕا .ﺋەو ھێﺰە  ٥٠٠ -٤٠٠ﮐەﺳەی
وەدووی ﺗێﮑﯚﺷەراﻧﯽ ﺋــەم ﺟــﻮوﻧــەوەﯾــە
ﮐەوﺗﻮوە دەﺑﯿﻨﯽ ﺑە ﭼﺎوﺳﺎﻏﯿﯽ ﺋﺎﻏﺎوەﺗەﮐﺎﻧﯽ
ﺋەو ﻧﺎوﭼەﯾە ﺑﻮوە.
ﺋەدی ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋێﺮاندا دەﻧﮕﺪاﻧەوەی
ﭼﯚن ﺑﻮو ،ﺗﻮاﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧێﮏ ﺑﯚ ﺧﯚی
ﺑﺒﯿﻨێﺘەوە؟
ﺋەوﮐﺎﺗە ﺗﺎﮐﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺳــەرﺗــﺎﺳــەری ﻟە
ﺋێﺮان ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗﻮودە ﺑﻮو ،ﺑەم ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗﻮودە
ﭼــﯚن ھﺎﺗە ﻧێﻮ ﺋــەو ﻣــەوزووﻋــەوە .ﺣﯿﺰﺑﯽ
ﺗﻮودە ﮐە زاﻧﯽ ڕێﮑﺨﺮاوی ﺋﯿﻨﻘﻼﺑﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
ﺗﻮودە ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﻟەﮔەڵ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﮔﺮﺗﻮە،
ﺑــﯚ ﺋـــەوەی ڕێــﺒــەراﻧــﯽ ڕاﭘــەڕﯾــﻨــەﮐــە ﺑــە ﻻی
ڕێﮑﺨﺮاوی ﺋﯿﻨﻘﻼﺑﯽدا ﻧەﮐەونو ﺑﯚ ﺧﯚﯾﺎن
ﺟڵەوی ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﻟە دەﺳﺖ ﻧەدەن ،ﭼﻮﻧﮑﯽ
ﺋــەو ﮐــﺎت ڕێــﮑــﺨــﺮاوی ﺋﯿﻨﻘﻼﺑﯽﯾﺎن وەﮐــﻮو
دوژﻣﻨﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺳەﯾﺮ دەﮐــﺮد ،ﺋەواﻧﯿﺶ ﺑە
ﭘەﻟەﭘەل وەﺧﯚ ﮐەوﺗﻦ .ھەڵﺒەت ﻟەو ﻧێﻮەدا
دوﮐــﺘــﻮر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو و ﮐــەرﯾــﻢ ﺣﯿﺴﺎﻣﯽ ﺑﯚ
ﺋەوەﯾﺎن زۆر ھﺎﻧﺪەر ﺑﻮون ﮐە ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗﻮودە
ﭘﺸﺘﯿﺎن ﺑﮕﺮیو ﭘﺎڵﭙﺸﺘﯿﺎن ﺑﻦ .ﺑﯚﯾە دەﺑﯿﻨﯿﻦ
ﺳــﺎڵــﯽ  ١٣٤٦ﻟــە ﺑــەﻏــﺪا ،ڕەزا رادﻣــەﻧــﺶ،
ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗـــﻮودە؛ ﻟــەﮔــەڵ ﮐەرﯾﻢ
ﺣﯿﺴﺎﻣﯽ ﮐە ﻟە ﺑﻮڵﻐﺎرﺳﺘﺎن ﻟە ڕادﯾﯚ ﭘەﯾﮏدا
ﮐﺎری دەﮐﺮد ،ﻟەﮔەڵ دوﮐﺘﻮر ﻋەﺑﺪوڕەﺣﻤﺎن
ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو ﮐە ﻟە ﭘــڕاگ ﺑــﻮو دێــﻨــەوە ﺑەﻏﺪا.
ﺋەوان ﻟەوێ ﻟەﮔەڵ ﮐﺎک ﺳﻮﻟەﯾﻤﺎن ﻣﻮﻋﯿﻨﯽو
ﮐﺎک ﺣەﻣەدەﻣﯿﻦ ﺳﯿڕاﺟﯽ دادەﻧﯿﺸﻦ .ﺋەوە
دەریدەﺧﺎ ﮐە دوﮐﺘﻮر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو ﻟە ﺑەراﻣﺒەر
ﺋــەو ﺣەڕەﮐەﺗەدا ﺑێﺗەﻓﺎوت ﻧــەﺑــﻮوە .ﮐﺎک
ﺳــﻤــﺎﯾــﻞ ﺷــــەرﯾــــﻒزادەو ﮐ ــﺎک ﺳــﻮﻟــەﯾــﻤــﺎن
ﻣﻮﻋﯿﻨﯽ ﺑــەردەوام ﻟەﮔەڵ دوﮐﺘﻮر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو
ﻟــە ﭘــێــﻮەﻧــﺪیدا ﺑ ــﻮون ،ﻟــەﮔــەڵ ﮐــﺎک ﮐەرﯾﻢ
ﺣﯿﺴﺎﻣﯽش .ﻧﺎﻣەﮐﺎن ﻣﺎون .ﺋەوان ﺑەردەوام
ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی ﺑﯿﺮوڕاﯾﺎن ﻟەﮔەڵ ﯾەﮐﺘﺮ ﺑــﻮوە.
ﺋەو ﻧﺎﻣﺎﻧە ھەنو ﺑە ﺋێﻤە دەڵێﻦ ﮐە ﮐەرﯾﻢ
ﺣﯿﺴﺎﻣﯽو دوﮐــﺘــﻮر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو ﺑــــەردەوام
ﭘێﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑــە ﺟــﻮوﻧــەوەﮐــە ﺑ ــﻮوە .ھەر
ﺋــەواﻧــﯿــﺶ ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ ﺗــــﻮودە ھـــﺎن دەدەنو
ﻓــﺸــﺎرﯾــﺎن ﺑــﯚ دێــﻨــﻦو ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗـــﻮودەش ﻟە
ﺗﺮﺳﯽ ﺋ ــەوەی ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﻧەﮐەوێﺘە ژێﺮ
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ رێﮑﺨﺮاوی ﺷﯚڕﺷﮕێڕﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ
ﺗﻮودەوە ،ﺑﯚﯾە داﻧﯿﺸﺘﻨێﮑﯿﺎن ﻟەﮔەڵ ڕێﺒەراﻧﯽ
ڕاﭘــەڕﯾــﻨــەﮐــە ﺑـــﻮوە .ﻟ ــەوێ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺗــﻮودە
ھﯿﻨﺪێﮏ ﺑەڵێﻨﯿﯽ ﯾﺎرﻣەﺗﯽو ﺷﺘﯽ دﯾﮑەﯾﺎن
ﭘێدەدا؛ ﺑەم ھﯿﭻ ﺷﺘێﮏ ﻟەو وادەو ﺑەڵێﻦو
ﻗﺴﺎﻧە ﺷﯿﻦ ﻧــەﺑــﻮو .ھﯿﭻ ﺷﺘێﮑﯿﺎن ﻧەﮐﺮد،
ﺗەﻧﺎﻧەت ھەﻧﺪێﮏ ﺷەرﺗﯿﺸﯿﺎن ﺑﯚ دادەﻧــﺎن،
ﮐە دەﺑێ ﺋەو ڕاﭘەڕﯾﻨە ﭼەﭘەﮐﺎن ،واﺗە ﺑﺎڵﯽ
ﭼەپو ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﺨﻮاز رێﺒەرﯾﯽ ﺑﮑﺎو ﺋەوان
ﺑﺎدەﺳﺖ ﺑﻦ ﺗێﯿﺪا.
ﺑە ﺗﯚﺧﯽ ﺑﺎﺳﯽ ڕۆڵﯽ دوﮐﺘﻮر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو
دەﮐــەی ،دەﺗــەوێ ﺑڵێﯽ دوﮐﺘﻮر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮوش
ﯾەﮐێﮏ ﻟە ڕێﺒەراﻧﯽ ﺋەو ﺟﻮوﻧەوەﯾە ﺑﻮو؟
دوﮐﺘﻮر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو و ﮐﺎک ﮐەرﯾﻢ ﺣﯿﺴﺎﻣﯽ
ﺑـــەردەوام ﻟەﮔەڵ رێﺒەراﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﻟە
ﭘێﻮەﻧﺪیدا ﺑــﻮون .ﻟە داﻧﯿﺸﺘﻨێﮑﯽ دﯾﮑە ﮐە
ﮐ ــﺎک ﺳــﻮﻟــەﯾــﻤــﺎن ﻣــﻮﻋــﯿــﻨــﯽو ﮐ ــﺎک ﺳﻤﺎﯾﻞ
ﺷەرﯾﻒزادە ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺑەرﯾﻨﮑﺮدﻧەوەی
ﮐﺎدری ڕێﺒەرﯾﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە دەﯾﮑەن ،دوﮐﺘﻮر
ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو و ﮐــﺎک ﮐــەرﯾــﻢ ﺣﯿﺴﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
دەﮐـــەن .ﻗـــەرار دەدەن دوﮐــﺘــﻮر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو
ﺑﮕەڕێﺘەوە ﮐﻮردﺳﺘﺎنو ﻟە ﺑــﻮاری ﻓﯿﮑﺮیو
ﭘەروەردەﯾﯽو ﻓێﺮﮐﺎریدا ﯾﺎرﻣەﺗﯽﯾﺎن ﺑﺪا ﺑﯚ
ڕێﺒەرﯾﯽ ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﺷﯚڕﺷﮕێڕی.
ڕاﭘەڕﯾﻨێﮏ ﮐە دەﯾەوێ ﭘەلو ﭘﯚ ﺑﺎوێ،
ڕاﭘەڕﯾﻨێﮏ ﮐە دەﯾـــەوێ رێﺒەرﯾﯿەﮐەی
ﺑەرﯾﻨﺘﺮ ﺑﮑﺎﺗەوە؛ ﺋەدی ﺑﯚ ﺗێﮏﺷﮑﺎ؟ ﺑﯚ
ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺧﻮارد؟
ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا زۆر ھﯚﮐﺎرن دەﺳﺘﯿﺎن داوەﺗە
دەﺳــﺘــﯽ ﯾــەﮐــﺘــﺮ ھــەﺗــﺎ ﺋ ــەو ﺟــﻮوﻧــەوەﯾــە
ﺗێﮏﺑﺸﮑێ .ھــەﻟــﻮﻣــەرﺟــﯽ ﻋەﯾﻨﯽ ﺑەھﯿﭻ
ﺟﯚر ﺋﺎﻣﺎدە ﻧەﺑﻮو ،وە ﺗەﻧﺎﻧەت ھەﻟﻮﻣەرﺟە
زێﮫﻨﯽﯾەﮐەش .ﺑــەم ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﻋەﯾﻨﯽ
ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺎدە ﻧەﺑﻮو؟ ﭘێﮕەو ﭼەﻗﯽ ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ
ﺧــەﺑــﺎﺗــﮕــێــڕاﻧــﯽ ﺋ ــەو ڕاﭘــەڕﯾــﻨــە ﮔــﻮﻧــﺪەﮐــﺎن
ﺑــــﻮو ،ڕاﺳ ــﺘ ــە دەﺑــﯿــﻨــﯿــﻦ ﻟ ــە زۆر ﺟــێــﮕــﺎدا
ﺧەڵﮑﺎﻧێﮏ ﺑﻮون ﮐە ﭘێﯿﺎن ﭘێﻮەﺳﺖ ﺑﻮون.

ھــەر ﻟــە ﺑــﯿــﺮەوەریﯾــەﮐــﺎﻧــﯽ ﮐــﻮرش ﻻﺷــﺎﯾــﯽدا
دەردەﮐــــەوێ ﮐــە ﺧەڵﮏ ﺑــە ڕووی ﺧﯚﺷەوە
وەری ﮔــﺮﺗــﻮون ،ﻋەﺗﻔﯿﺎن ﺑــﯚ ﻧﯿﺸﺎن داون،
ﯾــﺎرﻣــەﺗــﯽﯾــﺎن ﮐـــﺮدوون ،ﭘەﻧﺎﯾﺎن داون؛ ﺑــەم
ﺋەﻣە ھەﻣﻮو ﺷﺘێﮏ ﻧﯿﯿە .ڕێﻔﯚرﻣەﮐﺎﻧﯽ زەویو
زار ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﺟﻮﺗﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺑێﺗﻔﺎوت ﮐﺮدوە،
ﺷﺎر ھﯿﭻ دەورێﮑﯽ ﻧﯿﯿەو ﺑە ﮐﻮرﺗﯽو ﭘﻮﺧﺘﯽ
ھەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﺷﯚڕشو ڕاﭘەڕﯾﻦ ﻟەﺑﺎرو ﺋﺎﻣﺎدە
ﻧﯿﯿە .ھەﻟﻮﻣەرﺟەﮐەش ﺳەﺧﺖ ﺑــﻮوە .ﺋــەوەی
وایﮐﺮدﺑﻮو ﮐە ڕۆژ ﻟەﮔەڵ ڕۆژ زﯾﺎﺗﺮ ﻓﺸﺎرﯾﺎن
ﺑﺨﺮێﺘە ﺳەرو ﺑﺎزﻧە ﺗێﮑﯚﺷﺎنو ﭼﺎﻻﮐﯽﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن
ﺗــەﻧــﮕــەﺑــەرﺗــﺮ ﺑــێــﺘــەوە .ھــەروەھــﺎ ﻟــە ژﻣـــﺎرەی
ھێﺰەﮐﺎﻧﯿﺎن ﮐەم دەﺑﯚوە ،ﺑﯚﯾە دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐە ﮐﺎک
ﺳﻤﺎﯾﻞ ﺷەرﯾﻒزادە ﺷەھﯿﺪ دەﺑێ ﺧﯚیو ﭼﻮار
ﮐەس ﻟەﮔەڵﯽ ﻣﺎﺑﻮوﻧەوە ﮐە ﺗەﻧﯿﺎ ﯾەک ﻟەوان ﻟەو
ﺷەڕەدا ﺑە ﺑﺮﯾﻨﺪاری ڕزﮔﺎری ﺑﻮو و ﺋێﺴﺘﺎش ﺑە
ﺧﯚﺷﯽﯾەوە ﻟە ژﯾﺎندا ﻣﺎوە.
دەﻣەوێ ﺑڵێﻢ ھەﻟﻮﻣەرﺟە ﻋەﯾﻨﯽﯾەﮐە ﺋﺎﻣﺎدە
ﻧﯿﯿە ،ﺑﺎرودۆﺧەﮐە ﺳەﺧﺘە؛ ﻟە ﺑﺎری زێﮫﻨﯽﺷەوە
دروﺷــﻤــﯽ ڕاﭘــەڕﯾــﻨــەﮐــە دﯾ ــﺎر ﻧﯿﯿە ﮐــە ﭼﯽﯾە،
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋیﯾەﮐﯽ ڕووﻧﯽ ﻧﯿﯿە ،رێﮑﺨﺴﺘﻨەﮐﺎﻧﯿﺎن
ﻻوازن ،ﻟەوە ﺑﺘﺮازێ ﺣﯿﺰب ﺑﯚ ﺧﯚی ﻟەو ﮐﺎﺗەدا
ﻻوازە ،ﺗەﻧﺎﻧەت دﯾــﺎر ﻧﯿﯿە ﮐە ﺑە ڕەﺳﻤﯽ ﮐێ
ﮐەﺳﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐەﯾە .ﻣەﻋﻠﻮوﻣە ﮐە
ﮐﺎک ﺳﻮﻟەﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﻋﯿﻨﯽ دەﺑێ ﮐەﺳﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ
ﺑەرﭘﺮﺳﺎﯾەﺗﯽﯾەﮐﺎن ﺑﻮوﺑێ ،ﭼﻮﻧﮑﯽ ﺋەو ﺗەﻧﯿﺎ
ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﮐﯚﻣﯿﺘەی ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑە ،ﺑــەم ﺑە
رەﺳــﻤــﯽ ﻟــە ھﯿﭻ ﮐــﻮێ ﺋــەوە ﻧــەﮔــﻮﺗــﺮاوە .ﯾﺎن
وﺗەﺑێﮋەﮐەی ﮐێ ﺑﻮوە .دەڵێﻦ ﮐﺎک ﺣەﻣەدەﻣﯿﻦ
ﺳﯿڕاﺟﯽ ﺑــﻮوە ،ﺑەم دەﺑﯿﻨﯽ ﻟە ﻧێﻮ ﺧﯚﯾﺎندا
ﺋــەو ﺷﺘﺎﻧەﯾﺎن ﺳــﺎغ ﻧــەﮐــﺮدۆﺗــەوە .وەک ﮔﻮﺗﻢ
زۆر ﺑەﭘەﻟە ڕاﭘــەڕﯾــﻨــەﮐــەﯾــﺎن وەڕێ ﺧﺴﺘﻮە.
ﺳەرﺑﺎﻗﯽ ﺋەوە ﭘێﺸﺘﺮﯾﺶ ﺑﺎﺳﻤﺎن ﮐﺮد ،ﻟەﺑﺎری
ﭼــەکو ﺗەﻗەﻣەﻧﯽﺷەوە ﻟــە ﺗەﻧﮕﺎﻧەدا ﺑــﻮون.
ﺋەوەﺷﻤﺎن ﮔﻮت ﮐە ﭘﺸﺘﯽ ﺟﯿﺒﮫەﺷﯿﺎن ﻧەﺑﻮو،
دواﺗﺮ ﯾەک ڕادﯾﯚ و ﭼﺎﭘەﻣەﻧﯽ ﻧﯿﯿە ﮐە ﺑﺎﺳﯿﺎن
ﺑﮑﺎ ،دەﻣــەوێ ﺑڵێﻢ ﻧە دەﺳﺘﯿﺎن ﺑە ڕادﯾﯚﯾەک
ڕادەﮔﺎ ﻗﺴەی ﺗێﺪا ﺑﮑەن ،ﻧە ڕۆژﻧﺎﻣەﯾەک ھەﯾە
ھەواڵﯽ ﭼﺎﻻﮐﯽﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑــو ﺑﮑﺎﺗەوە .دوای
ﺷەھﯿﺪﺑﻮوﻧﯿﺎﻧە ﮐە ھﯿﻨﺪێﮏ ﻟە ڕۆژﻧﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ
ﺣﯿﺰﺑە ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽﯾەﮐﺎنو ﻣەﺳەﻟەن ڕادﯾــﯚ
ﭘ ــەﯾ ــﮏ ،ﺋ ــەوﯾ ــﺶ ﺑ ــە ھــﯿــﻤــﻤــەﺗــﯽ ﮐـــﺎک ﮐــەرﯾــﻢ
ﺣﯿﺴﺎﻣﯽ ﺑﺎﺳﯿﺎن دەﮐەن ،ﺋەوﯾﺶ دوای ﺷﮑﺎنو
ﺗەواوﺑﻮوﻧﯽ.
ﺋــەواﻧــە ھەﻣﻮو ھــﯚﮐــﺎرن ﺑﯚ ﺗێﮑﺸﮑﺎﻧﯽ ﺋەم
ڕاﭘەڕﯾﻨە .دﯾﺎرە وەک ﮔﻮﺗﻢ ڕێﮋﯾﻤﯿﺶ زۆری ﭘێ
ﺣەﺳﺴﺎس ﺑﻮو ،ﺑﯚﯾە ﻓﺸﺎرێﮑﯽ ﯾەﮐﺠﺎر زۆرﯾﺎن
ﻟەﺳەر ﺑﻮو.
دوای ﻧﯿﻮﺳەدە ﻟەو ڕووداوە ﻣێﮋووﯾﯿە،
ﺋەﮔەر ﺑە ﮐﻮرﺗﯽ ھەﺳﺘﯽ ﺧﯚت ،ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەو
ڕاﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚت ﻟە ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ  ٤٧-٤٦ﺑﺎس ﺑﮑەی
دەڵێﯽ ﭼﯽ؟
دەڵــێــﻢ ﺋـــەوان ﻧەﺳڵێﮑﯽ ﻟــەﺧــﻮﺑــﻮوردووی
ﻋەﻣەﻟﮕەرا ﺑــﻮون ،ﺋــەوە ﭘێﻨﺎﺳەی ﻣﻨە ﺑﯚ ﺋەو
ﺧەﺑﺎﺗﮑﺎراﻧە ،ﺑﯚ ﺋەوان ﮐە ﺋﺎڕﻣﺎﻧﺨﻮازو ﺑەﺑﯿﺮو
ﺑــﺎوەڕ ﺑــﻮون .ﺋــەوان ﺋێﺴﺘﺎش ﺋﯿﻠﮫﺎﻣﺪەرن ﺑﯚ
زۆر ﮐەس ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎراﻧﯽ ﺋﺎڕﻣﺎﻧﮕەرا
و ڕادﯾﮑﺎڵ ،ﺋــەوان ﺋێﺴﺘﺎش ھەر وەک ﺋﻮﻟﮕﻮو
ﺳەﯾﺮﯾﺎن دەﮐﺮێ.
ﺋەﮔەر ﮐەﺳێﮑﯽ وەک ﭼێﮕﻮارا دەﺑێﺘە ﺋەو
ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽﯾە ،دەﺑێﺘە ﺋﻮﻟﮕﻮﯾەک ﺑﯚ زۆرﺑــەی
زۆری ﮔەﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ ﺋــﺎڕﻣــﺎﻧــﺨــﻮازەﮐــﺎﻧــﯽ دﻧﯿﺎ،
ﺋــەو ﭘﺰﯾﺸﮑێﮑﯽ ﺋﺎڕژاﻧﺘﯿﻨﯽﯾە ﮐە ﻟە ﭼﯿﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺑﯚﻟﯿﻮی دەﮐﻮژرێ؛ ﮐﺎک ﺳﻤﺎﯾﻞ ﺷەرﯾﻒزادەش
ﻣﮫەﻧﺪﯾﺴێﮑﯽ ﺟەواﻧە ﮐە ﺳﺎڵێﮏ دوای وی ﺷەھﯿﺪ
دەﺑــێ .ﺋەو ﻟە دارﺳﺘﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺑﯚﻟﯿەوی ﺷەھﯿﺪ
دەﺑێ ،ﺋەﻣﯿﺶ ﻟە ﺷﺎﺧەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،دەﺑﯿﻨﯿﻦ
ﮐە ﺧﺎڵﯽ ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن زۆرە ،ﺋﺎڕﻣﺎﻧەﮐەﯾﺎن ھەر
ﯾەﮐە ،ھــەر دووﮐــﯿــﺎن دەﺳــﺖ ﻟە ﭘێﺸەﮐﺎﻧﯿﺎنو
ژﯾــﺎﻧــﯽ ﺋــﺎﺳــﺎﯾــﯽﯾــﺎن ھ ــەڵ ــﺪەﮔ ــﺮنو وەدووی
ﺋﺎڕﻣﺎﻧەﮐﺎﻧﯿﺎن دەﮐەون .ﭼێﮕﻮارا دەﯾﺘﻮاﻧﯽ وەک
ﭘﺰﯾﺸﮑێﮏ ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﯚی ﻟە ﺋﺎڕژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﮑﺎ،
ﮐﺎک ﺳﻤﺎﯾﻞ ﺷەرﯾﻒزادەش وەک ﻣﮫەﻧﺪﯾﺴێﮏ
درێﮋە ﺑە ژﯾﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﺪا .ﺷﺘێﮑﯽ ﻟەوە ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮ،
ﺋەو ﭘﯚﻟە ﻟە ﺧەﺑﺎﺗﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد ﮐﻮردﺳﺘﺎنﯾﺎن
ﺗێﮑەڵ ﺑەو ڕوﺣــﯽ ﺧەﺑﺎﺗﮕێڕیﯾە ﮐﺮد ﮐە ﺋەو
ﮐﺎت ﻟە دەﯾەی ٦٠ی دا ﻟەﺳەرﺗﺎﺳەری ﺟﯿﮫﺎن ﻟە
ﮐەفو ﮐﻮڵدا ﺑﻮو .ﻟە ھﺎﻧﯚی ﻟە وﯾﺘﻨﺎم ،ﻟە ھﺎواﻧﺎ
ﻟە ﮐﻮﺑﺎ ،ﻟە ﺋەﻟﺠەزاﯾﺮ ،ﻟە ﻏەﻧﺎ ،ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺋەوان
ﮐﻮردﺳﺘﺎنﯾﺎن ﺗێﮑەڵ ﺑەو ڕوﺣە ﺧەﺑﺎﺗﮕێڕیﯾە
ﮐﺮد ،ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەو رەوﺗــە ﺑەﺟێ ﻧەﻣﺎ.
ﯾﺎﻧﯽ ﮐە ﺑﺎس ﻟە دەﯾەی  ٦٠دەﮐەﯾﻦ ،ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻏﺎﯾﺐ ﻧﯿﯿە ،ون ﻧﯿﯿەو ﺟێﮕەی ﺧﯚی ﻟەم ﻗﯚﻧﺎﻏە
ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزەی ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەمدا ھەﯾە.
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داﻋﺶ ﭘﺎرﺳەﻧﮕﯽ ﺋێﺮان ﻧﯿە
ﻟ ــە دوو ﻟــــێــــﺪواندا ﻟ ــە ،٢٠١٤
ﺳـــەرۆﮐـــﯽ ﺣــﯿــﺰﺑــﻮڵــ ﺣــەﺳــەن
ﻧﺎﺷﻨﺎڵ رﯾﭭﯿﻮ – ﺳێﺖ ﺟەی
ﻧەﺳﺮوڵ ،ﺋﯿﺪدﯾﻌﺎی ﮐﺮد ﮐە داﻋﺶ
ﻓﺮاﻧﺘﺰﻣەن
ھەڕەﺷەﯾەﮐە ﺑﯚ ﺳەر ﻧﺎوﭼە .ﺋەو
ﮐەﻣﺎڵ ﺣەﺳەﻧﭙﻮور
ﮔﻮﺗﯽ :ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐە ﮔــﻮێ ﻧﺎداﺗە
ﺷﯿﻌە ،ﺳﻮﻧﻨﯽ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ،دروز،
ﺋێﺰدی ،ﻋەرەب ﯾﺎ ﮐﻮرد .ﺋەو دەﻋﺒﺎﯾە ﮔەﺷە دەﮐﺎ و ﮔەورەﺗﺮ
دەﺑێ«.
ﺋــەو ھــەروەھــﺎ ﮔﻮﺗﯽ ﮐە داﻋــﺶ ھــەڕەﺷــە ﻟە ﺷﺎﻧﺸﯿﻨە
ﻋەرەﺑەﮐﺎن ﻟە ﺋﻮردن ﺗﺎ ﮐەﻧﺪاو دەﮐﺎ .ﭘﺎﺷﺎن ﺋەو ﺋﺎﻣﺎﻧﺠە
راﺳﺘەﻗﯿﻨەﮐەی ﺟــﻮوﻧــەوەی ﺣﯿﺰﺑﻮڵی ،ﮐــە ﻟــە ﻻﯾــەن
ﺋێﺮاﻧەوە ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯽ دەﮐــﺮێ ،ﺋﺎﺷﮑﺮا ﮐــﺮد» .ﭼﻮوﻧە ﻧﺎو
ﺷــەڕی ﺳﻮرﯾﯿە ،ﻟە ﭘﻠەی ﯾەﮐەم ،ﺑﯚ ﺑەرﮔﺮﯾﯽ ﮐــﺮدن ﻟە
ﻟﻮﺑﻨﺎن ،ﺧﯚڕاﮔﺮﯾﯽ ﻟە ﻟﻮﺑﻨﺎن و ﮔﺸﺖ ﻟﻮﺑﻨﺎﻧﯿەﮐە«.
ﻟە دەﺳﺘﭙێﮑﯽ ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚی ﺳﻮرﯾﯿەوە ،ﺋێﺮان ،ﺣﯿﺰﺑﻮڵ
و ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎ ﺟﯚراﺟﯚرە ﺷﯿﻌەﮐﺎﻧﯽ ﻋێﺮاق ﮐە ﺣەﺷﺪی ﺷەﻋﺒﯽ
ﭘێﮏ دێﻨﻦ ﮔەﻟێﮏ ﺳەرﮐەوﺗﻨﯿﺎن وەدەﺳﺖ ھێﻨﺎون .ھەرﮔێﺰ
ﺑەﮐﺮێﮕﯿﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮان ،ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎ ﺗــﻮوﻧــﺪڕەوەﮐــﺎن ،ھێﻨﺪە
ﺧﺎوەن رەواﯾﯽ و دەﺳەت ﻟە ھەﻧﺪێﮏ ﻧﺎوﭼەدا ﻧەﺑﻮون،
ﺋەوە ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪاﯾە ﮐە ﻟە ھەﻧﺪێﮏ ﺷﻮێﻨﯽ ﺗﺮ ﺑﻮوﻧە ھﯚی

دەﮐﺎ .ﭘﺎش ھێﺮﺷﯽ داﻋﺶ ،ﺋﺎﯾەﺗﻮڵی ﻣەزن ﻋەﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻓﺘﻮاﯾەﮐﯽ ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ دەرﮐــﺮد و ﻟــەوێدا داوای ﻟە ﮔﺸﺖ
ﻋێﺮاﻗﯽﯾەک ﮐﺮد ﮐە ﺑەرﮔﺮﯾﯽ ﻟە وﺗەﮐەﯾﺎن ﺑﮑەن .دەﯾﺎن
ھــەزار ﮐەس ﻟە دەوری ﺣەﺷﺪی ﺷەﻋﺒﯽ ،ﯾﺎ ﯾەﮐﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ
ﺑەﺳﯿﺠﯽ ﺟەﻣﺎوەرﯾﯽ ،ﮐﯚﺑﻮوﻧەوە .ﻟە دێﺴﺎﻣﺒﺮی ٢٠١٦
ﺋەوان ﺑﻮون ﺑە ﺑﺎﺳﮑێﮑﯽ ﻓەرﻣﯿﯽ ﻟە ھێﺰە ﺋەﻣﻨﯽﯾەﮐﺎﻧﯿﻌێﺮاق.
داﻋــﺶ رەواﯾــﯽ ﺑە ﺋەﺳەد دەﺑەﺧﺸێ ،وەک »ﻻﯾەﻧێﮑﯽ
ﮐەﻣﺘﺮ ﺧﺮاپ ﻟەﻧﺎو دوو ﺑەدﺧﻮازدا«.
ﻟە ﻣﺎوەی ﺟەﻧﮕﯽ ﻋێﺮاق ﺑە دژی داﻋﺶ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻮﻟەﯾﻤﺎﻧﯽ،
ﻓەرﻣﺎﻧﺪەی ھێﺰی ﻗﻮدﺳﯽ ﺳﻮﭘﺎی ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ ﺋێﺮان ،ﺑەردەوام
ﺳەرداﻧﯽ ﺑەرەﮐﺎﻧﯽ ﺷەڕی ﮐﺮدووە :داﻋﺶ ﻧﻔﻮزی ﺋێﺮاﻧﯽ
ﻟە ﻋێﺮاق ﮐەم ﻧەﮐﺮدەوە ﺑەڵﮑﻮ وەک دەرﻣﺎﻧﯽ ﺑەھێﺰﮐەر
واﺑﻮو .ﭘێﺶ داﻋﺶ ،ﺋێﺮان ھەرﮔﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘێﮑﮫێﻨﺎﻧﯽ ﺑەرەی
ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﺷﯿﻌە و ﮐﺮدﻧﯿﺎن ﺑە ﺑەﺷێﮑﯽ ﻓەرﻣﯿﯽ ﻟە دەوڵەﺗﯽ
ﻧەﺑﻮو .ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎﮐﺎن وەک ﺗﻮﻧﺪڕەوی ﺗﺎﯾﻔﯽ ﻧﺎﺳﺮاﺑﻮون .ﺋێﺴﺘﺎ
ﻟە ﺑەرەﮐﺎﻧﯽ ﺷەڕ ﻟە دەوروﺑەری ﻣﻮﺳڵ ،ﮐە ﻣﻦ ﻟە ﺳەرەﺗﺎی
ﺋﺎورﯾﻞ ﺷﺎھﯿﺪی ﺑــﻮوم ،ﺋــﺎی ﺷﯿﻌە ﻟە ھەﻣﻮو ﺷﻮێﻨێﮏ
دەﺷەﮐێﺘەوە ،و ﺋەوان وەک رزﮔﺎرﯾﺪەر دەردەﮐەون.
ﻟە ﻟﻮﺑﻨﺎﻧﯿﺶ ﺑە ھەﻣﺎن ﺷێﻮە :ﻟەﮔەڵ دەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺗﺎﻗﻤﯽ
داﻋﺶ ﻟە ﺳەر ﺳﻨﻮور ﻟە  ،٢٠١٤ﻧەﺳﺮوڵ ،ﺧﯚﺑەزﻟﺰاﻧێﮑﯽ

ﭼەﻧﺪ ﺟەﻣﺴەرﯾﯽ.
ﺑﯚ ﺑەرەﺑەرەﮐﺎﻧﯽ ﻟەﮔەڵ ﻧﻔﻮزی ﺋێﺮان ،ھەﻧﺪێﮏ ﮔﻮﺗﻮوﯾﺎﻧە
ﮐە داﻋﺶ و ﺟﯿﮫﺎدﯾﯿەﮐﺎﻧﯽﺗﺮ دەﺑێ ھﺎن ﺑﺪرێﻦ ﮐە ﻟە ﮔەڵ
ﺣﯿﺰﺑﻮڵ و ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺷەڕ ﺑﮑەن .رۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوس
ﺗــﻮﻣــﺎس ﻓــﺮﯾــﺪﻣــەن ﻟــە ١٢ی ﺋــﺎﭘــﺮﯾــﻞ ﻟــە ﻧــﯿــﻮﯾــﯚرک ﺗﺎﯾﻤﺰ
دا ﻧﻮوﺳﯽ »ﺗﺮاﻣﭗ دەﺑــێ ﻟە ﺳﻮرﯾﯿە ﺑﮫێڵێ داﻋــﺶ ﺑﺒێﺘە
ﺳەرﺋێﺸەی ﺋەﺳەد ،ﺋێﺮان ،ﺣﯿﺰﺑﻮڵ و روﺳﯿﺎ ،ﺑە ھەﻣﺎن
ﺷێﻮە ﮐە ﺋێﻤە ﺷەڕﮐەراﻧﯽ ﻣﻮﺟﺎھﯿﺪﯾﻨﻤﺎن ﻟە ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ھـــﺎندان ﺗــﺎ ﺑﺒﻨە ھــﯚی ﺧﻮێﻦ ﻟــەﺑــەر رۆﯾﺸﺘﻨﯽ روﺳﯿﺎ«
.ﻓﺮﯾﺪﻣەن  ١٩٨٢ﺑەرﭘﺮﺳﯽ دەﻓﺘەری ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻟە ﺑەﯾﺮوت ﺑﻮو
و دواﺗــﺮ ﻟە ھەﺷﺘﺎﮐﺎن ﺑﯚ ﺋﻮرﺷەﻟﯿﻢ ﻧێﺮدرا .ﺋەو ﺋﺎﮔﺎﯾﻠە
دەﺳﺘﭙێﮑﯽ ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﻮڵ و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ وﯾﻼﯾەﺗە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن ﻟە ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺋەو ﺷﻮێﻨەی ﮐە ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳەدان ﻣﯿﻠﯿﯚن دۆﻻری ﺑﯚ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﻟە ﺷەڕﮐەراﻧﯽ دژی
ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺳﯚﭬﯿەت ﺧەرج ﮐﺮد ،ھەﯾە.
ﺋێﻔﺮاﯾﻢ ﺋﯿﻨﺒﺎر ﻟە ﻧﺎوەﻧﺪی ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوەی ﺳﺘﺮاﺗێﮋﯾﮑﯽ ﺑێﮕﯿﻦ-
ﺳﺎدات ﻟە ﺋﺎﮔﻮﺳﺘﯽ  ٢٠١٦ﺑەڵﮕەی دەھێﻨﺎﻧەوە ﮐە »ﻟەﻧﺎو
ﺑﺮدﻧﯽ دەوڵەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ھەڵەﯾەﮐﯽ ﺳﺘﺮاﺗێﮋﯾﮑە «.ﺋەو
دەﯾﮕﻮت »ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷﺖ ﺋەوەﯾە ﮐە ﻟە ﻻﯾەﻧەﮐﺎن ﺑﮕەڕێﯿﻦ ﮐە
ﻟەﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠە ﺧﯚرﺋﺎواﯾﯿەﮐﺎن ،ﺷەڕ ﻟەﮔەڵ ﯾەﮐﺘﺮ ﺑﮑەن
و ﭘێﺶ ﺑە ﺧﻮﻟﯿﺎی ﺋێﺮان ﺑﯚ ھێﮋﻣﯚﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮێﺖ«.
ﻟەو ﺗێﺌﯚرﯾﯿەدا وەک ﺋەوەی دواﺗﺮ ﻓﺮﯾﺪﻣەن ﺷﯽ ﮐﺮدەوە،
»ﺣﯿﺰﺑﻮڵ ﻧﺮﺧێﮑﯽ ﯾەﮐﺠﺎر زۆر ﮔەورەی ﻟە ﺷەڕی دژی
داﻋﺶ داوە«.
ﻟە رواﻧﮕەی ﺋەﺧﻼﻗﯿﯿەوە ،داﻋﺶ ﻟە ﻋێﺮاق و ﺳﻮرﯾﯿە ﻟەﺑەر
ﺗﺎواﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺑە دژی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿﯽ ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﮐﯚﻣەڵﮑﻮژﯾﯽ
ﺋێﺰدﯾﯿەﮐﺎن،ﻟە  ٢٠١٤و ﻓﺮۆﺷﺘﻨﯽ  ٥٠٠٠ژن وەک ﮐﯚﯾﻠە،
دەﺑێ ﻟەﻧﺎو ﺑﭽێ .ﺋەواﻧەی ﮐە ﺑەڵﮕە دەھێﻨﻨەوە ﮐە ﺳەرەڕای
ﺋەوە دەﺑێ ﻟە داﻋﺶ ﮔەڕێﯿﻦ ﺗﺎ ﺋێﺮان »ﺧﻮێﻨﯽ ﻟەﺑەر ﺑڕوا«
ﺋﯿﺪدﯾﻌﺎ دەﮐەن ﮐە ﺋەوە ﺑە ﭘێﯽ »ﺑەرژەوەﻧﺪیﯾەﮐﺎﻧﯽ وﯾﻼﯾەﺗە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن و ﺧﯚرﺋﺎوا« ﺳﺘﺮاﺗێﮋیﯾەﮐﯽ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﮑە.
ﻣﻮﺷﮑﯿﻠەﮐە ﻟێﺮەداﯾە ﮐە ھﯿﭻ ﺑەڵﮕەﯾەک ﻧﯿە ﮐە داﻋﺶ
ﺑﻮەﺗە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﺋێﺮان ،رێﮋﯾﻤﯽ ﺳﻮرﯾﯿە ،ﺣﯿﺰﺑﻮڵ و
ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎ ﺷﯿﻌەﮐﺎن »ﺧﻮێﻨﯿﺎن ﻟەﺑەر ﺑڕوا« ،ﺑەڵﮑﻮ ﺋەوان ﺗەﻧﯿﺎ
ﯾﺎرﻣەﺗﯿﯽ ﺑەرەوﭘێﺶ ﺑﺮدﻧﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪیﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﺎن
داوە .ﭘێﺶ ھێﺮﺷﯽ داﻋﺶ ﺑﯚ ﺳەر ﻋێﺮاق ﻟە  ،٢٠١٤دەوڵەﺗﯽ
ﺑەﻏﺪا ھێﺸﺘﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮو وا ﺑﻨﻮێﻨێ ﮐە ﺧﺰﻣەﺗﯽ ﺳﻮﻧﻨﯽﯾەﮐﺎن

ﻣەﻧﺪﯾﻞ ﺑەﺳەر ﮐە ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎﯾەﮐﯽ ﻣەزھەﺑﯿﯽ ﺑەڕێﻮەدەﺑﺎ ،ﻟە
ﺑﺎرەی ﺋەو »وەﺣﺸﯽﯾﺎﻧەی« ﭘﺸﺖ دەروازە ﻗﺴەی ﮐﺮد.
ﺣﯿﺰﺑﻮڵ ﮐەڵﮑﯽ ﻟە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮرﯾﯿە و ﺋەﮔەری ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ
ﺟﯿﮫﺎدﯾﺴﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﺑەﺑﺎرﻣﺘەﮔﺮﺗﻨﯽ ﭘﯚﺳﺘﯽ ﺳەرﮐﯚﻣﺎری
ﻟﻮﺑﻨﺎن ﺑﯚ ﻣﺎوەی دوو ﺳﺎڵ ﺑەﮐﺎر ھێﻨﺎﺗﺎ ﻟە  ٢٠١٦ﻣﯿﺸێﻞ
ﻋەوﻧﯽ ﺳەﭘﺎﻧﺪ .ﯾﺎﺳﺎی ﺑﻨەڕەﺗﯿﯽ ﻟﻮﺑﻨﺎن دەﺧـــﻮازێ ﮐە
ﺳەرﮐﯚﻣﺎر دەﺑێ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑێ ،ﺑەم ﻧەﺳڕوڵ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧێﮑﯽ
ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﻮڵی دەوﯾﺴﺖ .ﺷەڕ ﻟە دژی داﻋﺶ و
ﺟﯿﮫﺎدﯾﺴﺘەﮐﺎﻧﯽﺗﺮ ﻟە ﺳﻮرﯾﺎ ،رێﮕەی ﭘێ دەدا ﮐە ﺧﯚی وەک
ﭘﺎرێﺰەری ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن و ﮐەﻣﯿﻨەﮐﺎﻧﯽﺗﺮ ﻟە ﻟﻮﺑﻨﺎن ﺑﻨﻮێﻨێ .ﺋەو
درێﮋە ﺑەو ﺑﺎﻧﮕەﺷەﯾە دەدا ﮐە ﺣﯿﺰﺑﻮڵ ﻟە رێﮕﺎی ﺷەڕ ﻟە
ﺳﻮرﯾﯿە ،دژی ﺋﯿﺴڕاﺋﯿﻞ »دەوەﺳﺘێﺘەوە«.ﭼﯚن؟ ﻧەﺳڕوڵ
ﺋﯿﺪدﯾﻌﺎ دەﮐﺎ ﮐە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯽ داﻋﺶ دەﮐﺎ.
ﺗﻮوﻧﺪڕەوﯾﯽ داﻋﺶ ،ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺳﻮرﯾﯿەی ﺑێ ﺋﯿﻌﺘﯿﺒﺎر
ﮐـــﺮدووە .ﭘێﺶ دەرﮐــەوﺗــﻨــﯽ داﻋــﺶ و ﺳەرﺑڕﯾﻨﯽ ﺳﺘﯿﭭﻦ
ﺳﯚﺗﻠﯚف و ﺟەﯾﻤﺰ ﻓﯚﻟﯽ ،ﺟﯿﮫﺎن ﺳەرﻧﺠﯽ ﺧﯚی ﺧﺴﺘﺒﻮوە
ﺳــەر دڕﻧــﺪەﯾــﯽ ﺑــەﺷــﺎر ﺋــەﺳــەد .ﭘــﺎش ﺋﺎﮔﻮﺳﺘﯽ ،٢٠١٤
ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯿﯽ ﭘێﮏ ھﺎﺗﻮو ﻟە  ٦٨وت ﺑە ڕێﺒەرﯾﯽ وﯾﻼﯾەﺗە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن ﺳەرﻗﺎڵﯽ ﺑﯚﻣﺒﺎراﻧﯽ داﻋﺸﻦ .ﺋەو ﺋﯿﺪدﯾﻌﺎﯾەی
ﮐە دەڵێ ﺋەﮔەر ﻟە داﻋﺶ ﺑﮕەڕێﯿﻦ ،ﺋەوە ﺑە ﺷێﻮەﯾەک دەﺑێﺘە
ھﯚی »ﺧﻮێﻦ ﻟەﺑەر رۆﯾﺸﺘﻨﯽ« ﺋەﺳەد ،ھەڵەﯾە .ﻟە ،٢٠١٤
داﻋﺶ ﺷەڕی ﺧﯚی ﺋﺎراﺳﺘەی ﮐﻮردەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮرﯾﯿە و ﻋێﺮاق
ﮐﺮدﺑﻮو و ھﯿﭻ ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ ﺑﯚ رێﮋﯾﻤﯽ ﺋەﺳەد ﻧەﺑﻮو.
ﻣەﺗﺮﺳﯿەﮐە ]ﺑﯚ ﺳەر رێﮋﯾﻤﯽ ﺋەﺳەد[ ﻟە ﻻﯾەن ﯾﺎﺧﯿﺒﻮواﻧﯽ
ﺳﻮرﯾﯿەوە ﺑــﻮو .رێﮋﯾﻢ ﯾﺎﺧﯿﺒﻮوەﮐﺎﻧﯽ وەک ﺧﻮێﻨڕێﮋاﻧﯽ
داﻋﺶ و ﺋەﻟﻘﺎﻋﯿﺪە ﭘێﻨﺎﺳە دەﮐﺮد .داﻋﺶ ﭘﺎرﺳەﻧﮕﯽ ﺋەﺳەد
ﻧەﺑﻮو .ﺋەو رەواﯾــﯽ ﺑە ﺋەﺳەد ﺑەﺧﺸﯽ» ،وەک ﻻﯾەﻧێﮑﯽ
ﮐەﻣﺘﺮ ﺧﺮاپ ﻟەﻧﺎو دووﺑەدﺧﻮازدا«.
ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﻟــە ﺗــﻮوﻧــﺪﺋــﺎژۆﯾــﺎﻧــﯽ دﯾــﻨــﯽ ،وەک وﯾﻼﯾەﺗە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن ﻟە ﻧەوەدەﮐﺎﻧﺪا ﻟە ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮدی ،ﻧﺎﺑێﺘە
ﭘﺎرﺳەﻧﮕﯽ ﺗﻮوﻧﺪﺋﺎژۆﯾﺎﻧﯽﺗﺮ .ﺧەﺑﺎت ﻟە دژی ھێﮋﻣﯚﻧﯽ ﺋێﺮان
دەﺑێ ﺷﺎﻧﺒەﺷﺎﻧﯽ ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﯚرﺋﺎوا ﯾﺎ ﺑەڕێﻮەﺑەراﯾەﺗﯿﯽ
ھﺎوﭘەﯾﻤﺎن وەک ﺋﯿﺴڕاﺋﯿﻞ ،ﺋﻮردون ،ﻋەرەﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻌﻮدی،
ﻣﯿﺴﺮ و ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻋێﺮاق ﺋەﻧﺠﺎم
ﺑﺪرێ .ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﻟە ﺟﯿﮫﺎدﯾﺴﺘﺎن دەﺑێﺘە ھﯚی ﻧﺎﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯽ.
ﻧﺎﺑێﺘە ھﯚی راﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑەراﻣﺒەر ﺑە ﺋێﺮان.

رەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و رێﮑﺨﺮاوە ﮔﺮﯾﻨﮕەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ﺋێﺮاندا
ﺣەﺳەن ﺣﺎﺗەﻣﯽ

) ﺑەﺷﯽ ﺑﯿﺴﺖوﯾەﮐەم (

ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺟﻤﮫﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
دوای داﻣﻪزراﻧﯽ ﺣﺠﺎ ،د .ﺑﻪھێﺸﺘﯽ ﮐﺘێﺒێﮑﯽ ﺑﻪﻧﺎوی »ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ« )رواﻧﮕﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋێﻤﻪ( ﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﻧﺎوﺑﺮاوی ﺗێﺪا ﺑﺎس ﮐﺮدوە .ﺑﺎﺷﺘﺮ واﯾﻪ ﺑڵێﯿﻦ ﺋﻪو ﮐﺘێﺒﻪ ﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﺠﺎ
ﺑﻮو ،ﻟﻪ دهوراﻧﯽ ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﻧﺎوﺑﺮاودا .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪھﯚی ﭼﻪﻧﺪ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯿﯽ ﻟﻪو ﺣﯿﺰبدا ،ﭘﺎﺷﺎن دهرﮐﻪوت
ﺟﯿﺎوازی ﺑﯿﺮوڕاﯾﺎن زۆر ﺑﻮو .ﯾﺎ ﺑەواﺗﺎﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ،ﺋەو ﺣﯿﺰﺑە ﻟە ﮐﯚی ﺟﯿﺎوازﯾﯿەﮐﺎن و ﺑە ﭘەﻟە و
ﮐەم ﺗێﺑﯿﻨﯽ داﻣەزرا .ﭘێﮑﮫﺎﺗەی ﻧێﻮ ﺋەو ﺣﯿﺰﺑە ﻟە ﻧێﻮ ﺧﯚیدا ،زوو ﺗﻮوﺷﯽ ﮐێﺸە و ﮔﯿﺮوﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮو.
ﻟﻪو ﮐﺘێﺒﻪ دا ﭼﻪﻧﺪ ﺧﺎڵﯽ ﻟﻪﺳﻪر ﺣﮑﻮوﻣﻪت و ﺋﺎزادی ﺋێﺪاﯾﻪ ﮐﻪ ﺟێﯽ ﺳﻪرﻧﺠﻪ .ﺑﯚ وێﻨە:
 -١ھەﺳﺖ وﺋﯿﺤﺴﺎس ،ﺋﻪزﻣﻮون ،ﺑﯿﺮو ھﺰر ،وهﺣﯽ و زاڵ ﺑﻮون ﺑﻪﺳﻪر رێﮕﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﯿﻦ ،ﺋﯽ
ﻣﺮۆﭬﻦ و ﻣﺮۆڤ ﮔﯿﺎﻧﻠﻪﺑﻪرێﮑﯽ زاﻧﺎﯾﻪ ،ھﻪڵﺪهﺑﮋێﺮێ ،ﺧﯚی و دهورووﺑﻪری دروﺳﺖ دهﮐﺎ و ﻟﻪﮔﻪﯾﺸﺘﻦ
ﺑﻪ ﺗێﮕﻪﯾﺸﺘﻮوﯾﯽ ﺗﻪواو ﻟﻪ رێﻨﻮێﻨﯽ دهرووﻧﯽ و ﭘێﻐﻪﻣﺒﻪران و ﺋﯿﻤﺎﻣﺎن ﮐﻪڵﮏ وهردهﮔﺮێ و ژﯾﺎﻧﯽ وی
ﺑﻪﺗﻪﻣﺎی ﺧﻮدا ﻣﺎﻧﺎ ﭘﻪﯾﺪا دهﮐﺎ .ﺑﻪ ﭘێﯽ ﻧﻮوﺳﺮاوهﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﮐﺘێﺒﻪ ﮐﯚﻣﻪڵﮕەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ،ﺋﻪو ﮔﯚﻣﻪڵﮕەﯾﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪھﺎ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽﯾﻪﮐﺎن ،ﻟﻪھﻪﻣﻮو ﭘێﻮهﻧﺪیﯾﻪﮐﺎندا ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻦ و ﺑﯚ ﮔﻪﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪو ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪ» ،ﻓﻘﯿﮫﺎن«
دوو ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﯾﻪﺗﯿﯽ ﮔﻪورهﯾﺎن ﻟﻪ ﺋﻪﺳﺘﯚﺗﻪ.
ﺋﻪﻟﻒ» :ﺗﻔﻘﻪ» ﺑﯚ دۆزﯾﻨﻪوهی وﻣﻪ ﻧﻮێﯿﻪﮐﺎن] .ﮐﻪ ﭘﺎﺷﺎن ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰام و »ﺣﮑﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﻟێﮑﻪوﺗﻪوه [ ﺑێ :وﯾﻼﯾﻪﺗﯽ ﻓﻪﻗﯿﻪ و ﺣﺰووری رێﺒﻪری ﮐﺮدﻧﯽ ﺋﻪو ﻟﻪ ﺋﯿﺠﺮای ﯾﺎﺳﺎﮐﺎن
دا .ھﻪروهھﺎ ﻧﻮوﺳﺮاوه ﮐﻪ :ﻟﻪو ﺑﻮاراﻧﻪی ﮐﻪ داﺧﻮازهﮐﺎﻧﯽ ﺧﻪڵﮏ ﺑﻪ ﭘێﭽﻪواﻧﻪی ﺑﻪھﺎ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽﯾﻪﮐﺎن
ﺑێ ،ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎن ھﯿﭻ ﮐﺎت ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﻣﻞ ﺑﯚ ﺋﻪو داﺧﻮازﯾﺎﻧﻪ راﺑﮑێﺸﻦ.
ﻟﻪﺑﻮاری ﺋﺎزادی ﺑﻪﯾﺎن و ﺋﻪﺣﺰابدا دهﻧﻮوﺳێ :ڕادهی ﺋﺎزادی ،ﯾﺎﺳﺎ دﯾﺎری دهﮐﺎ .ﺑوﮐﺮدﻧﻪوهی
ﯾﻪک ﻻﯾﻪﻧﻪی ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ دژی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟﻪ ﮐﯚﻣﻪڵﮕەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻗﻪدهﻏﻪﯾﻪ و ﺑوﺑﻮوﻧﻪوهی ﮐﺘێﺒﯽ
»ﺿﺎﻟﻪ» و ﺑوﮐﺮاوهی ﻻڕێ ،ﭘێﺸﯽ دهﮔﯿﺮێ ...ﺋﻪﺣﺰاب و ﮐﯚڕوﮐﯚﻣﻪڵﻪ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽﯾﻪﮐﺎن ﺑﻪﺷێﻮهﯾﻪﮐﯽ
ﻋﺎدﻧﻪ دهﺗﻮاﻧﻦ ﻟﻪ ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗﯽ رادﯾــﯚ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﯚن ﮐﻪڵﮏ وهرﮔــﺮن .ﺋﻪﺣﺰاب و ﮐﯚڕوﮐﯚﻣﻪڵﻪ دژی
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽﯾﻪﮐﺎﻧﯿﺶ ﮐﻪ ﺋﯿﺪﺋﯚﻟﯚژی ﺋﻪوان ﺋﯿﺴﻼم ڕهد دهﮐﺎﺗﻪوه ،ﺋﻪﮔﻪر ﻟﻪ ﻣﻪوزﻋﯽ ﺗێﮑﺪان ﻧﻪﺑێ و
ﺗﻪﻧﯿﺎ ﺗﻪﺑﻠﯿﻐﺎت ﺑێ ،ﺑﻪ ﭘێﯽ وهزﻋﯿﯿﻪﺗﯽ ﺑﻪﺷﯽ ﺗﻪﺑﻠﯿﻎ ،دهﺗﻮاﻧﻦ ﺋﺎزاد ﺑﻦ .ﺑﻪم ﺋﻪﮔﻪر رهﻓﺘﺎری ﺧﺮاﭘﯿﺎن
ھﻪﺑێ دهﺑێ ﭘێﺸﯿﺎن ﭘێ ﺑﮕﯿﺮێ.
ھەروەھﺎ ﺑەھێﺸﺘﯽ ﻟە ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﮐﯚﺑﻮﻧەوەی ﺋﺎﺷﮑﺮای ﺣﺠﺎدا ،دەڵێ» :ﺋێﻤە ﻟە دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﺋەو
ﺣﯿﺰﺑەدا ،ﺑﯿﺮ ﻟە داﻣەزراﻧﺪﻧﯽ ﺟﻤﮫﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ دەﮐەﯾﻨەوە ،ﻧە ﺑﯚ ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە ﭘﻠە و ﭘﺎﯾە .ﺑﯿﺮوﻓﯿﮑﺮی
ﺋێﻤە ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽﯾە و دروﺷﻤﯽ ﺋێﻤەش ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ،ﺋﺎزادی و ﺟﻤﮫﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽﯾە .ﮐەواﺑﻮو
ھەﻣﻮوﻣﺎن دەﺑێ ﺑﯚ ﺑەﮐﺮدەوەﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو دروﺷﻤە ھەوڵ ﺑﺪﯾﻦ(١) «.
ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺋەو دروﺷﻤەداﯾە ﮐە ،ﺋﻮﺳﻮول و ڕێﺒﺎزی ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺟﻤﮫﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟﻪ ﭼﻮار
ﺧﺎڵدا دﯾﺎری ﮐﺮاﺑﻮو.
 -١ﭘێﺪاﮔﺮﯾﯽ ﺑﻪردهواﻣﯽ ﺷﯚڕش و ﭘێﺸﮕﺮﺗﻨﯽ ﻟﻪھﻪر ﭼﻪﺷﻨﻪ دواﮐﻪﺗﻦ و راوهﺳﺘﺎﻧێﮏ.
 -٢ﺋﯿﻠﺘﺰام ﺑﻪ ھﺎوﭘێﻮهﻧﺪﯾﯽ ﻗﻮوڵ ﻟﻪ ﻧێﻮان ھﻪﻣﻮو ﺋﻪو ھێﺰه ﺋﯿﺴﻼﻣﯽﯾﺎﻧﻪی ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯿﺎن داﻣﻪزراﻧﯽ
ﻣﺎف و ﻋﻪداڵﻪﺗﯿﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﻮو.
 -٣ﺧﯚ دوور راﮔﺮﺗﻦ ﻟﻪھﻪر ﭼﻪﺷﻨﻪ ﺑﻪﺳﺘﺮاوهﯾﯽﯾﻪک ﺑﻪ ﮔﺮووپ و ھێﺰهﮐﺎﻧﯽ ﻣﻮﺧﺎﻟﯿﻔﯽ ﺋﯿﺴﻼم.
 -٤ﮐﻪڵﮏوهرﮔﺮﺗﻦ ﻟﻪھﻪﻣﻮو ﺷێﻮهﮐﺎﻧﯽ ﺗێﮑﯚﺷﺎن و ﺋﺎوهداﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﭘێﻮهرهﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﯾﻪک
ﺑﮕﺮێﺘﻪوه(٢) .
ﺑەرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺣﺠﺎ ﺟﯚرێﮑﯿﺎن ﺣﯿﺰﺑﺎﯾﻪﺗﯽ دهﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﭘێﻮاﻧﻪ و ﺑﻨﻪﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺎی
ﻣﯚدێڕن ﺑﻮون ،ﺑﻪ ﭘێﯽ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﯾﻪﮐﯽ ھﻪﻣﻪ ﻻﯾﻪﻧﻪی ﮐﯚﻣﻪڵﮕەی ﺑﻪراﯾﯽ ﺋێﺮان ،واﺗﺎ ﻓﺮه ﮔﻪﻟﯽ ،ﻓﺮه
ﻓﻪرھﻪﻧﮕﯽ – ﻣﻪزھﻪﺑﯽ و ﯾﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ژن و ﭘﯿﺎو و رێﺰداﻧﺎن ﺑﯚ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻧﻪدهھﺎﺗﻪوه.
ﺋﻪو ﺣﯿﺰﺑﻪ ھﻪوڵﯽ دا ،ﺧﻪڵﮏ ﺑﻪ ﻣﻪﮐﺘﻪﺑﯽ ﺑﻮون واﺗﺎ ﺑﻨﺎژۆﯾﯽ ﻟﻪ ژێﺮ ﭼﻪﺗﺮی وﯾﻼﯾﻪﺗﯽ ﻓﻪﻗﯿﻪ ﭘێﻨﺎﺳﻪ
ﺑﮑﺎ و ھﻪرﭼﯽ ﻟﻪو ﺟﻪﻏﺰهدا ،ھﻪڵﺴﻮﮐﻪوﺗﯽ ﻧﻪﮐﺮدﺑﺎ ،ﺑﻪدژﺑﻪر ﻟﻪ ﻗﻪڵﻪم دهدرا؟! واﺗﺎ ﺧﯚﯾﯽ و ﻏﻪﯾﺮه
ﺧﯚﯾﯽ.
ﻟﻪﺑﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری ڕێﺰﯾﺎن ﺑﯚ ﺑﻪﺷﯽ دەﺳﺘﻤﺎﯾەی ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ( داﻧﻪدهﻧﺎ و ﻧﻪﺗﻪﻧﯿﺎ
ﺑﯚ ﮔﻪﺷﻪﮐﺮدﻧﯽ ﺋﻪوﺑﻪﺷﻪ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﯾﻪﮐﯿﺎن ﻧﻪﺑﻮو؛ ﺑﻪڵﮑﻮو ﭘێﯿﺎن واﺑﻮو دهﺑێ ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دهوڵﻪﻣﻪﻧﺪان
دهﺳﺘﯽ ﺑﻪﺳﻪرداﺑﮕﯿﺮێ و ھﻪﻣﻮو داھﺎت و ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗێﮏ ﻟﻪ ژێﺮ دهﺳﻪﺗﯽ دهوڵﻪﺗﯽ ﻣﻪﮐﺘﻪﺑﯽداﺑێ؟!
ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ دهرهوهﯾﯿﺶ ،ﺋەو ﺣﯿﺰﺑﻪ ﻟﻪژێﺮ دروﺷﻤﯽ » ﻧﻪ رۆژھﻪت ،ﻧﻪ رۆژﺋﺎوا«
ﺑﻪ ﻗﻪوﻟﯽ ﺧﯚی دهﺟﻮﯾﻪوه و ﺧﻮازﯾﺎرﯾﯽ ﭘێﻮهﻧﺪی ﺑﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎن ﺑﻮو .ﺋﻪوان
ڕێﮑﺨﺮاوهﮐﺎﻧﯽ ﻧێﻮﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﺎن ،وهک ﮐﻪرهﺳﻪﯾﻪک ﻟﻪدهﺳﺖ زﻟﮫێﺰهﮐﺎندا ،دهزاﻧــﯽ و ﺧﻮازﯾﺎری
ﺋﺎڵﻮﮔﺆڕی ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ ﻟە وهزارهﺗــﯽ دهرهوەدا ،ﺑﻮون .ﺋﻪو ﺣﯿﺰﺑﻪ ﻟﻪﻗﺎوداﻧﯽ ﭘﯿﻼﻧﻪﮐﺎﻧﯽ زﻟﮫێﺰهﮐﺎن،
ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﺎی » دﻧﯿﺎ ﺧﯚر« ﯾﺎن ﻟﻪﺳﻪروهﯾﯽ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪﮐﺎﻧﯿﺎن داﻧﺎﺑﻮو .ھﻪروهھﺎ ،ﺑﯚ ﻧﺎردﻧﻪدهرهوهی
ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﯾﺎرﻣﻪﺗﯿﯽ ﺑﻪ ڕێﮑﺨﺮاوه ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازهﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ھﻪوڵﯿﺎن دهدا.
ﮐﺎرﺑﻪدهﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺟﻤﮫﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﭘێﺪاﮔﺮ ﺑﻮون ،ﻟﻪ ﺳﻪﻗﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﻪھﻪر
ﺷێﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺑﯚﯾﺎن ﺑﻠﻮێ و ﮐﺎرﯾﮕﻪری ھەﻣەﻻﯾەﻧەﯾﺎﻧﺎن ھﻪﺑێ .ﺑﯚ ﺋﻪوﻣﻪﺑﻪﺳﺘﻪ ﺑﯚ ﺑﻪدهﺳﺘﻪوهﮔﺮﺗﻨﯽ
ﭘﯚﺳﺘﻪ ﺳﻪرهﯾﻪﮐﯿﯿﻪﮐﺎن ھﻪوڵﯿﺎن دهدا .ﻟﻪ ھﻪڵﺒﮋاردﻧﯽ ﻣﻪﺟﻠﯿﺴﯽ ﺧﯿﺒﺮهﮔﺎﻧﯽ)ﺧﯚﺑﺮهﮔﺎن( ﯾﺎﺳﺎی
ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ -ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟێﮕەی ﻣﻪﺟﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺋﻪﺳﯿﺴﺎن دهﻧﺮا -ﮐﻪ ﯾﻪﮐﻪم ھﻪڵﺒﮋادﻧﯽ دهﺳﻪﺗﯽ ﻧﻮێ ﺑﻮو؛
ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺟﻤﮫﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻧﯿﮫﺰهﺗﯽ ﺋﺎزادی ،ﻣﻮﺟﺎھﺪﯾﻨﯽ ﺧﻪڵﻖ ،ﭼﻪپ و ﻣﯿﻠﻠﯽ
ﮔﻪراﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪزھﻪﺑﯽ ﻟﻪ ﺗﺎران و ﺷﺎرهﮔﻪورهﮐﺎن دهﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد .ھﻪرﭼﻪﻧﺪ ﻟﻪ ﯾﻪﮐﻪم ﮐێﺸﻪی ﺋﻪو
ﺣﯿﺰﺑﻪ ﻟﻪ ﮔﻪڵ دهوڵﻪﺗﯽ ﮐﺎﺗﯽ م .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻟﻪﺳﻪر دهﺳﻪت ﻟﻪ ﺋﺎرادا ﺑﻮو .ﺑﻪم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺋﺎ .ﺧﻮﻣﻪﯾﻨﯽ
ﮐﻮﺗﺒﻮوی دەﺑێ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟﻪ دهوڵﻪﺗﯽ ﮐﺎﺗﯽ ﺑﮑﺮێ ،ﺋﻪو ﺣﯿﺰﺑﻪ ﻧﺎﮐﯚﮐﯽﯾﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷێﻮهی ﺋﺎﺷﮑﺮا
ﺑﺎس ﻧﻪﮐﺮد .ﺟﻪﻻل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻟﻪو ﭘێﻮهﻧﺪیﯾﻪ دا دهڵێ :ﻟﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی ﺑﺎزرﮔﺎندا ،ڕادهی ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ
ﺣﯿﺰب زۆر ﮐﻪم رهﻧﮕﻪ و ﺗﻪﻧﯿﺎ ﻟﻪ وهزارهﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧێﻮﺧﯚ -ھﺎﺷﻤﯽ رهﻓﺴﻪﻧﺠﺎﻧﯽ ،-دﯾﻔﺎع  -ﺳﻪﯾﺪ ﻋﻪﻟﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪﯾﯽ -و ﭘﻪروهردهوﻓێﺮﮐﺮدن – ﻣﺤﻪﻣﻤﻪد ﺟﻪواد ﺑﺎھﻮﻧﻪر ،-ﭘﻠﻪی ﺟێﮕﺮﯾﺎن ھﻪﺑﻮو(٣) .
ڕێﻔڕاﻧﺪۆم )ڕاﭘﺮﺳﯽ(
ﻟﻪ ڕۆژاﻧﯽ  ١٠و  ١١ی ﺧﺎﮐﻪﻟێﻮهی  (١٩٧٩) ١٣٥٨دا ،ﺑﯚ ﺳﯿﺴﺘێﻤﯽ دهﺳﻪﺗﯽ ﻧﯚێ ﻟﻪ ﺋێﺮاندا،
ڕاﭘﺮﺳێﮏ ﺋﻪﻧﺠﺎم درا .ﺋﺎ .ﺧﻮﻣﻪﯾﻨﯽ و ھﺎوﺑﯿﺮاﻧﯽ »ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﯾﻪک وﺷﻪ زﯾﺎد و ﻧﻪ ﯾﻪک
وﺷﻪ ﮐﻪم«ﯾﺎن ﮐﺮده ڕۆژهﭬﯽ ڕێﻔڕاﻧﺪۆم .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪﮐﻪ ﺟﯚرێﮏ ڕێﮑﺨﺮاﺑﻮو ﮐﻪ ﻟﻪﻧێﻮان ﮐﯚﻣﺎری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ڕێﮋﯾﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﻪﺗﯽ دهﺑﻮو ،ﯾﻪﮐﯿﺎن ھﻪڵﺒﮋێﺮدرێ .زۆرﺑﻪی ﺧﻪڵﮑﺎﻧﯽ ﺋێﺮان دهﻧﮕﯽ ﺋﻪرێﻨﯽ
ﯾﺎن دا ،ﺑﻪو ڕاﭘﺮﺳﯽ ﯾﻪ.
ﺑﻪم ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﻪڵﮑێﮑﯽ ﮐﻪم ﺑﻪﺷﺪارایﯾﺎن ﺗێﺪا ﮐﺮد .ﻟﻪﺑﻪر ﺋﻪوهی ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﺷێﺦ ﻋێﺰهدﯾﻦ
ﺣﻮﺳێﻨﯽ -ﯾﻪﮐێﮏ ﻟﻪ ڕێﺒﻪر ﺑﻪرﺟﻪﺳﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣﯿﻠﻠﯽ – ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋﻪو ﮐﺎت ،-ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
)ﺋــێــﺮان( ،ﮐﯚﻣﻪﻟﻪی رێﮕﺎی رزﮔــﺎری زهﺣﻤﻪﺗﮑێﺸﺎن -ﮐﻪ ﭘﺎﺷﺎن ﺑﻮو ﺑﻪ ﮐﯚﻣﻪڵﻪی ﺷﻮڕﺷﮕێڕی
زهﺣﻤﻪﺗﮑێﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋێﺮان -و زۆرﺑﻪی ﺧەڵﮏ ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دهﻧﮕﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻣﯽ-
ﻧێﻮهرۆک ﻧﺎڕوون -ﻧﻪدا.
ﺋەو ھەڵﻮێﺴﺘەی ﺧەڵﮑﯽ ﮐــﻮرد ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﻧﯿﺰاﻣﯽ ﻧﻮێﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە رەوﺗﯽ
ﺑەرەوﭘێﺸﭽﻮون و ﺋﯿﺪارﮐﺮدندا ،زوو ﺧﯚی دەرﺧﺴﺖ .ﮐەﻣﺘﺮ ﻟە دوو ﺳﺎڵ دواﺗﺮ ،ﯾەﮐەم ﺳەرﮐﯚﻣﺎری
ھەڵﺒﮋﯾﺮاوی رێﮕە ﭘێﺪراو ،ﮐە ھێﻤﺎﯾەﮐﯽ زۆر ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺑەﺷﯽ ﺟﻤﮫﻮورﯾەﺗﯽ ﻧﯿﺰام ﺑﻮو و ﺑەدەﻧﮕﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧەڵﮑﺎﻧﯽ ﺑەراﯾﯽ ﻟە ﺋێﺮاندا ھەڵﺒﮋێﺮدراﺑﻮو ،ﻟەﺳەر دەﺳەت ﻻدرا و ﺑﻮوﻧﯿﺸﯽ ﻗﺒﻮوڵ ﻧەﮐﺮا.
ﺑﻨﯽ ﺳەدری ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮو ،ﺋێﺮان ﺑە ﺟێ ﺑێڵێ و ﻧﯿﺸﺘەﺟێﯽ ﻓەڕاﻧﺴە ﺑێ.
ﺳەرﭼﺎوەﮐﺎن
 -١ﺳﺎﯾﺖ ﺷﮫﺪای ھﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ
 -٢ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ زﻧﺪی ،ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ ،ﺗﮫﺮان  ،١٣٦٠ﺻﻔﺤﺎت٨١ -٨٦
 -٣وﺗﺎری »ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب«

ژﻣﺎره٧٠٣ :

٩

١٥ی ﺑﺎﻧەﻣەڕی ٥ _ ١٣٩٦ی ﻣﺎی ٢٠١٧

ﻣﯿﻮاﻧﯽ ﺋەﻣﺠﺎرەی ﮐﯚﺷﮑﯽ ﺋێﻠﯿﺰە
ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــﯽ
ﺳــەرﮐــﯚﻣــﺎرﯾــﯽ
ﻓـــــــەڕەﻧـــــــﺴـــــــﺎ
ھـــــەﻣـــــﯿـــــﺸـــــە
ﺑــەﮔــﺮﻧــﮕــﯽﯾــەﮐــﯽ
ﺋﺎزاد ﻣﺴﺘﯚﻓﯽ
زۆرەوە ﺳــەﯾــﺮ
دەﮐﺮێﺖ ﭼﻮﻧﮑە ﺋەم وﺗــە ﻧﺎوەﻧﺪی ﺑڕﯾﺎری
ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﯾەﮐێﺘﯿﯽ ﺋــەورووﭘــﺎﯾــە .ﺗﺎﮐە وﺗﯽ
ﺋەم ﯾەﮐێﺘﯽﯾەﯾە ﮐە ﺧﺎوەﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﭬﯿﺘﯚﯾە و
ﺑەھﯚی ﭘێﮕە ژێﺌﯚﭘﯚﻟﯚﺗﯿﮑﯽﯾەﮐەﯾەوە ڕۆڵﯽ
ﮔﺮﻧﮓ ﻟــە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺋــﻮرووﭘــﺎدا دەﺑﯿﻨێﺖ و
ھەروەھﺎ ﺋەوەی ﺑﯚ ﻧەﺗەوەی ﮐﻮردﯾﺶ ﮔﺮﯾﻨﮕە
 ،ﺋــەم وﺗ ــە ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧێﮑﯽ ﺑەھێﺰی ﺧەﺑﺎﺗﯽ
ﺋﺎزادﯾﺨﻮازاﻧەی ﻧەﺗەوەی ﮐﻮردە ﮐە ﺑﻨﺎﺧەی
ﺋەم دۆﺳﺘﺎﯾەﺗﯽﯾە ،دەﮔەڕێﺘەوە ﺑﯚ ﭘێﻮەﻧﺪی
ﺷەھﯿﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو ﻟــە ﮔــەڵ ﺳــەرۆکﮐــﯚﻣــﺎری
ﮐﯚﭼﮑﺮدووی ﻓەڕاﻧﺴە ،ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﯿﺘﺮان.
ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺋەﻣﺠﺎرەی ﺳەرﮐﯚﻣﺎرﯾﯽ
ﻓەڕەﻧﺴﺎ ،ﯾﺎﻧﺰە ﭘﺎڵێﻮراو ﺑەﺷﺪار ﺑﻮون ﮐە ﭘێﻨﺞ
ﮐەﺳﯽ ﺳەرەﮐﯽﯾﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە-١ :ﺋێﻤﺎﻧﯚﺋێﻞ
ﻣەﮐﺮۆن ،ﺳەرۆﮐﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑەرەوﭘێﺶ-٢ .ﺑﻨﻮا
ﺋــﺎﻣــﻮن ،ﭘــﺎڵــێــﻮراوی ﺣــﺰﺑــﯽ ﺳﯚﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ.
-٣ﻣﺎرﯾەن ﻟﯚﭘەن ،ﺳەرۆﮐﯽ ﺑەرەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
-٤ژان ﻟـ ــﻮک ﻣ ــﻼﻧ ــﺸ ــﯚن ،داﻣـــەزرێـــﻨـــەری
ﺑﺰووﺗﻨەوەی ﻓەڕەﻧﺴﺎی ﺧﯚڕاﮔﺮ-٥ .ﻓڕاﻧﺴﻮا
ﻓﯿﯚن ،ﭘﺎڵێﻮراوی ﺣﺰﺑﯽ ﮐﯚﻣﺎرﯾﺨﻮازان .ﺋەم
ﭘێﻨﺞ ﮐەﺳە ﺑێﺠﮕە ﺋﺎﻣﻮن ﻟە ڕاﭘﺮﺳﯿﯿەﮐﺎﻧﺪا
ﻟە ﺳەدا ﺑﯿﺴﺖ ھەﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘێﻨﺠﯿﺎن ﺗﯚﻣﺎر
ﮐﺮدﺑﻮو ﺑــەم ﻟە ڕۆژی ٢٣ی ﺋﺎورﯾﻞ ﺋەوە
ﻣەﮐﺮۆن و ﻟﯚﭘەن ﺑﻮون ﮐە ﺗﻮاﻧﯿﺎن ﻟە ﻧێﻮان
ﺋەو ﯾﺎزدە ﮐەﺳەدا ﺧﯚ ﺑﮕەﯾەﻧﻨە ﺧﻮﻟﯽ دووەم
ﺑﯚ ﯾەﮐﻼﯾﯿﺒﻮوﻧەوەی ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺳەرﮐﯚﻣﺎری.
ﭼﺎودێﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓەڕەﻧﺴﺎ ھەﻧﺪێ ﺟﺎر
دەﺳﺘەواژەی »ﮐﯚﻣﺎری ﺷەﺷەم« ﺑەﻣەﺑەﺳﺘﯽ
ﮔﺮﻧﮕﯽﭘێﺪان ﺑەم ﺧﻮﻟەی ھەڵﺒﮋاردن ﺑەﮐﺎر دێﻨﻦ
ﭼﻮﻧﮑە ھەڵﺒﮋاردﻧێﮑە ﺳەرﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﺘﺎ ﺧﯚی
دووﺑﺎرە ﻧەﭘﺎوﺗﻮوە و ﻟە ﻧێﻮ ﺑەرﺑﮋێﺮەﮐﺎندا
ﻧﯿە .ﭘﺎش ﺷەﺳﺖ ﺳﺎڵ ﮐەﺳێﮑﯽ وەﮐﻮ ﻣەﮐﺮۆن
ﻟە ﺳەرووی ڕاﭘﺮﺳﯽﯾەﮐﺎﻧەوەﯾە ﮐە ﺧﯚی ﻟە
ڕاﺳﺖ و ﭼەﭘﺪا ﻧﺎﺑﯿﻨێﺘەوە ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ
ﺋﻮرووﭘﺎ ﻧەﻣﺎوە و ڕاﺳﺘﯽ ﺗﻮﻧﺪڕەوﯾﺶ ھەﻣﺎن
ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧەوە ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ
دووﺑﺎرە دەﮐﺎﺗەوە ،ﺋﺎﺑﻮوری ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ
ﺑە ھەوڵێﮑﯽ ﺟﯿﺪدیﯾە و ﺑﺎﺳﯽ ﭘەﻧﺎﺧﻮازان و
ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ ﻣﺎﻣەڵەﮐﺮدن ﻟەﮔەڵ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻟە ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺑەﺳەر وﺗﺎﻧﯽ ﺗﺮی
ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ دادەﻧێﺖ و ﺧﺎڵﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧێﻮدەوڵەﺗﯿﺶ ﮐــە ﺋﺎﯾﺎ ﻓەڕەﻧﺴﺎ
ﻟەﮔەڵ ﺑەرەی ڕۆژﺋﺎوا و ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ دژی ڕووﺳﯿﺎ
ﻟە ڕۆژھــەﺗــﯽ ﻧێﻮەڕاﺳﺖ ﺑەﺗﺎﯾﺒەت دۆﺧﯽ
ﺳﻮورﯾﺎ چ ھەڵﻮێﺴﺘێﮑﯽ دەﺑێﺖ؟ﻟەم ھەڵﺒﮋاردﻧە
دﯾﺎری دەﮐﺮێﺖ.
ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﻟە ﻧێﻮان ﻟﯿﺒﺮاڵ و ڕاﺳﺘﯽ ﺗﻮﻧﺪڕەودا
ﻟــە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﮔــﯚڕەﭘــﺎﻧــﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓەڕەﻧﺴﺎ
ﺧــﯚی ﺑــﯚ ﺋ ــەوە ﺋــﺎﻣــﺎدە دەﮐـــﺮد ﮐــە ﻓڕاﻧﺴﻮا
ﻓــﯿــﯚن-ی ﮐﯚﻣﺎرﯾﺨﻮاز ﺑﺒێﺘە ﺳــەرﮐــﯚﻣــﺎر و
ﺑەﭘێﯽ ڕاﭘــﺮﺳــﯽﯾــەﮐــﺎن ﻟــەﺳــەرووی ھەﻣﻮو

ﻟــە ﺋــێــﺮاﻧــﯽ ژێــﺮ
دەﺳەﺗﯽ ﮐﯚﻣﺎری
ﺋـــﯿـــﺴـــﻼﻣـــﯽدا ١١
دەورە ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ
ﺳــەرۆک ﮐﯚﻣﺎری،
دەورە
١٠
ھــــەڵــــﺒــــﮋاردﻧــــﯽ
ﻋەﻟﯽ ﺑﺪاﻏﯽ
ﻣــــەﺟــــﻠــــﯿــــﺲ٣ ،
دەورە ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ
ﺷـــﻮوڕای ﺷــﺎرو ﮔــﻮﻧــﺪەﮐــﺎنو ﭼەﻧﺪ دەورە
ھەڵﺒﮋاردن ﺑﯚ ﭼەﻧﺪ ﺋﯚڕﮔﺎﻧﯿﺰﻣێﮑﯽ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯿﯽ
وەک »ﻣەﺟﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮﺑﺮەﮔﺎﻧﯽ رێﺒەری« ﮐﺮاوە،
ﺑەم دەﮐﺮێ ﺑڵێﯿﻦ ﺑەﭘێﯽ ﺋەو ﭘێﻮداﻧﮕە ﮐﯚﻣﺎری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋــێــﺮان ﻧﯿﺰاﻣێﮑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑە؟
ﻟــە ﺟــێدا ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــەﮐــﺎن ﻟــە ﺋــێــﺮان ﺋــﺎزادو
دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑەڕێﻮەدەﭼﻦ؟ ﺑێﮔﻮﻣﺎن ﻧﺎ .ﭼﻮﻧﮑە
ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮاندا ﺋەﺳڵێﮑﯽ ﺑﻨەڕەﺗﯽ
وﻧە ،ﺋەوﯾﺶ ﺋەوەی ﮐەﺳێﮏ ﮐە ھەڵﺪەﺑﮋێﺮێ
ﺧﯚی ﻣﺎﻓﯽ ھەڵﺒﮋێﺮاﻧﯽ ﻧﯿﯿە.
ﺋـ ــەوەی ﮐــە ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــەﮐــﺎن ﻟــە ﺋــێــﺮاندا
ﻣﻮھەﻧﺪﯾﺴﯽ دەﮐــﺮێــﻦ ،ﺋــەوەی ﮐە ﺷــﻮوڕای
ﭼ ــﺎوەدێ ــﺮی ﺳــەر ﺑــە وەزارەﺗـــــﯽ ﻧێﻮﺧﯚ و
ﺷــﻮوڕای ﻧﯿﮕﺎﺑﺎن ﺑەھﯚی ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ »ﻧﻈﺎرت
ﺋﯿﺴﺘﺼﻮاﺑﯽ« ﭘــﺎڵــێــﻮراوەﮐــﺎن ﻟــە ﺑێﮋﻧﮓ
دەدەن ،ﺋــەوەی ﮐە ﺳﻨﺪووﻗەﮐﺎﻧﯽ دەﻧﮕﺪان
ﻟــە ﺋــێــﺮان ﺑــە ﺗــﺎﯾــﺒــەت ﻟــە ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــەﮐــﺎﻧــﯽ
ﺳــەرۆکﮐــﯚﻣــﺎریدا ﺑﯚ ﺧﻮﮔﻮﻧﺠﺎﻧﺪن ﻟەﮔەڵ

ﭘﺎڵێﻮراوەﮐﺎﻧەوە ﺑﻮو ﺑەم ﻟەﻧﺎﮐﺎو دۆﺳﯿەﯾەک
ﻟەو دراﯾە ﻣەﺣﮑەﻣە و ﺑێ ﺋەوەی ﺋﺎﮐﺎﻣەﮐەی
دﯾﺎر ﺑێﺖ ﻣﯿﺪﯾﺎی ﻟێ ﺋﺎﮔﺎدار ﮐﺮاﯾەوە و ﻟەم
ﺑەرەﺑەری ھەڵﺒﮋاردﻧەدا ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻧەرێﻨﯽ
ﻟەﺳەر ﻻﯾەﻧﮕﺮﯾﯽ ﻟە ﻓﯿﯚن داﻧﺎ و ڕێﮕەی ﺑﯚ
ﻣەﮐﺮۆن و ﻟﯚﭘەن ﺧﯚﺷﮑﺮد.
ﻣەﮐﺮۆن Emmanuel Jean-Michel ،Frederic Macronﻟەداﯾﮑﺒﻮوی -١٢-٢١
 ١٩٧٧ﻣﺎﺳﺘەری ﻓەﻟﺴەﻓەی ھەﯾە و ﺳﺎڵﯽ
 ٢٠٠٤ﻟە ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧەی ﺑەرزی ﺋﯿﺪارە و ﺋەﻋﻤﺎﻟﯽ
دەوڵــەﺗــﯽ ،ﮐــە زۆرﺑـــەی ﺳــﯿــﺎﺳــەﺗــﻤــەداران و
ﮐ ــﺎرﮔ ــﻮزاراﻧ ــﯽ وت ﻟـــەوێ ﺧــﻮێــﻨــﺪووﯾــﺎﻧــە،
ﺧــﻮێــﻨــﺪﻧــﯽ ﺗــــەواو ﮐـــــﺮدووە و ﭼ ــﺎوەدێ ــﺮ و
ﺳەرﻣﺎﯾەﮔﻮزاری ﺑﺎﻧﮑێﮏ ﺑﻮوە .ﻟە ﺳﺎڵﯽ ٢٠٠٦
ھەﺗﺎ  ٢٠٠٩ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﯚﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮوە و
ﻟە  ٢٠١٤ھەﺗﺎ  ٢٠١٦وەزﯾﺮی ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﻮوە و
ﭘﺎﺷﺎن ﺧﯚی ﺣﺰﺑێﮑﯽ داﻧﺎوە و ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺎرﯾﯽ ﺑﯚ
ﭘﺎوێﺮاوﯾﯽ ﺳەرﮐﯚﻣﺎرﯾﯽ وﺗەﮐەی ﮐﺮدووە.
ﻧﺎوﺑﺮاو ھەرﭼەﻧﺪ ﺋەوﮐﺎﺗەی ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﺣﺰﺑﯽ
ﺳﯚﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑــﻮوە ﻟەﮔەڵ ﮐﯚﺗﻠەی »ڕێﮕەی
ﺳێﮫەم« ﺑــﻮو ﺑــەم ﭼــﺎودێــﺮاﻧــﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
ﺋــەورووﭘــﺎ ،ﻣــەﮐــﺮۆن ﺑــە ﮐەﺳێﮑﯽ ﺳﯚﺳﯿﺎل
ﻟﯿﺒﺮاڵ و ھەﻧﺪێﮑﯿﺶ ﺑە ﺳﯚﺳﯿﺎل دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ
وەﺳﻒ دەﮐەن .ﺧﯚﯾﺸﯽ ﻟە دﯾﻤﺎﻧەﯾەﮐﯽ ﻟﯚﻣﯚﻧﺪ
ﻟــە ﺳــﺎڵــﯽ  ٢٠١٥ﺧــﯚی ﺑــە ﮐەﺳێﮑﯽ ﻟﯿﺒﺮاڵ
ﭘێﻨﺎﺳە دەﮐﺎت و ﻟە ﮔﻮﺗﺎرەﮐﺎﻧﯿﺪا ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯽ ﻟە
ﺑﺎزاڕی ﺋﺎزاد دەﮐﺎت.
ﻣەﮐﺮۆن ھەر ﺑەوﺟﯚرەی ﮐە ﻟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
ﺋﺎﺑﻮورﯾﺪا ﺷەﻓﺎﻓە ﻟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ دەرەوەﺷــﺪا
زۆر ڕاﺷــﮑــﺎواﻧــە ڕای ﺧــﯚی دەردەﺑــڕێــﺖ و
ﻟــە ﻓــێــﻮرﯾــەی  ٢٠١٧ﻟــە دﯾﻤﺎﻧەﯾەﮐﯽ ﻟەﮔەڵ
دەﯾﻠﯽ ﺗێﻠێﮕﺮاف ﺳــەﺑــﺎرەت ﺑە ﺋێﺴﺘێﻌﻤﺎری
ﺋەﻟﺠەزاﯾەر ﺑەدەﺳﺖ ﻓەڕەﻧﺴﺎوە ﺑە »ﺟﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ
دژی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ« ﻧﺎﺳﺎﻧﺪ و ﺋﯿﺪاﻧەی ﮐﺮد و
ﻟە ﭘڕوﭘﺎﮔەﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧﯿﺸﺪا ﻟە ﺋﺎوررﯾﻠﯽ
 ٢٠١٧ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﺳﻮورﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﺧﯚی
ﺑــﯚ دەﺳــﺘــێــﻮەرداﻧــﯽ ﺳــەرﺑــﺎزﯾــﯽ ڕاﮔــەﯾــﺎﻧــﺪ.
دەرﺑـــﺎرەی ﻣــﺎﻧــەوەی ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ
ﺋﻮورووﭘﺎ ﺑەھﯿﭻ ﺷێﻮەﯾەک رازی ﻧﯿﯿە ﻟەﺑﺎرەی
ﭼﻮوﻧەدەری ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﻟەو ﯾەﮐﯿەﺗﯽﯾە.ﺋێﻤﺎﻧﯚﺋێﻞ
ﻣەﮐﺮۆن ﮐە ﮐﻮڕی داﯾﮏ و ﺑﺎوﮐێﮑﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑە
ﺑە دروﺷﻤﯽ »ﻓەڕەﻧﺴﺎ دەﺑــێ ﺑﯚ ھەﻣﻮوان
ھەﻟﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻦ ﺑێﺖ« ھﺎﺗە ﻧێﻮ ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ
ھەڵﺒﮋاردﻧەوە و ﭘﻼﻧﯽ ﺳەرﮐﯚﻣﺎرﯾﯽ ﺧﯚی ﺑە
»ﭘﻼﻧێﮏ ﺑﯚ دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﻓەڕەﻧﺴﺎی ﻧﻮێ«
ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪ.
ﻣﺎرﯾەن ﻟﯚﭘەن Marion Anne Perrine Le Penﻟەداﯾﮑﺒﻮوی  ،١٩٦٨-٨-٥ﭘﺎڵێﻮراوی
ﺣﺰﺑﯽ ڕاﺳﺘﯽ ﺗﻮﻧﺪڕەوی »ﺑەرەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ«
ﯾﺎﺳﺎی ﺧﻮێﻨﺪوە و ﻟە ﺗەﻣەﻧﯽ  ١٨ﺳﺎڵﯽﯾەوە
ﺋــەﻧــﺪاﻣــﯽ ﺣــﺰﺑــەﮐــەی ﺑــﺎوﮐــﯽ واﺗـ ــە ﺑـــەرەی
ﻧەﺗەوەﯾﯽﯾە و ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١١ﻟەﺟێﯽ ﺑﺎوﮐﯽ
داﻧﯿﺸﺖ .ﻧﺎوﺑﺮاو ﻟە ﺳﺎڵﯽ ٢٠٠٤ەوە ﻧﻮێﻨەری
ﭘــﺎرﻟــەﻣــﺎﻧــﯽ ﺋــﻮرووﭘــﺎﯾــە .ژان ﻣ ــﺎری ﻟﯚﭘەﻧﯽ
ﺑﺎوﮐﯽ ،ﻟە ﺳﺎڵﯽ ١٩٧٤ەوە ھەﺗﺎ  ٢٠٠٧ﭘێﻨﺞ
ﺟﺎر ﭘﺎڵێﻮراوی ﺳەرﮐﯚﻣﺎری ﺑﻮوە و دەﻧﮕﯽ
ﻧەھێﻨﺎﺑﯚوە ﺋﯿﺘﺮ ﺋــەم ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرﯾەﺗﯽﯾەی

ﺑـــە ﮐــﭽــەﮐــەی دا .ھ ــەڵ ــﺒ ــﮋاردﻧ ــﯽ ٢٠١٧ی
ﺳــەرﮐــﯚﻣــﺎرﯾــﯽ ﻓــەڕەﻧــﺴــﺎ ،ﺳێﮫەم ﺟ ــﺎرە ﮐە
ﻣﺎرﯾەن ﻟﯚﭘەن ﺑەﺷﺪارە و ﺋــەوەی ﻧﺎوﺑﺮاوی
ﺟﯿﺎواز ﻟە ﭘﺎڵێﻮراواﻧﯿﺘﺮ ،ﻧﻮاﻧﺪووە؛ﺑﯿﺮوڕای
ڕاﺳﺘﯽ ﺗﻮﻧﺪڕەواﻧەﯾەﺗﯽ.
ﻣــﺎرﯾــەن ﻟﯚﭘەن ﻟە ﮐەﻣﭙەﯾﻨێﮑﯽ ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽ
ﺣﺰﺑەﮐەﯾﺪا ﻟە  ٢٠١٠-١٢-١٠ﻟە ﺷﺎری ﻟﯿﯚن،
ﻧﻮێﮋﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧﺎن ﻟــە ﺷەﻗﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ
ﻓەڕەﻧﺴﺎی ﺑە داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ وﺗەﮐەی ﻟە ﺟەﻧﮕﯽ
ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯽ دووەم ﺑــەدەﺳــﺖ ﺋەڵﻤﺎﻧﯽﯾەﮐﺎن
ﺷﻮﺑﮫﺎﻧﺪ .ﺋەم وﺗەﯾەی ﻧﺎوﺑﺮاو ھەم ﮐێﺸەی
ﻟــە ﻧــێــﻮان ﺳﯿﺎﺳەﺗﻤەدارەﮐﺎن و ھەﻣﯿﺶ ﻟە
ﻧێﻮ ﻧﺎوەﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ و ﮔﺮووﭘەﮐﺎﻧﯽ
ﺋــﯿــﺴــﻼﻣــﯽ ﻧ ــﺎﯾ ــەوە و ﭘــﺎﺷــﺎﻧــﯿــﺶ ﻟــە دادﮔـــە
ﻣەﺣﮑﻮوم ﮐﺮا .ﻟﯚﭘەن ﮐە ﻧﺎﯾﺸﺎرێﺘەوە ﻟەﮔەڵ
ﻣﺴﮑﯚ و ﺧــﺎوەﻧــﯽ ﮐﯚﺷﮑﯽ ﮐﺮێﻤﻠﯿﻦ واﺗــە
ﭬێﻼدﯾﻤێﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻧﺰﯾﮑە ﻟە دﯾﻤﺎﻧەﯾەﮐﯽ ﻟەﮔەڵ
ﺗەﻟەﻓﺰﯾﯚﻧﯽ راﺷ ــﺎﺗ ــﻮدەی ﻟــە ٢٠١٥-٦-٢٩
دەرﺑــــﺎرەی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ دەرەوەی ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ
ﺋﻮرووﭘﺎ وﺗﯽ» :ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ ﮐﯚﻧﺘڕۆڵﯽ
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ دەرەوەی ﺧﯚی ﺑەﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻟــەدەﺳــﺖ داوە ...ﺋێﻤە ﻟــە ژێــﺮ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ
واﺷﻨﮕﺘﯚن ﺗﻮوﺷﯽ ھەڵەی ﮔەورە ﺑﻮوﯾﻦ ﮐە
ﺧﺮاﭘﺘﺮﯾﻨەﮐەی ﺳﻮورﯾﺎ ﺑﻮو« .ﺋەو دەرﺑﺎرەی
دۆﺧـــﯽ ﺳــﻮورﯾــﺎ ﻻﯾــەﻧــﮕــﺮﯾــﯽ ڕووﺳــﯿــﺎﯾــە و
دەرﺑــــــﺎرەی ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯿﺶ ڕای واﯾـــە ﮐە
دەﺑــێ ﺳــەرﺑــﺎزەﮐــﺎﻧــﯽ ﻓەڕەﻧﺴﯽ ﺑﮑﺸێﻨەوە.
ھەروەھﺎ ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﺋەوە دەﮐﺎت ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺘە
ﺳــﻨــﻮورەﮐــﺎﻧــﯽ ﻓــەڕەﻧــﺴــﺎ داﺑــﻨــﺮێــﺘــەوە و ﻟە
ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺋەورووﭘﺎ و ﯾﯚرۆش ﺟﯿﺎ ﺑێﺘەوە.
ﮐــﯚﭼــﺒــەران و ﺗ ــﻮﻧ ــﺪڕەوﯾ ــﯽ ﺋــﯿــﺴــﻼﻣــﯽ و
ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﻓەڕەﻧﺴﺎ
ﮐﺎر ،ﺗەﻧﺎھﯽ و ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﺒﻮون ﻟە ﺗەوەرەﮐﺎﻧﯽ
ھ ــﺎوﺑ ــەﺷ ــﯽ ﭘ ــڕوﭘ ــﺎﮔ ــەﻧ ــﺪەی ﭘ ــﺎڵ ــێ ــﻮراواﻧ ــﯽ
ﺳەرﮐﯚﻣﺎرﯾﯽ ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﺑــﻮون ﺑــەم ﺋــەوەی
زﯾ ــﺎﺗ ــﺮ زەق ﺑـــﻮو و ﻣــﯿــﺪﯾــﺎﮐــﺎﻧــﯽ ﺑــەﺧــﯚوە
ﺳــەرﻗــﺎڵ ﮐــﺮدﺑــﻮو ﺑﺎﺳﯽ ﺋــەو ﮐﯚﭼﺒەراﻧەﯾە
ﮐــە ﺑــﯚ وەرﮔــﺮﺗــﻨــﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﯽ ڕوو ﻟە
ﻓەڕەﻧﺴﺎ دەﮐەن .ﺑەﭘێﯽ دەﺳﺘﻮوری ﻓەڕەﻧﺴﺎ
دووﭼﺎوەﮔﯽ ﺑەھﯚی ﻧەژاد و ﺋﺎﯾﯿﻦ ھەروەھﺎ
ﺳەرژﻣێﺮﯾﯽ ﺣەﺷﯿﻤەﺗﯽ وت ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی
ﻧەژاد و ﺋﺎﯾﯿﻨەوە ﻗەدەﻏەﯾە.
ﭘﺎش ھێﺮﺷﯽ ﺗﯿﺮۆرﯾﺴﺘﯽ »ﺷﺎرﻟﯽ ﺋێﺒﺪۆ«
و ﺗﯿﺮۆری ﺣــەوت ڕۆژﻧــﺎﻣــەﻧــﻮوس ﺑەدەﺳﺖ
ﺋــەو ﺗﯿﺮۆرﯾﺴﺘﺎﻧەی ﮐە ڕەﭼەڵەﮐﯽ ﻋەرەﺑﯽ
ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧﯿﺎن ھەﺑﻮو  ،ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮐﯚﭼﺒەران ﯾﺎن
ﺋــەو ھﺎووﺗﯿﯿﺎﻧەی ﮐە ڕەﭼەڵەﮐﯽ وﺗﺎﻧﯽ
ﺗــﺮﯾــﺎن ھەﯾە ﯾەﮐێﮏ ﻟــە ﺑﺎﺳﮕەﻟﯽ ﺳەرەﮐﯽ
ﭘــڕوﭘــﺎﮔــەﻧــﺪەی ﭘــﺎڵــێــﻮاراواﻧــﯽ ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــە،
ﮐــە دەﯾ ــﺎﻧ ــەوێ ﺳــەرﻧــﺠــﯽ دەﻧــﮕــﺪەر ﺑــﯚ ﻻی
ﺧﯚﯾﺎن ڕاﺑﮑێﺸﻦ ﺑەم ﺋەم ﺳەرﻧﺠڕاﮐﯿﺸﺎﻧﯽ
دەﻧـــﮕـــﺪەرە ﺑــەﺷــێــﻮازی ﺟــــﯚراوﺟــــﯚرە .ﺑﯚ
ﻧﻤﻮوﻧە ﭘﺎڵێﻮاراوێﮏ دەڵێﺖ ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐەڵﮏ
ﻟەو ﮐﯚﭼﺒەراﻧە وەرﺑﮕﯿﺮێﺖ و ﭘﺎڵێﻮراوێﮑﯿﺶ
دەڵێﺖ ھــەر ﻧﺎﺑێ ڕێﮕەی وﺗــﯿــﺎن ﭘێ ﺑﺪرێ
و ﺋەوەﺷﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧەوە و ژﯾﺎﻧﯽ ھەﯾە ،ﻟێﯽ
ﺑﺴەﻧﺪرێﺘەوە .ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﺑەھﯚی ﺋەوەی ھەﻧﺪێ

وﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ وەﮐﻮ ﺋەﻟﺠەزاﺋﯿﺮ و ﻣەراﮐﺶ
و ..ﭘێﺸﺘﺮ ژێــﺮدەﺳــﺘــەی ﺑــﻮون و ھەﻧﻮوﮐە
ﺳەﻓەری ﺋەو وﺗە ﻋەرەﺑﯽ -ﺋەﻓﺮﯾﻘﯿﺎﻧە ﺑﯚ
ﻓــەڕەﻧــﺴــﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧەﮔﺮﻓﺘێﮑە ﮐــە ڕووﺑــــەڕووی
ﺑــﻮوەﺗــەوە و ﺑەﭘێﯽ ھــەﻧــﺪێ ﺋــﺎﻣــﺎر ﻟــەﺳــەدا
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘێﻨﺠﯽ داﻧﯿﺸﺘﻮواﻧﯽ ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﻟەﺧﯚ
دەﮔﺮن و ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی و ھەروەھﺎ ڕووداوﮔەﻟﯽ
ﺗﯿﺮۆرﯾﺴﺘﯿﺶ ﭘﺘﺮ ﻟە ﺋەﺳﺘﯚی ﺋەواﻧە.
ﻟە ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﭘڕوﭘﺎﮔەﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ھەڵﺒﮋاردن
ﺑ ــﺎﺳ ــﯽ ﺋـــــەوە دەﮐـ ــﺮێـ ــﺖ ﮐـــە ﺑـــەھـــﯚی ﺋــەو
ﻧﺎﻓەڕەﻧﺴﯿﺎﻧەوەﯾە ﮐــە ﺑێﮑﺎری ھەﯾە ﺑــەم
ﺑﺎﺳﯽ ﺋەوە ﻧﺎﮐﺮێﺖ ﮐە ﺋەو ﮐﺎرە ﺳەﺧﺘەی ﺋەو
ﺑەﺷەی ﺣەﺷﯿﻤەﺗﯽ ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﺧﯚی ﻟێ دەدات،
ﻓەڕەﻧﺴﯿﯿەﮐﺎن ﺧــﯚی ﻟێ ﻧــﺎدەن و ھەروەھﺎ
ھــەﻧــﺪێ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی زەﺑــەﻻﺣــﯽ ﻓەڕەﻧﺴﯿﺶ
ﺑەﮐەڵﮏوەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋــﻮرووﭘــﺎ ﺑﯚ
ﺧﯚدزﯾﻨەوە ﻟە ﺑﺎج ڕوو ﻟە ﭘﯚﻟەﻧﺪ )ﻟﮫﺴﺘﺎن(
دەﮐــــەن و ھـــەروەھـــﺎ ھــێــﺰی ﮐــــﺎری ﺋــەوێ
ھەرزاﻧﺘﺮﯾﺸە ﺑﯚﯾﺎن .ﻧﮋادﭘەرﺳﺘﯽ ﻟە ﻓەڕەﻧﺴﺎ
زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﺑﺎﺳﯽ ﻟێﻮە دەﮐﺮێﺖ ﮐە ﺑﺎری
ژﯾﺎن و ﺋﺎﺑﻮوری ﺧەڵﮏ ﻻوازە ﯾﺎﺧﻮد ﺑەوﭘێﯿە
ﻧﯿﯿە ﮐە ﭼﺎوەڕوان دەﮐﺮا .ﺧﺎڵﯽ ﺟێﯽ ﺳەرﻧﺞ
ﻟــەوەداﯾــە ﺋــەو ﺷﻮێﻨﺎﻧەی ﮐە ﻣﺎرﯾەن ﻟﯚﭘەن
دەﻧﮕﯽ ھێﻨﺎوەﺗەوە ،ﺷﺎر و ﻧﺎوﭼەی ﺑﭽﻮوﮐﻦ
ﮐە ﺧەڵﮏ ﻟە داھــﺎﺗــﻮوی ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﻮودەﯾﯽ
و ﺗەﻧﺎھﯿﯽ ﺧــﯚی دەﺗﺮﺳێﺖ و دەﻧــﮕــﺪەراﻧــﯽ
ﺋێﻤﺎﻧﯚﺋێﻞ ﻣەﮐﺮۆن زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﺷﺎرە ﮔەورەﮐﺎن.
ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺑــﻮوﻧــﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳﯽﯾەﮐﯽ ڕەھــﺎ
ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﮐــەﺷــە ﺑــﯚ ﺗــﻮﻧــﺪڕەوﯾــﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﮐــە ﺳــەﻟــەﻓــﯽﯾــەﮐــﺎن ﻟــە ﻓــەڕەﻧــﺴــﺎ زۆر ﺑﺎش
ﮐەڵﮑﯽ ﻟــێوەردەﮔــﺮن .ھێﺰ و ﺟــەﻣــﺎوەری ﺑﯚ
ﮐــﯚدەﮐــەﻧــەوە و ﺑــەھــﯚی ﻻوازﯾـــﯽ ﺋﺎﺑﻮورﯾﯽ
ﻓەڕەﻧﺴﺎ ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﺑــەﻗــﻮوەﺗــﯽ ﺧــﯚﯾــﺎن ﻟە
ھەﻣﻮو ﺷــﺎرەﮐــﺎﻧــﺪا ﮔەﺷە دەدەن و ﺋــەوەی
دەﺗــﻮاﻧــێ ﭘێﺸﮕﯿﺮﯾﯽ ﻟــەم دۆﺧــە ﺑﮑﺎت ﺗەﻧﯿﺎ
ﭘەروەردەﯾەﮐﯽ ﺗﯚﮐﻤە و ڕێﮏوﭘێﮑە ﮐە ھەﻣﻮو
ﭼﯿﻦ و ﺗﻮێﮋەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕە وﺷﯿﺎر ﺑﮑﺎﺗەوە.
ﭼﻮﻧﮑە ﺑێﮕﻮﻣﺎن ھەم ﺗەﺷەﻧەی ﺳەﻟەﻓﯿﮕﺮﯾﯽ ﻟە
ﻓەڕەﻧﺴﺎ و ھەﻣﯿﺶ ﻟە ﺑەراﻣﺒەرﯾﺪا ﻧﮋادﭘەرﺳﺘﯽ،
ھەڕەﺷەﯾەﮐﯽ ﺳەرەﮐﯿﻦ ﺑﯚ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳﯿﯿەت و
ﺋﺎزادی.
»ﻓەڕەﻧﺴﺎﯾەﮐﯽ ﭼﻮار ﻟەت« و ﮔﺮﻓﺘەﮐﺎﻧﯽ
ﻣەﮐﺮۆن ﺑﯚ ﺳەرﮐﯚﻣﺎرﯾﯽ
ﺋــﺎﮐــﺎﻣــﯽ ھ ــەڵ ــﺒ ــﮋاردﻧ ــﯽ ﺧــﻮﻟــﯽ ﯾــەﮐــەﻣــﯽ
ﺳــــەرﮐــــﯚﻣــــﺎری ﻓـــەڕەﻧـــﺴـــﺎ ﻟـــە ڕواﻧـــﮕـــەی
ﮐﯚﻣەڵﻨﺎﺳﯿﺸەوە زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﻧﻮێﯽ ﮐەﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯽ ﺋەم وﺗە دەردەﺧــﺎت .ژێﺮۆم
ﺟێﻔﺮێ ﺑــەڕێــﻮەﺑــەری ﻧــﺎوەﻧــﺪی ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوە
و ﻧﺎﺳﯿﻨﯽ ﺑ ــﯿ ــﺮوڕای ﮔﺸﺘﯿﯽ ﻓــەڕەﻧــﺴــﺎ ﻟە
دﯾﻤﺎﻧەﯾەﮐﺪا ﻟە ﻟﯚﻣﯚﻧﺪ ،ﻟەﻣﺒﺎرەوە ڕای واﯾە
ﮐــە ﺋــەم ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــە ﻓــەڕەﻧــﺴــﺎی ﮐــﺮدوەﺗــە
ﭼـــﻮار ﺑ ــەﺷ ــەوە .ﻧ ــﺎوﺑ ــﺮاو ﻟــە ﭼــﻮارﭼــێــﻮەی
ﮐﯚﻣەڵﻨﺎﺳﯽ ھــەڵــﺒــﮋاردﻧــﺪا ﺑــەﻣــﺠــﯚرە ﺑﺎﺳﯽ
ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوەﮐەی ﺧــﯚی دەﮐ ــﺎت» :ﻓەڕەﻧﺴﺎی
ﯾەﮐەم ﺋەو ﻓەڕەﻧﺴﯿﯿﺎﻧەن ﮐە ﻟە ﺷﺎر ﺋەژﯾﻦ،
ﭼﯿﻨﯽ دەوڵــەﻣــەﻧــﺪی ﮐــﯚﻣــەڵــﮕــەن ،ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ
ﺑەرزﯾﺎن ﺗەواو ﮐﺮدوە ،زۆرﺑەﯾﺎن دەﻧﮕﯿﺎن ﺑە

ﺋێﻤﺎﻧﯚﺋێﻞ ﻣەﮐﺮۆن داوە .ﻓەڕەﻧﺴﺎی دووەم
ﺋەو ﻓەڕەﻧﺴﯿﯿﺎﻧەن ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ ﺑەرزﯾﺎن ﺗەواو
ﮐﺮدووە و ﭼﯿﻨﯽ دەوڵەﻣەﻧﺪﯾﺸﻦ ،ﺧﺎﻧەﻧﺸﯿﻨﻦ،
ﺋــــەوان زۆرﺑـــەﯾـــﺎن دەﻧــﮕــﯿــﺎن ﺑــە ﻓــڕاﻧــﺴــﻮا
ﻓﯿﯚن داوە .ﺑەﺷﯽ ﺳێﮫەم ﺋــەو ﮔەﻧﺠﺎﻧەن
ﻟە دەوروﺑـــەری ﺷﺎرەﮐﺎﻧﺪا دەژﯾــﻦ و ﭼﯿﻨﯽ
ﻣﺎﻣﻨﺎوەﻧﺪن و دەﻧﮕﯿﺎن ﺑە ژان ﻟﻮک ﻣﻼﻧﺸﯚن
داوە .ﻓەڕەﻧﺴﺎی ﭼﻮارەم ﺋەو ﻓەڕەﻧﺴﯿﯿﺎﻧەن
ﮐە ﻟە ﮔﻮﻧﺪ و ﺷﺎرە ﺑﭽﻮوﮐەﮐﺎﻧﺪا دەژﯾــﻦ و
دەﻧﮕﯿﺎن ﺑە ﻣﺎرﯾەن ﻟﯚﭘەن داوە» .ﺋێﻤﺎﻧﯚﺋێﻞ
ﻣەﮐﺮۆن ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ  ٪٣٤.٨٣و ﻣﺎرﯾەن ﻟﯚﭘەن
ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ  ٪٤،٩٩دەﻧﮕﯽ ھێﻨﺎوەﺗەوە« .
ﮔﺮﻓﺘەﮐﺎﻧﯽ ﻣەﮐﺮۆن ﭘﺎش ﺳەرﮐﯚﻣﺎرﯾﯽ،
ڕاﮐێﺸﺎﻧﯽ ﺳەرﻧﺞ و ڕەزاﯾەﺗﯽ ﺋەم ﻓەڕەﻧﺴﺎ
داﺑــەﺷــﺒــﻮوە ﻧﯿﯿە ﺑەڵﮑﻮ ﺣــﺰﺑــەﮐــەی ﺧﯚی
ﮐــە ﻓــﺮﯾــﺎی ﺋـ ــەوە ﻧ ــەﮐ ــەوﺗ ــﻮوە ﺑ ــەﺗ ــەواوی
ﺑﯿﺮۆﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺗێﺪا ﺑﮫێﻨێﺘە ﺋﺎراوە و ﮐﯚﺗﻠە
و ﺑﯿﺮی ﺟــﯚراوﺟــﯚری ﺗــێــﺪاﯾــە ،ھەﺗﺎ ﭼەﻧﺪ
دەﺗﻮاﻧێﺖ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯽ ﻟێ ﺑﮑﺎت؟ ﺳەرﮐﯚﻣﺎر
ﮐﺎﺗێﮏ دەﺗﻮاﻧێﺖ ﭘﻼﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺳەرﺑﺨﺎت
ﮐــە ﭘەرﻟەﻣﺎﻧﯿﺸﯽ ﺑــەدەﺳــﺘــەوە ﺑێﺖ ﺑــەم
ﺋەو ﻻﯾەﻧﺎﻧەی ﮐە ﻟە ﭘڕا ﻣﺎﮐﺮۆن ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ
ﻟێ ﺑــﺮدﻧــەوە ،زەﺣﻤەﺗە ﺑﮫێڵﻦ ﭘەرﻟەﻣﺎﻧﯿﺶ
ﻟــەدەﺳــﺖ ﺑ ــﺪەن .ﮔﻠەﯾﯽ ﮐــﯚﻣــﺎرﯾــﺨــﻮازان ﻟە
ﻣەﮐﺮۆن ﺋەوەﯾە ھەم ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﯿە و ھەﻣﯿﺶ ﺳﯿﺎﺳەﺗﻤەداری ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ
ﺑە دەورەوە ﻧﯿﯿە .ﺋەوان دەڵێﻦ ﭘﻼﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺑﯚ
ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﯽ وﺗێﮑﯽ ﮔﺮﻧﮓ و ﮔەورەی وەﮐﻮ
ﻓەڕەﻧﺴﺎ ورد و ﺷەﻓﺎف ﻧﯿﯿە .ﻟە ﺑەراﻣﺒەرﯾﺸﺪا
ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣەﮐﺮۆن دەڵێﻦ ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺋێﻤەدا
ﺋﻮرووﭘﺎﯾەﮐﯽ ﻻواز دێﺘەدی ﮐە ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿە ﺑﯚ
ﺋەورووﭘﺎ و ﻓەڕەﻧﺴﺎ و ﺋﺎﺷﺘﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺎرﯾەن
ﻟﯚﭘەن دەﯾەوێﺖ ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ ﻧەﻣێﻨێﺖ
و ھــەروەھــﺎ ﺋ ــەوان دەڵــێــﻦ ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﻧﺎﺑێﺖ
ﺑەراﻣﺒەر ﮐێﺸە و ﻗەﯾﺮاﻧﮕەﻟﯿﯽ ﻧێﻮدەوڵەﺗﯽ
ﺧﯚی ﺗەرﯾﮏ ﺑﺨﺎﺗەوە ﭼﻮﻧﮑە زﻟﮫێﺰەﮐﺎﻧﯽﺗﺮ
ﭘﻼﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺟێﺒەﺟێ دەﮐــەن و ﺋەوە
ﺋێﻤەﯾﻦ ﮐە دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرﯾﮕەر ﺑﯿﻦ ﻟە ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ
ھﺎوﺳەﻧﮕﯿﯽ ھــێــﺰی ﻧــێــﻮدەوڵــەﺗــﯽ .ڕﯾــﭽــﺎرد
ھ ــﺎس ﺳــەرۆﮐــﯽ ﺋەﻧﺠﻮوﻣەﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
دەرەوەی ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎﻟە ﻧﻮوﺳﯿﻨێﮑﯿﺪا ﻟە ﻣﺎڵﭙەری
 project syndicateدەرﺑﺎرەی ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ
ﻓەڕەﻧﺴﺎ ﮐە زۆر ﺑەﮔﺮﻧﮓ وەﺳﻔﯽ دەﮐﺎت و
ﭘێﺸﻨﯿﺎری ﺧﯚﯾﺸﯽ دەرﺑﺎرەی دۆﺧﯽ ﻓەڕەﻧﺴﺎ
و ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧێﺘﯿﯽ ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟەﮔەڵ ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ
ﺋﻮرووﭘﺎ ﺑﯚ ﺗﺮەﻣﭗ دێﻨێﺘەﺋﺎراوە؛ ڕای واﯾە
»ﺳﯿﺎﺳەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﯚ ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ
زﯾﺎﻧﯽ ﺑەدواوە ﺑﻮوە« و ھەروەھﺎ ﺑە ﺷەﻓﺎﻓﯽ
وﺷﯿﺎری دەداﺗــە ﺳﯿﺎﺳەﺗﻤەداراﻧﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ
ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻓەڕەﻧﺴﺎ و دەڵــێــﺖ» :ﺋـــەوەی ﻟە
ﺋﻮرووﭘﺎ ڕوو دەدات دەﺗﻮاﻧێ ﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯽ
و ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﺟﯿﮫﺎن ﺑﺨﺎﺗە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ
ﺧــﯚﯾــەوە«.ﺑــﯚﯾــە ﻓــەڕەﻧــﺴــﺎ ﻟ ــەم ﻗــﯚﻧــﺎﻏــەدا
ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑــە ﺳــەرﮐــﯚﻣــﺎرێــﮑــە ﺑــﺘــﻮاﻧــێــﺖ ﻟە
ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﺋﻮرووﭘﺎدا ﺑﻤێﻨێﺘەوە و ﺑەھەﺑﻮوﻧﯽ
ﺋﺎﺑﻮورﯾﯿەﮐﯽ ﺑەھێﺰ ھەروەﮐﻮ ﺟﺎران ﻧﺎوەﻧﺪی
ﻗەراری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ ﺑێﺖ.

ھەڵﺒﮋاردن ﭼﯚن دەﮐﺮێ ﺑﺒێﺘە ﭼەک ﺑﯚ دێﻤﻮﮐﺮاﺳﯽو ﻣﺎﻓﯽ ﺑەراﻣﺒەر ﻟە ﺋێﺮاندا؟
ھەﻟﻮﻣەرﺟە ﺳﯿﺎﺳﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼەو ﺟﯿﮫﺎن
ﺑەﮐﺎردەﺑﺮێﻦو ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﭘێﺸﻮەﺧﺘە و دﯾﺎرﯾﮑﺮاو
ﻟەو ھەڵﺒﮋاردﻧﺎﻧە وەردەﮔﯿﺮێﻦ ،ھەﻣﻮو ﻟەﺟێﯽ
ﺧـــﯚیدا ﺑەڵﮕەو ﭘــێــﻮەری ﺣﺎﺷﺎھەڵﻨەﮔﺮ ﺑﯚ
ﺑەﺗﺎڵﺒﻮوﻧەوەی ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧە ﻟە ﻣﺎﻧﺎی ﺧﯚی ﻟە
ﺋێﺮاﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽدا .ﺑەم ﻟەﮔەڵ ﺋەوەدا
ﺋەوەی ﻟە ھەﻣﻮوان زﯾﻨﺪووﺗﺮو ﺟێﯽ ﺑﺎﯾەﺧﯽ
زﯾﺎﺗﺮە دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ ﺋــەو ﭘﺮﺳﯿﺎرەﯾە ﮐە ﻟە
ھەڵﺒﮋاردﻧێﻜﺪا ﻣﺎﻓﯽ ھەڵﺒﮋێﺮان ﺑﯚ ﺋەو ﮐەﺳەی
دەﻧــﮓ دەدا ﻧەﺑێ ،ﺋــەو ﺑﯚ دەﺑــێ ھەڵﺒﮋێﺮێ؟
ﯾــﺎن ﺋەﮔەر ﺑەﺷﺪارﯾﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎن دەﮐــﺎ،
ﭼﯚن دەﺗﻮاﻧێ ﺑە »دەﻧﮓ«ەﮐەی ﺧﯚی ﺷﻮێﻦ
ﻟە ﺳەر ﺑڕﯾﺎرەﮐﺎن داﺑﻨێو ﮐەﻣﺎﯾﺴﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ
ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺴﺘﺎ ﻧەھێﻠێ؟
ﻟە ﺋێﺮاﻧێﮏدا ﮐە ﭘێﮑﮫﺎﺗەﯾەﮐﯽ ﻓﺮەﺋﺎﯾﯿﻦو
ﻓﺮە ﻧەﺗەوەی ھەﯾە ،ڕێﺒەرو ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎرو
ﺟێﮕﺮەﮐﺎﻧﯽو وەزﯾــﺮو ﮔﺰﯾﺮو ﭘﺎرێﺰﮔﺎرەﮐﺎن
ھەر دەﺑێ ﺷﯿﻌە ﺑﻦ ،ﺋەوە ﻟە ﺣﺎڵێﮏداﯾە ﯾەک
ﻟە ﭼﻮاری ﺣەﺷﯿﻤەﺗﯽ ﻣﻮﺳﻮڵﻤﺎﻧﯽ ﺋەو وﺗە
ﺳﻮﻧﻨە ﻣەزھەﺑﻦ .ﻟە ﺋێﺮان ھﯿﭻ ﺷﻮێﻨﮑەوﺗﻮوﯾەﮐﯽ
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ زەردوﺷﺘﯽ ،ﮐەﻟﯿﻤﯽ ،ﻣەﺳﯿﺤﯽ ،ﯾﺎرﺳﺎن،
ﺑەھﺎﯾﯽو ...ﻣﺎﻓﯽ ھەڵﺒﮋێﺮان ﺑە ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎریو
ﭘﻠەو ﭘﺎﯾە ﺑەرزە ﺋﯿﺪاریو دەوڵەﺗﯽﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو
وﺗەﯾﺎن ﻧﯿﯿە ﮐە ﻟێﯽ ﻟەداﯾﮏ ﺑﻮونو ﺗێﯿﺪا دەژﯾﻦ،
ﺋەوە ﻟە ﺣﺎڵێﮏداﯾە ﮐە ﺣەﺷﯿﻤەﺗﯿﺎن ﺳەرﺟەم

زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﭼەﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﯚن ﮐەﺳە.
ﻟە ﺋێﺮان ھﯿﭻ ژﻧێﮏ ﺑﯚی ﻧﯿﯿە ﺑﺒێﺘە ڕێﺒەرو
ﺳەرۆکﮐﯚﻣﺎر .ﺑە زﻣﺎﻧێﮑﯽ دی زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﻧﯿﻮەی
ڕاﺳــﺘــﯽ ﺣەﺷﯿﻤەﺗﯽ ﺋــەو وﺗ ــە ﻟــەو ﻣﺎﻓەی
ھەڵﺒﮋێﺮان ﺑێﺒەش ﮐﺮاونو ھەر دەﺑێ ﭘﯿﺎوێﮏ ﺑە
ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯿﯽ ﺧﯚﯾﺎن ھەڵﺒﮋێﺮن.
ﺑﯚﯾە ﺋــەو ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﻟەﺟێﯽ ﺧــﯚی داﯾــە ﮐە
ﮐــﻮردو ﻋ ــەرەبو ﺳﻮﻧﻨەو ژنو ﮐەﻣﺎﯾەﺗﯽﯾە
ﺋﺎﯾﻨﯽﯾەﮐﺎن ﻟە ﺋێﺮان ﻟەﺑەرﭼﯽ دەﺑێ ﺑەﺷﺪاری
ھەڵﺒﮋاردﻧێﮏ ﺑﻦ ﮐە ﺑﯚ ﺧﯚﯾﺎن ﻟە ﻣﺎﻓﯽ ھەڵﺒﮋێﺮان
ﻟەو ھەڵﺒﮋاردﻧﺎﻧەدا ﺑێﺒەش ﮐــﺮاون؟ ﯾﺎن ﺋەﮔەر
ﺑــەﺷــﺪاری ﺋــەو ھەڵﺒﮋاردﻧﺎﻧە دەﺑــﻦ ﺑــﯚ ﻧﺎﺑێ
دەﻧﮕەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺳەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ
ﻣﻮھەﻧﺪﯾﺴﯽﮐﺮاوی ھەڵﺒﮋاردنو ڕەواﯾﯽدان ﺑەو
ﻗﺎﻧﻮوﻧەی ﺋەواﻧﯽ ﻟەو ﻣﺎﻓﺎﻧە ﺑێﺒەش ﮐﺮدوە ،ﺑﮑەﻧە
ﮐﺎرﺗێﮑﯽ ﺑەھێﺰ ﺑﯚ ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺋەو دۆﺧە؟
دﯾــﺴــﺎن ﭘــﺮﺳــﯿــﺎرە ﮐــە ﺋﺎﺧﯚ ﺋــەم ﺑەﺷە ﻟە
ﺧەڵﮑﯽ ﺋێﺮان ﮐە ﻟەو ﻣﺎﻓە ﻣەدەﻧﯽو ﺳﯿﺎﺳﯽو
ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯽو ڕەواﯾەی ﺧﯚﯾﺎن ﺑێﺒەش ﮐﺮاونو
ﺣەﺷﯿﻤەﺗﯿﺎن ﯾەک ﻟە ﭼﻮاری ﺧەڵﮑﯽ ﺋەو وﺗە
دەﺑــێ ،ﻣﻠﯿﺎن ﺑﯚ ﺋەو ﭼﺎرەﻧﻮوﺳە ھەﻣﯿﺸەﯾﯿە
ڕاﮐێﺸﺎوە ﮐە دەﺑێ ﻟە وﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎندا ﺗﺎ ھەﺗﺎﯾە
ھﺎووﺗﯿﯽ ﭘﻠە دووھەم ﺑﻦ ،ﭼﻮﻧﮑﯽ ﺷﯿﻌە ﻧﯿﻦ؟
ﮔﺮﯾﻤﺎن ﻧەک ﺷﯿﻌەو ﺳﻮﻧﻨﯽو ﺷﻮێﻨﮑەوﺗﻮوی
ﺋﺎﯾﯿﻨێﮑﯽ دﯾﮑە ،ھەر ﻣﻮﺳﻮڵﻤﺎنو ﺑﺎوەڕﻣەﻧﺪی

ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿﻦ ،ﺑــەم ﺧﯚ ﻣــﺮۆﭬــﻦو ﺧەڵﮑﯽ ﺋەو
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەن ،ﮐەواﺗە ﭼــﯚن دەﺗــﻮاﻧــﻦ ﻟە وﺗﯽ
ﺧــﯚﯾــﺎندا ﻣــﻞ ﺑــﯚ ﺋــەو ﻓـــەڕقو ﺟﻮداﺧﺴﺘﻨە
ڕاﮐێﺸﻦو ﺑﯚ دەﺑێ واﺑﮑەن؟
ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرداﻧەوەی ﺧەڵﮑﯽ
ﺳﻮﻧﻨﯽ ﻟە ﺋێﺮان ﺑەو ﺑێﻣﺎﻓﯽﯾە ﻟە ﻣﺎوەی ٤٠
ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدوودا دەﻧﮓﻧەدان ﺑەو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪە ﺑﻮوە
ﮐە ﺳەر ﺑە ﺣﮑﻮﻣەﺗﯿﺎن زاﻧﯿﻮەو ﭘێﯿﺎن واﺑﻮوە
ﺣﺎﮐﻤﯿﯿەت ﻧﺎﯾﮫەوێ ﺑێﺘە ﺳـــەرێ ،ﯾــﺎن ﺋەو
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧەی ﻟە ﺑﺎﻧﮕەﺷەﮐﺎﻧﯽ ھــەڵــﺒــﮋاردندان
ﻻﻧﯿﮑەﻣﯽ وادەو ﺑــەڵــێــﻦﯾــﺎن ﺑــﯚ ﻧەھێﺸﺘﻨﯽ
ھەواردﻧە ﺋﺎﯾﻨﯽﯾەﮐﺎن داوە.
ﺳەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺧﺎﺗەﻣﯽ ﻟــە ﺑــەراﻣــﺒــەر ﻧﺎﺗﻖ
ﻧــﻮوری ،ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟە ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﯚرﯾﯽ ﮐەڕوﺑﯽو
ﻣ ــﻮﺳ ــەوی ﻟــە ﺑــەراﻣــﺒــەر ﺋــەﺣــﻤــەدیﻧــﮋادو،
ﺳەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺣەﺳەن ڕوﺣــﺎﻧــﯽ ﻟە ﺑەراﻣﺒەر
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎفو ﺟﻠﯿﻠﯽدا ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرداﻧەوەی
وﺷﯿﺎراﻧەو ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﺪاری ﺑەﺷﺪارﯾﯽ ﺳﻮﻧﻨﯽو
ﮐەﻣﺎﯾەﺗﯽﯾە ﺋﺎﯾﯿﻨﯽو ﺗەﻧﺎﻧەت ﮐﻮردەﮐﺎن ﻟە ﺋێﺮان
ﺑە ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺳــەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﺑﻮون.
ﻟەوەشدا ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺋەﻣەﯾە ﮐە دەﺳﮑەوﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو
ﺟﯚرە ﮐﺎرداﻧەوەﯾەو ﺋەم ﭼەﺷﻨە »ﻧﺎ«ﮔﻮﺗﻨﺎﻧە
ﺑە ﺣﺎﮐﻤﯿﯿەت ﭼﯽ ﺑــﻮوە؟ ﺋــەواﻧــەی ﺳەرﯾﺎن
ﺧﺴﺘﻮون وەک ﺳەرﮐﯚﻣﺎر ،ﭼەﻧﺪە ﭘێﺒەﻧﺪی
ﺑەڵێﻨەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺶ ھەڵﺒﮋێﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮون؟

ﺳەﻧﮓو ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ژﻧﺎﻧﯿﺶ ﺑەﭘێﯽ رێﮋەی
زۆری دەﻧﮕەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟەﺟێﯽ ﺧﯚی ،ﮐە ﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ
ﻧەﯾﺎﻧﺘﻮاﻧﯿﻮە ﻟە ﭘێﻨﺎو ﻻﺑــﺮدﻧــﯽ ﮐﯚﺳﭙەﮐﺎﻧﯽ
ﺑـــەردەوام ﺑــەﺷــﺪاری ﯾەﮐﺴﺎنﯾﺎن ﻟە ھەﻣﻮو
ﺑــﻮارەﮐــﺎﻧــﯽ ﮐــﯚﻣــەڵــﮕــەو ھــێــﻨــﺎﻧــەدی ﻣــﺎفو
داﺧﻮازەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑەﮐﺎری ﺑێﻨﻦ.
ڕوونو ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە ﮐە ھﯚﮐﺎری ﺑﻨەڕەﺗﯿﯽ ﺋەو
ﺑێﻣﺎﻓﯽﯾەو ﮐﯚﺳﭗو ﻟەﻣﭙەری ﺳەرەﮐﯿﯽ ﺑەردەم
ﻣﺎﻧەوەی ﺋەو ھەواردﻧە ﻗﺎﻧﻮوﻧە ﻧﻮوﺳﺮاو و
ﻧەﻧﻮوﺳﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽﯾە .ﺑﺎﺑەﺗێﮏ
ﮐە ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﮐﺎﻧﯽ ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﭘێﺶ ھەﻣﻮو
ﺷﺘێﮏ دەﺑێ ﺋﯿﻠﺘﺰاﻣﯿﺎن ﺑﯚﯾﺎن ھەﺑێ ،ﻟەوەش
ﺑﺘﺮازێ وەدﯾﮫﺎﺗﻨﯽ ﻣﺎفو داوای ﻧەﺗەوەﮐﺎنو
ﮐەﻣە ﺋﺎﯾﻨﯽﯾەﮐﺎن ﻟە ﺋێﺮان ﻧەک ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە
دەﺳەﺗﯽ ﺳەرﮐﯚﻣﺎری ،ﺑەڵﮑﻮو ﻟە ﮔﺮەوی
ڕێﮕەﭘێﺪاﻧﯽ زۆر دەزﮔﺎو ﻻﯾەﻧﯽ ﺋەﻣﻨﯿەﺗﯽو ﻟە
ﺳــەروو ھەﻣﻮوﯾﺎﻧەوە ﺑەﯾﺘﯽ ڕەھﺒەریﯾەوە
ھــەﯾــە؛ ﻟــەم ڕووەوە دەﻧ ــﮕ ــﺪانو ﺑەﺷﺪارﯾﯽ
ﯾەﮐﻼﯾەﻧە ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐﺎن ﺑﯚ ﺋەو ﻻﯾەﻧﺎﻧەی
ﻟەو ھﺎوﮐێﺸەﯾەدا ﺑێﻣﺎف ﮐﺮاون ﻏەدرێﮑە ﮐە
ﺑﯚﺧﯚﯾﺎن ﻟە ﺧﯚﯾﺎﻧﯽ دەﮐەن .ﺋەوان ﮐﺎﺗێﮏ دەﺑێ
دەﻧﮓ ﺑﺪەن ﮐە دڵﻨﯿﺎ ﺑﻦ ﻟــەوەی دەﻧﮕەﮐﺎﻧﯿﺎن
دەﺑێﺘە ھﯚی ﺳەرەﮐﯿﯽ ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮوﻧەﮐﺎنو
ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕ ﻟە ﺟێﮕەو ﭘێﮕەی ﯾەﮐﺴﺎنﯾﺎن ﻟە وتدا.

ژﻣﺎره٧٠٣ :

١٠

١٥ی ﺑﺎﻧەﻣەر ٥ _ ١٣٩٦ی ﻣﺎی ٢٠١٧

ﻓەرھەﻧﮕﯽ »ﺣەوﺗەواﻧە« ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
دەﮔﻤەن ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﻨﻮوﺳﯿﯽ ﮐﻮردﯾﺪا

ﻓـــــــــەرھـــــــــەﻧـــــــــﮕـــــــــﯽ
ﮐـــــــــﻮردی ـ ﻓـــــﺎرﺳـــــﯽ ـ
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯽ«ﺣەوﺗەواﻧە« ﻟە
وەرﮔێڕان و ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧﯽ
ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﻣەﻋﺮووﻓﯽ
ﻧـــەﻣـــﺮ ﮐـــــﺎک »ﻓ ــەﺗ ــﺎﺣ ــﯽ
ﮐﺎوﯾﺎن« ﺧﺎوەﻧﯽ ھێﻨﺪێﮏ
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﮐــە ﻟەﻧێﻮ ﻓەرھەﻧﮕە ﮐﻮردﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا
ﻧﺎﺑﯿﻨﺮێﻦ .ﺷــێــﻮەی ﺋــﺎﻣــﺎدەﮐــﺮدن و ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯽ
ﺷێﻮەﯾەﮐە ﮐە ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﻨﻮوﺳﯿﯽ ﮐﻮردﯾﺪا ـ ﺋەﮔەر
ﻧەڵێﻦ ﺗﺎﻗﺎﻧەﯾە دەﺗــﻮاﻧــﯿــﻦ ﺑڵێﯿﻦ ـ دەﮔــﻤــەﻧــە .ﺋەو
ﻓەرھەﻧﮕە ﻟە ﺑﻨەڕەﺗﺪا  ٣زﻣﺎﻧە ،ﺑەم ﻟەراﺳﺘﯿﺪا ﺑە ٩
ﺷێﻮە ﮐەڵﮑﯽ ﻟێ وەردەﮔﯿﺮێ .ﻟەم وﺗﺎرەدا ھەڵ دراوە
ﺷێﻮەی ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮان و ﭼﯚﻧﯿەﺗﯿﯽ ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯽ و
ھەروەھﺎ ﺧﺎڵە ﺑەھێﺰ و ﻻوازەﮐﺎﻧﯽ روون ﺑﮑﺮێﺘەوە.
ﻗەوارەو و ﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ ﻓەرھەﻧﮕﯽ »ﺣەوﺗەواﻧە«
»ﺣەوﺗەواﻧە« ﻟە ﺑﻨەڕەﺗﺪا ﻟە  ٣زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی،
ﻓﺎرﺳﯽ و ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘێﮏ ھﺎﺗﻮە .ﺑﻨەﻣﺎی ﺋەم ﮐﺎرە
ﻟە ﺳەر ﺑەرﮔﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ Oxford Dictionary of
 Current Idiomatic Englishە ﮐە ﺗﺎﯾﺒەﺗە ﺑە ﮐﺎر
و ﭘێﺸﮕﺮ و ﭘﺎﺷﮕﺮەﮐﺎﻧﯽ ﮐە دوو ﮐەس ﺑە ﻧﺎوەﮐﺎﻧﯽ
 Ap Cowieو  R. Mackinﺋﺎﻣﺎدەﯾﺎن ﮐﺮدوە.
ﺑەﺷە ﮐﻮردﯾﯿەﮐەی ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی ـ
ﮐﻮردی ﮐە  ٣٥٠ﻻﭘەڕە .ﺑەﺷە ﻓﺎرﺳﯿﯿەﮐەی ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە
ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐە  ٣٤٥ﻻﭘــەڕە و
ﺑەﺷە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەﮐەی ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ
ـ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐە  ٣٦٩ﻻﭘەڕە .ھەروەھﺎ ﺑەﺷێﮑﯽ دﯾﮑەی
ھەﯾە ﮐە ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﺟەدوەﻟﯽ ﮐﯚد و ژﻣﺎرەﮐﺎن ﮐە
دواﺗﺮ ﺑﺎﺳﯽ دەﮐەﯾﻦ ﮐە ﺋەوﯾﺶ  ٧٦ﻻﭘەڕی داﮔﺮﺗﻮە.
ﻟەﺳەرﯾەک ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە ١١٤٠ﻻﭘەڕە ﮐە ﻟە ﺳﺎڵﯽ
 ٢٠٠٠زاﯾﯿﻨﯽ دا ﭼﺎپ ﺑﻮوە.
ﭼﯚﻧﯿەﺗﯿﯽ ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎی ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە
ﻓەرھەﻧﮕﯽ »ﺣەوﺗەواﻧە« ﺑە  ٩ﺷێﻮە ﺑەﮐﺎر دێ.
ھــەر ﺋەﻣەﺷە ﮐــە ﻟــە ﻓەرھەﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ دﯾــﮑــەی ﺟﯿﺎ
دەﮐﺎﺗەوە:
ـ ﯾــەﮐــەم ،ﮐ ــﻮردی ـ ﮐـــﻮردی ،واﺗــە ﻟــەم ﺑەﺷەدا
زاراوە ﮐﻮردﯾﯿەﮐﺎن ﮐە ھەرﮐﺎﻣەﯾﺎن ژﻣﺎرەﮐﯿﺎن ﺑە
ﮐﻮردی و ژﻣﺎرەﯾەﮐﯿﺸﯿﺎن ﺑە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯚ داﻧﺮاوە،
ﻟە ﺑەراﻣﺒەرﯾﺎﻧﺪا ﺑە ﮐﻮردی واﺗﺎﯾﺎن ﺑە ﻧﻤﻮوﻧەوە ﻟێﮏ
دراوەﺗەوە.
ـ دووەم ،ﮐــﻮردی ـ ﻓﺎرﺳﯽ :ھــەروەک ﺑەﺷﯽ
ﮐــﻮردی ﮐە ھەر زاراوەﯾ ــەک ژﻣــﺎرەی ﺑﯚ داﻧــﺮاوە،
ﻟە ﺑەﺷەﻓﺎرﺳﯿﯿەﮐەﺷﺪا ﺑﯚ ھــەر زاراوەک ژﻣــﺎرە
داﻧــﺮاوە ،ﺋەو زاراواﻧــەی ھﺎوواﺗﺎن ژﻣﺎرەﯾەﮐﯿﺎن ﻟە
ﺟەدەوەﻟەدا ﻟە ﭘەﻧﺎ ﯾەﮐﺘﺮ داﻧﺮاوە و ﻟەوێﻮە ھﺎوواﺗﺎ
ﮐﻮردﯾﯿەﮐﯽ ﻟە ﺑەﺷﯽ ﻓﺎرﺳﯿﺪا دەدۆزﯾﯿەوە.
ﺳێﯿەم ،ﮐــﻮردی ـ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ :ھەر زاراوەﯾــەﮐــﯽ
ﮐ ــﻮردی ژﻣـــﺎرەی ﺧــﯚی ھــەﯾــە ،ژﻣـــﺎرەی ھــﺎوواﺗــﺎ
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەﮐەﺷﯽ ﻟەﮔەڵە ،ﻟــە رووی ﺋــەو ژﻣــﺎرە
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەوە زاراوە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەﮐە ﻟــە ﺑەﺷﯽ
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ دا دەﺑﯿﻨﯿﯿەوە.
ـــﭽــﻮارەم ،ﻓــﺎرﺳــﯽ ـ ﻓــﺎرﺳــﯽ :ھــەر زاراوەﯾــەﮐــﯽ
ﻓــﺎرﺳــﯽ ﺑــە ﻧــﻤــﻮوﻧــەوە واﺗ ــﺎی ﺑــە ﻓــﺎرﺳــﯽ ﺑــﯚ ﻟێﮏ
دراوەﺗەوە.
ـﭙێﻨﺠەم  ،ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﮐــﻮردی :ھەﻣﻮو زاراوەﮐــﯽ
ﻓﺎرﺳﯿﯿﺶ ژﻣﺎرەی ﺧﯚی ھەﯾە .ﻟە رووی ژﻣﺎرەﮐەی
ﻟە ﺟــەدوەﻟــﺪا ﻟەﺑەراﻣﺒەر ژﻣــﺎرە ﮐﻮردﯾﯿەﮐەی و
ژﻣــﺎرە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەﮐەﯾﺪا ھەﯾە و ﻟە وﯾــﻮە ھﺎوواﺗﺎ
ﮐﻮردﯾﯿەﮐەی دەدۆزﯾﯿەوە.
ـﺸەﺷەم ،ﻓــﺎرﺳــﯽ ـ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ :ﺋەﮔەر ﺑﺘەوێ
ﺑــەراﻣــﺒــەری زاراوەﯾ ــەﮐ ــﯽ ﻓــﺎرﺳــﯽ ﻟــە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﺪا
ﺑﺪۆزﯾﯿەوە ،زاراوە ﻓﺎرﺳﯿﯿەﮐە ﮐە ﺑﯚﺧﯚی ژﻣﺎرەی
ھــەﯾــە ،ژﻣــﺎرەﮐــەی ﻟــە ﺟــەدوەﻟــﺪا دەدۆزﯾ ــﯿ ــەوە و
ﻟە ﺑەراﻣﺒەرﯾﺪا ژﻣــﺎرەی ھــﺎوواﺗــﺎ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەﮐەی
دەدۆزﯾــﯿــەوەو ﻟە وێﻮە ھﺎوواﺗﺎ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەﮐەی ﻟە
ﺑەﺷﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﺪا دەدۆزﯾەوە.
ـﺤەوﺗەم ،ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ـ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ :وەک ﺑﺎﺳﻤﺎن
ﮐﺮد ﺋەو ﺑەﺷە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﺴﯽ ﺋﯚﮐﺴﻔﯚردە
ﺗﺎﯾﺒەﺗە ﺑە ﺋﯿﺪﯾﯚم و دەﺳﺘەواژەی ﮐﺎر.
ـ ھەﺷﺘەم ،ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ـ ﮐﻮردی :ھەﻣﻮو زاراوەﮐﺎن
ﮐە ژﻣﺎرەی ﺧﯚﯾﺎن ھەﯾە ،ﻟە ﺟەدوەﻟﯽ ژﻣﺎرەﮐﺎﻧﺪا،
ژﻣﺎرەی ھﺎوواﺗﺎ ﮐﻮردﯾﯿەﮐەی ﻟەﺑەراﻣﺒەرداﯾە و ﻟە
ﺑەﺷﯽ ﮐﻮردﯾﺪا دەیدۆزرێﺘە.
ـ ﻧﯚﯾەم ،ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ـ ﻓﺎرﺳﯽ :ھەروەک ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ـ
ﮐﻮردﯾﯿەﮐە ،ﻟەرووی ژﻣﺎرەی زاراوە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەﮐەوە،
ژﻣــﺎرەی ھﺎوواﺗﺎ ﻓﺎرﺳﯿﯿەﮐەی دەدۆزرێﺘەوە و ﻟە
ﺑەﺷﯽ ﻓﺎرﺳﯿﺪا زاراوە ﻓﺎرﺳﯿﯿەﮐەی دەدۆزرێﺘەوە.
ﻧﻤﻮوﻧە :ﻻﭘــەڕی ٧٦ی ﺑەﺷﯽ ﮐــﻮردی .زاراوەی
»ﭘــێــﺸــﻮازی ﻟێﮑﺮدن« ژﻣ ــﺎرە  ١٤٨٩ﯾــە و ژﻣــﺎرە
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەﮐەﺷﯽ )(٣٠٣٧ە ،ﯾﺎن راﺳﺘەوﺧﯚ دەﭼﯿە
ﺳــەر ﺑــەﺷــە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەﮐەی و ژﻣـــﺎرە )(٣٠٣٧
دەﺑﯿﻨﯿەوە ﮐە ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟەgreet with: offer, in the :
 .“form of a “welcomeﺑﯚ دۆزﯾﻨەوەی ھﺎوواﺗﺎ
ﻓﺎرﺳﯿﯿەﮐەش دەﭼﯿﯿە ﺳــەر ﺟــەدوەﻟــﯽ ژﻣﺎرەﮐﺎن
ﮐە ژﻣﺎرەی ھﺎوواﺗﺎ ﻓﺎرﺳﯿﯿەﮐەش ﻟەﺑەراﻣﺒەر ﺋەو
دوو ژﻣﺎرە ﮐﻮردی و ﺋﻨﯿﮕﻠﯿﺴﯿﯿەدا ھەﯾە .ﻟە ﻻﭘەڕی
٣١ی ﺟەدوەﻟەﮐەدا ژﻣﺎرە ٤٨١ی ﻓﺎرﺳﯽ ﻟەﺑەراﻣﺒەر
ﺋەو دوو ژﻣﺎرە ﮐﻮردی و ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿەداﯾە .ﻟە ﺑەﺷﯽ
ﻓﺎرﺳﯿﯿەﮐەدا ژﻣﺎرە  ٤٨١ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە :اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدن،
ﭘﯿﺸﻮازی ﮐﺮدن.

ﻻﯾەﻧە ﺑەھێﺰەﮐﺎﻧﯽ ﻓەرھەﻧﮕﯽ »ﺣەوﺗەواﻧە«
ﯾەﮐەم ﻻﯾەﻧﯽ ﺑەھێﺰی ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە ﺋەوەﯾە ﮐە
ﻟە ﺑەﺷﯽ ﭘێﺸەوە ﺑﺎﺳﻤﺎن ﮐﺮد و ﺑە  ٩ﺷێﻮە ﮐەڵﮑﯽ
ﻟێﻮەردەﮔﯿﺮێ .واﺗە ،ھەر زاراوەﯾەﮐﯽ ﻟە ﯾەﮐێﮏ ﻟەو
 ٣زﻣﺎﻧە ھەڵﺒﮋێﺮی ﺑە ھﯚی ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ﺟەدوەﻟﯽ
ژﻣﺎرەﮐﺎن دەﺗﻮاﻧﯽ ھﺎوواﺗﺎﮐﺎﻧﯽ ﻟە دوو زﻣﺎﻧەﮐەی
دﯾﮑە ﺑﺪۆزﯾﯿەوە .ﺋەو ﻻﯾەﻧە ﺑەھێﺰە ﮐﺎﺗێﮏ زﯾﺎﺗﺮ
روون دەﺑێﺘەوە ﮐە ﻟەﮔەڵ ﻓەرھەﻧﮕێﮑﯽ ـ ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە:
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ـ ﮐــﻮردی ﺑ ــەروارد ﺑﮑەﯾﻦ .ﺗﯚ دەﺗﻮاﻧﯽ
وﺷەﯾەﮐﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ھەڵ ﺑﺒﮋێﺮی و ھﺎوواﺗﺎﮐەی
ﺑە ﮐﻮردی ﻟەﺑەراﻣﺒەری ﻧﻮوﺳﺮاوە ،ﺑەم ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻟە وﺷەﯾەﮐﯽ ﮐــﻮردی ﺑﮕەڕێﯽ و ﺑەراﻣﺒەرەﮐەی
ﺑە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺪۆزﯾﯿەوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﺗەرﺗﯿﺒەﮐەی ﺑە
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿە» .ﺣەوﺗەواﻧە« ﺑﯚ ھەرﺳێﮏ زﻣﺎن ﺋەو
ﮔﯿﺮوﮔﺮﻓﺘەی ﭼﺎرەﺳەر ﮐﺮدوە.
دووەم» ،ﺣــەوﺗــەواﻧــە« ﻓەرھەﻧﮕﯽ زاراوەﯾــــە،
واﺗﺎی زاراوەو دەﺳﺘەواژەﮐﺎن ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ﻓەرھەﻧﮕێﮑﯽ
وەک »ﺣەوﺗەواﻧە«دا دەﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺪۆزﯾﯿەوە .ﭼﻮﻧﮑە
ﻓەرھەﻧﮕﯽ وﺷە واﺗــﺎی وﺷەﮐﺎﻧﺖ ﺑە ﺟﯿﺎ دەداﺗــێ،
ﺑەم وﺷەﮐﺎن ﮐە ﻟێﮑﺪراو ﺑﻦ و ﻟە دەﺳﺘەواژەدا ﺑﻦ
ﺑە زەﺣﻤەت واﺗﺎﯾﺎن دەزاﻧﺮێ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟە زﻣﺎﻧێﮑﯽ
دﯾﮑەدا .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە :دەﺳﺘە واژەﯾەﮐﯽ وەک »دەﺳﺖ
ﻟێﺸﻮﺷﺘﻦ ﻟە «...ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ وﺷەدا واﺗﺎی ھەرﮐﺎم
ﻟە وﺷەﮐﺎن »دەﺳــﺖ« و » ﺷــﻮردن« و »ﻟە« ﺑە
ﺟﯿﺎ راﭬەدەﮐﺮێﻦ .ﺑەم ﺋەم  ٣وﺷەﯾە ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ
زاراوە و ﺋﯿﺪﯾﯚﻣﺪا ﺑە واﺗــﺎی » دەﺳﺘﮫەڵﮕﺮﺗﻦ ﻟە
ﺷﺘێﮏ« ﯾــﺎن »وازھــێــﻨــﺎن« ﯾــﺎن » ﻧﺎھﻮﻣێﺪ ﺑﻮون
ﻟە ﺷﺘێﮏ« دەﮔەﯾەﻧێ .ھەر ﺑە ﭘێﯽ ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە
» دەﺳﺘﻠێﺸﻮﺷﺘﻦ«ﺑەراﻣﺒەر ﺑــە )(give upی
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿە .دﯾــﺎرە ﺋــەم زاراوە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿە واﺗــﺎی
دﯾﮑەﺷﯽ ھەن ﺑــەم ﯾەﮐێﮏ ﻟە واﺗﺎﮐﺎﻧﯽ »دەﺳﺖ
ﻟێﺸﻮﺷﺘﻦ«ە.
ﺳێﯿەم ،ﻻﯾەﻧێﮑﯽ دﯾﮑەی ﺑەھێﺰﯾﯽ ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە
ﺋــەوەﯾــە ﮐە ﺑەﺷێﮑﯽ ﮐــﻮردی ـ ﮐــﻮردﯾــە .زۆرﺑــەی
ﻓەرھەﻧﮕە ﮐﻮردﯾﯿەﮐﺎن ﮐﻮردی ﺑﯚ زﻣﺎﻧێﮑﯽ دﯾﮑە ﯾﺎن
زﻣﺎﻧێﮑﯽ دﯾﮑە ﺑﯚ ﮐﻮردﯾﻦ .ﯾەﮐەم ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی
»ﻧەوﺑەھﺎری ﺋەﺣﻤەدی ﺧﺎﻧﯽ ) (١٦٨٣ﻋەرەﺑﯽ ـ
ﮐﻮردﯾﯿە .ﺋەو ﻓەرھەﻧﮕﺎﻧەی ﮐە ﺋێﺴﺘﺎش ﭼﺎپ دەﺑﻦ
ھەر ﺑەم ﺟﯚرەن .ﻓەرھەﻧﮕە ﮐﻮردی ـ ﮐﻮردﯾﯿەﮐﺎن
دەﮔﻤەﻧﻦ ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﻨﻮوﺳﯿﯽ ﮐﻮردﯾﺪا ،ﺑەم ﮐﺎک
ﻓەﺗﺎح ﻟە »ﺣــەوﺗــەواﻧــە« دا ﺋــەم ﻻﯾەﻧەﺷﯽ ﻟە ﺑﯿﺮ
ﻧەﮐﺮدوە.
ﮐەﻣﻮﮐﻮرﺗﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە
ھﯿﭻ ﮐﺎرێﮏ ﺑێ ﮐەﻣﻮﮐﻮرﺗﯽ ﻧﯿە .ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕەش
ﻟەﮔەڵ ﺋەوەدا ﮐە ﻟەﭼﺎو ﻓەرھەﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺶ ﺧﯚی
ﻟە ھێﻨﺪێﮏ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﺪا دەﮔﻤەﻧە و ﻟە ھێﻨﺪێﮏ
ﻻﯾــەﻧــﯿــﺸــەوە ﺳ ــەرﮐ ــەوﺗ ــﻮوﺗ ــﺮە ،ﺑــــەم ھێﻨﺪێﮏ
ﮐــەﻣــﻮﮐــﻮوڕﯾــﺸــﯽ ھـــەن .ﯾــەﮐــەم ،وەک زۆرﺑـــەی
ھەرەزۆری ﻓەرھەﻧﮕە ﮐﻮردﯾﯿەﮐﺎن ﮐﺎری ﺗﺎﻗە ﮐەﺳﻦ
ﻓەرھەﻧﮕﯽ »ﺣــەوﺗــەواﻧــەش« ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ ﮐــﺎری ﻧەﻣﺮ
ﮐﺎک »ﻓەﺗﺎﺣﯽ ﮐﺎوﯾﺎن«ە .ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓەرھەﻧﮓ ﺋەوەﯾە
ﮐە ﺑەرھەﻣﯽ ﮐﺎرێﮑﯽ ﺑەﮐﯚﻣەڵ ﺑێ و ﺑﻮودﺟە و
ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗﯽ داﻣەزراوێﮑﯽ ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﯾﺎن ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯿﯽ
ﻟە ﭘﺸﺖ ﺑێ .ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎ و ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑەﮐﯚﻣەڵ
ﻟە ھﯽ ﺗﺎﻗەﮐەس زﯾﺎﺗﺮ و ﮐﺎرﯾﮕەرﺗﺮە ،ﻟە ﺑﺎری
ﻓەرھەﻧﮕﯿﺸەوە ﺋەم ھەر راﺳﺘە .دووەم ،ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﺪا،
ﭘێﺸەﮐﯿﯿەﮐﯽ روون و ﺗەواو ،ﻧﯿﺸﺎﻧە و ﺳﯿﻤﺒﻮﻟەﮐﺎن
ﺑﯚ ﺧﻮێﻨەر ﯾەﮐﺠﺎر زۆر رێﻨﻮێﻦ و ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺪەرن،
ﺑەم ﻟەم ﻓەرھەﻧﮕەدا ﺗەﻧﯿﺎ ﭘێﺸەﮐﯿﯿەﮐﯽ  ٢ﻻﭘەڕﯾﯽ
»دەزﮔﺎی ﭼﺎپ و ﭘەﺧﺸﯽ ﺳەردەم« و ﭘێﺸەﮐﯿﯿەﮐﯽ
 ٥ﭘﺎراﮔﺮاﻓﯿﯽ ﺧﻮدی ﮐﺎک ﻓەﺗﺎﺣﯽ ﮐە ﯾەک ﻻﭘەڕی
ﮔﺮﺗﻮە ،ھەن .ھێﻨﺪێﮏ ﺧﺎڵﯽ ﺑەرﺟەﺳﺘەی رێﺰﻣﺎﻧﯽ
و...ھﺘﺪ ﻓەرھەﻧﮓ زۆر دەوڵەﻣەﻧﺪ دەﮐەن ،ﺑەم ﻟەم
ﻓەرھەﻧﮕەدا ﻧﯿﻦ .ھەروەھﺎ ﻻﯾەﻧﯽ ﻓﯚﻧەﺗﯿﮑﯽ ،واﺗە
ﭼﯚﻧﯿەﺗﯿﯽ ﺗەﻟەﻓﻮزﮐﺮدﻧﯽ وﺷەو زاراوەﮐﺎن ﻻﻧﯿﮑەم
ﻟە ﺑەﺷە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯿﯿەﮐەﯾﺪا ﻧﯿﻦ ﮐە ﺋەوەش
ﺑە ﮐەﻣﻮﮐﻮرﺗﯽ دەژﻣێﺮدرێ .ﺋەم ﮐەﻣﻮﮐﻮرﺗﯿﺎﻧەی
ﺑﺎﺳﯿﺎن ﮐﺮا ﻻﯾەﻧﯽ ﻻوەﮐﯿﯽ ﻓەرھەﻧﮕﻦ ﺑەم زۆر
ﺑەﺳﻮودن ،ﮐە ﻟەم ﻓەرھەﻧﮕەدا ﻧﯿﻦ ،ﺑەم ھﯿﭻ ﻟە ﻧﺮخ
و ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﻓەھەﻧﮕەﮐە ﮐەم ﻧﺎﮐﺎﺗەوە.
ﺳەرەﻧﺠﺎم
ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ،ﻓەرھەﻧﮕﯽ »ﺣەوﺗەواﻧە« ﮐە ﻓەرھەﻧﮕێﮑﯽ
ﮐــﻮردی ـ ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿە و ﻟە وەرﮔــێــڕان و
ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧﯽ ﻧەﻣﺮ ﮐﺎک »ﻓەﺗﺎﺣﯽ ﮐﺎوﯾﺎن«ە ،ﺟﮕە
ﻟەوەی ﮐە ﻓەرھەﻧﮕێﮑﯽ )ﮐﻮردی ـ ﮐﻮردی() ،ﻓﺎرﺳﯽ
ـ ﻓﺎرﺳﯽ( و )ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯽ ـ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﯿﯿە(،ﻟە ھەرﮐﺎم ﻟەو
 ٣زﻣﺎﻧەوە دەﺗﻮاﻧﯽ ھﺎوواﺗﺎﮐەی ﻟە دوو زﻣﺎﻧەﮐەی
دﯾﮑەدا ﺑﺪۆزﯾﯿەوە .ﺋەﻣە وای ﮐﺮدوە ﮐە ھەرﭼەﻧﺪ
ﻓەرھەﻧﮕەﮐە  ٣زﻣﺎﻧە ﺑەم ﻟە رێﮑﺨﺴﺘﻦ و ﭼﯚﻧﯿەﺗﯿﯽ
ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯿﺪا ﻟە راﺳﺘﯿﺪا ﮐــﺎری  ٩ﻓەرھەﻧﮓ ﺑﮑﺎ.
ھەروەھﺎ ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە ﻓەرھەﻧﮕﯽ زاراوە و ﺋﯿﺪﯾﯚﻣە
ﮐە دۆزﯾــﻨــەوەی ﺑەراﻣﺒەرﯾﺎن ﻟە زﻣﺎﻧﯽ دووەﻣــﺪا
ﮐﺎرێﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎن ﻧﯿە و ﺋەﻣە ﻻﯾەﻧێﮑﯽ ﺑەھێﺰی ﺋەم
ﻓەرھەﻧﮕەﯾە .ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﺎﻧەی ﻟەم وﺗﺎرەدا ﺑﺎﺳﯿﺎن
ﮐﺮا ﺳەرﮐەوﺗﻮوی ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە دەﺳەﻟﻤێﻨﻦ و ھەر
ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﺎﻧەش ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە ﻟە ﻓەرھەﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ
دﯾﮑەی ﮐﻮردی ﺟﯿﺎ دەﮐﺎﺗەوە.

ﻫەﯾﺎس ﮐﺎردۆ

ﺋﺎوڕێﮏ ﻟە ژﯾﺎن و ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺗێﮑﯚﺷەر ڕەﺣﻤﺎن ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ زادە)ﺷﯚﮐە(

ﻗﺮﭼﻪ ﻗﺮﭼﯽ ﮔەرﻣﺎی ﻧﯿﻮهڕۆﯾﻪ ﻟﻪ ﺟﻪﻧﮕﻪی ﺷﻪڕێﮑﯽ ﻗﻮرس و ﺑﻪرﺑو ﻟﻪ دهﺷﺘێﻜﯽ
ﭘﺎن و ﺑﻪرﯾﻦ و ﺗﻪﺧﺖ دا ﭘڕﯾﺸﮑﯽ ﮔﻮﻟﻠﻪی ﺧﯚﻣﭙﺎره ﻻﻗێﮑﯽ ﻟﻪ ﭼﯚﮐﯽڕا ﻟێﻮه ﮐﺮد .ﺑێ ﺋﻪوهی ﺑﺨﻪﺟڵێ ﺑﻪ ﺋﺎﻏﺎ
ﺑﺎﻧﻮەﮐﻪی ﺳﻪری ﭘێﭽﺎﯾﻪوه و ﺗﻔﻪﻧﮕﻪﮐﻪی ﮐﺮده دار ﺷﻪﻗﻪ و دهﺧﯚی ﻧﻮوﺳﺎ ھﻪﺗﺎ ﻟﻪ ڕﯾﺰی ﭘێﺸﻪوهی ﺷﻪڕﮔﻪﮐﻪ
دوور ﮐﻪوێﺘﻪوه .ﺧﻮێﻦ وهک ﮐﺎﻧﯽ ھﻪڵﺪهﻗﻮڵﯽ و ﻧﻪرم ﻧﻪرم ﺑﻪ ﻟﮑﯽ ﺋﺎﻏﺎﺑﺎﻧﻮەﮐﻪدا ﭼﯚڕاوﮔﻪی دهﺑﻪﺳﺖ .ھﯿﭻ ﭼﺎری
ﻧﻪﺑﻮو ،ﯾﺎن دهﺑﻮو ﺧﯚی دهرﺑﺎز ﺑﮑﺎ ﯾﺎن ڕاوهﺳﺘێ ھﻪﺗﺎ ﺋﺎﺧﺮ دڵﯚﭘﯽ ﺧﻮێﻦ ﻟﻪ ﻟﻪﺷﯽ دهﭼﯚڕێ .ﺟﺎرێﮏ ﺑﻪ زﮔﻪﺧﺸﮑﻪ
و ﺟﺎرێﮏ ﺑﻪ ﺷﻪﻟﻪﺷﻪل ﺧﯚی ﮔﻪﯾﺎﻧﺪه ﻣﺎڵێﮑﯽ ﻗﻮڕﯾﻦ ﻟﻪ ﻧێﻮ ﺑﺎﻏێﮑﯽ ﺳێﻮدا .ﺧﯚی و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺗﻪﻧﯿﺎ ﮐﻪﺳﯽ ﺟێﻤﺎو ﻟﻪ
ﻣﺎڵﻪﮐﻪ ،ژﻧێﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎڵﺪا ﭼﻮوی ﺳﺎرد و ﮔﻪرﻣﯿﯽ ڕۆژﮔﺎر ﭼێﺸﺘﻮو ﺑﻪ ھﺎﻧﺎﯾﻪوه ھﺎت .ﺷێﺮه ژن ﺑێ ﺋﻪوهی ھﺎت و
ھﺎوار وهڕێ ﺑﺨﺎ ﺑﻪ ﭘﻪﻟﻪ ڕۆﻧێﮑﯽ زۆری ده ﻣﻪﻧﺠﻪڵێﮏ ﮐﺮد و ﻟﻪ ﺳﻪر ﺋﺎﮔﺮێﮑﯽ ﺧﯚﺷﯽ داﻧﺎ .ھﻪرﮐﻪ ڕۆن ﺟﻮان ﻗﺮچ
ﺑﻮو ،ﻻﻗﯽ ﭘﻪڕﯾﻮی ﮔﺮت و ﺧﺴﺘﯿﻪ ﻧێﻮ ﻣﻪﻧﺠﻪڵﻪﮐﻪ .ﻻق ﻟﻪ ﻧێﻮ ﻣﻪﻧﺠﻪڵ دا ﭼﺰزهی ﻟێ ھﻪڵدهﺳﺘﺎ و ﮐﺎﮐﯽ ﭘێﺸﻤﻪرﮔﻪش
ﺟﻮان ﺟﻮان ﭼﺎوی ﻟێدهﮐﺮد .ﮐﺎرﺟﻮاﻧﯿﯽ ﺷێﺮه ژن و ﻏﯿﺮهﺗﯽ ﻟﻪ ﺑﻦ ﻧﻪھﺎﺗﻮوی ﭘێﺸﻤﻪرﮔﻪ ﭘێﺸﯽ ﮐﺎﻧﯿﯽ ﺧﻮێﻨﯿﺎن ﮔﺮت
و ﻣﺮۆﭬێﮑﯿﺎن ﻟﻪ ﻣﻪرگ ڕزﮔﺎر ﮐﺮد.
»ﺧﺎک« ،ڕﯾﺸﻪی »دار« دهﺧﯚیدا ﺟێ دهﮐﺎﺗﻪوه ،ﻧﺎن و ﺋﺎوی دهداﺗێ ،ﻟﻪ ﺳﻪرﻣﺎ و ﮔﻪرﻣﺎ دهی ﭘﺎرێﺰێ و
ﺗﯿﻨﯽ وهﺑﻪر دێﻨێ ﻟﻖ و ﭘﯚپ دهرﺑﮑﺎ و ﺑﻪر ﺑێﻨێ» .ﺧﻪڵﮏ«» ،ﭘێﺸﻤﻪرﮔﻪ» ﻟﻪ ﻣﺎڵﯽ ﺧﯚیدا دهﺣﻪﺳێﻨێﺘﻪوه ،ﺧﻮاردﻧﯽ
دهداﺗێ ،ﻧﺎزی دهﮐێﺸﯽ ،دهرﻣﺎﻧﯽ دهﮐﺎ و ﺑﯚ ﺑﻪرهﻧﮕﺎری ڕهواﻧﻪی ﻣﻪﯾﺪاﻧﯽ دهﮐﺎ .دار ،ﺑﻪ ﺑێ ﺧﺎک ڕﯾﺸﻪ ﻧﺎﮐﺎ و ﮐﻪ
ڕﯾﺸﻪش ﻧﻪﺑﻮو ﺑﻪژن ﻧﺎﮔﺮێ .ﺑﻪﺑێ ﺑﻪژن ،دار ﻟﻖ و ﭘﯚپ ﻧﺎﮐﺎ و ﺑﻪر
ﻧﺎھێﻨێ .ﭘێﺸﻤﻪرﮔﻪ ،ﺑێ ﺧﻪڵﮏ ﺳﻪرﮔﻪرداﻧﻪ و ھێﺰی ﺑﻪرهﻧﮕﺎرﯾﯽ ﻧﯿﯿﻪ.
ﺧەڵﮏ ﭘﺎڵﭙﺸﺘﯽ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾە و ﭘێﺸﻤەرﮔەش زاﻣﻨﯽ درێﮋی
ﺧەﺑﺎﺗە.
***
ﺋەواﻧەی داﺧﻮازاﻧە ﺑڕﯾﺎری ﺑەڕێﻮەرﺑﺮدی ﮐﺎری ﮔەورە و ﮔﺮﯾﻨﮓ
دەدەن ھەﻣﻮو ھەوڵﯿﺎن ﺋەوەﯾە ﺑە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑڵ و ﺷێﻮە ﺑە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ
ﺑﮕەﯾەﻧﻦ .ﺑﯚ وان ﺗەﻣەن و ڕادەی زاﻧﯿﺎری و ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ڕاﺑــﺮدوو
ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧﯿە .ﺋەوەی ﻻی ﺋەوان ﮔﺮﯾﻨﮕﯿﯽ دەﻧﻮێﻨێ ﺋﯿﺮادە و ﻧﻮاﻧﺪﻧﯽ
ﻏﯿﺮەت و ﺋﯿﺪاﻣە ﮐﺎرﯾﯿە .ﮐﺎک رەﺣﻤﺎن ﺷﯚﮐەش ﺋەﻟﺤەق ﺑەو ﺗەﻣەﻧە
ﮐەﻣە و ﺑــەو ﻧﺎﭘﻮﺧﺘﯽ و ﺑێ ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﯿەی ﺧﯚﯾەوە ھــەر ﮐە ﭘێﯽ
ﻧﺎﯾە ﻣەﯾﺪان ﻧﯿﺸﺎﻧﯽدا ﮐــﻮڕی ڕۆژی ﺗەﻧﮕﺎﻧەﯾە و ﺟێﮕﺎی ﺑــﺎوەڕی
ھﺎوﺳەﻧﮕەراﻧﯿەﺗﯽ.
»ڕاﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﻧەﻣﺪەزاﻧﯽ ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼەﮐﺪاری ﭼﯿﯿە و ﻧەﺷﻢ دەزاﻧﯽ
ﭼﻪﮐﻢ ﺑﯚ ﭼﯽ ھەڵﮕﺮﺗﻮوە .ﻧەﺷﻢ دەزاﻧﯽ ﺑەرھەﻣﯽ ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﻣﻦ دەﺑێﺘە
ﭼﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻧەﻣﺪەزاﻧﯽ ﺳەرﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋەو رێﮕﺎ ﺳەﺧﺖ و دژوارە
ﺑەرەو ﮐﻮێﻢ دەﺑﺎت .ﺑەڕاﺳﺘﯽ ﺋەو ﮐﺎﺗﻤەﮔەر ﺧﻮێﻨﺪەوارەﮐﺎن ودەﺳﺘەﯾەﮐﯽ ﮐەم ﻟە ﮐﯚﻣەﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﻧەﺑێ ﻧەﯾﺎن
دەزاﻧﯽ ﺧەﺑﺎت و ﺑەرﺧﯚدان ﭼﯿە .ﺑەﻣڕق و ﮐﯿﻨەﯾﭙﻪﻧﮓ ﺧﻮاردووﯾﺎن ﻟە ﮐﺎر و ﮐﺮدەوەﮐﺎﻧﯿﮋاﻧﺪهرﻣەو ﺋەﻣﻨﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﺷﺎی ﮔﯚڕﺑەﮔﯚڕ ﺋەواﻧﯿﺒەرەوﮐﯚڕی ﺧەﺑﺎت و ﺑەرﺧﯚدان ھﺎﻧﺪاﺑﻮو«.
زۆر ﻻوی ﮐﻮرد ﺑە ﮐﭻ و ﮐﻮڕەوە ﻟەو ﻗﯚﻧﺎﻏە ﮔﺮﯾﻨﮕەی ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺧەڵﮑﯽ ڕۆژھەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎندا ﭘێﺶ ﺋەوەی
ﻟە ﺳەر ﻻﭘــەڕەی ﮐﺘێﺒەﮐﺎن وەدوای ﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ ﺧەﺑﺎت ﺑﮑەون و ھەوڵﯽ ﺋەوە ﺑﺪەن وەزﻋﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەﮔەڵ
ﺗﯿﺌﯚرﯾﯿەﮐﺎن ڕێﮏ ﺑﺨەن ،ﻗﯚڵﯽ ھﯿﻤﻤەﺗﯿﺎن ھەڵ ﻣﺎڵﯽ و ﻟە ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﮐﺮدەوەدا دەرﺳﯽ ﭼﯚن ژﯾﺎن و ﭼﯚن ﺧەﺑﺎت ﮐﺮدن
ﻓێﺮ ﺑﻮون .ﺋەوان ھﺎﺗﻦ ھەﺗﺎ رێﮕﺎ ﻧەدەن ﭼﯿﺪﯾﮑە ﭘﯿﺎو و ژﻧﯽ ﮐﻮرد ﺑﮑﺮێﺘە ﺋﺎﻣﺮازی ﮐﺎﯾەی ﻧێﺮدراواﻧﯽ ﺣﮑﻮوﻣەت و
ھﯿﭽﯽ دﯾﮑە ﺗﯚزی ﻧﺎﺋﻮﻣێﺪی و ﺑێ ھﯿﻮاﯾﯽ ﻟە ڕوﺧﺴﺎری داﯾﮑﺎن و ﺑﺎوﮐﺎن ﺑﻨﯿﺸێ .ﺑەڵێ ﺋەوان ھﺎﺗﻦ و ﺑﺎﺷﯿﺶ ھﺎﺗﻦ.
ڕەﺣﻤﺎن ﺷﯚﮐە و ھەزاران ﻻوی دڵﮕەرﻣﯽ وەک ﺋەو ﺑێ ﺋەوەی ﻟە ﺳەر ﻧﯿﻤﮑەﺗﯽ زاﻧﺴﺘﮕﺎﮐﺎن ﻓێﺮی زاﻧﺴﺘﯽ ﺗێﮑﯚﺷﺎن
ﺑﺒﻦ ،ﻟە ﻧێﻮ ﺳەﻧﮕەرەﮐﺎن و ﻟە ﺳەر دوﻧﺪی ﭼﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻓێﺮی ﺧﯚڕاﮔﺮی و ڕاوەﺳﺘﺎن ﺑﻮون.
ﮐﺎک ڕەﺣﻤﺎن ﺧەڵﮑﯽ ﮔﻮﻧﺪی ﺑــەردە ﺳﭙﯿﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼەی ﺳەردەﺷﺘە .ﮔﻮﻧﺪێﮑﯽ  ١٤ﻣﺎڵﯽ و ﺧﺎوەﻧﯽ  ٧ﺷەھﯿﺪ.
ﺳەردەﺷﺖ و دێﮫﺎﺗﯽ ﺋەو دەﭬــەرە ﮐﺎﻧﮕﺎی ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺧەزێﻨەی ﺑﯿﺮی وﺷﯿﺎر و دەرﯾــﺎی ﭘڕ ﺷەﭘﯚﻟﯽ
ﺧﯚڕاﮔﺮﯾﯿە .ھﯿﭻ ﻧﺎﻣﯚ ﻧﯿﯿە ﺋەﮔەر ﮐەﺳﺎﻧﯽ وەک ﺷﯚﮐە ﻟەو ﻣەڵﺒەﻧﺪە ﭘێ ﺑﻨێﻨە ﻣەﯾﺪان و ﺋﺎﮔﺮ ﻟە ﺳەر ﭘﺸﺘﯽ
ﺑەﮐﺮێﮕﯿﺮاواﻧﯽ دوژﻣﻦ ﺑﮑەﻧەوە.
ﮐە دەڵێﻢ ﻣەڵﺒەﻧﺪی ﺳەردەﺷﺖ ﻣەﮐﯚی ﺧەﺑﺎت و ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧە ھەڵەم ﻧەﮐﺮدوە .ﺳەﯾﺮ ﮐەن ﮔﻮﻧﺪێﮑﯽ  ١٤ﻣﺎڵﯽ دەﺑێ
ﭼەﻧﺪ ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﺑﻮوﺑێ ﮐە  ٧ﺷەھﯿﺪی داون .ﻟەو ﻣەڵﺒەﻧﺪە ﭘێﺸﻤەرﮔەﭘەروەرە ﮐﺎک رەﺣﻤﺎﻧەﮐﺎن ﮐەم ﻧەﺑﻮون ﮐە
ﻟە ﭘێﻨﺎو ﺋﺎزادﯾﯽ ﻧەﺗەوەﮐەﯾﺎندا ژﯾﺎﻧﯽ ﭘڕ ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺑەم ﺳەرﺑەرزاﻧەﯾﺎن ھەڵﺒﮋارد و ﺑەﺷێﮑﯽ زۆرﯾﺸﯿﺎن وەک ﺋەو
ﺣەوت ﮐەﺳەی ﺑەردەﺳﭙﯿﺎن ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﻓﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺗێﮑﯚﺷەر ڕەﺣﻤﺎن ﺷﯚﮐە ﻟەو ڕۆژەوە ﭘێﯽ ﻧﺎﯾە ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺧەﺑﺎت و ﻧﺎوی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﺑﯚ دﯾﺎرﯾﯽ ﮐﺮا ،ھەﺗﺎ ﺋەو
ﮐﺎﺗەی ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﻣەﯾﻠﯽ ﺧﯚی و ﺑە ﻧﺎﭼﺎری رێﮕﺎی ھەﻧﺪەراﻧﯽ ﮔﺮﺗە ﺑەر ،ﻗەت ﺟﺎرێﮏ ﻧﺎھﻮﻣێﺪی ڕووی ﺗێﻧەﮐﺮد
و ﺑﯚ ﺳﺎﺗە وەﺧﺘێﮏ ﻟە ﺗێﮑﯚﺷﺎن ﻧەوەﺳﺘﺎ .ﻧﺎوﺑﺮاو ﯾەک ﻟەو ﺗێﮑﯚﺷەراﻧەی ﮔەل ﺑﻮو ﮐە ھەر ﭼەﻧﺪ ﺑﯚ ﺧﯚی ﮔﻮﺗەﻧﯽ
ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ﮐﻼﺳﯽ »ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺴﻮادی«دا ﮐەﻣێﮑﯽ دەرس ﺧﻮێﻨﺪﺑﻮو ،ﺑەم ﻟە ڕﯾﺰەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔەدا وای ﺧﯚ ﭘێﮕەﯾﺎﻧﺪ
ﮐە ھەم ﺑﻮو ﺑە ﻓەرﻣﺎﻧﺪەرێﮑﯽ ﻟێﮫﺎﺗﻮوی ﻧﯿﺰاﻣﯽ و ھەم وەک ﮐﺎدرێﮑﯽ ﻟێﺰاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دەﻧﺎﺳﺮا .ﺗێﮑﯚﺷەر ﺷﯚﮐە
ﻟە ﻣﺎوەی ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯿﯿﺪا ﺋەم ﺑەرﭘﺮﺳﺎﯾەﺗﯿﯿە ﻧﯿﺰاﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﺎﻧەی وەﺋەﺳﺘﯚ ﮔﺮﺗﻮوە :ﺳێ ﺳﺎڵ ﭘێﺸﻤەرﮔەی
ﺳﺎدە .ﺳﺎڵێﮏ ﺑەرﭘەرﺳﯽ ﻣﺎڵﯿﯽ دەﺳﺘە .ﺳﺎڵێﮏ ﺟێﮕﺮی ﭘەل و ﺳﺎﻟێﮏ ﻓەرﻣﺎﻧﺪەری ﻋەﻣەﻟﯿﺎﺗﯽ دەﺳﺘە .دوو ﺳﺎڵ
ﮐﺎدری دەرﻣﺎﻧﯽ .دوو ﺳﺎڵ ﮐﺎدری ﻧﺎوﭼەی ﺋﺎﻻن و ﺑﺎژار .دوو ﺳﺎڵﯿﺶ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﮐﯚﻣﯿﺘﻪی ﺷﺎرﺳﺘﺎن .ھەروەھﺎ
دووﺳﺎڵ ﺳەرﻟﮑﯽ ﻟﮑەﮐﺎﻧﯽ ﯾەک و دوو ﻟە ھێﺰی ﮔﯿﺎڕەﻧﮓ .ﻟە ﺳەرﯾەک  ١٤ﺳﺎڵ ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺑﻮو و ﯾﺎزدەﺳﺎڵ ﺑەر
ﭘﺮﺳﺎﯾەﺗﯿﯿﮫەﺑﻮە.
ﺑە ﺗێڕاﻣﺎن ﻟە ژﯾﺎن و ﺑەﺳەرھﺎﺗﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔە ،ﻣﺮۆڤ ﺗﻮوﺷﯽ ﺳەرﺳﻮڕﻣﺎن دەﺑێ .ﺳەرﺳﻮڕﻣﺎن ﻟەوە ﮐە چ ھێﺰێﮏ
ﭘﺎڵ ﺑەو ﺗێﮑﯚﺷەرەوە دەﻧێ ﺋﺎوا ﺧﯚڕاﮔﺮ ﺑێ و ھەﺗﺎ ﺋەو ڕادەﯾە ﻓﯿﺪاﮐﺎر .ﺑﺎﺳﯽ ﺷەھﯿﺪەﮐﺎن ﻧﺎﮐەم ﮐە ﻟە ﻓﯿﺪاﮐﺎریدا
دەﮔەﻧە ﺋەوﺟﯽ ﺑەﺧﺸﻨﺪەﯾﯽ و ھﯿﭽﯽ دﯾﮑەﯾﺎن ﺑﯚ ﻧﺎﻣێﻨێﺘەوە ھەﺗﺎ ﭘﯿﺸﮑەﺷﯽ ﺑﮑەن .ﺑﺎﺳﯽ ﺋەواﻧەش ﻧﺎﮐەم ﮐە ﻟە
ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﻧەﺑەرددا ﯾەک ﯾﺎن ﭼەﻧﺪ ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﻟەﺷﯿﺎن ﻟە دەﺳﺖ داوە و ﺑﯚ ھەﻣﯿﺸە ﻟە ﭼێﺸﺘﻨﯽ ﺗﺎﻣﯽ ژﯾﺎﻧێﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑێﺑەش ﺑﻮون .ﺑەم زۆرﯾﺸﻦ ﺋەواﻧەی ﮐﺎک ڕەﺣﻤﺎن ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ھەر ﻟە ﺟەﻧﮕەی ﺧەﺑﺎتدا ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﺮﯾﻦ ﮐەﺳﺎﻧﯽ
ﺧﯚﯾﺎن ﻟە دەﺳﺖداوە و ﺑﯚ ھەﺗﺎ ھەﺗﺎﯾە داﺧﯽ دوورﯾﯽ ﺋەوان ﻟە ﺳەر دڵﯿﺎن ﺑﯚﺗە ﮔﺮێ.
ﻟە ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەی داﺳﺘﺎﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺗێﮑﯚﺷەر ڕەﺣﻤﺎن ﺋﯿﺒڕاھﯿﻢ زادەدا ﻣﺮۆڤ دەﺗﻮاﻧێ دەرﺳﯽ زۆر ﻓێﺮ ﺑێ .ﺟﮕە ﻟە
ﻓﯿﺪاﮐﺎری و ﻣﺎﻧﺪووﯾﯽ ﻧەﻧﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮەت و ﭼﺎوﻧەﺗﺮﺳﯽ ،ﮐﺎک ڕەﺣﻤﺎن ﺧﺎوەﻧﯽ زۆر ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯽ ﺑﺎﺷﯽ دﯾﮑەﺷە
ﮐە ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺋەوﯾﺎن ﮐﺮدوەﺗە ﺋﯿﻨﺴﺎﻧێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەت .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە ھەﺳﺘﯽ ﺑەرﭘﺮﺳﺎﯾەﺗﯿﯽ ﺋەو ﻣﺮۆﭬە ﺑەراﻣﺒەر ھﺎوژﯾﻨەﮐەی
ﺟێﮕﺎی ﺋﺎﻓەرﯾﻨە .ﮐﺎک ڕﺣﻤﺎن ﮐﺎﺗێﮏ ﺑڕﯾﺎری ﺑەﺟێ ھێﺸﺘﻨﯽ ﺳەﻧﮕەری ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯿﯽ دا ،ﺑﯚﺧﯚی ھﯿﭻ ﮔﯿﺮوﮔﺮﻓﺘێﮑﯽ
ﻧەﺑﻮو .ﻧە ﻟە ﺷﯚڕش ﻣﺎﻧﺪوو ﺑﺒﻮو ،ﻧە ﺗﻮوﺷﯽ ﻧﺎھﻮﻣێﺪی و دڵەڕاوﮐە ﺑﺒﻮو ،ﻧە دەﮔەڵ ﺑەرﭘﺮﺳﺎن ﺗﻮوﺷﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ھﺎﺗﺒﻮو و ﻧە ھەوای ژﯾﺎﻧﯽ دەرەوە ﻟەﺳەری داﺑﻮو .ﺗەﻧﯿﺎ ﺷﺘێﮏ ﮐە ﺋەو ﺧەﺑﺎﺗﮑﺎرەی ھﺎن دا ﺑڕﯾﺎرێﮑﯽ ﺋﺎوا ﺑﺪا،
ﻧەﺧﯚﺷﯿﯽ ﺷەرﯾﮑﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮو ﮐە ﻟەوێ ﭼﺎرە ﻧەدەﮐﺮا .ﺋەوەش دﯾﺎرە ﺑە ﭘﺎداﺷﯽ ﺋەو ھەﻣﻮو ﺧﺰﻣەﺗە ﻟەﺑﯿﺮ ﻧەﮐﺮاوە
ﺑﻮو ﮐە ﺧﺎﺗﻮو »ﺧﻮﻧﭽە«ی ﺗێﮑﯚﺷەر ﺑە ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﺮدﺑﻮو.
ﭘﺎش ﺳﺎﻧێﮏ ﻟە ﺳەﻧﮕەردا ﻣﺎﻧەوە و ﺧﯚ ﺑێﺮ و ﺑەوێ دادان ﺑﯚ ﺧﺰﻣەﺗﯽ زﯾﺎﺗﺮ ،ﺋێﺴﺘﺎ ﺗێﮑﯚﺷەر ڕەﺣﻤﺎن ﺋﯿﺒڕاﯾﻢ
زادە ﺑە ﺧﯚی و ﺑﻨەﻣﺎڵەوە ﻟە وﺗﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﯿﺸﺘە ﺟێﯿە .ﺗێﮑﯚﺷەر ڕەﺣﻤﺎن ﺷﯚﮐە ﻟەو ﻣﺎوەﯾەشدا ﮐە ﻟەو وﺗە
دەژی ﻧەک ھەر ﺧەﺑﺎت و ﺗێﮑﯚﺷﺎن ﻟە ﭘێﻨﺎو ﺋﺎزادﯾﯽ وﺗەﮐەی ﻟە ﺑﯿﺮ ﻧەﮐﺮدوە ،ﺑەڵﮑﻮو زۆر ﺷێﻠﮕﯿﺮاﻧە و ﻣﺎﻧﺪووﯾﯽ
ﻧەﻧﺎﺳﺎﻧە ﺑﯚ ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە ﺋﺎواﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺗێدەﮐﯚﺷێ .ﻧﺎوﺑﺮاو ھەم ﻟە ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯽدا ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ دا دەﺗﻮاﻧێ ﮐەﺳێﮑﯽ ﺑە
ﺳﻮود ﺑێ و ھەم ﻟەو وﺗەش ﮐە ﻟێﯽ دەژی ﻟە ﮐﺎروان ﺑە ﺟێ ﻧەﻣﺎوە ،ﭼﻮﻧﮑە ھەم زﻣﺎن ﻓێﺮ ﺑﻮوە و ھەم ﮐﺎری
ﺑﺎﺷﯽ وەﮔﯿﺮ ﺧﺴﺘﻮە.
ڕێﺰ ﮔﺮﺗﻦ ﻟە ﻣەﻗﺎﻣﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻧﺎﺑێ ﭘﺎﺑەﻧﺪ ﺑە ھەﻟﻮﻣەرج ﺑێ و ﮔﯚڕاﻧﯽ دەور و زەﻣﺎن ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی ﺗێﺪا ﭘێﮏ
ﺑێﻨێ .ﺳﯿﺎﺳەت دەﺗﻮاﻧێ ﺗﻮوﺷﯽ ﮔﯚڕان ﺑێ ،ﺑەم ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻧەﮔﯚڕە .ﺋەواﻧەی ﺗەﻧﯿﺎ ﯾەک ڕۆژ ﻟﯿﺒﺎﺳﯽ
ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾﺎن ﭘﯚﺷﯿﻮە و ﻟە ﺳەﻧﮕەری ﺑەرﮔﺮیدا ﺳﯿﻠەﯾﺎن ﻟە دوژﻣﻦ ﮔﺮﺗﻮە ،ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ھەﺗﺎ ھەﺗﺎﯾﯿﻦ .ﺗێﮑﯚﺷەر
ڕەﺣﻤﺎن ﺷﯚﮐە ﯾەک ﻟەو ﺧەﺑﺎﺗﮑﺎراﻧەﯾە ﮐە ﮐﺎرﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ زێڕﯾﻨﯽ ﺑﯚ ﺧﯚی ﺗﯚﻣﺎر ﮐــﺮدوە و ﻧﺎزﻧﺎوی ھەﻣﯿﺸە
ﭘﯿﺸﻤەرﮔەی وەرﮔﺮﺗﻮە.

١١

ﻋەﻟﯽ ﻓەﺗﺤﯽ
دوو ڕۆژ ﺑــــــﻮو ﻟـــــە ﻧـــــﺎوﭼـــــەڕا
ﮔــەڕاﺑــﻮوﻣــەوە ﮔــﻮوﻧــﺪی ﺑــﺎﺑــەﮐــﺮاوێ ﻟە
ﻧــﺎوﭼــەی ﺳــەرﺷــﺎﺧــﺎن .ﺑﺎراﻧێﮑﯽ ﻧەرم
دەﺳﺘﯽﭘێﮑﺮدﺑﻮو و ﻟێﯽﻧەدەﮐﺮدەوە .ﺷەو
ﺑڕﯾﺎردرا ﺑەﯾﺎﻧﯽ زوو وەڕێﮑەوﯾﻦ .ﺑەﺷە
ﭼــەک و ﺗەﻗەﻣەﻧﯽ ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﻮور
ﮔەﯾﺸﺘﺒﻮوﻧە ﻻی ﺋێﻤە .ﺋــەو ﺳــەردەم
ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ دەﭬەری ﺑﺎﮐﻮور ﻧﺎﺳﺮاوﺑﻮون
ﺑە ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﺎل .ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟەواﻧەی
ﻻی ورﻣــێ و ﺳەڵﻤﺎس ﺑــﻮون .دەﺑﻮاﯾە
ﺋــەو ﭼەﮐﺎﻧە ﺧێﺮا ﺑﮕەﻧە دەﺳــﺘــﯽ ﺋەو
ھێﺰاﻧەﻣﺎن.
ﻟەﮔەڵ ﺳﭙێﺪەی ﺑەﯾﺎﻧﯽ ،دوای ﺧﻮاردﻧﯽ
ﺑــﺎﺑــﯚڵــە ﺷــﯿــﺮێــﮋێــﮏ و ﺧــــﻮاردﻧــــەوەی
ﭼﺎﯾەﮐﯽ ﮔەرم ،وەڕێﮑەوﺗﯿﻦ .ﺗﺎ ﮔەﯾﺸﺘﯿﻨە
ڕەوەزەﮐﺎﻧﯽ ﺷﺎزوﻗﺎز ،ﻟەﺑەر ﺑﺎران ﺗەواو
ﺧﻮوﺳﺎﯾﻦ .ڕێﮕﺎﯾەﮐﯽ دوورﻣــﺎن ﻟەﺑەر
ﺑــﻮو و دەﺑــﻮاﯾــە ﺷــەوﯾــﺶ ﻟــە ﯾــەکدوو
ﺷﻮێﻨﯽ ﭘڕﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺑــەژێــﺮ ﭘێﮕەﮐﺎﻧﯽ
دوژﻣﻨﺪا ﺑﭙەڕﯾﻨەوە.
ﺑــە ھـــەوراز و ھەڵﺪێﺮی ﺷــﺎزوﻗــﺎزدا
ﺷﯚڕﺑﻮوﯾﻨەوە .ھــەورازی ﺋەژﻧﯚﺷﮑێﻦ
و ﺑﺎراﻧﯽ ﺑە ﺧﻮڕێﻦ وەزﻋەﮐەی ﺗەواو
ﺷێﻮاﻧﺪﺑﻮو .ﻟەﮔەڵ ﺑەھﻤەن ﺷﺎﻧﺒەﺷﺎﻧﯽ
ﯾەﮐﺘﺮ دەڕۆﯾﺸﺘﯿﻦ .ﺑەھﻤەن ﺑﺎﻣﺮوەت.
ھەم وەﮐﻮو ڕﻧﻮو ﭘڕ ﻟە ھێﺰﺑﻮو و ھەم
ﻟە دۆﺳﺘﺎﯾەﺗﯿﺪا ﺑەڕاﺳﺘﯽ ﺋەﻣەﮔﻨﺎس.
ﮐەﺳێﮑﯽ ﺑەﺟەﺳﺘە ﭘێﺸﻤەرﮔە و ﺑەﺧەﯾﺎڵ
ﭼ ــەﮔ ــﻮارا .ﭘێﺸﺘﺮ ﺋــەﻧــﺪاﻣــﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﭼﺮﯾﮑەﻓﯿﺪاﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺋێﺮان ﺑﻮو.
ﺑە ﻣﺎرﮐﺴﯿﯿەت دەﺳﺘﯽ ﺑە ﺗێﮑﯚﺷﺎنﮐﺮد
و دواﺗــﺮ ﺋــەو ھەﺳﺘەی ﮐــﺮدە ھەوێﻨﯽ
ﮐــﻮرداﯾــەﺗــﯽ .ﮔەﻧﺠێﮑﯽ ﻗــﯚز ،ﺑــﺎﺑــەرز،
ﺟﻮان ،ﻟێﻮ ﺑەﺑﺰە و دەرﯾﺎﯾەک ﻟە ھەﺳﺖ
و ﺳـــﯚز و ورە و وزە .ڕﯾــﺰەﮐــﺎﻧــﯽ
ڕێﮑﺨﺮاوی ﻓﯿﺪاﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺟێھێﺸﺘﺒﻮو،
ﭼﻮﻧﮑە ﺋەوان ھەڵﮕەڕاﺑﻮوﻧەوە و ﺗەواو
ﮐــەوﺗــﺒــﻮوﻧــە ﺧــﺰﻣــەﺗــﮑــﺮدن ﺑــە ڕێﮋێﻤﯽ
ﻣەﻻﮐﺎﻧﯽ ﺗــﺎران .ﺑەھﻤەن ﺑەرﻟە ھﺎﺗﻨﯽ
ﺑﯚ ﺷﺎخ ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑە ﺗەﺷﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﺎری
ﺣﯿﺰﺑەوە ﮔﺮت .ﻟەﮔەڵ ﻣﻦ ﻟەﭘێﻮەﻧﺪﯾﺪا ﺑﻮو
و ﻣەﺋﻤﻮورﯾﯿەﺗە ﭘێﺋەﺳﭙێﺮدراوەﮐﺎﻧﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯿﯽ ﺟــێــﺒــەﺟــێدەﮐــﺮد .ﺑــەواﺗــﺎﯾــەک
ﻟەژێﺮ ﺗﺎﻗﯿﮑﺎرﯾﺪا ﺑﻮو .ﻧﯿﺰﯾﮏ ﺑە ﺳﺎڵێﮏ
ﺗێﭙەڕﺑﺒﻮو ﮐە ﺋﯿﺪی ﻟــەوە ﭘﺘﺮ ﻧەدەﮐﺮا
ﻟە ﺷﺎر ﺑﻤێﻨێﺘەوە و ھﺎﺗەدەر و ﻟەﻧێﻮ
ڕﯾﺰەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔەدا داﻣەزرا .ھەر ﻟە
ﯾەﮐەم ڕۆژەﮐﺎﻧﺪا ،ﻟەﺑەر ﺧﻮێﻨﺪەواری،
ورەﺑەرزی ،ﺑﻮێﺮی و ﮐﯚﻣەﯾەﺗﯽﺑﻮوﻧﯽ
ﮐــەوﺗــە ﺑ ــەر ڕق و ﮐﯿﻨﯽ ژﻣــﺎرەﯾــەک
ﻟــە ﻓــەرﻣــﺎﻧــﺪەﮐــﺎﻧــﯽ ﭘــێــﺸــﻤــەرﮔــە ،واﺗــە
ﺋەواﻧەی ﻟەﻣەر ﻟەدەﺳﺘﺪاﻧﯽ ﮐﻮرﺳﯿﻠەی
دەﺳ ــەﺗ ــﯿ ــﺎن ﻧــﯿــﮕــەران ﺑـــــﻮون .ﭘــﺎش
ﮐێﺸەﯾەﮐﯽ زۆر ،ﺗﻔەﻧﮕێﮑﯽ ﺑڕﻧﯚﻣﺎن ﺑﯚی
وەرﮔــﺮت و ﻟە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﻟﮑەﮐﺎﻧﯽ ھێﺰ
وەﮐﻮو ﭘێﺸﻤەرﮔە داﻣەزرا .ﺋەواﻧەی ﺋەو
ﺳەردەم ﮐﺎدری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮوﯾﻦ ،ﻟەﺑەر
ﮐــەﺷــﻮھــەواﯾــەﮐــﯽ ﺧــﻮڵــﻘــﺎوی ﻓەرﻣﺎﻧﺪە
ﻧﯿﺰاﻣﯽﯾەﮐﺎن ،ﻟەﻧێﻮ ﺣﯿﺰﺑﺪا ﻧﺎﺳﺮاوﺑﻮوﯾﻦ
ﺑ ــە ﺑــﺎڵــﺘــﯚﺳــﭙــﯽ .ژﻣــــﺎرەﯾــــەک ﺑــﺎڵــﺘــﯚی
ﺋەﻣﺮﯾﮑﯽ ﺳــﭙــﯽڕەﻧــﮓ ﻟــەﻻﯾــەن ﺣﯿﺰب
ﺑەﺳەر ﮐﯚﻣﯿﺘەﮐﺎﻧﺪا داﺑەﺷﮑﺮاﺑﻮون و
ﻟــەﺑــەر ﺋـــەوەی زوو ﭼڵﮑﻦ دەﺑـــﻮون و
ﻣەﺟﺎﻟﯽ ﺷﯚردﻧﯿﺎن ﻧەﺑﻮو ،داﺑﻮوﯾﺎن ﺑە
ﺋێﻤەی ﮐﺎدﯾﺮاﻧﯽ ﺑەﺷﯽ ﺗەﺷﮑﯿﻼت .ﻣﻨﯿﺶ
ﯾەک ﻟەواﻧەم وەﺑەرﮐەوﺗﺒﻮو .ﺑەھﻤەن
ھەرﭼەﻧﺪ ﺑﺎڵﺘﯚی ﺳﭙﯿﺸﯽ ﺑەرﻧەﮐەوﺗﺒﻮو،
ﺑەم زاﻧﺎﯾﯿەﮐەی ﮐەوﺗﺒﻮە ﺑەر ھەﺳﺘﯽ
ﺋێﺮەﯾﯽ ﭘێﺑﺮدن.
ﺑـــەڵـــێ ،ﺷــﺎﻧــﺒــەﺷــﺎﻧــﯽ ھــــەﭬــــﺪوو ﻟە
ﺷــﺎزوﻗــﺎز دەھﺎﺗﯿﻨەﺧﻮارەوە .ﮐﺎرواﻧﯽ
ﭼــــەک و ﺗــەﻗــەﻣــەﻧــﯽ ﻟـــە دواوەﻣــــــﺎن
دەھــﺎت .ڕێﮕﺎڕۆﯾﺸﺘﻦ و داﮔــەڕان ﻟەﺑەر
ﺗــەڕی و ﻗــﻮڕی دژوارﺑـــﻮو .ﺑــﺎران ﻧەک
ﻟێﯽﻧەدەﮐﺮدەوە ،ﺑــەردەوام ﺑەﺧﻮڕێﻨﺘﺮ
دەﺑـــﻮو .دەﺗــﮕــﻮت ﺑــە ﺋﺎﺳﻤﺎن ﮔــﻮﺗــﺮاوە
ڕاﺳﺖ ﻟەو ﮐﺎﺗەدا ﭼﯽ ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ ھەﯾەﺗﯽ
ڕۆﯾﮑﺎ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼە ﺑەھﺎری ﻧﺎوﭼەی
دەﺳــﺘــﮑــەوﺗــﺒــﻮو و ﻟــەﺳــەر ﺋێﻤە ﭘەﮐﯽ

ﺋﻪدهﺑﯽ

ژﻣﺎره٧٠٣ :

١٥ی ﺑﺎﻧەﻣەڕی ٥ _ ١٣٩٦ی ﻣﺎی ٢٠١٧

»وەرە ﭘێﮑەوە ﺑﻤﺮﯾﻦ«
ﻧەﮐەوﺗﺒﻮو .ﺋــەو دەﺑــﻮاﯾــە ﺑە ھــەور و ﺳــﺎوی ﺧﯚی
ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺖ ﺑەڕێﻮەﺑﺒﺎ .دﯾ ــﺎردەی ﻧﺎﻣﯚ ﻟەو
ﻧێﻮەدا ،ﺋێﻤەی ڕێﺒﻮاری ﻧﺎوەﺧﺖ ﺑﻮوﯾﻦ.
ﻣﺎﻧﺪووﯾەﺗﯽ ﺑەرەﺑەرە ﺷەﮐەﺗﯽﮐﺮدﯾﻦ و ﭘﺸﻮوی
ﻟێﻤﺎنﺑڕی .ﺧﻮڕێﻨﯽ ﺑﺎران ﻣەﺟﺎﻟﯽ ﭘﺘﺮی ﺑﯚ ڕۆﯾﺸﺘﻦ
ﻧ ــەدەدا .ﺑەھﻤەن ﺗــەواو ﺷەﮐەت دﯾــﺎرﺑــﻮو .ﻟە ﺑــﺰە و
ﻗﺴەی ﺧﯚشﮐەوﺗﺒﻮو.
ـــ ﭼﯿﯿە ﮐﺎﮐﯽ ﺑﺮا ،ﮐﺰ و ﻣﺎﺗﯽ ،ﺋەﮔەر ﮐەﯾﻔﺖ ﻗﻨﺞ ﻧﯿﯿە،
ﺑﯚ دەھﺎﺗﯽ؟ )دەﻣﻮﯾﺴﺖ ﺣﺎڵ و ھەوای ﺑﮕﯚڕم(.
ـــ ﻧﺎ ﮐەﺳﯽ ﺑــﺮا ،ﺑﺎﺷﻢ .ﺑــﺎران ﭘﺸﻮوی ﻟێﺒڕﯾﻮم.
ﺋﺎرەﻗەی ﻟەﺷﻢ ﻟەو ﺧﺮاﭘﺘﺮ.
ﻟــەﻧــەﮐــﺎو ﯾــەک ﻟــە ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ھــــﺎواری ﮐــﺮد:
ﭘﺸﻮوداﻧە و ﺗﯚزێﮏ وەﺣەﺳێﻦ!
ﻣــﻮژدەﯾــەﮐــﯽ ﺑــەھــﺎری ﺑــﻮو .ھــەر ﺑﺎﺑﺎﯾە ﺧــﯚی ﻟە
ﮐەﻟێﻨێﮏ ﺋﺎﺧﻨﯽ ﺗﺎﮐﻮو ﻟەوە زﯾﺎدﺗﺮ ﺗەڕ ﻧەﺑێ.
ﻟەﮔەڵ ﺑەھﻤەن ﺧﺰاﯾﻨە ژێﺮ ڕەوەزە ﺑەردێﮏ ﮐە ﺑﺎراﻧﯽ
ﻧەدەﮔﺮﺗەوە .ھەڵﺘﺮوﺷﮑﺎﯾﻦ .ﺟﮕەرەﯾەﮐﻢ داﮔﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺳەﯾﺮێﮑﯽ ﺑەھﻤەﻧﻢ ﮐﺮد ،ﭘەﺷێﻮ دﯾﺎرﺑﻮو.
ـــ ﮐﺎﮐﯽ ﺑﺮا ﺧەﻓەﺗﺒﺎرت دەﺑﯿﻨﻢ!
ـــ ﺗﺎﺳەی ﻣﺎڵەوەم ﮐﺮدووە .دوێﻨێ ﺷەو ﻧەﺧەوﺗﻮوم.
ﺑﯿﺮی ﻣﻨﺎڵەﮐﺎن ،ﺑێﺒەﺷﯽ ﻟە ﺳﯚزی ﺑﺎوﮐﺎﯾەﺗﯽ .ﺳﯿﺎﻣەﻧﺪم
ﺟﺎرێ ﮐﯚرﭘەﯾە .ﺑەﯾﺎﻧﻢ ﺑێﻧﺎز ﻣﺎوەﺗەوە و ﺳﺎﻣﺎڵﯿﺸﻢ
زۆر ھﯚﮔﺮی ﻣﻦ ﺑﻮو.
ـــ ﺋەواﻧە ﻣﻨﺎڵەﮐﺎﻧﺘﻦ؟
ـــ ﺑەڵێ ،ھەر ﺋەو ﺳێ ﺟﮕەرﮔﯚﺷەﯾەم ھەن.
ـــ ﺗەﻣﺎﺷﺎ ﺋەو ڕێﮑەوﺗەی! ﻟە ھەورازی ﺷﺎزوﻗﺎزێ،
ﺋەو ﺷﻮێﻨەی ﺑەﭘێﯽ ھەﻧﺪێ ڕەواﯾــەت دەﺑــێ ﺷﻮێﻨﯽ
ﺧەج و ﺳﯿﺎﻣەﻧﺪ ﺑﻮوﺑێ ،ﺑەو ﺑەﯾﺎﻧە ﺑﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﻣەﻧﺪ
دەﮐەﯾﻦ و ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎڵﯿﻦ...
ﺑەو ﻗﺴەﯾەم ﻟە ﺧﯚﺷﯿﺎن ھەڵﺒەزﯾﯿەوە .ﻟێﻢ ﻧﯿﺰﯾﮏ
ﮐەوﺗەوە و ﭘﺎڵﯽوێﺪام.
ـــ دەزاﻧﯽ ﭼﯿﻢ ﻧﻮوﺳﯿﻮە؟
ـــ ﺑﯿﺨﻮێﻨەوە ،ھەرﭼەﻧﺪ ﺷﺎرەزای ﺷێﻌﺮ ﻧﯿﻢ .ﺟﺎروﺑﺎر
ﭘەﺧﺸﺎﻧێﮏ دەﻧﻮوﺳﻢ و ﺋەوﯾﺶ ﺑێ ھﯿﭻ ﺳﻮوژەﯾەﮐﯽ
ﺗﺎﯾﺒەت ،ﺗەﻧﯿﺎ وﺷە ﻣەوزووﻧەﮐﺎن ﺑــەدوای ﯾەﮐﺘﺮدا
ڕﯾﺰدەﮐەم و ﭘێﯽدەڵێﻢ ﻣەﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑەﻧﺎو ﭘەﺧﺸﺎن.
ـــ ﮔﻮێﺑﮕﺮە!
دەﺳﺘﯽ ﺑە ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەی ﺷێﻌﺮەﮐەی دوێﻨێ ﺷەوی
ﮐﺮد:

دﯾﺎری ﺑﯚ »ﺑﻪﯾﺎن«
ھﻪﯾﮫﯚ!
ﺑﻪ ﮐﺎم ڕﺳﺘﻪ؟
ﺑﻪ چ زﺑﺎﻧێﮏ؟
ﺑﻪ ﮐﺎم ھﯚﻧﻪر و ﮐﻪﻻﻣێﮏ؟
ﭼﯽ ﺑڵێﻢ؟ ﭼﯽ ﺑێﮋم؟
ﺗﺎﺳﻪ ﻟﻪ ﻻی ﮐێ ھﻪڵڕێﮋم؟
ﻻی ﮐێ ﺑێﮋم ﻧﮫێﻨﯿﯽ دڵ؟
ﺧﻮﻧﭽﻪم ﮐﻪی دهﺑێﺖ ﺑﻪ ﮔﻮڵ؟
ﺑﻮﺧﭽﻪ و ﭘﺮێﺴﮑﻪی ﻧﻪﮐﺮاوه
ﻧﮫێﻨﯿﯽ ﮐﻮڕی ﺗێﺸﮑﺎوه!
ﺑﻪ ﮐێ ﺑڵێﻢ ﭼﯚن ﺗێﮑڕووﺧﺎ؟
ﮐﯚﺷﮑﯽ ﺋﺎواﺗﻢ ﭼﯚن ڕﻣﺎ؟
ﺋﻪو ﺧﺎﻧﻮوﭼﮑﻪی ﺷﻮوﺷﻪ و ﺑﻠﻮور
ﮐﻪ ﭼﺎم ﮐﺮدﺑﻮو ﻟﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﻨﻮور
ﺑﻪرزﺗﺮ ﻟﻪ ﺳﻨﻮوری ﺋﻪوﯾﻦ
ﭼﯽ ﭘێﺪهڵێﻦ ﻟﻪ ڕووی زهوﯾﻦ؟
ﻣﻦ دﯾﺘﻢ ﺑﻪ دوو ﭼﺎوم
ﮐﻪ ﭼﯚن ﻟﻪ »ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ« ﺧﺮاوم
دﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﭼﺎو ﻣﻪرﮔﯽ ھﯿﻮام
دهﺳﻪﻟﻤێﻨﻢ :ﺷﮑﺎم! ﺷﮑﺎم!
ﺑﻪم ﻧﺎ ،ھﻪﯾﮫﯚ! چ دهڵێﻢ؟
دهﺑﺎ ﺑﺸﮑێﻢ و ﺗێﮑﺸﮑێﻢ!
ھێﻨﺪه دهﺷﮑێﻢ و دهﮐﻪوم
ھﻪﺗﺎ ﻓێﺮ ﺑﻢ ﭼﯚن ﺳﻪرﮐﻪوم.
ﭼەﭘڵەﯾەﮐﻢ ﻟێﺪا و ﭼﺎوێﮑﻢ ﻟێﮑﺮد و ﺳەرﺳﻮڕﻣﺎﻧﯽ
ﺧﯚم ﻟەﻣەر ﺧەﻓەﺗﺒﺎرﯾﯿەﮐەی و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺋەو دووﺳێ
دێﺮەی ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺷێﻌﺮەﮐەی ﻟە ﻧﯿﮕﺎﯾەک وەرﭘێﭽﺎ و ﺑﯚ
ﭼﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﺋەوم ﺑەڕێﮑﺮد.
ﺑﺎران ھێﻮر ﺑﺒﯚوە .ﺑەرەو ﮔﻮﻧﺪی ﮔﺮدەﺑﻦ وەڕێﮑەوﺗﯿﻦ.
ﻟەوێﺶ ﭘﺸﻮوﯾەﮐﯽ ﮐﻮرت ڕاﮔەﯾەﻧﺪرا .ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ڕێﮕﺎ
ﺗﺎﮐﻮو ﮔــﻮوﻧــﺪی ﻗــﺎڕﻧــێ ،واﺗــە ﺷﻮێﻨﯽ ﭘەڕﯾﻨەوەﻣﺎن
ﺗەواوێﮏ ڕێﮕﺎﺑﻮو .دەﺑﻮاﯾە ﺷەو ﺑەﺗەﻧﯿﺸﺖ ﭘێﮕەﮐﺎﻧﯽ
دوژﻣﻨﺪا دەرﺑﺎزﺑﯿﻦ.
ﺋێﻮارە ﮔەﯾﺸﺘﯿﻨە ﮔﻮوﻧﺪی ﻗﺎڕﻧێ .ﺑەﺳەر ﻣﺎﻧﺪا
داﺑــەشﺑــﻮوﯾــﻦ .ﺑــەھــﻤــەن ﺗــﻮوﺷــﯽ ﺣﺎڵەﺗێﮑﯽ ﭘــڕ ﻟە
ﭘەرۆﺷﯽ ھﺎﺗﺒﻮو .ﻣﻦ ﺧێﺮا ﺋﺎزارەﮐﺎﻧﯿﻢ دەﺧﻮێﻨﺪەوە.
ھەوڵﻢدەدا ﭼﯽ ﺑە ﺧەﯾﺎڵﯿﺪا دێﺖ ،ﺑﯿﺪرﮐێﻨێ.
ـــ ﭼﯚﻧﯽ ﭼەﮔﻮارا ﺷەﮐەﺗەﮐە؟ وادﯾﺎرە ﺑەرەﺑەرە ﻟە
ﺑﺎرودۆﺧەﮐەﻣﺎن ﺗێﺪەﮔەی .دەﺑﯿﻨﯽ ﺋەو ژﯾﺎﻧەی ﺋێﻤە
دەﮔــەڵ ﻧﻮوﺳﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺳەر ﮐﺘێﺐ ﺟﯿﺎوازی زۆری

ھەﯾە ،واﻧﯿﯿە؟
ـــ ﻟێﻤﮕەڕێ! ﺑﯿﺮ ﻟەو دێﯿە دەﮐەﻣەوە .ﺗﺮاژێﺪﯾﺎی ﻗﺎڕﻧێ
چ ﺟﺎرێﮏ ﻟەﺑﯿﺮﻧﺎﭼێﺘەوە .ﺑﯚت وەﺧﻮێﻨﻢ؟
ـــ ﭼﯿﯿە ،ﺋەوﯾﺸﺖ دوێﻨێﺷەو ﻧﻮوﺳﯿﻮە؟
ـــ ﻧﺎ ،ھﯽ ﭘێﺸﺘﺮە ،ﮔﻮێﺑﮕﺮە!
دەﺳﺘﯽ ﺑﯚ ﺑﺎﺧەڵﯽ ﺑﺮد و ﭘەڕاوە ﺑﭽﮑﯚﻟەﮐەی دەرھێﻨﺎ.
ﺷێﻌﺮێﮑﯽ دوور و درێﮋی ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ڕەﺷەﮐﻮژﯾﯽ
ﻗﺎڕﻧێ ﺧﻮێﻨﺪەوە:
...

ﮐﭽﺎن ﮐﻮڕاﻧﯽ ﮐﻮێﻦ دەﺑەر
ﺋێﺮەش وەﮐﻮو ﺗەﻟﯽزەﻋﺘەر
ﺑەزۆر ﺑﯚم دێﺘە ﺳەر ﻗﺎﻗەز
ڕووداوی ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﻧﺎﺣەز
......
ﮐەوﺗﯚﺗە ﮔﯚڕێ ﭼﺎوﯾﻠﮑە
دەﺳﺘەددان و ﻣﻠﻮاﻧﮑە
ﻣێﺸﮏ ﺑو ،ﭼﺎوێﮏ ﻟەوﻻ
ﻻﻗێﮏ ﻟە ﺟەﻧﺪەﮐﯽ ﺟﯿﺎ
ﭘﯿﺮێﮏ ﮐەوﺗﻮوە ﻟەﭘﺎڵ ﮔﯚﭼﺎن
ﺧﻮێﻨﺎوﯾﯿە ﺷﯚرﺗﮑەی ﻣﺎن
ﻟەﻧﺎو ﻻﻧﮏ ﻣﻨﺎڵ ﺑێﺷﯿﺮ
داﯾﮏ و ﺑﺎوک ﺑﻮوﻧە ﺋەﺳﯿﺮ
....
ﺋەو ﮐﻮﺷﺘﻨە ،ﺋەو ﺑڕﯾﻨە
ﺗﺎوان ڕووﻧە ﻣﻨﺎڵﯿﻨە
ﺑەوردی ﮔﻮێﻢ ﻟەﺑﯚ ﺷﻞﮐەن
ﭘﺎﺷﺎن ﻟە ﺗﺎوان ،ﺑﯿﺮﮐەن
ﻟێﺮە ﺗﺎوان ﻣﻨﺎڵﯿﻨە
ﻣﺎفوﯾﺴﺘﻨە ،ﻣﺎفوﯾﺴﺘﻨە ،ﻣﺎفوﯾﺴﺘﻨە
ھــەوا ﺑﻮوﻟێڵ ﺑﺒﻮو ﮐە وەرێﮑەوﺗﯿﻦ .ﻧــەدەﮐــﺮا ﻣﺎﺗڵﯽ
وەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎراﻧﺒﺎرﯾﻦ ﺑﯿﻦ .ﺋﺎﺳﻤﺎن و ھەورەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎری
ﺧــﯚﯾــﺎن دەﮐ ــﺮد و ﭘێﺸﻤەرﮔەش ڕێــﮕــﺎی ﺧــﯚی دەﭘــێــﻮا.
ﺷﺎﻧﺒەﺷﺎﻧﯽ ﯾەﮐﺘﺮ ﺑەڕێﻮە ﺑﻮوﯾﻦ .ڕێﮕﺎی ﻻی ﮔﻮوﻧﺪی
)دواوان(ﻣﺎن ﮔﺮﺗەﺑەر .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ڕەﺷﯽ ﺷەو ﺑﺎڵﯽ ﺑەﺳەر
ﻧﺎوﭼەدا ﮐێﺸﺎﺑﻮو .ﭼﺎو ﭼﺎوی ﻧەدەدﯾﺖ .ﻟەﻧﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﺳﮕﺎی
ﺣﮑﻮوﻣەت ﺗەﻗەﯾەک ﮐﺮا .ھەر ﺑﺎﺑﺎﯾە ﺑەﻻﯾﮑﺪا ﻟە ﭼەﺧﻤﺎﺧەی
ﺗﻔەﻧﮕﯽدا .ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﻧەﺑﻮو .ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾەک ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘە
ﺗﻔەﻧﮕﯽ ﻟەدەﺳﺖ دەرﭼﻮوﺑﻮو .ڕەوﺷەﮐە ھێﻮرﺑﻮەوە و
ھەﻧﮕﺎوﻧﺎن ﺑــــەردەوام .ﺑەھﻤەن ،ﺷەﮐەﺗﯽ ،ﺑﺮﺳﯿﯿەﺗﯽ
و دووری ﺋﺎزﯾﺰاﻧﯽ ﺑەﺗﺎﻗﯽ ﮐــﺮدﺑــﻮەوە ،ﺑــەم دەﺑﻮاﯾە
ﺋەﺳڵێﮑﯽ دﯾﮑەی ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑەﮐﺮدەوەش ﺑەﭼﺎوی ﺧﯚی
ﺑﺪﯾﺒﺎﯾە.
ﮔــﻮوﻧــﺪی ﻗ ــەﺗ ــﺎن ،ﺋــﺎواﯾــﯿــەﮐــﯽ ﺑــﺮﯾــﻨــﺪاری دەﺳــﺘــﯽ
ڕەﺷەﮐﻮوژﯾﯽ دوژﻣﻦ ﻟەﺳەر ڕێﮕﺎﻣﺎن ﺑﻮو ،ﺋەو ﺷﻮێﻨەی
ﻟەﻣێﮋﻧەﺑﻮو ﺧەڵﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮێﻦ ﮐﺮاﺑﻮو .ﻟەوێﻮە ﺑە ﺳﻮاری
ﺗﺮاﮐﺘﯚر ﺑەرەو ﻧﺎوﭼەی ﺣەڵﺒێ و ﮐﯚﯾﮑﺎن وەڕێﮑەوﺗﯿﻦ.
ﻟەﺳەر ﭘﺎﺷﺘەرﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮاﮐﺘﯚر ڕووﺑـــەڕووی ھەﭬﺪوو
داﻧﯿﺸﺘﺒﻮوﯾﻦ .ھەرﮐﺎم ﻟە ﺧەﯾﺎڵێﮑﺪا! ﻟەﻧێﻮ دێﯽ ﺣەڵﺒێ،
ﺗﺮاﮐﺘﯚر ﻟەﻧەﮐﺎو ﮐەوﺗە ﻧێﻮ ﭼﺎڵﯽ ﺑەﺗﺎڵﯽ ﮔەﻧﻢ .ﻣﻦ ﺧﯚم
ﮔــﺮت ،ﺑــەم ﺑەھﻤەن ھەڵﺪێﺮا .ﭼﺎوﯾﻠﮑەﮐﺎﻧﯽ دەرﭘەڕﯾﻦ

و ﺑــەﺳــەرﯾــﺎﻧــﺪا ﮐـــەوت .ﺑــﯚ ﺗــﺎوێــﮏ ھﯿﭽﮑەس ﺧﯚی
ﺗێﻨەﮔەﯾﺎﻧﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ھەﺳﺘﺎوە و ھەﻣﻮو ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻗﻮڕاوی
ﺑﺒﻮو .ﭼﺎوﯾﻠﮑەﮐﺎﻧﯽ ھەڵﮕﺮﺗەوە و ﺧێﺮا ﺑﯚ ﻻی ﻣﻦ ھﺎت
ﮐە دوای ﺋەو وەرﮔەڕاﻧەی ﺗﺮاﮐﺘﯚر ﺧﯚم ﻓڕێﺪاﺑﻮوە
ﺧﻮارەوە و ﺗەواو ﺳﻣەت ﺑﻮوم.
ـــ ﭘەﮐﻮو ﺋێﻮەش ﺧەڵﮑێﮑﯽ ﺑێڕﺣﻤﻦ!
ـــ ﺑﯚ ﮐەﺳﯽ ﺑﺮا؟
ـــ ﮐەﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﯽ ،ﻣﺎڵﺘﺎن ﻧەﺷێﻮێ ﻧەﺗﺎندﯾﺖ ﭼﯿﻢ
ﺑەﺳەرھﺎت .ﻻﻧﯿﮑەم ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ھەﺳﺘﺎﻧەوەﺗﺎن داﺑﺎم.
ـــ ﺑەھﻤەن ﮔﯿﺎن دەﺑێ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺧﯚت ھەﺳﺘﯿﯿەوە .ﺋەی
ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﺳﺎڵە ﺑــەردەوام دەﻧﻮوﺳﯽ ﮐە دەﺑێ ﺧﯚم،
ﺧﯚﻣﺎن ھەﺳﺘﯿﻨەوە ،ﻧﺎﺑێ ﻟە ﮐەوﺗﻦ و ﺷﮑﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﻦ.
)ھﺎوﮐﺎت ﻟەﮔەڵ ﻗﺴەزﻟەﮐﺎﻧﻢ ،ﺑﺰەم دەھﺎﺗێ(.
ـــ ﺋەوھﺎ ،دەی ﺑﺎﺷە ﻧﯚرەت دێﺖ.
ـــ ﺋەو ڕۆژە ﻟە ﮔﻮوﻧﺪی ﺣەڵﺒێ ﻣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺎم ﻋەزﯾﺰ
ﺑﻮوﯾﻦ .ﭘﯿﺎوێﮑﯽ دﻧﯿﺎدﯾﺪە و دڵﻔﺮاوان .ﻟەﮐﺎﺗﯽ ﻓﺮاوﯾﻨﺪا
ﭘێﻤﺎنڕاﮔەﯾەﻧﺪرا ﮐە ﻣﻦ و ﺑەھﻤەن دەﺑــێ ﻟەﮔەڵ ٥
ﭘێﺸﻤەرﮔەی دﯾﮑە ﻟەو ﻧﺎوﭼەﯾە ﺑﻤێﻨﯿﻨەوە .ھﺎوڕێﯿﺎن
ﺑەرەو ﺷﯿﻤﺎل وەڕێﮑەوﺗﻦ.
ﺷەو ﭼﻮوﯾﻨە ﮔﻮوﻧﺪی ﺳﯿﺎوان .داﻧﯿﺸﺘﺒﻮوﯾﻦ .ﭘﺎش
ﺗﺎوێﮏ ﺑێﺪەﻧﮕﯽ وەﻗﺴەھﺎت.
ــ ﺑﯚت وەﺧﻮێﻨﻢ؟
ﺷێﻌﺮەﮐﺎﻧﯿﻢ ﺑەدڵ ﺑﻮون ،ﺑەم ھەﻣﯿﺸە ﺑەرﻟە وﻣﯽ
ﺋەرێﻨﯿﻢ ،ﺟەﻓەﻧﮕێﮑﻢ ﻟەﮔەڵﯽ ﻟێﺪەدا و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻗﺎﻗﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺑﻮوم.
ــ دەی ﮔﻮێﯽ ﻣﻔﺘﺖ دەﺳﺘﮑەوﺗﻮوە ،ﺑﯚ ﻧﺎ ....وەﯾﺨﻮێﻨە!
ﭘەڕاوەﮐەی ﺑەدەﺳﺘەوە ﺑﻮو:
ﺋەﻣڕۆش وەﮐﻮو زۆر ڕۆژان
ڕۆژی ڕەﺷﯽ ﺑێﺑەﺷﺎن
ﮐﯿﮋێﮑﯽ ﮐﺎڵ و ﺳﺎوا
ﺑﻮو ﺑە ﻓﯿﺪای ﺟەﻣێﮏ ﻧﺎن....
ﺋەوەﺷﯿﺎﻧﻢ زۆر ﺑەدڵە:
ﻧەورۆزی ﮔﺸﺖ ﭼەوﺳﺎوەﮐﺎن ،ﻣەرﮔﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەدارە
ﻧەﻣﺎﻧﯽ ژێﺮﭼەﭘﯚﮐﯽ ﺋێﻤەش ،ﻓەوﺗﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎرە
ــــ ﺑەھﻤەن! ﭘێﻤﻮاﯾە دوای وەرﮔــەڕاﻧــﯽ ﺗﺮاﮐﺘﯚر،
دووﺑــﺎرە ﮐەوﺗﻮوﯾەوە ﺑﯿﺮی ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر .ﻧەﮐﺎ ﺋێﻤەش
ڕەﮔەڵ ﺋەوان ﺑﺪەی؟
ﻟە ﻗﻮﯾﯽ دڵﯿﯿەوە ﻗﺎﻗﺎﯾەﮐﯽ ﻟێﺪا.
ـــ ﺷــﺎدم ﺑە ﺑﻮوﻧﺘﺎن ،ﺷﺎﻧﺎزی ﺑە ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯿﻢ
دەﮐەم....
ڕاﺳــﺖ ﺋــەو ﺳﺎڵە ﻟە ﭘﺎﯾﯿﺰێﮑﯽ ﺷــﻮوﻣــﺪا ،ﺑەھﻤەﻧﯽ
ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﻢ ،ﺋــەو ﻣﺮۆﭬە ﺑە ﻣــﺮۆوەﺗــە ﻟە دەﭬــەری
ﺳەردەﺷﺖ ،ﻟە ﺷەڕی ﭼﯿﺎی ھﯚﻣﻞ ﺷەھﯿﺪ ﺑﻮو.
ﺋێﺴﺘﺎ ﮐە ﺑﯿﺮی ﻟێﺪەﮐەﻣەوە ،ﺗەﻧﯿﺎ ﺋەو ڕﺳﺘەﯾەی
ﯾﺎﻧﯿﺲ ڕﯾﭽﯚس ﺳﻮﮐﻨﺎﯾﯽ دەﺧﺎﺗە دڵﻢ ﮐە دەڵێ:
»ﺋــﻪوان ﺑﻪرهو ﺑﻪرزاﯾﯽ ھﻪڵﮑﺸﺎن ،ﺗﺎ دهﺳﺘﯿﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎک ڕاﺑﮕﺎ«.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 12.072
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

بەڕێوەچوونی فستیڤاڵێکی هونەریی لە شاری بانە
ڕێکخراوی هێمای هونەر لە شاری بانە رۆژی دەی بانەمەڕ
لە تــەالری ئەربابای ئــەو شــارە مێهرەجانێکی هونەریی لە
ژێرناوی “هیوا و نەشە” بەڕێوەبرد.
ئــەو رێــورەســمــە کــە بــە بــەشــداریــی بــەرفــراوانــی خەڵک و
هونەردۆستانی شارە جیاجیاکانی کوردستان بەرێوەچوو،
سەرەتا گرووپی هەڵپەرکێی “نیشتمان” چەند تابلۆیەکی جوانی
لە هەڵپەرکێی کوردی پێشکەش کرد.
دواتــر هونەرمەندانی لێهاتوو ،خەڵکی شارەکانی سنەو
بۆکان و بانە و جوانرۆ چەندین مەقام و ئاوازی فۆلکلۆری
کوردییان پێشکەش کرد و لە بەشێکی دیکەی ئەو ڕێورەسمە
یەكێک لە توێژەرانی بــواری ڕیتم ناسی لە سەر شێوازو
ڕێتمی ئاواز میلوودی کوردیی بۆ ئامادە بووان دوا.
پاشان شانۆیەک لە ئامادەکردن و ڕۆڵگێڕی شانۆکارانی
بانەیی پیشکەش بە ئامادەبووان کرا.

لە بڕگەیەکی دیکەدا چەند کەس لە هونەرمەندان و چاالکانی
بواری هونەری لەوحەی رێزلێنانیان پێبەخشرا.

هاژەی کۆخان ،تاقیکاریی خولێکی دیکە لە پۆلەکانی زمانی
کوردی لە ئاوایی “ئەنجێنەی مەاڵساڵە” سەربە ناوچەی کێوی
بڵووی شاری بانە بۆ ٧٢کەس لە بەشداربووان بەڕێوەچوو.
خاڵی بەرچاوی پۆلەکانی زمانی کوردی لە ناوچە جیاجیاکانی
کوردستان ئەوەیە کە هەموو چین وتوێژیک تێیدا بەشداری
دەکەن و بە پێی زانیارییەکان یەکێک لە بەشداربووانی ئەو
خولە فێرکارییە مامۆستای ئاوایی ،بە ناوی مامۆستا جەالل
ئەحمەدی بووە ،کە هەروئەش الوان و مێرمندااڵنی هانداوە
کە لــەو خولە بەشداریی بکەن و نیشان لەوەیە کە ئەگەر
مامۆستایانی ئایینی بەهەست وسۆزی زیاترەوە سەیری پرسە
نەتەوەییەکان بکەن بێ گومان کاریگەریی زیاتریان لەسەر
کۆمەڵگا دەبێ.
شیاوی باسە لە درێژەی ئەو ڕیورەسمەدا کۆمەلێک چاالکیی
هونەری وفەرهەنگی وەکوو کردنەوەی کتێبخانەی کوردی و
پێشکەش کردنی وتار وبابەتی ئەدەبی و نواندنی چەند تابلۆ لە
مووسیقی کوردیش بەڕێوەچوو.

وەرزشوانێکی سەرکەتوو و بەڕابردووی کرماشانی  ،مااڵوایی لە ژیان کرد
عەلی جەمشێدی هەڵکەتوو لە بنەماڵەی کــوردپــەروەری
ناوچەی قەڵخانیی کرماشان ،قارەمانی بواری وەرزشی بۆکس
لە ئاسیا  ،رۆژی شەممە ڕیکەوتی ٢ی بانەمەڕ کۆچیدوایی
کرد.
بە پێی هەواڵی گەیشتوو بە ناوەندی کوردستان وکورد ،لە
رێورەسمی ناشتن و پرسە وسەرەخۆشی ئەو وەرزشوانە
سەرکەوتووە ،بەهۆی یارسانی بوونی هیچ کام لە بەرپرسانیی
حکومەتی بەشدارییان نەکرد ،ئەمە لە کاتێکدایە خەڵکێکی
بـــەرفـــەراوان و هــەروەهــا بەشێک لــە وەرزش ــوان ــە ئێرانی
وکوردەکان لەو رێورەسمەدا بەشداربوون.
جێی وەبیرهێنانەوەیە کوردانی یارسان لە دەڤەری کرماشان،
بــەشــێــوازی جــۆراجــۆر لــەگــەڵ هــــەاڵواردن ودووچــاوەکــیــی
سیتماتیکی کۆماری ئیسالمی رووبەڕوون.
عەلی جەمشیدی قارەمانی ناوداری دەیەی ٤٩و٥٠ی هەتاوی،
بۆکسێرێکی دیار و خاوەن ئیخالقی ناوچەی کرماشان ،بە

هۆی ئازایەتی لە بواری وەرزشی بۆکس لە الیەن خەڵکەوە
نازناویی عەلی چاو هەڵۆی پێ بەخشرابوو.
ئەو وەرزشوانە کوردە دوای تۆمارکردنی چەندین شانازی
نێونەتەوەیی لە بواری وەرزشی بۆکس ،لە دوویەمین رۆژی
دوویەم مانگی بەهاری ٩٦٦ی هەتاوی مااڵوایی لە ژیان کرد.

ی ئیالم دهسبهسهركرا
ی كورد ل ه شار 
شاعیرێك 
عهلی محهممهد محهممهدی ،شاعیر و چاالكی سیاسی ل ه
شاری ئهیوانی سهربه پارێزگای ئیالم به هۆی خوێندنهوهی
شێعرێك ڕهخنهگرانه لهالیهن هێزه ئهمنیهتییهكانی ئهو شارهوه
دهسبهسهركرا.
عهلی محهممهد محهممهدی شاعیری ناسراوی كورد له شاری
ئهیوان به هۆی خوێندنهوهی شێعرێكی ڕهخنهگرانه سهبارهت
بـه ه ـهڵــبــژاردن ل ـهالی ـهن دادســتــانـی گشتیی پــارێــزگــای ئیالم
بڕیاری دهسبهسهركرانی درا و لهالیهن هێزه ئهمنیهتییهكانهوه
دهسبهسهركرا.
نــاوبــراو له كاتی كــران ـهو هی ستادی ههڵبژاردنی حهسهن
ڕوحانی ئـهو شێعر هی له شــاری ئیالم به زمانی كــوردی و
زاراوهی كهڵهووڕی خوێندۆتهوه.
سادق حوسێنی ،فهرماندهی سپای پارێزگای ئیالم ،مهكارم
شیرازی ،محهممهد شهریعهتمهداری ههر كام له بهیاننامهی
جیاجیادا داوای دهسبهسهركردنی ناوبراویان كردوه.
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بهر ل ه مااڵوایی
مااڵوا مام عەلیشا ،پاشای چاک و باشەکانی ئێمە!

بەڕێوەچوونی خولێکی دیکەی فێرکردنی رێنووسی کوردی لە ناوچەی بانە

چاالکان و خەمخۆرانی زمان و ئەدەبی کوردیی ناوچەی بانە
لە درێژەی چاالکییەکانی خۆیاندا خولێکی دیکەی فێرکردنی
رێنووسی کوردییان بۆ بەشێک لە هۆگرانی زمانی دایک ،لە
ناوچەی بانە بە سەرکەوتوویی بەڕێوە برد.
بە پێی هەواڵی باڵوکراو شەوی  ٤لەسەر ٥ی بانەمەڕی
٩٦ی هەتاوی بە هەوڵ وماندووبوونی ئەنجومەنی ئەدەبیی

KURDISTAN

عهلی محهممهد محهممهدی ساڵی  1347له شاری ئهیوان ل ه
دایك بووه ،ناوبراو سهرۆكی ئهنجومهنی شێعر و ئهدهبی ئهو
شارهیه ،كارناسی بااڵی له بواری “شیمی كاربردی” و ههروهها
مامۆستای شیمی له زانكۆكانی ئهو شــاره و  ،ههروهها له
چاالكانی بواری ئهدهب و فەرهەنگی كهڵهووڕی شاری ئهیوانه.

(شەوی ٣لە سەر٤ی مانگی مای )٢٠١٧
بـــەر لـــــەوەی خـــۆی بــنــاســم سلێمانی کــوڕیــم نــاســی.
قادر وریا
ساڵەکانی ،١٣٦٦-١٣٦٥ئەو کاتەی یەکیەتیی الوانی دیموکرات
و فێرگەی سیاسی -نیزامی لە تەنیشت یەکتر لە بناری قەندیل بوون  ،ڕەوانشاد کاک
نەبیی قادرییش یەکێک لە بەرپرسانی فێرگە و ئەڵقەی پێوەندیی یەکیەتیی الوان و
بەڕێوەبەریی فێرگەی سیاسی -نیزامی بوو ،الوێکی پێشمەرگەم بە ناوی سلێمان
ناسی کە زۆر زوو کەوتە بەر دڵم .ئەو الوە ،وەک پێشمەرگەی پاریزەرلە گەڵ کاک
نەبی دا دەهات و دەچوو .جارو باریش کە دەچوومە خزمەت کاک نەبی  ،ئەو الوەم
دەدیت .سلێمان ،کە تەمەنی هەر لە نێوان ٢٠-١٨ســاڵ دابوو ئەوەندە بەڕێز و لە
سەرخۆ و موحتەرەم بوو کە نەتدەتوانی خۆشت نەوێ و ڕیز لەو هەمووە نەجابەتەی
نەگری .هەر لە پاییزی ئەو سالە دا ( )1366بوو کە جارێک بە ڕێکەوت و بە شێوەیەکی
سەرپێی ڕێگام کەوتە بەر دەرگای ماڵێک لە قەاڵدزێ .خاوەن ماڵەکە قیافەیەکی ئاشنای
هەبوو و پێشتر لە نێو بنکە حیزبییەکاندا دیتبووم ،بەاڵم هەتا ئەو کات نەمدەزانی ناوی
عەلیشایە و باوکی ئەو الوە پێشمەرگەیە کە ئەو هەمووەم خۆش دەویست.
ئاسەوارەکانی کۆنگرەی  ،٨لێک دابران لە نێو حیزبی دیموکراتی لێ کەوتەوە و
کاک نەبی و کاک سلێمانی هاوڕێی و زۆر هاوڕێ و بنەماڵەی دیکەش لە الی ئێمە
باریان کرد و لێک دوور کەوتنیەوە .سلێمانم هەر نەدیتەوە و هێچ خەبەرم لێی نەبوو
هەتا ئەو کاتەی وابزانم هاوینی  )١٩٩٤(١٣٧٣بوو کە خەبەری شەهیدبوونی لە گەڵ
پۆلێک تێکۆشەری دیکە لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتم بیست .لە سەر دڵم بووە داخێکی
گەورە کە جارێکی دیکە نایبینمەوە .ساڵی  ،١٣٧٥حیزبی دیموکرات بۆوە یەکماڵ.
ماڵی مام عەلیشا( بنەماڵەی شەهید سلێمان) هاتنە کەمپی ئازادی .ئەگەر جاران هەر
سلێمانم لی دەناسین ،ئەمجارەیان مام عەلی ،داخەیاڵی هاوسەری و دایکی شەهید
سلێمان ،سمکۆی تاقانە کوڕیان و کچەکان و زاواکانیشیانم بەرە بەرە ناسین .داخەیاڵ
بە مەتانەت و هێمنییەکەی ،کورە شەهیدەکەی( ،سڵیمان)ی وەبیر دەهێنامەوە .مام
عەلییش کە ڕۆژبەڕۆژ زیاتر ئاشنای هەڵسوکەوتی دەبووم ،هەتا دەهات پتر دەکەوتە
بەر سەرنجم .پیاوێکی شۆخ ،بە ورە و بە بیرو باوەڕ ،گەرم وگوڕ لە گەڵ هاوڕێیان
و دۆستان و دەرو دراوسێ ،دڵ ئاوەاڵ و دڵگەورە.
چەند ساڵێک لەمەوبەر شوێنەوارەکانی نەخۆشیی شەکرە لە مام عەلیی دەرکەوت،
زۆری نەخایاند القێکیان هەر بۆ پێشگیری لە تەشەنای زیاتری ئەو نەخۆشییە لە
جەستەی دا ،بڕێیەوە .دڵنیام هەر وەک بۆ هەمووی ئێمە چــاوەڕوان نەکراو بوو،
بۆ خۆشی چاوەروانیی نەدەکرد لە پڕ ناچار بە بڕینەوەی القی بێ .گومانم نەبوو
کە ئەم ڕووداوە ،لە سەر نەشە و شۆخبوونەکەی کاریگەر دەبێ و مام عەلی لە
قسەی خۆش دەخا .بەاڵم چ ئەو کاتەی لە نەخۆشخانە را هێناناینەوە و چ دواتر کە
دەچووینە سەردانی ،هەستت دەکرد مام عەلیشا ،هەر ئەو کەسایەتییەی جارانە و ئەم
ڕووداوە نەیتوانیوە زەفەر بە ڕۆحە سەرکێشەکەی ببا .نازانم چ ماوەیەکی خایاند
کە نەخۆشییەکەی کۆڵی لێ نەدا و قوربانیی دیکەی لێ ویست و بڕانەوەی القەکەی
دیکەی لێ خواست .کاتێک هەواڵی بڕانەوەی القەکەی دیکەشیم زانی ،بۆ خۆم تووشی
شۆک بووم .مرۆڤێک لەو تەمەنە دا ،هەر دوو القی لێ بستێنرێ ،دەبێ چ بارودۆخیکی
هەبێ؟! باوەڕ کردنی بۆ خوێنەری ئەم دێڕانە لەوانەیە هاسان نەبێ کە ورەی مام
عەلی هەر وەک سەردەمی ساغییەکەی بەرز و رووی وەک هەمیشە گەش و دەمی بە
خەندە بوو .ئەو نەک هەر لە قسەی خۆش نەکەوتبوو ،نەیدەهێشت دەوروبەرەکەشی
مات و بێ کەیف بن .هەتا دەچووی و لە الی دادەنیشتی ،لێی فێر دەبووی کە چۆن
بەرەورووی سەختی و نەهامەتییەکانی ژیان بییەوە و لە پێ نەکەوی .عەلیشا هەر دوو
القی بڕابوونەوە ،بەالم هەر نەکەوتو هەر بە چۆک دانەهات.
مام عەلی ،هەر خۆی دەیزانی ئێش و خەمی لە دەستدانی کوڕێکی الوی لێهاتوو
چەندە بە ژان و قورسە .ئەوەش کە هێشتا گوڕ و تینی تێ دامابوو و نەیدەویست لە نێو
بنکە و سەنگەری پێشمەرگە و کارو تێکۆشانی حیزبی و پێشمەرگانە دوورکەوێتەوە،
نەخۆشی بەربینگی پێ گرت و القەکانی لێ ئەستاند ،نەهامەتییەکی کەم نەبوو .بەاڵم
ئەو بێ ئەوەی کتێبە فەلسەفییەکانی خوێندبێتەوە ،بۆ تێگەیشتن لە ژیان و خەبات
خاوەنی فەلسەفەی خۆی بوو :ژیان و خەبات بە هەر ڕادەیەکیش سەخت بن و هەر
چەند قوربانیی گەورەشیان لێت بوێ ،هەر دەبێ بە ورەبــەرزی و ڕووخۆشی لە
گەڵیان دا ڕێگە ببڕێ و لێیان بە جێ نەمێنی .دیارە بەختیاریی عەلیشای ئێمە ،هەر تەنیا
هەبوونی ئەو ڕۆح و گیانە گەش و زیندووە نەبوو ،هاوسەرێکی لە گوێن فریشتەکان
و ،کوڕ و کچ و بووک و نەوەی قەدرزانی «گەورە» و پاشای خۆیان ،یەکێکی دیکە
لە بەختیارییەکانی ئەو پیاوە بەڕێزە بوو
.
کەسانی بەخشندە و خۆراگر لە خەباتی ئێمە دا کەم نەبوون و کەم نین .عەلیشا،
بەو هەمووە بیرەوەرییەی لە سیمای پڕ لە هیوا و قسەخۆشەکانی لە یادگەم دا بە
جێی هێشتوە ،بەو وێنە و دیمەنانەی لە گاڵتە و پێکەنینەکانی بە ڕووی سەختی و
نەهامتییەکانی ژیان و خەبات دا لە بیرمان دەمێنن ،لە ڕیزی پێشەوەی ئەومرۆڤە
پتەو و خۆڕاگرانە دا دەیبینم« .عەلیشا» ،شا و پاشای چاک و باشەکانی ئێمە بوو.
ئۆغرت خێر کە نەبوون و ڕۆیشتنت الی هەموو ئەوانەی ناسیویانی ،جێگای داخە.
خۆزگە وەدیهاتنی خەون و ئاواتی سلێمانەکانت دەبینی .....خۆزگە لێت فێر بوایەین ئەو
کاتانەی دەشمان بڕنەوە ،هەر نەکەوین و هەر بڕۆین.

