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 ٥١٠٢بابەتەکانی ساڵی 
 

 

 
 

 بەردەوامی توندوتیژی دژی ژنان
  

 الیەن لە پرژانەەدن تێەەزاب هێرشەەی بەر دەکەونە بۆکەەان شەەاری لە ژن و کەە  چەەوار پووشەەپەر ی٢٣ شەەەممە سەەێ شەەەوی
 هێەەزە هەڕەشەەەی سەەەرەڕای شەەارە ئەم خەڵکەەی دواتەەر رۆژی بەەۆ. دەکەەرێ  برینەەدار بەداخەوە و تاوانبەەارێکەوە چەنەەد

 ئەم نووسەراوە، و پالکەارد کەردنەوەی بەرز بە و شەەقامەکان سەەر دێەنە هێمنانە زۆر بەشێوەیەکی سەرکوتکەرەکان،
 وێەەڕای و خەڵکەی سەەر دەکەنە هێەرش رێەژیم هێزەسەەەرکوتکەرەکانی  حەاڵەش بەو. دەکەن مەحکەووم قزێەونە تەاوانە
 .دەکەن خۆپێشاندەران بە باڵوە مڵی زۆرە بە کەسێک، چەند کردنی بەسەر دەست

 
 بەو دانیەان کە کەردوە بەسەەر دەسەت کەسەیان سەێ کە رایانگەیانەدوە رێەژیم ئینتزامییەکەانی هێەزە پێوەندییەدا لەو

 مەاددەی خەواردنی هەۆی بە تاوانەکەیەان ئەنجامدانی کاتی لە تاوانبارە سێ ئەو ئەوان وتەی بە و هێناوە تاوانەدا
 .نەبوون دا ئاسایی حالەتی لە هۆشبەر

 
 زیەاد لە رووی دا ئێەران شەارەکانی زۆربەی لە ژنان سەر بە پرژاندن تێزاب تاوانی رابردوودا ساڵی چەند ماوەی لە

 تێەەزاب هێرشەەی بەر کەوتەەنە ژن ١٤ ئیسەەهەهان شەەاری لە لەمەوبەر مانەە  دچەنەە نەرۆیەە  دوور هەر کەەردووە  بەەوون
. بوون«منکر از نهی و معروف بە امر«بەناو ستادی و بەسیج بە سەر کەسانی تاوانباران دەرکەوت دواتر و پرژاندن

 وانبەارانتا دا نامرڤەانەیەش تەاوانە لەو ، رێەژێم مسەتەکانی لە گوێ تاقمە دەستەو تاوانەکانی هەموو وەک دیارە
 دەرخۆنە بە دیزە چۆن پەروەندەکە و لێهات چیان نەیزانی کەس و رێژیم قەزایی دەزگای «رەحمەتی» بەر کەوتنە

 .کرا
 

  و کردوە بەسەر دەست دا پێوەندییە لەو کەسیان سێ کە رایانگەیاندوە بۆکان لە رێژیم کاربەدەستانی چەند هەر
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 بەو گومەانە  جێەی زۆر دیەارە کە نەی  خەۆی دەسەتەی و دار و ەسەیجب کەاری تەاوانە، ئەو کە وێدەچێ وا ڕواڵەت بە
. بەرپرسیارن تاوانەدا جۆرە ئەو روودانی لە رێژیم کاربەدەستانی دیسان بێ، راست ئیدئعایەش ئەو ئەگەر حاڵەش

 تونەد سەەندنی پەرە لە کەردن بەرگەری و ئەارامی و ئاسەایش کردنی دابی  لە پرسیارن بەر رێژیم ئەمنیەکانی دزگا
 چەاوی بەر لە و دەکەن مەسەرەف هۆشەبەر مەاددەی کەس سەێ کە ئەوە. ژنەان بەتەایبەت و کۆمەڵگەا بەرانبەر وتیژی
 شەارە لەو سەاڵمەتە فەزای و ئەمنەیەت نەبەوونی نیشەانەی الیەک لە دادەکەن، ژنان چاوی و سەر بە تێزاب خەڵکی

 کردنەی دابی  لە کانییەتی ئەمنیەتییە ەزگاد و پۆلیس تەفاوەتی بێ و ناکارامەیی پێشاندەری دیکەش الیەکی ولە
 .خەڵک ئاسایشی و ئەمنیەت

 
 تەەەۆڵە خەەەانەی لە و نیەەەیە کەەەۆمەاڵیەتی سەەەادەی و سەەەووک تەەەاوانێکی تەەەاوانە، ئەو دیەەەارە بەروونەەەی لەوەش جەەەگە

 کە ئەوەی.داوە ئەنجەام تاوانەیەان ئەو هەۆ بەێ بە تاوانبەاران بڵیەی  نەاکرێ و ناگونجێ دا بنەماڵەیی سەندنەوەیەی
 پرژێنیەان تێەزاب هەبەێ ژنەانە و کە  ئەو لەگەڵ شەخسەییان کێشەی ئەوەی بێ بە کەسە سێ ئەو ئاشکرایە و روون

 پێوەنەدیان یەش«منکەر از نهەی و معەروف بە امەر» بەناو ستادی و بەسیج لەگەڵ راستەوخۆ ئەگەر کەواتە کردوون،
 بە کەردەوە بە گاڵوەیەان و پەیس بیەرۆکە و بۆچەوون وهەمەان رۆیشەتوون رێچەکە و رێ هەمەان لەسەەر ئەوا نەبووبێ،

 ژنەان بەرانەبەر لە فەرمەی سیاسەتی وەک خۆیدا نیگریسی تەمەنی ماوەی لە ئیسالمیی کۆماری کە گەیاندوە ئەنجام
 .بردوە بەرێوەی دا
 

 مەزهەبەکەانی سەوننە نەاوچە لە شەێعە، ئیسەالمی رێژیمێکەی وەک ئیسالمییەوە کۆماری سەرکاری هاتنە دوای لە هەر
 کۆرو ، دەسەاڵت مەزهەبی ستەمی بەرانبەر لە کردەوەیەک دژ وەک ڕواڵەت بە دا، کوردستان لەوان یەک و انیشئێر

 تەنەانەت و دا سەەرەتا لە. کەرد سەەندن پەرە لە روویەان بەرە بەرە هەڵەداو سەەریان سەوننەکان سەلەفییە کۆمەڵە
 ئەایینە و گەروو  لەگەڵ خۆیەان نەشەاراوەی دژایەتەی سەەرەڕای ئیسەالمی کۆمەاری کاربەدەستانی بێ لەگەڵ ئێستاشی

 لە لێدان زەبر بۆ ،بەڵکوو نەبووە کۆمەاڵنە و تاقم ئەو بەرەنگاری هەر نەک شیعە، غەیری دیکەی جۆراوجۆرەکانی
 بە زۆر دا الوەکان ناو لە بەتایبەت نەتەوایەتی، هەستی دامرکاندنی بۆ و کورد گەلی ئازادیخوازانەی جوواڵنەوەی

 گەوتەنی کەورد تاقمەانە، دەسەتەو ئەو کات هەر دیارە. دەدان یارمەتی شێوەیەک هەموو بە ێوەرگرت ل کەڵکی باشی
 بەەاوەری بەنەەاوی بەزانەەدبا، رێژیمیەەان سەەوورەکانی هەەێڵە دا چاالکییەکانیەەان و کەەار لە و کردبەەا پێەەدرێژیان ئەگەر

 .دەکران دەمکوت سعوودی عەرەبستانی بە بوون وابەستە «وەهابییەت»
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 و سەەوورییە و عێەەرا  لە «داعەەش» سەەەرەتانی سەەەرهەڵدانی لەپەەاش بەتەەایبەت و رابەەردوو سەەاڵی چەنەەد مەەاوەی لە
 تەەاقمە دەسەەتەو ئەو دا، تونەەدرەوەکان موسەەوڵمانە نەەاو لە ئیسەەالمی دەوڵەتەەی دامەزرانەەدنی بیەەرۆکەی بەەوونی بەهێەەز

 باوەری وبە کەوتوون وەخۆ ،هەیە داعشیان بۆچوونی و بیر هەمان رێک دا ڕاستی لە کە کوردستانیش سەلەفییانەی
 کەار زۆر داوەتە دەستیان ئیسالمییەکان نا دیاردە لەگەڵ بەربەرەکانی و شەریعەت و ئیسالم بەناوی خۆیان، چەوتی

 کەردەوە لەو یەکێک بۆکانیش شاری لە  ژنان سەر بە پرژاندن تێزاب بێگومان کە مرۆڤایەتی دژی ناشیاو کردەوەی و
 .قزێونانەیە

 
 کە نەتەوەکەمەان ئامانجەکەانی و ئاوات وەدیهاتنی بۆ تێکۆشان و ئیسالمی کۆماری دژی لە خەبات یەدانی لەوە شک
 لەگەڵ بەربەرەکەەانی لەگەڵ دژایەتییەکەەی هەەی  ، دراوە بەەۆ شەەەهیدی هەزاران بە رێەەژیمەدا ئەو تەمەنەەی مەەاوەی لە

 بەرەو یەک لەگەل هاوتەریەە  پێویسەەتە و نیەەیە دا کوردسەەتان ئیسەەالمییەکانی بنەەاژۆ و سەەەلەفیی تەەاقمە دەسەەتەو
 بەتەایبەت کەورد، تەاکێکی هەمەوو شەانی سەەر ئەرکەی بەۆیەش هەر.بکەیە  بەۆ دژیەان لە خەباتی و ببەی  پێشەوەی

 نەهەێڵ  و بچەنەوە دا مەترسەیدارە و چەوت بیەرۆکە ئەو گەژ بە نەتەوەکەمانە رووناکبیرانی و ئایینیی مامۆستایانی
 بردنەی الرێەدا بە و هەڵخەڵەتانەدن و سەەلەفییەت گرتنەی پەرە شەوێنی ەب بەب  مەدرەسەکان و مەکتەب و مزگەوت

 مێشەەک پەەاش داخەوە بە کوردسەەتان رۆژهەاڵتەەی گونەەدەکانی شەەارو الوانەەی لە کەس دەیەەان ئێسەەتا هەر.کانمەەان الوە
 لە کەسیشەیان چەنەد تەنەانەت و داعەش ناو ،چوونەتە سەلەفییەکانەوە الیەن لە هەڵخەڵەتاندنیان و شووشتنەوە

 .کوژراون دا کوردستان پێشمەرگەی هێزەکانی لەگەڵ ربەرەکانیبە
 
 هیەوای و نامرۆڤەانەیە کەردەوە ئەو قوربەانی بوونە کە بەرێزانەی خانمە ئەو لەگەڵ هاودەردی وێرای دا کۆتایی لە

 دا داهاتوویەەان ئاسەەت لە و بەەی  الوەکانمەەان خەمخەەۆری هەموومەەان لەسەەەر پێویسەەتە برینەکانیەەان، بەەوونەوەی سەەارێژ
 بەۆ هەنگاوێەک هەی  پێویست شێوەی بە هەر نەک ئیسالمی کۆماری دڵنیاییەوە بە بزانی  چونکە بەرپرس بە خۆمان

 زۆریەش دا ڕاسەتی لە بەڵکەوو ناهەاوێژێ، تاقمەانە دەسەتەو ئەم ئینسەانیانەی دژی کردەوە و کار بەرەورووبوونەوەی
 لە هەمیشەە کوردسەتان کچەانی و ژنەان تەایبەتوبە کەوردەواری کەۆمەڵی ئەگەر دڵێتەی بە و خۆشە کەیف وەزعە بەو

 .دەرەوە بێنە ماڵ لە دڵنیاییەوە بە نەوێرن و داب  دڵەڕاوکێ و ترس
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٦١  ژماره لە
 

 ٢١١٥ی جووالی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە



ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

8 
 

 
 وریی ئێرانكاریگەریی ڕێككەوتنی ئەتۆمی لەسەر ئابو

 
 سیروان موساپوور :وەرگێڕان بۆ کوردی

 
 ڕێككەوتنەی ،5+1 بە ناسەراوا واڵتەانی و ئێەران ئیسالمیی كۆماری نێوان بەردەوامی وتووێژی مان  دوای سەرەنجام
 مەەانگی چەنەەد مەەاوەی لە بڕیەەارە ڕێككەوتننەەامەیە، ئەو برگەكەەانی بەپێەەی. كەەرا واژۆ الیەنەكانەەدا لەنێەەوان ئەتەەۆمی
 ئەنجەەامی بە سەەەبارەت نەەاوكی، وزەی ئاژانسەەی ی«آزمەەایی راسەەتی» بەنەەاو ڕاپەەۆرتی باڵوكەەردنەوەی دوای و داهەەاتوو

 یەكگرتووەكەەانەوە نەتەوە ڕێكخەەراوی لەالیەن ئێەەران سەەەر ئابوورییەكەەانی گەمەەارۆ ڕێەەژیم، بەڵێنەكەەانی پڕاكتیكیەەی
 .هەڵگیرێ 

 
 سیاسیی بوارە لە ڕێژیم ەەكانی(كالن) و گەورە تەسیاسە لە سەرچاوەیان ئێران ئابووریی زۆرەكانی گرفتە هەرچەند

 تەحریمەكەەان سەەەپاندنی پەەێش سەەااڵنی بەەۆ و گرتەەووە دا دەرەكەەی و نێوخەەۆیی ڕەهەنەەدیی دوو لە و ئابوورییەكەەان و
 بەشەێوەیەكی كە ەوە1931 سەاڵی لە بەتەایبەت یەكگرتووەكەان نەتەوە ڕێكخەراوی تەحریمەكانی بەاڵم دەگەڕێتەوە،

 بەشەەێوەیە  ئێرانەەی تێكشەەكاوی و گەنەەدەڵ ئەەابووریی پێكهەەاتەی دا، ڕەهەنەەدەكانی و پانتەەایی بە پەرەی پێشەینە بێ
 و پاشەكشەە بە ناچەار خەامنەیی هەموویەانەوە لەسەەرووی و ڕێەژیم دەسەەاڵتدارانی كە كەرد گورچەوبڕ زەبری تووشی
 .كردووە جیهانی كۆمەڵگەی مەرجەكانی قبووڵكردنی و ناوكی بەرزەفڕیی لە هەڵگرت  دەست

 
 و داهەات سەەرەكیی سەەرچاوەی لەڕاستیدا كە نەوت فرۆشتنی لەڕێگەی دا هەوڵ زۆری ئیسالمی كۆماری ماوەیەدا لەو

 تەحەریمە بەاڵم ، ڕاگەرێ خەۆی گەمارۆكانەدا گوشەاری بەرامبەر لە پێویستییەتی، ی(بیانی پارەی) ئەرز دابینكردنی
 و واڵت ئەو بەدژی سەەەزا سەەەەپاندنی و ڕێەەەژیم یدامەزراوەكەەەان و بانكەكەەەان تەحریمەەەی بەتەەەایبەت هۆشەەەمەندەكان
 پچڕاندنی و هاوپەیمانانی و ئەمریكا لەالیەن نەدابوو، ئێران بە دژ تەحریمەكانی بە گرنگییان كە كۆمپانیایانەی

 سەەەر بەەۆ گەمارۆكەەانی ئەڵەەیەی پێشەەوو لە زیەەاتر نەوت، فرۆشەەتنی داهەەاتی بە ئێەەران دەسڕاگەیشەەتنی ڕیگاكەەانی
 .كردبوو توند رێژیم دەسەاڵتدارانی

 
  كەمكردنەوەی و تەحریمەكان دەورلێدانی قەیران، لە چوونەدەر بۆ ڕێژیم دەسەاڵتدارانی پێناوەدا لەم
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 دەسەتیان نەوت هەنەاردەكردنی لە سەەرچاوەگرتوو داهاتەكەانی وەدەسەهێنانەوەی كاتدا هەمان لە و كاریگەرییەكانی
 ئەەااڵی و نەەاو لەژێەەر هەنەەاردەكردنی نەوت، فرۆشەەتنی انهەرز بە. كەەرد درێەەژ فرتوفێڵێەە  و پەەیالن جەەۆرە هەمەەوو بەەۆ

 گەۆڕینەوەی و كڕیەار واڵتەی لە بەاو دراوی بە نەوت فرۆشەتنی نەاو، بێ و ون واڵتەانی زۆرجەار دیارە و دیكە واڵتانی
 لەو هەڵگرتەەووە، زۆریشەەی تێچەەووی كە جیهەەانی دیەەكەی موعتەبەرەكەەانی دراوە یەەان دۆالر بە وەدەسەەتهاتوو داهەەاتی
 بەرامەبەر لە نەوت فرۆشەتنی تەنەانەت ڕێەژیم دەسەەاڵتدارانی. بەردوون بەۆ پەنەای ئیسالمی كۆماری كە ونبو فێاڵنە
 دارایەی و سەامان بەفێڕۆدانەی و فڕێدان لە بێجگە لەڕاستیدا كە كردەوە تاقی كااڵشیان بە كااڵ مامەڵەی واتە كااڵ

 سەەپاندنی مەاوەی لە بڵێەی  ئەگەر نەیە ڕۆییزێەدە.  دابنەرێ لەسەەر دیكەی نێوی  ناتوانرێ ئێران خەڵكی جەماوەری
 .ڕۆیی بەبا واڵت سەرمایەكانی لە دۆالر ملیارد چەندی  ئێراندا، بەسەر تەحریمەكان

 
 بەۆ نەاوچەكەدا لە نەوت بواری سێیەكانی پلە و دوو پلە كۆمپانیا بە زەبەاڵح و زۆر کی یه پاره پێدانی و بەرتیلدان

 كەڵە  و كەسەەكان ڕێەگەی لە نەوت فرۆشەتنی نەوت، هەنەاردەكردنی بەۆ وانئە ئیمتیەازی و نێو لە وەرگرت  كەڵ 
 بەەابەكی مەسەەەلەی وە  بەەابەتی زۆر لە كە پێویسەەت، ئەرزی دابینكردنەەی بەەۆ ئەوان بەەانكیی حیسەەابی لە وەرگەەرت 
 بەۆ ڕابەردوودا سەاڵی چەنەد لە ڕێەژیم كە بەوون كەردەوانە لەو دۆالر، ملیەارد چەنەدی  ونبوونی بەهۆی بوو زنجانیدا

 ویسەتەكانی بەۆ كردن نەه ملەكەچ بەۆ دیەكە واتەایەكی بە و داهەات وەدەسهێنانی و ئابوورییەكان تەحریمە دەورلێدانی
 هەروە  حەەاڵە بەم. بەەردن بەەۆ دەسەەتی نەەاوكی، چەرخەی و یۆرانیەەۆرم پیتانەەدنی گرتنی ڕانەەه و جیهەەانیی كەەۆمەڵگەی

 تەریە  و گۆشەەگیریی لە ڕزگەاربوون بەۆ و وتووێژ زیمێ بەردەم بێتە بوو ناچار خۆیدا تەواوێتیی لە ڕێژیم دیتمان
 چەی  سەاڵە چەنەد لەو كە تەحریمەكان بۆ كۆتاییهێنان و ئابووری كەمەرشكێنی گوشاری و نێونەتەوەیی كەوتنەوەی

 .بكا واژۆ ئەتۆمی ڕێككەوتننامەی كردبوو، داماویی و دەستەوەستانیی تووشی كۆمەڵگەی هەژارەكانی توێژە و
 

 و قووڵ گەلێ كاریگەری درێژخایەندا، لە و داهاتوو ساڵی چەند لە تەحریمەكان هەڵوەشانەوەی نیە لەوەدا گومان
 واڵتە لە زۆر هەنەووكە.  دێنێ ئێراندا خەساردیتووی ئابووریی بووژانەوەی و گەشەكردن و برەوسەندن لە شوێندانەر

 بوارەكەەانی لە بەتەەایبەت ئابوورییەكەەان بەشەەە هەمەەوو لە دەرەوە، گەورەكەەانی كۆمپانیەەا و جیهەەان پیشەسەەازییەكانی
 ئێراندا لە سەرمایەگوزاریی ئامادەن خواردەمەنییەكان، و سازیی ئۆتۆمبێل و فڕۆكەوانیی پێترۆشیمی، گاز، و نەوت
 واڵتەەی وزەی و ئەەابووریی وەزیەەری «گابریەەل زیگمەەار» پێوەنەەدییەدا، لەم. بنێەەرن بەەۆ شەەتوومەكی و كەەااڵ یەەان بەەكەن

 فارسەیی بەشەی وتەی بە. ئێەران گەیشەتە واڵتە ئەو كۆمپانیاكەانی لە ژمەارەیە  نەوێنەرانی دەگەڵ  هاوڕێ ئەڵمان،
  شتومە  و كااڵ یۆرۆ ملیارد 11 سااڵنە بەنیازە واڵتە ئەو پیشەسازیی یەكیەتیی ئەڵمان، دەنگی ی «ولە دویچە»
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 .بكا ئێران هەناردەی پیشەسازیی جۆراوجۆری كەرەسەی و
 

 پەرەپێەەەدانی بەەەۆ واڵتەكەی ئامەەەادەیی و ئێەەەران گەیشەەەتە «فەەەابیوس لەەەوران» فەڕانسەەەە دەرەوەی وەزیەەەری هەروەهەەەا
 ڕێەەەژیم بەرپرسەەەانی دەگەڵ ئێرانەەەی، بازاڕەكەەەانی لە كەەەارا بەشەەەداریی و بازرگانییەكەەەان و ئەەەابووریی پێوەنەەەدییە

 حەزی و ییئامەاد ئەمریكییەكەانیش تەنانەت و ئیتالیایی ژاپۆنی، چینی، كۆمپانیا لەمەش، بێجگە.  هێناوەتەگۆڕێ
 ژێرخەەەانە نەەەۆژەنكردنەوەی لە و بەەەكەن سەەەەرمایەگوزاریی ئەەەابووری جۆراوجۆرەكەەەانی بەشەەەە لە داوە نیشەەەان خۆیەەەان

 بلەۆ  دارایەیە تەواوی تەحریمەكەان، هەڵوەشەانەوەی دوای ئاماژەپێدانە جێگەی. ب  بەشدار ئێراندا ئابوورییەكانی
 ئەم بەاش شەێوازێكی بە ڕێەژیم ئەگەر و دەكەرێ  ئەازاد الرە،دۆ ملیەارد 111 لە زیەاتر  دەگوترێ كە ئێران كراوەكانی
 و بەەەەرەودان لەپێنەەەەاو گەورە هەنگەەەەاوێكی شەەەە  بێ ئیەەەەرانەوە، ئەەەەابووریی چەرخەی بخەەەەاتەنێو گەورانە سەەەەەرمایە

 . هەڵدەگیرێ ئابووریی بووژاندنەوەی
 

 كە ئەاڵۆزە گرفتەی و پكۆسە گەلێە  تووشەی ئەابووریی پەرەسەندنی و گەشە پڕۆسەی  بگوترێ  دەبێ ئەمەشدا لەگەڵ
 ئێرانەدا بەرهەمیی یە  كاتدا هەمان لە و مەسرەفی ئابووریی نائەكتیڤیی و نەزۆ  پێكهاتەی لە ڕیشەی لەالیە 

 ئەم سەەرەكیی هۆكەاری لەڕاسەتیدا كە دەگەڕێەتەوە ئێران گەورەكانی و كەالن سیاسەتە بۆ دیكەوە لەالیەكی و هەیە
 لە ئەابووریی بەارودۆخی بە ئامەاژە  دەتەوانرێ بۆنمەوونە. ڕابەردوودایە دەیەی  سەێ لە زیەاتر لە ئەابوورییە  پینه داته
 تووشەەی خەسەەارەت دۆالری ملیەەارد هەزاران ڕێەەژیم شەڕهەاڵیسەەاندنە، ئەم بەهەەۆی كە  بكەەرێ سەەاڵەدا 8 شەەەڕی كەەاتی

 ئێسەتا تەا كەاتەوە لەو كە  بكەرێ «بازسەازیی» بەنەاو قۆنەاغی ڕەوشەی بە ئامەاژە  دەتوانرێ یا كرد  ئێران خەڵكی
 سەدسەەازیی دایە  پاسەەداران دەسەەەاڵتی لەژێەەر گەەاز، و نەوت بەشەەی لە بەتەەایبەت ئەەابووریی، گەورەكەەانی بەشەەە

 و، ژێرزەوییەكەەان  ئاوییەەه سەەەرچاوە بەفیڕۆچەەوونی و تااڵوەكەەان و دەریەەاچە وشەەكبوونی بۆتەهەەۆی كە لەڕادەبەدەر
 كەنەاری و گۆشەە لە ئیسەالمییەكان تونەدئاژۆ ێكخەراوەڕ بەۆ ملیاردییەكان یارمەتییە گرنگتر هەمووانیش لە هەروەها
 .خستووە  لەپێ ئێرانی خەڵكی زەحمەتكێشی جەماوەری و ئێران ئابووریی كە بوون زۆرانە خەرجییە لەو جیهان،

 
 و هەمەالیەنە دارایەی گەنەدەڵیی ئەابووری، كەالنەی بەڕێەوەبەرێتیی لە لێنەهەاتوویی وە  پێكهاتەییەكانی فاكتەرە
 بە لەڕادەبەدەر ئیمتیەازگەلی بەخشەینی ،(تمەنەی ملیەارد هەزار 9 ئیختالسەی) واڵتەدا بەانكیی سیستەمی ەل بەرباڵو

  لەەه بەتەەایبەت بەشەەەكان هەمەەوو لە ڕانتەەی ئەەابووریی دەسەەەاڵت، دامودەزگەەای لە نزیەە  ی«ئەەازیزان و ئاغەەازادە»
 دەزگەای چەاوەدێریی لە بەدوور و نسەروویاسەاییەكا ڕێكخەراوە و دامەزراوە زۆری پشەكی گەازدا، و نەوت پیشەسازیی
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 قودسەی ئاسەتانی بونیەادی و شەەهید بونیەادی موسەتەزعەفان، بونیادی وە  واڵت سامانی و سەروەت لە بەڕێوەبردن
 لە ئەوانە هەمەەوو ئاگەەادارن،  لێەەی رێەەژیم ری رێبەەه ی سەەته داروده تەنیەەا داراییەكەیەەان و سەەامان ڕادەی كە ڕەزەوی
 .ئێران  ئابووریی پێشكەوتنی و گەشە بەردەم جیددییەكانی لەمپەرە

 
 بەواری لە بەتەایبەت و ئێەران ئەابووریی لە پاسەداران سەوپای ری ڕووخێنه ڕۆڵی بە ئاماژە  دەتوانرێ لەمەش بێجگە
 عێەرا ، گەڵ لەه ڕێەژیم سەاڵەی هەشەت شەەڕی دوای بەتەایبەت و دواییدا دەیەی  سێ ماوەی لە.  بكرێ گازدا و نەوت

 پێی، واڵمدانەوە پێویستیی و دەوڵەت بۆ گەڕانەوە بێ و ئابووری غولی و کارتێل گەورەتری  بۆتە پاسداران سوپای
 نەبەوونی كەاتی لە و دواییەدا سەاڵی چەند لە. دەدا تاو واڵتدا ئابووریی گۆڕەپانی لە خۆی ئەسپی خۆی كەیهی بە

 و فەارس كەنداوی لە گاز و نەوت نیدەرهێنا دۆزینەوە بە پێوەندیدار ئیمتیازەكانی تەواوی دەرەكییەكاندا كۆمپانیا
 هەمەوو و پاسەداران سەوپای كە نیە هۆی بێ پێوەندییەدا لەم. بووە بەدەستەوە واڵتی تری نەوتەكانی لە پڕ ناوچە

 نەەا جەەار دا، ناوكییەكەەان دانوسەەتانە ڕەوتەەی لە دەوڵەت، چەەاوەدێریی و كەەۆنترۆڵ دەرەوەی ئابوورییەكەەانی دامەزراوە
 .دەكرد دەگەڵ دژایەتییان ئاشكرایی  به ت نانه ته و دەدا نیشان خۆیان یی تووڕه چارێ ،

 
 تەحەریمە هەڵوەشەانەوەی كەرا، پێ ئاماژەیەان ی كۆسەپانه نەد که ئەو هەموو گەڵ له بێنینەوە وەبیر  دەبێ كۆتاییدا لە

 وە  ەكەانتەحریم دواهاتەكەانی كەمبەوونەوەی و ئەابووریی برەوسەەندنی كاروبەاری لەسەەر كاریگەریی ئابوورییەكان
 كارخانەكەان، و كەارگە بەرهەمەی زیەادكردنی و ئەابووری ڕكوودی و ڕاوەستان لە پێشگرت  بێكاری، ڕێژەی دابەزینی
 گشەتییەكان پێداویسەتییە و كااڵكەان هاوردەكردنی و هەناردە لە ئاسانكاریی دەرەكی، و نێوخۆیی بازرگانیی گەشەی

 ئابووری بارودۆخی هەركات داوە نیشانیان كۆمەڵگە ەندییەكانیمامناو توێژە و زەحمەتكێشان كرێكاران،.  دەبێ …
 بەۆ و  بەێ كەمتەر گوزەرانیەان و ژیەان كەڵەكەڵەی كەۆمەڵگە نەدارەكانی هەركات ، بچێ گەشانەوە و باشتربوون بەرەو

 و یینەدار ئەوەشدا دەرەنجامی لە و بێكاریی و كار لە دەركران ترسی هەڵنێیەن، وەتەن  ژیان بژێویی دابینكردنی
 ئەازادییە وە  دیەكەی بەابەتگەلی لە بیەر گومەان بێ   نەبەێ دیكەیەان ڕۆژانەییەكەانی گەرفتە و منەداڵەكان برسیەتی

 .دەكەنەوە دیكە ئیمكاناتەكانی و نیعمەت لە بەهرەمەندبوون مافی و كۆمەاڵیەتییەكان
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٦١  ژماره لە
 

 ٢١١٥ ئاگۆستیی ٦: ڕێکەوتی  -ردستان و کورد  ماڵپەڕی کو: سەرچاوە
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 حیزبی دێمۆکرات و دەسەاڵت
  

 بەووە بەدەسەتەوە دەسەتەاڵتی دا کوردستان رۆژهەاڵتی لە بەشێک لە جیا مێژوویی قۆناغی دوو لە دێمۆکرات حیزبی
 دووهەمەیش قۆنەاغی و١٣٢٤ سەاڵی لە کوردسەتانە کۆمار یەکەم، قۆناخی. بردوە بەرێوە ناوچانەی ئەو باری کارو و

 .بوو ١٣٥٧ ساڵێ لە ئێران گەالنی شۆڕشی دوای
 

 قۆناغی یەکەم

 
 لە بەداخەوە داو ژیەان بە درێژەی سالێک لە کەمتر و پێکهات دا رۆژهەاڵت لە بەشێک لە دەسەاڵت لە قۆناغە ئەم

 کۆمەاری کۆمەارە، وئە تێکشەکانی و ئازەربایجان کۆماری سەر بۆ ناوەندی حکوومەتی لەشکری بەرباڵوی هێرشی پاش
 لەبەرانەەبەر بەربەرەکەەانی و دیهەەا  لەسەەەر وهاورێیەەانی محەمەەمەد قەەازی پێشەەەوا پێەەداگری سەەەرەڕای کوردسەەتانیش

 کۆمەاری لەسەەر کتێە  و نووسەراوە زۆر دیەارە. هەات دەسەەاڵتەکەی بە جۆراوجۆرکۆتەایی هۆکاری بە ئێران، لەشکری
 کۆمەەاری جۆراوجۆرەکەانی الیەنە تەەوێژەڕان و لێکەۆڵەران لە رزۆ دا داهەەاتووش لە گومەان بەەێ و نووسەراون کوردسەتان
 ئەم باسەەی جێەەێ و گەەرینگە دا لێەەرە ئەوی. دەکەنەوە شەەی بەهێزەکەەانی و الواز خەەاڵە و بەەاس بەر دێنەەنە کوردسەەتان
 حیزبەەی تەنیەەا وەک دێمەەۆکرات، حیزبەەی دەسەەتی لەسەەەر دا راسەەتی لە کە کوردسەەتان کۆمەەاری کە ئەوەیە بەەابەتەیە،
 بەرێەوە لە چەنەدە و هێبەا بەکەار خەۆی دەسەەاڵتی چەۆن دامەزرا، دەسەەاڵتدار حیزبی تەنیا و کوردستان رۆژهەاڵتی

 بەرێەوە ئەزمەوونی نەبەوونی سەەرەڕای کوردسەتان، کۆماری و دێمۆکڕات حیزبی بوو؟ سەرکەوتوو دا ئەرکەکانی بردنی
 و دا کەەورتە مەەاوەیە لەو الیەن، بەەی و کەەورد غیەەرە و کەەورد ڵێکەەۆڵەرانی هەرەزۆری زۆربەی بەەاوەری بە واڵت، بەری

 بوون، شەردا لە بەردەوام بڵێ  دەکرێ و لێدەکرا هەرەشەیان ناوەندییەوە دەوڵەتی لەالیەن بەردەوام ئەوەی لەگەڵ
 .بکەن دا داری دەستەاڵت بوارەکانی هەموو لە گەورە زۆر کاری توانیان

 
 کەارو ڕاپەرانەدنی بەۆ ئیەدارییەکان دامەزرەوە و زارەتوە و کەابینە کۆماروپێکهێنانی چەشنی لە دەوڵەت راگەیاندنی

 کۆماری لەگەڵ باش پێوەندیی کردنی دابی  پێشمەرگە، هێزی ناوی ژێر لە نەتەوەیی سوپای دامەزراندنی بارەکان،
 چەەاپەمەنی و فەرهەنگەەی کەەاری بە دان گرینگەەی بوارەکانەەدا، هەمەەوو لە ئەوپێوەنییەەانە وپەرەپێەەدانی ئازەربایجەەان
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 دامەزرانەدنی و منەدااڵن خوێنەدنی ئەدەبەی، تێکۆشەانی و رۆژنامە گۆڤارو گەلێک دانی لەچا  و رادیۆ و دنوراگەیان
 تەمەنەی سەەرەرای دەسەتەاڵتەکە، دەدا نیشەان دیەکە، تێکۆشەانی وچەنەدەها الوان و ژنەان بە تایبەت رێکخراوەکانی

 کوردسەەەتان، رۆژهەاڵتەەەی لە کەەەوردی دەسەەەتەاڵتی یەکەم وەک کەموکەەەورتی  و کێشەەەە گەلێەەەک و کۆمەەەارە ئەو کەەەورتی
 لە پشەتیان عەشەیرەتەکان و هەۆز سەەروک و نەشەکابا تێک ئازەربایجان کۆماری ئەگەر گومان بێ. بووە سەرکەوتوو

 حالەش بەو. نەدەچوو تێک سانایی بە وا کوردی دەستەاڵتی دانەبەزیبا، خەڵکی ورەی و نەکردبا کوردستان کۆماری
 و بکەەات سەەاواکەی کۆمەەارە لە و خەەۆی لە بەرگەەری دەیتەەوانی دێمەەۆکرات ان،حیزبیشەەارەزای لە کەس زۆر بەەاوەری بە

 پشەتگیری شەردا لە ئەزموون بە تۆکمەو هێزێکی وەک بارزانییەکان، کە بەتایبەت برووخێ، هاسانی بە وا نەهێڵێ
 .بکەن بەخت بۆ گیانی بوون ئامادە و دەکرد کۆماریان تەواوی

 
 دامەزرابەوو، دا«ک -ژ«کەۆمەڵەی بنەاغەی سەەر لە خەۆی کە دابوو دێمۆکرات بیحیز دەست لە کۆماردا لە دەستەاڵت

 راگەیانەد، کوردسەتانی کۆماری ، حیزب دا دامەزرانی لەدوای مان  شەش ئەوەیکە لەگەڵ بڵێی  دەکرێ بۆیەش هەر
 دەدەن خۆیەەان داهەەاتووی و چەەارەنووس و دەسەەتەاڵت دەیەەانزانی و هەبەەوو پێەەی باوەریەەان و دەیانناسەەی خەڵەەک بەاڵم
 حیزبێکەەی و هەڵیەەواڵو کوردسەەتانەوە خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی نەەاخی لە دێمەەۆکرات حیزبەەی هەربەەۆیەش دەکەن، چ و بەکەەێ

 لەژێەەر کوردسەەتان ئازادکراوەکەانی نەەاوچە خەڵکەەی. بەوو خۆشەویسەەت خەڵەەک قەازی پێشەەەوا رێبەرەکەشەەی، و خەڵکەی
 پەەاش. هەڵمەەژی ئازادییەەان هەوای و سەەەوهەنا چێشەەت سەربەسەەتیان تەەامی دا کوردسەەتان ئەەااڵی و کۆمەەار دەسەەتەاڵتی

 خەڵەک لە مەااڵوایی پێکەنەی  و شەادی چەندسەاڵێکیش هەتەا هاوێیەانی و پێشەەوا کرانەی شەەهید و کۆمار رووخانی
 مەەاوەی لە دێمەەۆکرات حیزبەەی بڵێەەی  دەکەەرێ کەوابەەوو. بەەوون تازیەبەەار هەر مەهابەەاد خەڵکەەی بەتەەایبەت و کردبەەوو
 خەڵکەی تەواوی بە دەسەتەاڵتێکی هەیبەوو، کۆماردا ئیدارەی لە کە کووری و کەم گەڵێک سەرەڕای کۆماردا، تەمەنی

 شەخسەی و دێمەۆکرات حیزبەی دەسەتەاڵتداری الوازی و سەرەکی هەرە خاڵی. دابوو دەست لە ی«مەشروو » و ڕەوا و
 لەگەڵ رشەە جیاتی لە و بکەن خەڵکییە دەستەاڵتە لەو پارێزگاری نەیانتوانی بێ هۆیەک بەهەر بوو ئەوە پێشەوا
 دابەەەوو  توانایەەەان لە بەڕاسەەەتی کە بەرگەەەری، و بەرخەەەۆدان داسەەەتانی کردنەەەی تۆمەەەار و تەەەاران داگیەەەرکەری سەەەوپای

 .برد فەتان بەرەو خۆیان، گیانی قیمەتی بە کۆمارەکەیان
 

 حیزبەی تەری  بەتەمەن وەک دا خەۆی تەمەنەی ساڵ ٧١ ماوەی لە دێمۆکرات حیزبی شانازی گەورەتری  حاڵەش بەو
 .کراوەکەیەتی شەهید رێبەرە و کوردستان ساواکەی کوردستان،کۆمارە پارچەی رچوا هەر
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 قۆناغی دووهەم

 
 و پەهەەلەوی بنەمەەاڵەی رووخەەانی و ئێەەران گەالنەەی شۆرشەەی دوای واتە دواتەەر، سەەاڵ٣٢ بەەۆ دەگەرێەەتەوە قۆنەەاغە ئەم

 وەخەەۆ حیەەزب کخسەەتنەکانیرێ و ئەنەەدامان شەەۆرش، سەەەرکەوتنی لە بەر. ئیسەەالمی کۆمەەاری رێژیمەەی سەەەرکاری هەەاتنە
 پەاش توانیەان پێکهێنەاو دا کوردسەتان رۆژهەاڵتەی لە حیەزب کەردنەوەی چەاالک بەۆ زاگرۆسەیان وکەۆمیتەی کەوتنەوە

. کوردسەتان خەڵکەی کەۆمەاڵنی باوەشەی نەاو بگەڕێەنەوە دیەکە جەارێکی بۆ ٤٧ و ٤٦ ساڵەکانی چەکداری جوواڵنەوەی
 گونەدەکانی شەارو لە بەشەێک سەربازییەکانی بارەگا و بنکە و دگانپا دا، رژێم رووخانی یەکەمی حەوتووی لە هەر

 وەک حیەەزبە ئەو کەەردەوە بە و دێمەەۆکرات حیزبەەی دەسەەت کەوتەەنە مەهابەەاد شەەاری پادگەەانی بەتەەایبەت کوردسەەتان،
 هەەۆی نیەەیە دا لەوە شەەک. گەەرت بەدەسەەتەوە کوردسەەتانی زۆری هەرە بەشەەی دەسەەتەاڵتی کوردسەەتان، کۆمەەاری سەەەردەمی
 گونەدەکانی و شەار خەڵکی لە کەس هەزار سەدان بوونی ئەندام بە و دێمۆکرات حیزبی لە خەڵک شوازیپێ سەرەکی

 پەێگەی جەێگەو و خۆشەویسەتی و دێمەۆکرات حیزبەی رابەردووی بەۆ دا، حیزب ریزەکانی ناو لە تێکۆشان و کوردستان
 بە جارەیەان ئەو دیەارە. گەرێەتەوەدە دا کوردسەتان خەڵکەی کۆمەاڵنی دەروونی و دڵ ناو لە کوردستان کۆماری دیاری
 دیەکەش رێکخەراوی و حیەزب و کەس چەنەد و نەبەوو کوردسەتان سیاسیی گۆرەپانی حیزبی ، دێمۆکرات حیزبی تەنیا

. هەبەوو رۆلیەان دا سیاسەییەکان رووداوە لە خۆیەان قورسەایی و سەن  بارتەقای و سیاسەت مەیدانی نێو هاتبوونە
 دەسەتەی سەەرۆکی وەک مەاوەیەک کە نەکەیە  حوسەێنی عیزەدینەی شێخ مامۆستا مەرحووم باسی ناکرێ دا بەینە لەو

 هەبوو تایبەتی رۆڵی ئایینی، کەسایەتییەکی وەک و دەوڵەت نوێنەرانی گەڵ لە وتووێژ بۆ کورد خەڵکی نوێنەرانی
 اتنەهەە دوای سیاسەەییەکانی ڕووداوە و شەەۆرش پەەێش پێشەەاندانەکانی خەەۆ لە و کوردسەەتان خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی نەەاو لە

 .بوو دانەر شوێ  کەسایەتییەکی رێژیم، سەرکاری
 

 کە مەانگەدا سێ شەڕی لە رێژیم بەرباڵوی هێرشی و نەغەدە و سنە شارەکانی لە شەڕ ئاگری هەڵگیرسانی سەرەڕای
 و پێشەەمەرگەکان وێەەنەی بەەێ بەربەرەکەەانی پەەاش هەروەهەەا و تێەەداچوو ماڵیەەان سەەەرو تەەاوان بەەێ خەڵکەەی لە زۆرێەەک

 دا تێی کە کردەوە باڵو پەیامێکی ناچاری بە خومەینی دا،١٣٥٨ ساڵی خەزەڵوەری ی٢٦ لە کانی،هێرشە تێکشکانی
 مەانگەی چەنەد لەو رووداو تەری  گرینە . کرابوو ێژەکان وتوو پێکردنەوەی دەست شەرڕو بە هێنان کۆتایی لە باس
 لە بەوو بریتەی هەیە، وەە «ودەسەەاڵت دێمەۆکڕات حیزبەی«باسەەکەمان بە پێوەنەدی کە شەەڕ سەرهەڵدانەوەی پێش

 هەموو و دێمۆکڕات حیزبی. ئیسالمی شووڕای مەجلیسی بە بوو دواتر کە ملی شورای مەجلیسی نوێنەڕانی هەڵبژاردنی
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 نەیانەەدەتوانی یەوە، خەەومەینی رێژیمەەی الیەن لە راگەیانەەدنیان هەڵوەشەەاوە هەەۆی بە دیەەکە ڕێکخراوەکەەانی و حیەەزب
 دیەاری هەڵبەژاردن بەۆ خۆیەان کاندیەداکانی بەۆیەش هەر. ب  بەشدار دا ردنهەڵبژا لە خۆیان ناوی بە و ڕاستەوخۆ

 .بدەن پێ دەنگیان کە کرد کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی لە داوایان و کرد
 

 کە دان دەنە  سەندووقەکانی سەەر چەوونە گونەدەکانەوە شارو هەموو لە کوردستان خەڵکی١٣٥٨ رەشەمەی ی٢٤ رۆژی
 پەەاش لە. دەکەەرد چاودێرییەەان دەوڵەتەەیش بە سەەەر کەسەەانی تەنەەانەت و کەەانالیەنە و حیەەزب هەمەەوو چەەاودێرانی
 دەنگەی توانیەوێتی دیکە الیەنێکی هی  لەگەڵ هاوبەندی بەبێ و بەتەنیا دێمۆکڕات حیزبی کە دەرکەوت هەڵبژاردن

 هەمەەوو لە حیەەزبە ئەو بەەاوەری جێەەی کاندیەەداکانی و راکێشەەی خەەۆی الی بەەۆ کوردسەەتان خەڵکەەی زۆری هەرە زۆربەی
 زۆریەەەنەی دا یەکەم دەوری لە کاندیەەەداکان لە کەەەام هەەەی  کە مەریەەەوان شەەەاری لە جەەەگە دان، دەنەەە  ناوەنەەەدەکانی
 بە شەەەڕ، دیسەەان دا هەڵبەەژاردن بەدوای هەر هەرچەنەەد. بێەەن  دەسەەت وە سەەەرکەوت  نەکەەرد، مسەەۆگەر دەنگەکانیەەان

 ئەو بەاڵم هەڵوەشەاندەوە  کوردسەتانی هەڵبژاردنەکانی رێژیم و پێکردەوە دەستی ئیسالمی کۆماری بەرباڵوی هێرشی
 کوردسەتان خەڵکەی کەۆمەاڵنی لەنەاو جێگەیەکەی پەێگەو چ دێمۆکرات حیزبی دا نیشان الیەکی هەموو بە هەڵبژاردنە

 .داهەیە
 

 مەەاوەی لە سەرکوردسەەتان، ئەەابووری سەەەختی گەمەەارۆی و رێەەژیم هێزەکەەانی پەالمەەاری سەەەرەڕای دێمەەۆکڕات حێزبەەی
 هێەەزی. بگەیێنەەی ئەنجەەام بە بەنەەر  و گەورە کەەاری زۆر تەەوانی دا، کوردسەەتان نەەدەکانیگو شەەارو بەسەەەر دەسەەەاڵتی

 رێکخسەتەوە، گونجەاو شەێوازێکی سەەر لە شۆرش ریزەکانی نێو کوردی ئەفسەرانی لە وەرگرت  کەڵک بە پێشمەرگەی
 داویسەەتییپێ کردنەەی دابەەی  و کۆمەاڵیەتییەکەەان کێشەەە بە پێراگەیشەەت  بەەۆ کەەۆمەاڵیەتی بەەاری کەەارو کۆمیسەەیۆنی

 بە دەسەەتی و دامەزرانەەد گونەەدەکان و شەەار بەرێەەوەبەری بەەۆ یاسەەایی رێوشەەوێنی هێنەەدێک دانەەانی و نەخۆشەەخانەکان
 کە کەەەرد هەژارەکەەەان جوتیەەەارە و بەنەەەدە جەەەووت و قەرە و «رەشەەەایی«بەسەەەەر زار و زەوی عەەەادیالنەی دابەشەەەکردنی

 کەردنەوەی بەاڵو. کرد قانوونی و«تاپۆ» نەیکردنا دابەش ئەو ناوچەکان کردنەوەی داگیر پاش رێژیمیش تەنانەت
 بەۆ مەووچە بەرینەوەی و ژنەان رێکخەراوی و الوان یەکیەتیەی دووبەارەی دامەزرانەدنەوەی و چاپەمەنی گۆڤارو و رادیو

 بە دێمەۆکرات حیزبەی بیکەا، دەسەتەاڵتێک و دەوڵەت دەبەێ کە کەارانەی ئەو تەواوی بەگشەتی و شەهیدان بنەماڵەی
 .دان ئەنجامی خۆی کاتی ئەو توانای پێی
 

  بوو بەدەستەوە کوردستانی دەستەاڵتی کردوە بە ئیسالمییەوە کۆماری کاری سەر هاتنە دوای لە دێمۆکرات حیزبی
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 بەەۆ حیەەزبە ئەو ڕاسەەتە. کەەردنەوە داگیەەر ئازادکراوەکەەانی نەەاوچە هەمەەوو رێەەژیم کە ١٣٦٤ سەەاڵی کۆتاییەکەەانی هەتەەا
 هێزەکەانی سەەکوتکەرانەی هێرشەی لەگەڵ بەربەرەکەانی بەۆ و کەرد ڵچەۆ شارەکانی خەڵکی، ماڵی و گیان پاراستنی

 هێەەەزی گۆنەەەدەکانیش لە و دەرۆیشەەەت دەسەەەتی شەەەارەکانیش لە بەوحەەەاڵەش بەاڵم کەەەرد، شەەەاخەکان لە رووی رێەەەژیم
 .بوو دەست بااڵ دەستەاڵتی

 
 پرسیارە ئەو دا، ەمسەرد لەو حیزب سەرەکیی رۆڵی و کات ئەو رووداوەکانی لە خێرایە ئاوڕدانەوە ئەو پاش ئێستا
 دەوڵەتەەەی و وەرنەگەەەرت کەڵکەەەی هەڵکەوتبەەەوو بەەەۆی کە مێەەەژووییە هەلە لەو دێمەەەۆکڕات حیزبەەەی بەەەۆ گەەەۆڕێ، دێەەەتە

 و ڕەشەەەمە ی٢٤ هەڵبژاردنەەی لە وەرگەەرت  «مەشەەرووعیەت«بە حیەەزب ئایەەا ڕانەگەیانەەد؟ کوردسەەتانی خودموختەەاری
 بیکاتە و بکات«حیووقی» بە«حەقییییەکەی» تەدەستەاڵ نەیدەتوانی کوردستان، خەڵکی هەمەالیەنەی پشتیوانی

 دەالقەیەکی هی  و ڕاگەیاندبوو گەلەکەمان دژی لە سەرانسەری شەڕی ئیسالمی کۆماری رێژیمی خۆ ؟«واقع ئەمری»
 دەوڵەتەەی دێمەەۆکڕات حیزبەەی ئەگەر تەنەەانەت نەمەەابوو، نەتەوەکەمەەان کێشەەەی ئاشەەتیانەی چارەسەەەری بەەۆ ئومێەەد

 بەسەەەر خراپتەەری هێنەەا، گەلەکەمەەانی بەسەەەر رێەەژیم سەەەرکوتکەرەکانی هێەەزە کە ەوەیل ڕاگەیانەەدبا، کوردییشەەی
 مێەژووییە دەرفەتە لەو کوردسەتان، داری دەسەتەاڵت و یەکەم حیزبەی وەک دێمەۆکڕات، حیزبی بۆ ئەدی نەدەهێنای  

 کۆمەاری نەدنیدامەزرا وەک دا ئێەران چوارچێەوەی لە ناوێەک، هەر ژێەر لە نەاوچەیی دەوڵەتێکی و وەرنەگرت کەڵکی
 نەنەخشاند؟ پێ کوردی گەلی و خۆی مێژووی و ڕانەگەیاند١٣٢٤ سالی لە کوردستان

 
 و کادر نە ١٣٥٨ ڕەشەمەی ی٢٤ هەڵبژاردنی پێش لە بەتایبەت و سااڵنەدا لەو دێمۆکرات حیزبی دانییە لەوە شک 

 ئەو ڕەنەەگە نە هەبەەوو، یەەزبح نێوخەەۆی بارەکەەانی کەەارو تەنەەانەت ئیەەدارەکردنی بەەۆ پێویسەەت پێەەی بە لێزانەەی کەسەەی
 بەاڵم. کوردستان خودموختاری دەوڵەتی ناوی بە یاسایی دامەزراوەیەکی دامەزراندنی بۆ هەبووبێ مەشرووعییەتەشی

 دیەکەی بەشەکانی ئازادیخوازانی تەنانەت و کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی لێزانی و هێز لە وەرگرت  کەڵک بە دەکرا
 پەڕ کەوورییە و کەم و بۆشاییە ئەو کردبوو، دا ئێران لە ئازادی مەکۆی تەنیا وەک کوردستان، لە روویان کە ئێران

 هەات  بە دا، کوردسەتان لە یاسەایی دەستەاڵتێکی چەشنە ڕاگەیاندنی پاش هەبوو ئەوەش ئەگەری دیارە. بکرێتەوە
 دێمەۆکرات حیزبەی ەوە،نیزامیی بواری لە بەتایبەت ولێزان، پسپۆر وکەسانی کادر و ئازادیخوازان کردنی هاوکاری و

 شەێوەی بە بکەات ناچاری یان دابێنی، چۆک بە رێژیم یان و بکات بەرگری کوردستان لە و خۆی لە باشتر توانیبای
 رێکخسەتنەوەی خەۆ و پشەوودان بەۆ برەخسەێ دەرفەتێەک جەۆرە بەم و بێنێەت دڕنەدانەیە هێرشەە لەو واز بێەت کاتیش
 .دەستەاڵتەکەی و حیزب
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 سەەەربەرزەکانی شەەەهیدە هەمەەوو و محەمەەمەد قەەازی پێشەەەوا حیزبەەی تەمەنەەی سەەاڵەی ٧١ یبەەۆنە بە دا کۆتەەایی لە
 مانەدوو تێکۆشەانی کەارو بە هیوادارم و دەکەم دێمۆکڕات حیزبی رێگای رێبوارانی سەرجەم لە پیرۆزبایی کوردستان،
 .بی  شەهیدەکانمان و حیزب ئامانجی و ئاوات وەدیهێنەری نەناسانە،

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی امهرۆژن ی٦٦١  ژماره لە

 

 ٢١١٥ ئاگۆستیی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
 
 

 کێشەی پەنابەران، کارەساتێکی مرۆیی
 
 بەاکووری کانی اڵلێدراوه به و ڕلێدراو شه  واڵته ڵکی خه  له س که زار هه دان سه  به ، الوه م به ڕابردووڕا مانگی ند چه  لە
. ن کەه ده ئورووپەایی واڵتەانی  لەه روو و ڵەێ  ده جەێ  بەه خۆیەان واڵتەی ڵ کۆمەه  بەه ڕاسەت، ناوه اڵتی رۆژهەه و فرییا ئه
 ناخوازی پەه ی دیارده ڵ گه له ئوروپایی واڵتانی ت تایبه  به جیهان، وتووی پێشکه واڵتانی دا ڕابردووش  له ند رچه هه

 لێک گەه پێشەوو سەااڵنی چەاو  له کان ئاواره ی رێژه و  جیاوازه زۆر  جاره م ئه پۆلی شه اڵم به بوون، وروو ره به نائاسایی
 (١.) ناوه لێ ”رانی نابه په سوونامی“ ناوی ئیتالیا واڵتانی  که شنێک چه  به ، زیاتره

 
 ی وه هنە دێته و  یه کێشەه م لەه بەاس بەۆ( سەپتامبر ی11)رمانان  ی خەه39 مۆ چوارشەه رۆژی قەرارە و،  ندییەه یوه په و له

 ک یەه ڵ گەه له ئورووپەا تیی کیەه یه دادی و نەاوخۆ زیرانەی وه ، ئاکامەکەانی ڵ گەه  لەه بەوون وروو ره بەه بۆ گونجاو رێگای
 و ئیتالیەا و نەد هوله و ئاڵمەان ت تایبەه  بەه ئورووپەایی، واڵتەانی  کەه کە یەه ڕاده  به ران نابه په ی رێژه( ٢.) وه کۆببنه

  نگەەەه ره  یانەەەدوه رایگه ئاڵمەەەان تی وڵەەەه ده.  وه نەەەه بکه جەەەێ دا یاریگاکەەەان  لەەەه  رانەەەهئاوا م ئەەەه بەەەوون ناچەەەار یۆنەەەان،
. ن بکەه ی کەه واڵته  له روو ناخواز په میلیون ک یه تا هه زار هه 811زایینی،  1315  واته ساڵ، م ئه کانی تاکۆتاییه هه

 .ئورووپایی وتووی پێشکه واڵتی تری  وره گه ک وه  ئاڵمانه، واڵتی  به یشت  گه ران نابه په ی زۆربه ئامانجی  دیاره
 
   له و راست ناوه ریای ده  له س که زاران هه و  داوه رووی ئینسانی تراژدیی یان ده  به دا ڕابردوو ی مانگه ند چه و له
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  ناوماشێنه لە یان ئاو ناو  له خنکاندن و مردن ڵ گه  له یونان و ئیتالیا واڵتانی کانی ویشکانییه ئاویی  سنووره ر سه
 سەاتێکی کاره روودانەی  لەه بەاس کان یه گشەتی یەنه ڕاگه و  رۆژنامەه  نیەیە رۆژ. بوون وروو ره به دا کان وره گه  ڵگره بارهه
 ر رامبەه به  لەه زووتەر رچی هەه  وه کەرده ناچار جیهانی وتووی پێشکه واڵتانی رانی ڕێبه  که شنێک چه  به ن، که نه مرۆیی

  کەه  ئەاواره منەداڵی و ژن  لەه  زۆره  یەه رێژه و ئەه چیەدی و  وه بدۆزنەه ک یەه چاره رێگەا و بگەرن ڵوێست هه  یه دیارده م ئه
 . وه بنه نه زێ  دڵته رگێکی مه ها وه تووشی دا، کانیان واڵته  له ماڵوێرانی رو شه  له  ڕاکردنه یان که تاوانه نیا ته
 
 واڵتەانی دا، کامیونێەک نەاو  لەه ناخواز پەه 11 مردنەی ک وه سەاتی کاره ی وه نەبووبەه  ره دووبەا بەۆ و دا  ندییه یوه په  له

  دیکەه چەی و بنەوێن  رمی نەه ناخوازان پەه ڵ گەه له  کەردوه ئوروپەا اڵتی رۆژهەه واڵتەانی  لەه داوایان  رانسه فه و ئاڵمان
 بەاری و کەار زیەری وه مەایر، تانواڵتێرئیشە فرانەک.  کەردوه ئوروپەا  لەه روویان ی ئاوارانه و ئه م رده به  له رێگر  بنه نه
 ران نابه په رگرتنی وه ئاست  له کانی ره به ر به  له ست ده  کردوه ئورووپا اڵتی رۆژهه واڵتانی  له داوای ئاڵمان ی وه ره ده
  دایەه حاڵێک  له  وه ئه( ٣.)ن بکه ر سه ره چا  یه کێشه و ئه تێبکۆش  ئوروپا تیی کیه یه  ڵ لەگه  هاوکاری  به و ڵگرن هه

 115 درێژایی  به دروو تێل و ئاس   له دیوارێکی ناخوازان په پۆلی شه هاتنی  له کردن بۆبەرگیری جارستان مه واڵتی
 .کردووە جێگیر کان سنووره  له زۆری هێزێکی و  کێشاوه دا سێربستان و خۆی نێوان سنووری  له کێلومتر

 
  پێویسەته ، کەراوه ند سەه په جیهەان کانی وتووه پیشەکه واڵتە نێەوان  له 1351 سااڵنی  له  که ژنو کۆنوانسیونی پێی  به
 رزی بەەه کۆمیسەەاریای  کەەه ر نابەەه په ک یەەه رێژه سەەاڵی موو هەەه و ب  نەەه نەە  ده بێ دا ناخوازان پەەه ئاسەەت  لەەه  واڵتانەەه و ئەەه
 دا خویەان واڵتەانی  لەه کەا، ده دیەاری بۆیەان ، ناسەراوه UNHCR  به  که  کان کگرتووه یه  وه ته نه  ربه سه رانی نابه په
 رێی لەەه وخۆ راسەەته  کەەه  یەەه رانه نابه په و لەەه  جگەەه  مەەه ئه  دیەەاره.  وه حاوێننەەه بیان وە کەەه یه باره موو هەەه  لەەه و رگەەرن وه
  لەه  کەه دایه ش رێگایەه و لەه ر هەه.  ن کەه ده ری نابەه په داوای و واڵتەانە و ئەه  ێنەه گه ده خۆیەان  وه قاچاغه ترسیداری مه
 و چوون تێدا ، بووه تێدا  منداڵی و ژن زاران هه دا ناویان  له  که مرۆڤ زار هه یان ده رابردوودا، ی یه ده ند چه ی اوهم

 . وه ته ناوه ریان سه
 
 دا خەرا  لێک گەه بەارودۆخێکی  لەه ئیتالیەا و یونەان  لەه ران نابەه په  لەه س کەه زار هه دان سه ئێستا ر هه دا ڕاستی  له
 پرسەەیار اڵم بەه. ئوڕووپەەایی رگەری وه ر نابەەه په واڵتەانەی ئە  ییننەه بگه خۆیەەان دا تێک رفەه ده  لەەه روان  اوهچە و ژیە   ده
 م ئەەه رۆژ  بەەه رۆژ و سەاڵ ڵ گەەه له سەاڵ بەەۆچی ، یەه هه دا ران نابەەه به رێەەی ر سەه له ی ترسەەیانه مه و ئەه رەڕای سەەه  یەه وه ئه

 کات؟ ده وونزیادب  له روو و ستێنێ ده  نه شه ته  یه دیاده
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  و لەەه  کەەه یانەەد ڕایگه ران نابەەه په رزی بەەه کۆمیسەەاریای ،دا 3111سەەاڵی   ی کۆنوانسەەیونی ژنێەە  لەەه سەەاڵه 01 یەەادی  لەەه
( ٤.) کەردوه  دیکەه شەوێنی  لەه روویەان و بوون  ئاواره خۆیان واڵتانی  له بێ ک هۆیه ر هه به س که میلیون 19 دا یه ماوه
 عێەرا  و ئەفغانسەتان واڵتەانی  له ناوخۆیی ڕی شه رچاوگرتنی به له به ت تایبه به مرۆکە، ئه تا هه را 3111  له  دیاره

 خۆیەەەان حەەەاڵی و  مەەەاڵ ئینسەەەان میلیەەەون ٥ نەەەزیکەی بڵێەەەی  دەکەەەرێ ش، داعەەەه ڵدانی رهه سەەەه و لیبەەەی و  سەەەووریه و
 ی ئەاواره میلیەون دوو ی هنیزیکە ئێسەتا ر هەه کوردسەتان، رێمی هەه حکەوومەتی سەتانی ده کاربه ی وتەه  بەه. هێشەتوە بەجێ

 موویان هەه ر هەه ، سووریه و عێرا  دراوسێ واڵتانی  دیاره.  هێناوه کوردستان رێمی هه بۆ نایان په سووری، و عێراقی
 رێەی و جەێ دابینکردنەی بەۆ و ڕوون و ره بەه ڕ شەه  لەه ڕاکەردوو ڵکی خەه  له  زۆره  رێژه و ئه و ران نابه په ی کێشه گەڵ له

 . کردوه کان وتووه پیشکه  واڵته و un  له هاوکارییان داوای ، رانه به نا په و ئه بۆ پێویست
 

! رکەەرد ده نەەاوی بی ڕه عەەه هاری بەەه  بەەه  کەەه بی ڕه عەەه واڵتەەانی  لەەه کان نائارامییەەه ڵدانی سەەەرهه  دانییەەه  وه لەەه شەەک
 کی ره سه هۆکاری سووریه، و عێرا   هل نێوخۆیی ڕی شه ت تایبه  به و دا واڵتانه و له دادان پێک و ڕ شه ڵگیرسانی وهه
 اڵم بەه. گرتەووه تی مرۆڤایەه رۆکی بەه بەمشەێوەیە ئیسەتا  کەه ناخوازان پەه ی وێنەه بەێ پۆلی شەه وتنی که ڕێ وه بۆ بووه

 نێوخەۆی ی کێشەه و ڕ شەه ر گەه وئه  یەه هه دا کان ڕه شەه  لەه ی ریشەه نیا تەه ری نابه په و کردن کۆچ ی دیارده بڵێی  ناکرێ
 کەەردن ران نەەده هه  لەەه ڕوو و نائاسەەایی کەەۆچی ی کێشەەه دا راسەەتی  لەەه. دێ پەەێ کۆتەەایی  یەەه دیارده م ئەەه بێ، نەەه انواڵتەە

 .ی  بکه  لێوه باسی دا ئابووری و سیاسیی مێژوویی، ری وه ته سێ  له کرێ ده  که هۆکارێک ند چه بۆ  وه ڕێته گه ده
 
 پەاش  لەه دا ڕاسەت ناوه اڵتی ڕۆژهەه  له ت تایبه به و ئاسیا و ئافرییا  هل  که واڵتانه و ئه ی زۆربه  وه مێژووییه باری  له
 ر گه ئه ، وێنه بۆ   بووه ی که ڵکه خه ئیتنیکی ی پێکهاته رچاوگرتنی به له بێ به بوون، دروست  وه مه که یه جیهانی ری شه
 ش دابەه سەی نده هه ی شەێوه  بەه کانی، وه ته هن و  واڵتانه و ئه  دیاره ڕوونی  به ی  بکه ئافرییا ی قاڕره ی خشه نه یری سه

 رۆکی بەه وام رده بەه  کەه ی کێشەانه ئەو کردنەی دروسەت  لەه  بووه هەه کییان ره سەه و مێژوویەی  ڕۆڵەی کەان زلهێزه و کراون
 ، شەێوه مان هەه  بەه ڕاستیش ناوه اڵتی ڕۆژهه لە.  وه وتۆته که لێ مرۆیی ی وره گه ساتی کاره جاران زۆر و  گرتووه ڵکی خه
 ڕی شەه واوبوونی تەه پەاش  لەه دواتەر و1310 ساڵی  له ”پیکۆ ەە سایکس“ یمانی په ر سه له  که ودەوڵەتانەی واڵت و ئه
 خەوێ  گۆمی  ته بوونه  مڕۆکه ئه  که عێرا  و  سووریه ک وه سازکران، بریتانیاوە و فەرانسە الیەن لە جیهانی می که یه
 و  شیعه و ب ره عه و کورد و  کراوه نه چاو ڕه تێدا ستی ده ک یه یی وه ته نه کی مایه نهب هی  ڵدێ ، هه ری به  له ڵکی خه و

 هەەا وه ی کێشەەه بینەەی  ده ک وه  سروشەەتییه زۆر و دراون گەەرێ لێەەک خۆیەەان ویسەەتی بێ بەەه سەەیحی، مه عەلەوی و  سەەوننه
 . وه بێته ده شی  لێ خوێناوی
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  لەه کێک یەه  بەه ر سەه و دیکتەاتۆری دا واڵتانەه م ئەه ر سەه به زاڵ کانی هتە حکوومه و رێەژیم ی زۆربەه  وه سیاسەییه باری له
 و کەرێ  ده یر سەه دوو  جەه ره ده هەاوواڵتی ک وه  میشه هه  دیکه کانی وه ته نه دا ئاکام  له و ن وانه ته نه و ئه کانی پێکهاته

 ی  بکەه خۆمەان ی وه تەه نه  لەه باس کرێ ده  که رنزۆ  نموونه دا  ش لێره. ب  ده وڕوو ره به ن  زه برو زه و رکوت سه ڵ گه له
. کەراوە جینۆسەایدیش ت نانەه ته و بەووه وڕوو ره بەه بەڕ و کوشت و رکوت سه ڵ گه له کوردستان ی چوارپارچه ر هه   له  که
  لەه ونکەرا ناچەار نگی رهەه فه و سیاسەی بەواری چاالکوانەانی ت تایبه به ، واڵتانه م ئه ڵکی خه  له زۆرێک ش بۆیه ر هه

 و ئەەازادی ماکانی بنەەه  کەەه ڕۆژئەەاوایی واڵتەەانی  لەەه و ن بکەەه ران نەەده هه  لەەه ڕوو دران، سەەێداره له و زینەەدان ترسەەی
 . وه بگیرسێنه ، یه هه بوونی دا تێیان دێموکراسی

 
 ش دابەه یەاوازداج ی ره بەه دوو ر سەه  بەه جیهەان گشەتی به  کەه ی  بکەه  راسەتییه و بەه  ئامەاژه کرێ ده  وه ئابوورییه باری له

 و  وه کردۆته کۆ دا خۆیان  له جیهانی سامانی و ت روه سه زۆری  ره هه ی زۆربه  که وتوو پێشکه واڵتانی ک الیه له ، بووه
 واڵتەانی ڵ گەه له راورد بەه  بەه ڵکی خەه رانی گەوزه و ژیەان کان، ندییەه ناوه مەام و ژار هەه تەوێژه و چی  بوونی ڕای ره سه

  ڕاده لەه ژاری هەه  لەه جگه  لەه کان داهاتەه م کەه و ژار هەه  واڵتەه ، دیکه کی الیه  له و  دایه رز به استێکیئ  له زۆر دا دیکه
 بەێ ڕوون، و ره به …و خۆشی نه و ساڵی ویشکه و قڕی و قاتی ک، وه  دیکه ری ماڵوێرانکه ی کێشه زۆر ڵ گه له ر، ده به
 .ناسراون(  ئوسترالیا  له جگە) باشوور واڵتانی و باکوور واڵتانی  به  یه ره به دوو و ئه  نییه هۆ
 
 رزگەاربوون بۆ و دا یه ره به دوو و له ران گوزه و ژیان  له جیاوازی و ر  فه  له  یه راده و ئه چاوگرتنی ر به له  به وابوو که
  رێگەه و ئەه کانی ترسەییه مه ڵکی خه ، وتوانه دواکه  ڵگه کۆمه و ئه ی دیکه کانی دیارده و تی برسییه و ژاریی هه دەست  که
 رو بەه  گرنەه ده قوربەانی،  کاتەه ده س کەه زاران هەه  به دیبیسی  و یبینی  ده ڕۆژێ موو هه ک وه ر هه  که  دژواره و خت سه
  وێنەه بەۆ.  یەه هه جیەاوازی ژیەان ده تێیەدا  که ی وه ئه ڵ گه له  وه بارێکه موو هه  له  که ڕۆن ده ک داهاتوویه و ژیان و ره به
 واڵتەانی  لەه کەام ر هەه یەان سەوودان یان سومالی ک وه واڵتێكی ژاری هه و برسیی و ڕووت کی یه ماڵه بنه ژیانی ر گه ئه
 ر هەەەه  بەەەه  کەەەه  واڵتانەەەه و ئەەەه ڵکی خەەەه ی دیکەەەه کی یەەەه ماڵه بنه ئیمکانەەەاتی و ران گەەەوزه و ژیەەەان ڵ گەەەه له فرییایی ئەەەه
 رقی فەه دا ت ڕه بنه  له بینی  ده ی  بکه رد راوه به پەنادەر، واڵتانی  دۆتهیان گه خۆی  ساڵێکە چەند بێ ک رییه سه رمه چه
 کەەانی ئامرازه  لەەه ی ئاسەەانکارییانه و وت  کەەه پێش و ئەەه رچاوگرتنی بەەه له  بەەه ش بۆیەەه ر هەەه   جیەەاوازه لێەەک و  یەەه هه

 و ئەەه و جیەەران و ر ده و خەەزم و  ژیەە ده چەەۆن خۆیەەان بەەۆ زانەە  ده ژار هەەه واڵتەەانی ڵکی خەەه ، داوه رووی دا گرت  نەەدی پێوه
  بەه و رنرخێک هەه  بەه بە  ده دا وڵ هەه  له زوو، زۆر ر هه و  یه هه ژیانێکیان چ  کردوه، ران نده هه  له ڕوویان ی سانه که
 .ب  جێ نیشته وتوودا پێشکه واڵتانی  له کێک یه  له و وه ره ده  ننه یه بگه خۆیان بێ ک یه شێوه ر هه
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 نجام رئه سەەه و قاچەەاغەرێ رەکانی هێنەەه رگ مەەه ترسەەییە مه  لەەه بەەوون ربەەاز ده و  رێگایەەه و ئەەه ری بەەه  گرتنەەه گومەەان بێ
 ژاری هه  له بوون رباز ده بۆ گونجاوە کی یه چاره رێگە  نه و هاسانه وا  نه ئوروپایی، واڵتانی الیان  که بووڵکرانیان قه
 ن  بکەه  واڵتانەه و لەه روو بەێ ده داری نەه و ژاری هەه ر بەه له ڵک هخە دابنێ  وای ر گه ئه ک الیه  له  چونکه. تی رسیه به و
 واڵتەەەانی و ره بەەەه بەەەزان   خۆیەەەانی مەەەافی  بەەەه ئاسەەەیایی واڵتەەەانی زۆری شەەەێکی به و فرییا ئەەەه ڵکی خەەەه موو هەەەه  نگەەەه ره

  واڵتەەه  نەه و  هیەە چاره رێگەا  نەەه  مەه ئه!!  بەەڕۆن بەاکوور رەی بەەه رەو بەه گشەەتی  بەه و کانەەادا و ئاڵمەان و ئیسەکاندیناوی
 و دێمەوگرافی گەۆرینی و سەتی ره زپه گه ره و ڕاسیسەم ڵدانی رهه سەه وترسەی مه وان لەه ک یەه هۆ، زۆر  به کان وتوه پێشکه

 و مەه  لەه رۆژ نەد رچه هه. دێەن  پێەک بۆخۆیەان  یه کێشه و ئه و ن که ده بووڵ قه وە ئه  واڵتانه و ئه یی وه ته نه ی پێکهاته
  بەه تی یارمەه بتەوانی  ی وه ئەه بەۆ:  کەه یانەد رایگه راشەکاوی  بەه ئاڵمەان واڵتی می عزه ئه دری سه ”ێلئانگێالمیرک“ ر به

 (٥.) وه بمێننه  ئێمه الی ناتوان  ڵێی  ده  نییه ر سه له یان ترسی مه  که ی سانه وکه به ی ، بکه  قینه راسته وماوانی لییه
 
 کانی مپەه که ر سەه  کردۆته هێرشیان وام ده ره به ”پگیدا“  به ناسراو اتییەکانیئیهڕ  راسته  تاقمه و سته ده دا یه ماوه و له

  واڵتەه و ئەه اڵتی رۆژهەه  لەه زاکەس تی ئەیالەه ت تایبەه به دا ینەه به و لەه  .سەووتاندویانه و کەان ئاواره بوونی جێ نیشته
  تەه یاله ئه و لەه کیان یەه ران، نابەه په مپی هرک سه  کرێته ده هێرشەی چوار ر هه  له و داوە رووده لێ توندوتیژی زۆرتری 

 تەا ت نانەه ته و  رانسەه فه و دانمەارک یەان سەوئد ک وه رگەرێ وه ر نابه په واڵتێکی  له بینی  ده ش وه له  جگه. داوە رووی
 و ئەااڵ تنیڵگر هەه و ران نابەه په دژی  بەه کردن نەده پڕوپاگه  بەه کان ڕاسەته سته ده  حیزبەه ندیش، هوله واڵتی ک یه ڕاده
 بەۆ ر ماوه جەه زۆری نگەی ده  توانیویانه بی، جنه ئه و ”ش ڕه ر سه“ ڵی  ده پێیان کە ی سانه که و ئه دژی دروشم ردانی سه
 داهەاتوودا  لەه بێگومەان. دا واڵتانەه و ئەه تی سیاسه یدان مه  له م سێهه و م دووهه حیزبی  به بب  و راکێش  خۆیان الی
 هیدی شەا   فرییا، ئەه بەاکووری و راسەت ناوه اڵتی رۆژهەه واڵتەانی  لەه مەاڵوێرانی رو شەه اوگرتنیچە ر به له  به ک الیه له
 ز گەه ره وتەی ره  کەه  رچاوه بەه و دیەار روونەی  بەه ش دیکەه کی الیەه  لەه و بیەن  ده ران نەده هه و ره به کۆچ بوونی وام رده به
 .بێ داده بوون زیاد  له نادەر په واڵتانی موو هه  له ران، نابه په دژی  به توندوتیژی و ستی ره په
 

 کانی یەەه تراژدی  واره شەوێنه ی وه کردنەه م کەه و نائاسەەایی کەۆچی ی دیەارده ڵ گەه له  وه بوونەەه روڕوو بەه بەۆ رێگەا باشەتری 
  بووە هەه انیە رێنی نەه ڕۆڵی مێژوودا  له ی واڵتانه و ئه گشتی  به و بریتانیا و مریکا ئه ک وه کان زلهێزه  واڵته ، ویه ئه
 پێدانی  ره په  به تێبکۆش  و ن بده وڵ هه دا، واڵتانه و له ڵکی  خه اڵنی کۆمه ساتی رگه مه  به بوون ئێستا ی کێشانه  لەو
 رێی له کان ئایینه و  وه ته نه ی کێشه ری سه چاره و دێموکڕاسی رو به نگاوتان هه و کسانی یه و کۆمەاڵیەتی تی داڵه عه
 و ڵ کۆمەه  بەه کەۆچی کانی پۆله شەه  لەه رێگەرب  ،”پیکەۆ ەەە   سایکس“ ک وه کانی پێنندراوه داسه  یمانه په ی شاندوه ڵوه هه
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 ری رابەه نابه تا هەه بێ، هەه مەاڵوێرانی ڕو شه تا هه. تاوان بێ ڵکی خه کوشتاری و ژادی نه پاکتاوی ترسی  له اڵت  هه
 دا کان نەده مه وڵه ده و کان ژاره هەه ری بەه دوو ر سەه به دونیەا و بێ هەه  رمایه سەه و سەامان و روەت سەه کردنەی ش دابه  له

  بەه زلهێەزن واڵتەانی ئیسەتیعمارو سەتکردی ده  کەه ی کیشەانه و ئەه و تنیکی ئەه و ئەایینی ی کێشەه تا هەه کرابێ، ش دابه
 و مێنەەێ ده ر هەەه بەەوون، بەەار کەەۆچ و نائاسەەایی کەەۆچێ ی کێشەەه کرێ  نەەه ری سەەه چاره  دادپەروەرانەەه و  ئاشەەتیانه ی شەەێوه

 .نوێنێ ده خۆ تر   زه  ره به ره به
 

 .یە”دۆیچەوەلە”ئاڵمان فارسی رادیو  سایتی ٥ هەتا١ شومارەکانی سەرچاوەی
 !مرۆیی کارەساتێکی پەنابەران، کێشەی: وتار ناوی

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٦٣  ژماره لە

 

 ٢١١٥ سێپتەمبەریی ٨: ەوتیڕێک  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 

 
 

 یازدەی سێپتامبر و ئاکامی شەڕ لەگەڵ تێرۆریزم
 

 الیەن لە کە هەڵگەەەر مسەەەافیر فەەەڕۆکەی سەەەێ ،(١٣٨١ خەرمانەەەانی ی٢١)زایینەەەی ی٢١١١ سەەەێپتامبری یەەەازدەی ڕۆژی
 جیهەانی نیبازرگەا ناوەنەدی تاوەری دوو بە خۆیان ڕفێندرابوون، ئەلیاعیدەوە تێرۆریستی ڕێکخراوی تێرۆیستەکانی

 و گەورەتری  بەمجۆرە، و کێشا دا«پێنتاگۆن» ئامریکا بەرگری وەزارەتی فەرماندەیی ناوەندی و نیۆیۆرک شاری لە
 ئەو ئاکەەامی لە. خوڵیانەەد جیهانەەدا ئاسەەت لە و ئامریکەەا واڵتەەی نەەاو لە تێرۆریسەەتییان کەەردەوەی بارتری  کارەسەەات

 دۆاڵر میلیارد دەیان بە و کوژران تاوان بێ خەڵکی لە کەس ٢٩٧٤ تێڕۆریستەکە، ١٩ لە جگە یە، تێرۆریستی کردەوە
 جەەۆر  ئامریکەا، ئەوکەەاتی کۆمەاری سەەەرۆک یە، ترۆریسەتی کەەردەوە ئەو دوابەدوای. لەێکەوتەوە مەەاڵیی زیەانی زەرەرو
 لەگەڵ هەەەەاورێ هەنگەەەەاودا، لەیەکەم و ڕاگەیانەەەەد دا جیهەەەەانی ئاسەەەەتی لە تێەەەەڕوری بە دژ شەەەەەڕی بەەەەوش، واکێەەەەر

 تالیبەانی گەلیەی دژی و کۆنەپەرسەت رێژیمەی و پێکرد دەسەت ئەفغانسەتان بۆسەر بەرباڵوی هێرشی کانی،هاوپەیمانە
  ئەفغانستان، دیکەی ئیسالمییەکانی الیەنە هاوکاری بە دابوو، داڵدە دا واڵتە لەو ئەلیاعیدەی رێکخراوی کە
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 .رووخاند
 

 ئیسەالمییەکان تونەدڕەوە تەاقمە دەسەتەو الیەن ەل تێرۆریسەتی کردەوەی زۆر سێپتامبریش یازدەی لە بەر چەند هەر
 دڵی ناو لە ئەمریکا بازرگانییەکانی و سەربازیی ناوەندە گەورەتری  سەر بۆ هێرش بەاڵم داوە، ڕووی دا جیهان لە
 الیەکی لە و بوو جیهان خەڵکی هەموو بۆ سەرسوڕهێنەر زۆر و نەکراو چاوەڕوان کردەوەیەکی الیەک لە واڵتە، ئەو

 ئامریکەا. لەێکەوتەوە دا جیهان ئاستی لە ئەمنییەتی و ئابووری و نیزامیی و سیاسیی زۆری کاردانەوەیەکی دیکەش،
 لەگەڵەەی کەس میلیەەون سەەەدان بە ئێسەەتاش تەەا کە بەەوون شەەەرێک و کێشەەە تووشەەی جیهەەان پێشەەکەوتووی واڵتەەانی و

 تەەاقمە دەسەەتەو و گەەروو  دا دووڕابەەر سەەاڵی١٤ مەەاوەی لە. دەنەەاڵێن  پێەەوەی شەەێوەکان لە شەەێوەیەک بە و بەرەوروون
 نیشەانیان سەلماندوەو خۆیان بوونی نشینەکان موسوڵمان و عەرەب واڵتە تەواوی لە یەکان ئیسالمی بناژۆ و سەلەفی

 هەموویەەانەوە لەسەەەرووی و رۆژئەەاوایی واڵتەەانی و شارسەەتانیەت بنەماکەەانی و دێمۆکراسەەی دژی بە شەەەڕ لە کە داوە
 و ئەلیاعیەەدە ئایەەا گەەۆرێ، دێەەتە پرسەەیارە ئەو بەوحەەاڵەش. مکەەوورن چەنەەدە دا، کەەائامری یەکگرتوەکەەانی ویەەالیەتە
 بەە  و هەژار واڵتە خەڵکەەی زیەەاتر دێ هەتەەا کە یەکان ئیسەەالمی تونەەدڕەوە تەەاقمە و دەسەەتە گشەەتی بە و تالیبەەان

 و رانیمەەاڵوێ شەەەڕو بەرەو ئەفرییەەا، شەەاخی و بەەاکوور و ناوەڕاسەەت ڕۆژهەاڵتەەی پاکسەەتان، ئەفغانسەەتان، دەسەەتەکانی
 هەڵداوە؟ سەریان بەمالوە سێپتامبر یازدەی دوای لە دەبەن، دواکەوتوویی

 
 واڵتەانی و ئامریکا دا،١٩٧٩ ساڵی لە پێشوو سۆڤیەتی هێزەکانی الیەن لە ئەفغانستان واڵتی داگیرکرانی لەپاش 

 بە کەرد ەسەتیاند سەۆڤیەت، نهەووزی پەرەسەەندنی لەگەڵ بەربەرەکەانی بەۆ ،…پاکسەتان و چەی  و کەنداو عەرەبی
 نەەاو بە بەەۆ را دیەەکە واڵتەەانی لە کە یانە سەەەلەفی ئەو و یەکەەان ئەفغانی یە ئیسەەالمی تەەاقمە دەسەەتەو کردنەەی چەکەەدار
 و ئامریکەەا یەدا پێوەنەەدی لەو. ئەفغانسەەتان ڕژابەەوونە سەەۆڤییەت، بە سەەەر دەوڵەتەەی و داگیەەرکەران دژی بە جیهەەاد

 کەمەربەندی» بە کە ئیسالمی واڵتانی لە کردبۆوە هێڵێک هێنانی پێک لە بیریان مەبەستە ئەو بۆ هاوپەیمانەکانی
 دیکتەاتۆر نیەزامە کومۆنیستی، و چە  بیری تەشەنەسەندنی لە کردن بەرگری بۆ کە، واتایە بەو ناسرابوو «سەوز

. بەدەن هەان سەۆڤییەت یەکێتیەی نهەووزی دژی بە ئیسەالمی، واڵتەانی بەگشەتی و ناوەڕاست رۆژهەاڵتی سەرەڕۆکانی و
 کردنەەی بەهێەەز کەوتبەەوونە ڕژدی بە سیاسەەەتە، ئەو مەترسەەیدارەکانی ئاکەەامە چەەاوگرتنی لەبەر بەبەەێ بەەۆیەش هەر

 بەەوونەوەی بەەاڵو بەەۆ بەەوون ڕێخۆشەەکەر و نەەاوچە یەکانی ئیسەەالمی تونەەدرەوە تەەاقمە دەسەەتەو و یەکەەان عەرەبی دەوڵەتە
 .دا جیهان لە سیاسی ئیسالمی و سەلەفی بیروبۆچوونی
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 ئەفغانسەتان لە تالیبەان رێژیمەی توانیان هاوپەیمانەکانی و ئامریکا سێپتامبر، یازدەی هێرشەکانی دوای لە ڕاستە
 و چەەووە نەەاو لە تالیبەەان ڕووداوە، لەو سەەاڵ ١٤ نیەەزیکەی تێپەربەەوونی سەەەرەڕای دەبینەەی  هەروەک بەاڵم ڕامەەاڵ ،
 لە هاوپەیمانەکەەەانی و ئامریکەەەا زیسەەەەربا هەزاران لەومەەەاوەیەدا. واڵتە ئەو نەگەڕاوەتەوە ئاسایشەەەیش و ئەەەارامیی

 بگەرە و دەیان بە واڵتە، ئەو ئابووری ژێرخانی کردنەوەی نۆژەن و شەڕە ئەو و بوون بریندار و کوژران ئەفغانستان
 بەەێ  ئۆسەەامە ٢١١١ سەەاڵی لە توانیەەان یەکەەان ئامریکایی هێەەزە. هەبەەووە ئەمریکەەا بەەۆ تێچەەووی دۆاڵری میلیەەارد سەەەدان
 بەرفەراوان و پەرەسەەندن بە بەر نەیەانتوانی بەاڵم بکەوژن، ئەلیاعیەدە تێڕۆڕیسەتی کخەراویڕێ دامەزرێنەری الدەن،
 لە سەەەەییاف ئەبەەەوو ئیسەەەالمی ڕێکخەەەراوی لە هەر دەبینەەەی ، هەروەک. بگەەەرن دا جیهەەەان لە ڕێکخەەەراوە ئەو بەەەوونی

 سەەاڵی لە کە ئەنەەدۆنێزی لە «ئیسەەالمی جەمەەاعەتی«تەەاقمی هەتەەا نیەەزیکە، ئەلیاعیەەدە لە کە بگەەرە فیلیپیەەنەوەڕا
 دەسەەتەو پاکسەەتان، لە هەروەهەەا و کوشەەت کەسەەیان ٢١١ لە زیەەاتر دا تەقیەەنەوەیەک لە ،«بەەالی» دووڕگەی لە٢١١٥

 دەسەکردی یەان هەموویەان هەر «پاکسەتان تالیبەانی» و «جەنگەوی لەشەکەری» و «تەییەبە لەشکەری«وەک تاقمی
 .ڕێکخراوە ئەو لەگەڵ هاوکارن فکرو هاو یان و ئەلیاعیدەن

 
 و ئەەۆردۆن عێەرا ، یەمەن، لە هەروەهەا و ئۆزبەکسەتان لە بەتەەایبەت و ناوەنەد ئاسەیای لە ئەلیاعیەدە لەوەشجەگە

 بەەزووتنەوەی نەەاوی ژێەەر لە بەهێەەزی ڕێکخسەەتنی و هەبەەووە چەەاالکی ئیسەەالمی و عەرەب واڵتەەانی لەهەمەەوو بەگشەەتی
 و واڵت لەو شەێوەکان تۆقێنەرتری  و توندتری  بە ئێستاش هەر و هێناوە  پێک.…و ئیسالمیی کۆمەڵی و ئیسالمی

 خەڵکەی ئەشەکەنجەی ئەازارو و بەڕ و کوشەت و شەەریعەت نەاو بە داسەەپاندنی خەریکەی دەسەەاڵتیان، ژێر ناوچانەی
 هێرشیان دا، جیهان لە تێڕۆڕ لەگەڵ شەر درێژەی لە هاوپەیمانەکانی و ئامریکا زایینی ی٢١١٣ ساڵی لە. تاوان  بێ

 پۆل» ناوی بە کەسێک و رووخاند یان «حوسێ  سەددام«رێژیمی دا مانگێک لە کەمتر ماوەی لە و عێرا  سەر کردە
 بەتەەەایبەت و واڵتە ئەو یەکەەەانی نائارمی و شەەەەر. کەەەرد دیەەەاری واڵتە ئەو بەەەۆ نیزامەەەی حەەەاکمی وەک یەەەان«بریمێەەەر

 ژێمەەیرێ ڕووخەەانی هەتەەا عێەەراقەوە دەۆڵەتەەی دامەزرانەەی لەسەەەرەتای کە سەەووننە، عەرەبەەی کەمیەەنەی نەەارەزایەتی
 کە کەەرد ئامەەادە ئەلیاعیەەدە بەەۆ لەبەەاری ومەرجێکەەی هەل و بەسەەتێ  بەەووە، بەدەسەەتەوە دەسەەەاڵتیان هەمیشەەە بەعەەس،
 شەێعەکان میلیشیا و یەکان ئامریکایی هێزە لەدژی خوێناوی شەرێکی کردەوە بە بداو پێ برەو واڵتە لەو خۆی نهووزی
 تەاقمە و دەسەتە عێەرا ، دەوڵەتەی دژی بە باشوور ەکانیکورد ی١٩٩١ ڕاپەرینی دوای لە هەر دیارە. بکات پێ دەست

 و حیزبەەوڵال و ئیسەەالمی بەەزووتنەوەی نەەاوی ژێەەر لە کوردسەەتان لە بەشەەە لەو یەکان ئیسەەالمی تونەەدڕەوە و سەەەلەفی
 هەبەووە بوونیەان دەرکردبەوو، ناویان «یەکان ئەفغانی کوردە«بە دا سەرەتا لە کە ئەنسارئەالسالم، و جوندئەالسالم

 کەەۆمەڵەی«دا٢١١٤ سەەاڵی لە. دابەەوون لەشەەەر کوردەکەەان خەەۆجێی دەسەەەاڵتی لەگەڵ سەەاڵێکیش چەنەەد بەەو نەتتەنەەا و
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 لە ڕاگەیانەدو ئەلیاعیەدە بە خۆیەان بەوونی پێوەسەت زەرقەاوی، مەسعەب ئەبو سەرۆکایەتیی بە «جیهاد و تەوحید
 لەو شەێعە زۆریەنەی دەوڵەتەی و ئامریکەا هێزەکەانی دژی بە خوێناوییەان شەەرێکی عێەرا  نشینەکانی سووننە ناوچە
 ئەاگری نەیتەوانی نەاوبراو کوشەتنی بەاڵم بکەوژن، زەرقەاوی توانیەان یەکەان ئامریکایی چەند هەر. پێکرد دەست واڵتە
 .بکاتەوە کز واڵتە لەو پێکدادان و شەر
 
 پێکردو ەستید را توونس واڵتی لە و ئافرییا باکووری لە «عەرەبی بەهاری» بەناو یەکانی نائارامی٢١١١ ساڵی لە

 و تەەەر بەرفراوان ئەلیاعیەەەدەی پەەەێگەی و جەەەێگە هەر نەک تونەەەدوتیژییانە ئەو. گەەەرتەوە عەرەبەەەی واڵتەەەانی زۆربەی
 ئەو. سووریە و عێرا  لە «داعەش سەرەتانی» سەرهەڵدانی و بوون لەدایک بەهۆی بوو بەڵکوو کرد، سەقامگیرتر

 لە «بەغەەەەدادی ئەبەەەەووبەکر» سەەەەەرۆکایەتی بە٢١١٣ سەەەاڵی لە یە، مرۆڤەەەەایەتی دژی و هەەەەار بەدەر لەڕادە تەەەاقمە
 رکێهەی ژێەر خسەتە بەاڵلێدراوەیان واڵتە ئەو رۆژهەاڵتی سووریە، یەکانی نائارامی پاش و بوونەوە جودا ئەلیاعیدە

 پارێزگەای سەەر کردە هێرشیان دواتر ساڵێک و دامەزراند یان «داعەش» شام و عێرا  ئیسالمی دەوڵەتی و خۆیان
 هەمەوو لەگەڵ سەووریە و عێەرا  لە داعەش ئیسەتا هەر. کەرد تۆمار خۆیان مێژووی سەرکەوتنی ی گەورەتر و موسڵ

 سەەرەڕای دایەو لەشەەڕ ئەلیاعیدەش، بە سەر«نووسرەی بەرەی«لەگەڵ تەنانەت و کوردەکانەیشەوە بە الیەنەکان،
 و سەەەەلەفی اوکەەەاریبەه توانیەەەویەتی هاوپەیمانەکەەەانی، و ئامریکەەەا یەکەەەانی جەنگی فەەەرۆکە خەسەەەتی بۆمبەەەارانی

 شەەڕ بەرەکانەدا لەهەمەوو پێشەوو لە پتەوتەر زۆر تێەدەکەن، ڕووی لێشەاو بە کە جیهەان سەرانسەری یەکانی جیهادی
 .بکات

 
 لە سەەەرەکی تاوانبەەاری گومەەان بێ. دەیەەدروونەوە ئێسەەتا چانەەدویانە، ئەوەی دەڵەەێ ، وەک هاوپەیمانەکەەانی ئامریکەەاو

 و ناوەڕاسەەت رۆژهەاڵتەەی ئەورۆکە، کە کۆنەپەرسەەتانەی تەەاقمە دەسەەتەو ئەو و داعەش و ئەلیاعیەەدە سەەەرهەڵدانی
. بریتانیەایە بەتەایبەت هاوپەیمانەکەانی و ئامریکەا خۆیەان، ڕمبازێنی مەیدانی کردۆتە ئافرییایان شاخی و باکوور
 ەودەسەەت سەەەرهەڵدانی لە کە یانەی مەترسەەی ئەو و سیاسەەیی ئیسەەالمی نەەاوەرۆکی بە دان گەەوێ بەبەەێ کە بەەوون ئەوان
 بەۆ دەبێەتەوە، دا دێمۆکراسەی و پێشەکەوت  و شارسەتانیەت و بەشەریی کۆمەڵگای بەرەورووی دا یەکان جیهادی تاقمە

 بەاوەرە و بیرو ئەو سەندنی تەشەنە و سەرهەڵدان بەستەری و بەستێ  سۆڤییەت، بەرەی ئۆردووگای لەگەڵ دژایەتی
 کێشەە نەاڕەوایی و ڕەوایەی گرتنەی لەبەرچەاو بەێ بە کە بوون هاوپەیمانەکانی و ئامریکا هەر. رەخساند چەوتەیان

 و قەەەازانج بە بریاریەەەان الیەنەەەانە تەەەاک یەکان، فەلەسەەەتینی و ئیسەەەراییل لەمێەەەژینەی کێشەەەەی وەک، ئاڵۆزەکەەەانی
 الیەنەی سەوودی بە کە نەتەوەیەکگرتوەکانیان رێکخراوی بڕیارەکانی هەموو و دەکرد دەر ئیسراییلیەکان بەرژەوەندی
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 نەتەوە رێکخراوی جار دەیان بە الوە بەم١٩٦٧ ڕۆژەی شەش شەڕی دوای لە. دەکرد ڤێتۆ بوو، ستینیفەلە و عەرەب
 فەلەسەتی  داگیرکراوەکەانی ناوچە و شەڕە ئەو پێش سنوورەکانی بگەڕێتەوە کردوە ئیسراییل لە داوای یەکگرتوەکان

 بەەەەاقی و بریتانیەەەەا و یکەەەەائامر و خسەەەەتوە گەەەەۆێی وەپشەەەەت ئیسەەەەراییل بەاڵم بکەەەەات، چەەەەۆل ئەەەەۆردۆن و سەەەەووریە و
 نەەاڕەزایەتی بەهەوێنەەی بەەوون هەمەەوو دیەەکە نمەەوونەی زۆر و ئەمەەانە. نوانەەدوە بێەەدەنگییان یەکەەان، زلهێزەڕۆژئاوایی

 تونەدرەوە تەاقمە دەستەو پەرەسەندنی بۆ یارمەتیدەربوون دا لەڕاستی و دونیایە موسڵمانەکانی و عەرەبی کۆمەڵگای
 ئیسەەالمیی بنەەاژۆگەری و یەت سەەەلەفی هەڵگریەەی کە ئیسەەالمیش کۆمەەاری کاریهاتنەسەەەر تەنەەانەت. یەکان ئیسەەالمی

 کە بەزووتنەوەیە ئەو بەۆ دەگەڕێەتەوە بەشەێوەیەک و یە سیاسی ئیسالمی بەرهەمی هەر شێعەیە، مەزهەبی لەڕوانگەی
 کۆمەاری نەچەێ لەبیرمەان. بەووە هاوپەیمانەکەانی و ئامریکەا سیاسەتەکانی لە ناوچەیی ناڕەزایەتی شەپۆلی سواری

 و ئەەاژاوە خوڵیانەەدنی لە هەیە دەسەەتی یەکان ئیسەەالمی تونەەدرەوە تەەاقمە و دەسەەتە و ئەلیاعیەەدە بارتەقەەای ئیسەەالمی
 ئەو دەسەکردی هەر لوبنانیش حیزبوڵالی تێرۆریستی رێکخراوی تەنانەت و ناوچە واڵتانی زۆربەی لە و توندوتیژی
 .رێژیمەیە

 
 یەکەانیش، رۆژئاوایی واڵتە تەنەانەت و ئیسەالمی واڵتانی بەگشتی و استناوەڕ رۆژهەاڵتی بڕوانینە ئەگەر هەرئێستا
 و دان پەرەسەەەندن لە رۆژ لەگەڵ رۆژ یەکان، ئیسەەالمی تونەەدرەوە تەەاقمە و دەسەەتە و ئەلیاعیەەدە و داعەش دەبینەەی 

 و ێەریەنیج و لیبەی و سوورییە و عێرا  وەک واڵتانی خاکی لە بەرفراوان رووبەرێکی بەسەرداگرتنی دەست لە جگە
 واڵتەەەەانی بەرەو خەڵکەەەەی، بەکەەەەۆمەڵی هەاڵتنەەەەی و بەەەەوون ئەەەەاوارە وەک گەورەی کێشەەەەەی یەمەن، و ئەفغانسەەەەتان

 تیەەڕۆر دژی بە سەەێپتامبر یەەازدەی دوای لە ئامریکەەا کە شەەەڕەی ئەو دەدات نیشەەان ئەوە. خوڵیانەەدوە ئۆرووپاییشەەیان
 سەرەتا لە ئامریکا کە گەورەترە لەوە زۆر انیەک تێڕۆریستی گرووپە مەترسی و نەبووە سەرکەوتوو داوەتێ، دەستی

 نەەەەاوچەی دەوڵەتەەەەانی لەگەڵ هاوکەەەەاری بە هاوپەیمانەکەەەەانی و ئامریکەەەەا ئەگەر یەوە بەدڵنیەەەەایی. دەڕوانەەەەی لێی دا
 بە شەەڕ هەر نەک نەبینەنەوە، ئەلیاعیەدە و داعەش بۆ گونجاو چارەسەرییەکی زووتر هەرچی ناوەڕاست رۆژهەاڵتی

 و داعەش کە ئەاراوە دێەتە مەترسەیدارەش ئەگەرە ئەو بەڵکەوو سەەرناکەوێ، ناگاو دڵخواز یبەئاکام تێڕۆریسم دژی
 دەسەتیان ریزەکانیەان، ناو شارەزایانی و پسپۆران لە وەرگرت  کەڵک بە یەکان ئیسالمی تاقمە دەستەو و ئەلیاعیدە

 .ڕابگات ئەتۆمییش چەکی تەنانەت و شیمیایی چەکی بە
 

 ئەگەر وەبیرهێنەانەوەیە، جێەی ،«بەدخیمە سەرەتانە» ئەو پەرەسەندنی لە نیگەرانی یدەربڕین وێرای دا لەکۆتایی
 بەۆ هەڵەدایە   لە بکەیە ، رزگەار بەاڵیە ئەو چەنگەی لە مرۆڤەایەتی دەتەوانی  شەڕەوە لەرێگەی تەنیا وابێ پێمان
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 بوارەکانی هەموو لە یەکلەال دەبێ سێپتامبر، یازدەی وەک کارەساتی نەبوونەوەی دووبارە و شەڕەدا لەو سەرکەوت 
 و کێشە بکۆش  تێ هاوپەیمانەکانی ئامریکاو دیکە لەالیەکی و بکەی  خەبات لەگەڵی دینی و فەرهەنگی و ئابووری
 درێژایەی بە بۆخۆیەان کە کێشانەی ئەو. بکەن چارەسەر عادیالنە و پێوست بەشێوەی یەکان دینی و نەتەوەیی گرفتە
 بەەۆ تێڕوریسەەتەکان و سەەەلەفی تەەاقمە دەسەەتەو ئێسەەتاش و خوڵیانەەدنی لە هەبەەووە دەسەەتیان ڕابەەردوو سەەاڵی سەەەد

 .لێوەردەگرن کەڵکی یەکانیان، ئینسانی دژی کردەوە و ئاکار بوونی ڕەوایی نیشاندانی
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٦٤  ژماره لە
 

 ٢١١٥ سێپتەمبەریی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
  
 

 یەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و چەند قسەیەک نائارامی
 

 ڕۆژهەاڵتەەی و ئافرییەەا بەەاکوری واڵتەەانی زۆربەی بەمەەالوە، ”عەرەبەەی بەهەەاری“ بەنەەاو سەەەرهەڵدانی دوای لە هەر
 لە ریشەەەی کە یەک نائەەارامی و کێشەەە شەەەرو. بەەوونەوە نائەەارامی و کێشەەە و نەەاوخۆیی شەەەری بەرەورووی ناوەڕاسەەت

 دا فەرهەنگیەان و ئەایینی فەرە و نەتەوەیی فرە لە دیکەش لەاڵیەکی و الیەک لە واڵتانە ئەو بوونی دروست یمێژوو
 بەوونەتە یەمەن و عێەرا  و سەوورییە وەک واڵتەانی بەتایبەت و ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی هەنووکە بلێی ، دەکڕ. هەیە

 لەو یەکەەان ناوخۆیی هێەەزە. جیهەەان زلهێزەکەانی و نەەاوچە واڵتەەانی و یەکەان ناوخۆیی دژبەرە هێەەزە ملمالنێەەی مەیەدانی
 مەافی ڕیسەاکانی یاسەاو هەمەوو سۆنگەیەوە لەو و یەکترن جینوسایدی و کوشتار خەریکی بەزەیانە بێ زۆر دا واڵتانە
 ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی وەک یەکانیش ناوچەیی دەوڵەتە و هێز. ناوە پێ لەژێر شەریان یاساکانی تەنانەت و مرۆڤ
 شەەر لەو چاالکانە ناوچەکەدا، ئاستی لە نەیارانیان دژایەتی وێڕای …و سعوودی عەرەبستانی و ورکییەت و ئێران

 زلهێەزە. کەردو ئاڵۆزتر هەتادێ واڵتانەیان ئەو ئاڵۆزەکانی گرفتە کێشەو دا لەڕاستی و بەشدارن یانەدا نائارامی و
 و سیاسەەەتێک ڕەچەەاوکردنی بەبەەێ بەیەەنەدا ولە رووسەەیە، و ئامریکەەا هەموویەەانەوە سەەەرووی لە و یەکەەانیش جیهانی

 لەبەرچەەاو بێ بە و بگەەونجێ دا واڵتەەانە ئەو ئەەایینی و نەتەوەیەەی پێکهەەاتەی لەگەڵ کە وردبینەەانە یەکی ئیسەەتراتیژی
  هەر یەکتر، لەگەڵ ئاشکرا دژایەتی تاڕادەی و خۆیانەوە یەکانی بەرژەوەندی ڕوانگەی لە کێشەکان، ریشەی گرتنی
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 .خۆیان  دڵخوازی گەاڵڵەی و تەرح داسەپاندنی بەتەمای یەکان، سەربازی و سیاسیی وگۆرەئاڵ بەپێی و جارە
 

 و سەەەەعودی عەرەبسەەەەتانی بەکەەەەردەوە و وێنە بەەەەێ ئاسەەەەتێکی گەیشەەەەتوونەتە یەکەەەەان تیژی تونەەەەدو و شەەەەەر لەیەمەن
 کۆمەەەاری و رنبەشەەدا چاالکەەانە دا یەکان حوسەەی بەدژی  واڵتە ئەو نەەاوخۆیی شەەەری لە کەنەەداو لە هاوپەیمانەکەەانی

 بە هەیە دا دەسەەتێوەردان و نەەانەوە ئەەاژاوە لە بەەااڵی دەسەەتی  یەکەەان ناوچەیی کێشەەە هەمەەوو لە کە ئێەەرانیش ئیسەەالمی
 واڵتە ئەو دا ڕاسەتی لە. دەکەات یەکان حوسەی لە الیەنگەری نیزامەی، هێەزی تەنانەت و تەقەمەنیی و چەک ناردنی

 دیەارە. هاوپەیمانەکەانی و عەرەبسەتان و ئێەران ئیسەالمی کۆماری ننێوا توندی ملمالنێی گۆڕەپانی بۆتە شەرلێدراوە
 .یەمەنە وەزاڵەهاتووی خەڵکی دادات، ماڵوێرانکەرە شەرە ئەو باجی ئەوەی بەینەدا لەو
 
 بە بوون واڵتە دوو ئەو دا لەڕاستی و یە خوێناوی و خرا  و دژوار لەڕادەبەدەر بارودۆخەکە عێراقیش و سووریە لە
 و شەار و لەمەاڵ کەس هەزار دەیان بگرە و بەهەزاران و قوربانی نەبنە کەس بەسەدان یە نی ڕۆژ و خوێ  گۆمی دوو

 ”داعەەەش”پەتەەەای. نەکەن رۆژئەەەاوایی واڵتەەەانی و دراوسەەەێ واڵتەەەانی لە روو بەناچەەەاری و دەرنەکەەەرێ  گونەەەدەکانیان
 یەک کوژی ئینسەەەان و تجینەەەایە چەشەەەنە هەەەی  لە کە یەکان، ئیسەەەالمی تونەەەدرەوە تەەەاقمە دەسەەەتەو و ”ئەلیاعیەەەدە”و

 هەرکەەام کە …و تەەورکییە و ئێەەران وەک نەەاوچە واڵتەەانی دەسەەتێوەردانی دیەەکەش لەالیەکەەی و الیەک لە خۆنەەابوێرن
 پێشەبینی کە ئاسەتێک گەیاندۆتە واڵتەیان دوو ئەو کێشەی دەکەن، الیەنێک لە الیەنگری چڕی بە زۆر و بەکردەوە

 زۆرتەرە زۆر یەمەنەیش واڵتەی بگەرە و عێڕا  و سووریە ڵوەشانەوەیلێکهە ئەگەری تەنانەت. بکرێ چارەسەر ناکرێ
 واڵتەەانی زۆریەەنەی لەالیەن و هەیە ناوەنەەدی دەوڵەتەەی عێەەڕا  لە هەرچەنەەد دیەەارە. یەکپەەارچەیی بە مانەوەیەەان لە

 و واڵتە لەو یەکان سەەونی عەرەبە نەەاوچە لە داعەش بەهێەەزی بەەوونی بەاڵم پێەەدانراوە  دانەەی بەفەرمیەەی جیهەەانەوە
 بوارەکەانەوە  هەموو لە کوردستان هەرێمی حکومەتی لەگەڵ بەغدا دەوڵەتی گرژی تەنانەت و باش نەزۆر وەندیپێ

 ئەو پێنەەاچێ کەەوردی، الیەنەەی بەتەەایبەت الیەنەکەەان، سەەەر خسەەتنە گوشەەار و ئامریکەەا تێکۆشەەانی و هەول سەەەرەڕای
 بەتەەایبەت و ١٩٩١ سەەاڵی لە باشەەوور ڕاپەرینەەی لەدوای هەر دا لەڕاسەەتی. بکەەات بێەەبەری دابەشەەبوون لە واڵتەش
 دەسەەاڵتی سەێ بەسەەر بەووە دابەش بەکردەوە واڵتە ئەو عێرا ، بەعسی رژێمی ڕووخانی و ئامریکا هێرشی لەپاش
 .دەبەن بەرێوەی کە جوودا ئایینی و ئەتنیکی پێکهاتەی سێ بناغەی لەسەر جوودا، لەیەک

 
 نێەەو هاوکێشەەە لەالیەک دەبینەەی  دا عێەەڕا  و سەەووریە نییەکەەا نائارامی و شەەەر تەشەەەنەی لەگەڵ پێوەنەەدی لە هەر

 دێ هەتەا دەکەرێ، پەیەرەو زلهێزەکەانەوە لەالیەن کە یەکەان نێودەوڵەتی رێکارە دیکە، لەالیەکی و یەکان نەتەوەیی
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 لە ئەگەر بەۆوێنە،. دەکات الوازتر چارەکان رێگا و ئەگەر و ئاڵۆزتر سووریە بەتایبەت واڵتە، دوو ئەو کێشەکانی
 لەگەڵ ڕۆژئەەاوایی واڵتەەانی لەسەەەرەتادا تەەاقمەکەی دەسەەتەو و ئەسەەەد بەشەەار الدانەەی کەەار لەسەەەر لەگەڵ وەنەەدیپێ

 و ئێەران لەالیەن کە ئەسەەد بەشەار هێزەکەانی سەەختی بەربەرەکانی بەلەبەرچاوگرتنی ئێستا بوون، هاوڕا ئامریکا
 بە بەاوەری کە سەەرەڕۆیە رێەژیمە ئەو ۆنیئۆپۆزسەی بەوونی نەادێمۆکرات هەروەهەا و لێەدەکرێ پشەتیوانیان رووسیەوە
 رێکخەەەراوی بە سەەەەر ”نووسەەەرەت بەرەی”وەک بەشەەەێکی تەنەەەانەت و یە نەەەی دێمۆکراتیکەکەەەان پرەنسەەەیپە لە هیچکەەەام

 "تەعامول"بارودۆخەکە هێوەرکردنەوەی بۆ دەکرێ کە باوەڕە سەرئەو هاتوونە واڵتانە ئەو ئەلیاعیدەن  تێرۆریستی
 ئامریکەەاش تەنەەانەت. پێبەەدرێ ڕۆڵەەی هەمیسەەان دا واڵتە ئەو سیاسەەیی لەداهەەاتووی و بکەەرێ ئەسەەەد بەشەەار لەگەڵ

 رووسەیە دایە لەحالێەک ئەوە. بخەایێنێ سەاڵێک بۆ مان  چەند ماوەی ناوبراو، الدانی پرۆسەی دەکرێ ڕایگەیاندوە
 و زیسەەەربا ناوەنەەدە خەسەەتی بە شەەەرکەرەکانی فەەڕۆکە هەرچەنەەد و شەەەرەوە بەرەی چەەۆتە بەکەەردەوە ئێسەەتا هەر

 ئەسەەد نەیەارانی و ئۆپۆزیسەیۆن لە کوشەندەشەیان زەبەری دا کات لەهەمان بەاڵم پێکاوە، داعەشیان یەکانی ئابووری
 لە تەەورکییە ئامریکەەاو دەوڵەتەەانی. لێگرتەەوە ڕخنەیەەان و تەەورکییە و ئامریکەەا نەەارەزایەتی هەەۆی بەەۆتە کە وەشەەاندوە

 ئەسەەد بەشەار دەسەەاڵتی بردنەی لەنەاو بەۆ سەووریە یۆنیئۆپۆزیسە داوە هەول زۆریەان ڕابەردوودا سەاڵی چەوار ماوەی
 .ب  توورە هێزانە لەو زەبرلێدان و یە یاری ئەو ناو بۆ رووسەکان هاتنی بە یە سروشتی و بکەن بەهێز

 
 ئیسەەالمی کۆمەەاری دەسەەتێوەردانەکانی یەکەەان  ناوچەیی کێشەەە لەگەڵ پێوەنەەدی لە زلهێزەکەەان دژبەرەکەەانی سیاسەەەتە

 دوو هەر لە کەورد نەتەوەی حاشەاهەڵنەگری رۆڵەی واڵتەانە  ئەو نەاوخۆیی کێشەەی لە سەعوودی و تەوورکیە و ئێران
 واڵتەەانی بەەوونی پێنەەاخۆش سەەەرەڕای کە کوردسەەتان رۆژئەەاوای لە دا دوایەەیش سەەاڵەی چەنەەد لەم و باشەەوور بەشەەی

 خۆیەەان شەەیاوی پەەێگەی و جەەێگە دەبەەێ نەەاوچەدا هاوکێشەەەکانی لە و ”واقەەع ئەمەەری“ بەەوونەتە کوردسەەتان داگیەەرکەری
 هەەاتنی و نەەاوچەکەدا لە ئەلیاعیەەدە و داعەش وەک یەکانی تێرۆریسەەتی رێکخەەراوە خێەەرای پەرەسەەەندنی پێبەەدرێ 
 مرۆڤەی میلیۆنەان بەوونی ئەاوارە و کەوچ و رێکخراوانە ئەم ریزەکانی ناو بۆ ئیسالمی توندرەوی و سەلەفی بەهەزاران

 لە بەتایبەت ناوەڕاست، ڕۆژهەاڵتی لە دڵێ  پێمان بەڕوونی کە یانەن ڕاستی ئەو دەربڕی شەرلێدراوانە  واڵتە ئەو
 قەوارەی و واڵت چنەد و دەڕۆن هەڵوەشەانەوە و لێکتەرازان بەرەو سووریە و عێرا  و یەمەن واڵتانی دا، خایەن کورت

 و نەتەوەیەی کێشەە هەتەا دا خەایەن درێەژ لە و یە نەی سەێناریۆیە ئەو کۆتەایی ئەوە دیەارە. دێە  پێەک نەوێ سیاسیی
 بە. ..و فەلەسەەتی  نەتەوەی کێشەەەی و کوردسەەتان هەمووبەشەەەکانی لە کەەورد نەتەوەی کێشەەەی وەک یەکەەان ئایینی

 بەرۆکەەی و دەمێنەەێ هەر بەەوون ئەەاوارە و کەەۆچ و ئەەاژاوە و شەەەر ئەگەری نەکەەرێ  چارەسەەەر شەەێوەکان لە شەەێوەیەک
 دوای لە زۆربەیەان و ئایینێک  و ئەتنیک چەند تێکهەڵکێشی کە دەسکردەکان واڵتە دا ڕاستی لە. دەگرێ مرۆڤایەتی
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 و مەەاف و بەەڕۆن دێمۆکراتیزاسەەیۆن بەرەو دەبەەێ یەەان پێکهەەاتوون، زلهێزەکەەانەوە لەالیەن یەکەمەوە جیهەەانی شەەەری
 بەربەرەکەانی بەۆ. بنەێ  هەنگەاو هەڵوەشەانەوە بەرەو یان بکەن، پیادە بەکردەوە دا بوارەکان هەموو لە یەکان ئازادی
 هەمەوو لە کێشەەکان هەمەوو نەاوەڕۆکی و ریشەە دەبەێ ناوەڕاسەت ڕۆژهەاڵتی لە ئاژاوە و شەر و یتیژ و توند لەگەڵ

 و بکەرێ  نیشان دەست یەکانی سەلبی هۆکارە و وتوێ تاو یانە زانستی زۆر ئابووری، کۆمەاڵیەتی، سیاسی، بوارەکانی
 ئەلیاعیەدە یەان داعەش وێەنە، بەۆ یسەەرباز بەربەرەکانی و بەشەر دەکرێ. ببیندرێتەوە بۆ گونجاویان چارەی رێگا
 کۆمەاری وەک رێژیمەانەی ئەو و تێرۆڕیەزم ریشەکانی کردنی ویشک بۆ بەاڵم بکرێ ، سەرکوت یان الواز ماوەیەک بۆ

 خۆی کە بەاڵیە ئەو یەکانی خوێناوی کارەساتە نەهێشتنی بۆ دەدەن، یەکان تێرۆڕیستی تاقمە دەستەو هانی ئیسالمی
 خەبەاتێکی بە پێویستی دەبینێتەوە، سەرەڕۆیی شێوەکانی توندتری  بە تێکەاڵو ڕادیکاڵی ئیسالمی و سەلەفیەت لە

 و کۆمەڵگاکەەەان دێمۆکراتیزاسەەەی نی درێەەەژی دورو و بەریەە  دااڵنەەەی لە رێگەەەایەکە ئەوەش و یە جیهەەانی هەمەالیەنەی
 .دەبێ تێپەر دا کۆمەاڵیەتی دادپەروەری کردنی دابیی 

 
  وه بۆته باڵو دا”ردستانکو“ ی رۆژنامه ی٦٦٥  ژماره لە

 
 ٢١١٥ ئۆکتۆبەریی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
  
 

 !داهاتووی ناڕوونی سووریە
 

 لە ئاڵمان واڵتی دەرەوەی باری و کار وەزیری مایێر، شتان واڵتێر فرانک ،(ئۆکتۆبر ی١٧)ڕەزبەر ی٢٥ شەممە رۆژی
 سەەەردانی بەرێوەچەەوو، تەەاران لە کە ”مەەونیخ ئەمنیەتەەی کۆنهرانسەەی ”ەرەتاییسەە دانیشەەتنی لە بەشەەداری چوارچێەەوەی

 سەەەرۆکی الریجەەانی و کۆمەەار سەەەرۆک رووحەەانی و دەرەوە وەزیەەری ریەەف، زه وادی جەەه محەمەەمەد لەگەڵ و کەەرد ئێرانەەی
 واڵتەەەی و ئیسەەەالمی کۆمەەەاری نێەەەوان یەکەەەانی گرژی و سەەەووریە نەەەاوخۆیی شەەەەری کێشەەەەی و کۆبەەەۆوە رێەەەژیم مەجلیسەەەی

 .گهتوگۆ و بەرباس هێنایە دەرئەنجامەکانی و سعوودی ەڕەبستانیع
 

  کە قەیڕانێک بۆتە گالوە، تێوەی واڵتە ئەو دەچێ ساڵ پێنج نیزیکەی بۆ ئەوە کە سووریە نێوخۆیی شەری و کێشە
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 ڵسەەەرقا بەخەەۆیەوە ڕوژئەەاوایی واڵتەەانی بگەەرە و ناوەڕاسەەت ڕۆژهەاڵتەەی نەەاوچەی ڕوویەکەوە هەمەەوو لە دا ڕاسەەتی لە
 ئەو. دەبەێ الوازتەر کرانی چارەسەر ئەگەرەکانی و رێگا و ئاڵۆزتر و دارتر مەترسی قەیرانە ئەو دێ هەتا و کردوە

 هەمەەوو بە کە سەەعوودی عەڕەبسەەتانی و  تورکیەەه و ئێەەران بەتەەایبەت نەەاوچە، واڵتەەانی دەسەەتێوەردانی بە کێشەەەیە
 نەەاوخۆیی شەەەرێکی و کێشەەە لە هەیە، گەریەەانکاری و بەرچەەاو ڕۆڵەەی قەیەەرانەدا ئەو قووڵبەەوونەوەی لە شەەێوەیەک

 ئیسەالمی ئااڵهەڵگری وەک ئیسالمی کۆماری. واڵتانە ئەو ملمالنی مەیدانی بۆتە سووریە کردەوە بە و دەرێ هاتۆتە
 عەلەوی کەمیەەنەی لە کە دەکەەات سەەووریەدا بەسەەەر زاڵ ڕێژیمەەی مەەانەوەی لە پشەەتیوانی روویەکەوە لەهەمەەوو شەەیعە
 و مەشەە  بەەاری لە چ بەشارئەسەەەد، دەسەەەاڵتی تێکشەەکاندنی بەەۆ سەەعوودیش عەڕەبسەەتانی و  تورکیەەه و هەەاتوە، پێک

 ئەو ی”میەەانەرەو ئۆپۆزیسەەیونی”بەنەەاو لە لۆجێسەەتیکی، یەەارمەتی و چەەۆڵ و چەک دانەەی بە چ و سەەەربازی ڕاهێنەەانی
 .دەکەن پشتیوانی واڵتە

 
 دژی بە شەیمیایی چەکەی بەکارهێنەانی و وشەتارک لەبەرانبەر لەسەرەتادا کە هاوپەیمانەکانی ئامریکاو بەینەدا لەو

 لەسەرکارالدانی خوازیاری توندی بە سووریە، ڕێژیمی ئەژمارنەهاتوەکانی لە جینایەتە و  واڵته و ئه نارازی خەڵکی
 و کەوتەەوە دا سیاسەەەتەکانیان و لەبۆچەەوون کەلەەێ  بەرچەەاوە، و دیەەار وەک ئێسەەتا بەەوون، رێەەژیمەکەی و بەشارئەسەەەد

 هەەاوڕا یەک لەگەڵ زۆریەەش قەیەەرانە، لەو بەەوون دەربەەاز رێگەچەەارەی و سەەووریە سیاسەەی داهەەاتووی سەەەر لە وێەەدەچێ
 ئاڵمەان واڵتەی و دەبەسەترێ تاران لە مونیخ ئەمنیەتی کۆنهڕانسی سەرەتایی دانیشتنی کە ئەوە دا لەڕاستی. نەب 
 قەیەەرانە ئەو ئێەەران، سەەالمیئی کۆمەەاری ڕێژیمەەی رێبەرانەەی لەگەڵ بەەووە ئامەەادە ئورووپەەایی واڵتەەی گەورەتەەری  وەک

 بەوونی بەبەێ سەووریە سیاسەتی لەسەر ڕژدە ئێستاش کە فەرانسە لە جگە. ڕاستیەیە ئەو هەڵگری بکات، تاووتوێ
 ڕێژیمەی رووخاندنی کە باوەرە ئەو سەر هاتوونەتە ئامریکاش تەنانەت و رۆژئاوایی واڵتانی زۆربەی بەشارئەسەد،

 .ئاستەمە زۆر نەبێ، نامومکی  ئەگەر بارودۆخەدا، ەول و کورتخایەن لە کەم النی سووریە،
 

 پسپۆر هێزی و تەقەمەنی و چۆڵ و چەک ناردنی بە کە بوو ئیسالمی کۆماری ڕژێمی ئەوە لەسەرەتادا، ئەگەر دیارە
 ئەسەەەد بەشەەار رژێمەەی لە پشەەتیوانی لوبنەەان، حیزبەەوڵاڵی واتە خەەۆی، دەسەەکردەکەی چۆمەەاغە قوڵە وێەەڕای شەەارەزا، و

 و ”قەودس“ نێەو بە سەپای لە پوشەتە و کەۆک و زۆر هێزێکەی نەاردنی بە ئیسەالمی کۆمەاری دەبینی  اوەیەکەم دەکرد،
 ڕاشەکاوانە و شەەرەکە جەرگەی ناو هاتۆتە بەکردەوە عێرا ، تەنانەت و ئەفغانستان و پاکستان شیعەکانی میلیشیا

 چەشەنە هەر ئامەادەی پێنەاوەدا لەو و ۆشەێتێدەک بەشارئەسەد ڕێژیمی مانەوەی بۆ توانایەوە هەموو بە ڕایگەیاندوە
 چەنەەد نەبیسەەی  و نەبینەەی  یە نەەی ڕۆژ یەدا پێوەنەەدی لەو هەر. سەەووریە ڕێژیمەەی نەیەەارانی لەگەڵ یەکە بەربەرەکەەانی
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 گەورەی سەەرکردەی سێ ماوەیەدا لەو تەنانەت و کوژراون دا سووریە شەری لە ئیسالمی کۆماری چەکدارانی لە کەس
 .کوژراون بەند موختار حەمید و زادە حسونی و هەمەدانی حوسێ  اوەکانی،ن بە رێژیم سەربازی

 
 لە کێشەەکەی لەالیەک سەووریە، قەیرانەی نێو بۆ  ڕووسیه بەکردەوەی مەیدانی هاتنە لەپاش دەبینی  لەوەش، جگە

 دیەکەش کەیلەالیە و کەردوە دارتر مەترسەی و ئەاڵوزتر زۆر قەیەرانەکەی و دەرێ هێناوەتە ناوچەیی نێو چوارچێوەی
 یەکانی ئاسمانی هێرشە. شکاندۆتەوە دا ئێران ئیسالمی کۆماری و ئەسەد بەشار قازەنجی بە روونی بە هێزی بااڵنسی
 لەالیەن بەشەەێکیان کە  سەەووریه ئۆپۆزیسەەیونی بۆسەەەر بەتەەایبەت و داعەش سەەەر بەەۆ  ڕووسەەیه شەەەڕکەرەکانی فەەرۆکە

 سەێناریوی نەهەێڵ  ئیسەالمی، کۆمەاری وێەڕای لێبەڕاوە  ڕووسیه وەدا نیشانی دەکرێ ، پشتیوانی ئامریکاوە و  توورکیه
 ییەکەانی ڕۆژئاوا هاوپەیمەانە و ئامریکەا جیهانیشەدا، لەئاسەتی و( …عەڕەبستان و  تورکیه)ناوچە لە دژبەرەکانیان

 و ئیسەالمی کۆمەاری و بەشارئەسەد هاوبەشەکانی هێزە دەبینی  ئێستا هەر. سەربگرێ ئەسەد بەشار ڕێژیمی دژی بە
 ، ڕووسەیه شەەڕکەرەکانی فەرۆکە پشەتیوانی بە نەاردوە،  سەووریه بۆ زۆری هێزێکی ماوەیەدا لەو کە لوبنان حیزبولالی

 واڵتە ئەو شەاری گەورەتەری  وەک ”حەڵەب”شەاری بەری دەوروو لە شەەر بەرەکەانی لە بەرباڵویەان و بەریە  هێرشی
 .وەبکەنە کونترۆڵ ناوچەیەک چەند توانیویانە و پێکردوە دەست

 
 پاسەداران سەپای و خەامەنەیی نەوێنەری وەک سەولەیمانی قاسم سەردانی لەپاش بەتایبەت و یەدا پێوەندی لەو هەر
 کۆمەەاری و  ڕووسەەیه الیەن لە ”شەەەر دیەەوی“ بەکەەردەوە دەبینەەی  واڵتە، ئەو سەەەرکردەکانی لەگەڵ دیەەدار و موسەەکۆ بەەۆ

 لە داعەش و سەووریە لە ئەسەەد بەشەار ڕێژیمی ەیارانین هەموو دژی بە شەر بۆ عێرا  و  سووریه و ئێران ئیسالمی
 سیاسەی پشتیوانی سەرەڕای داعەشەوە، شەری بەدەست سەرقاڵە بۆخۆی کە عێرا  دەوڵەتی دیارە. پێکهاتوە عێرا 

 کە هەیە ئەوە دەنگۆی ماوەیەدا لەو بەاڵم نەناردوە، واڵتە ئەو بۆ هێزی فەڕمیی بەشێوەی ئەسەد، بەشار رژێمی لە
 و چەک و هێنەەدراون پێک ئێەەرانەوە ئیسەەالمی کۆمەەاری لەالیەن ڕاسەەتەوخۆ کە عێەەرا ، شەەێعەکانی ملیشەەیا لە بەشەەێک

 بە دژ شەەەری بەەۆ و سەەووریە بەەۆ عێەەرا ، لە داعەشەەەوە دژی بە شەەەر بەرەکەەانی لە کەەراوە، دابەەی  بەەۆ یان پێداویسەەتی
 .ڕاگوێزڕاون واڵتە ئەو ئۆپۆزسیۆنی

 
 و ناوەڕاسەت ڕۆژهەاڵتەی لە ڕووسەەکان پەێگەی دوایەی  وەک بەشارئەسەەد یمەیڕێژ و سەووریە واڵتەی یە لەوەدانی شک

 بەۆ دەزانەێ بەباشەی ڕووسەیە و هەیە زلهێزەدا ئەو ئێستراتێژیکی سیاسەتی لە تایبەتی گرینگی مەدیتەرانە دەریای
 ەستێوەردانید بەشێوەی تەنانەت شێوەیەک، بەهەموو دەبێ سووریە، کردنەوەی پاوان و یەکانی بەرژەوەندی ڕاگرتنی
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 و ”کەەریمە“ ی دوڕگه شەەێوه داگیرکردنەەی لەپەەاش  ڕووسەەیه دا لەڕاسەەتی. بکەەات بەشارئەسەەەد لە پشەەتیوانی ڕاسەەتەوخۆ،
 ئەابووری گەمەارۆی و نەارەزایەتی لەگەڵ کە ئەۆکڕای ، ڕۆژهەاڵتەی یەکەانی نائارامی و شەەڕ لە ئاشەکرا دەستێوەردانی

 ئەو یەکانی پێشەرەوی و ”ناتۆ“ گوشارەکانی ئاست لە چیدی داوە ینیشان بوو، بەرەوروو هاوپەیمانەکانی و ئامریکا
 پاراسەەتنی بەەۆ پێشەەووی سەە ڤیەتی سەەەردەمی بەهێەەزەی پۆتانسەەیێلە ئەو و نەەابێ دەنەە  بێ سەەنوورەکانی بەەۆ رێکخەەراوە

 لەگەڵ کە پێنەەاوەدایە لەو هەر. هەبەەێ حەەزووری سەەووریەش لە تەنەەانەت ئامەەادەیە و مەەاوە هەر یەکانی پەرژەوەنەەدی
 .بوون هاوتەری  و بەستووە پەیمانی سووریەدا قەیرانی لە کەم النی ئێران، ئیسالمی اریکۆم
 

 لە واڵتە ئەو لێبەەڕاوانەی پشەەتیوانی و نیوەڕاسەەت ڕۆژهەاڵتەەی لە رووسەەیە سیاسەەەتەکانی چوارچێەەوەی لە هەر دیەەارە
 پڕ و کەوت سەەردانێکی لە ،(برئۆکتەۆ ی٢١)ڕەزبەر ی٢٨ شەممە سێ ڕۆژی دەبینی ، کە دایە سووریە بەسەر زاڵ ڕێژیمی

 لە پەۆتی  واڵتە، ئەو سەەرۆکی لەگەڵ سەەعات سەێ مەاوەی بۆ و کات ده ڕووسیە سەردانی بەشارئەسەد، دا نەهێنی و
. دەبەێ ئاخەاوت  مژوولەی رووسەیە، سەەربازییەکانی یە هاوکەاری بەهێزکردنەی و درێژەدان چۆنییەتی لەگەڵ پێوەندی

 واڵتەدا لەو نێوخۆیی شەری ئاگری هەڵگیرسانی لەپاش سووریەیە، دەرەوەی بۆ ئەسەد بەشار سەردانی یەکەم ئەوە
 و مووشەەکی هێرشەە چڕکەردنەوەی بە هەر نەک ڕووسەکان داهاتوودا، حەوتووی و ڕۆژ چەند لە دەکرێ چاوەڕوان و

 نەیارانی دژی بە شەڕەکان لە ڕاستەوخۆ بەشداری و سەربازی هێزی ناردنی بە بەڵکوو یەکانیان، ئاسمانی بۆمبارانە
 سەەربازی پێنج ڕابردوودا ڕۆژی چەند لە هەر دیارە. بدەن دەسەاڵت لەسەر ڕێژیمە ئەو مانەوەی یارمەتی ئەسەددا،
 چڕوپەڕی و هەمەالیەنە هاوکەاری بە ڕووسەکان کە ڕاستییەیە ئەو دەربڕی ئەوەش و کوژراون دا شەرەکان لە ڕووسیە
 نێەو لە بەشارئەسەەد دژبەرانەی و نەیەاران لەگەڵ یەکالکەرەوە شەرێکی ئامادەی خۆیان تەواوی بە ئیسالمی، کۆماری
 .کردوە ناوچەدا لە هاوپەیمانەکانی و ئامریکا هەیمەنەی تێکشکاندنی و سووریە

 
 بۆمبەەارانە و مووشەەەکی هێرشەە لە توونەەدیان ڕخەەنەی دەرەوە، لە و نەاوچە لە هاوپەیمانەکەەانی و ئامریکەەا ت ڵبەه هه

 ئەەازادی سەەپای هێزەکەەانی و دابنەەێ هێرشەەانە ئەو بەەۆ سەەنوورێک لێکەەردوە داوایەەان و گرتەەوە  هڕووسەەی یەکانی ئاسەەمانی
 بەەانگەوازانە، و ڕخەەنە بەو گوێەەدان بێ ئێسەەتا هەتەەا روسەەەکان بەاڵم نەپێکەەێ، میەەانەڕەو ئۆپۆزسەەیۆنی و سەەووریە

 بەاش دا بەیەنە لەو میشئیسەال کۆمەاری. دەبە  بەردەوام دا تێڕۆڕیستەکان سەر بۆ هێرشەکانیان لە کە ڕایانگەیاندوە
 زۆر( زۆریەنەن کە شەێعەکان)عێەرا  و سەووریە ، ئێەران بەرەی ڕووسیە، بەکردەوەی مەیدانی هاتنە لەبەر کە دەزانێ
 هاوپەیمەانە و ئامریکەا هاوکەاری بە و ئۆپۆزیسەیۆن دەستی بە بەشارئەسەد ڕێژیمی ڕووخانی ئەگەری و بووە بەهێز

 تائێسەتا)ئۆرووپەاییش واڵتەانی دەزانەێ بەاش ئیسەالمی کۆماری هەروەها. ۆتەوەب کەم زۆر یەکانی دەرەکی و ناوچەیی
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 سووریە بەرەی قازانجی بە شەر بااڵنسی گۆرانی و  ڕووسیه کایەی هاتنە هۆکاری لەبەر لەالیەک( فەڕانسە لە جگە
 سەەربە ی”رەتنوسە بەرەی”کەتەنەانەت ئۆپۆزیسەیۆن، الیەنەکەانی بەوونی نادێمۆکڕاتیەک دیەکە، لەالیەکی و ئێران و

 ڕابەردوو مەانگی چەنەد وەک کەم النی بەشارئەسەد ڕێژیمی بۆڕووخانی تێدایە، ئەلیاعیدەشی تێڕۆڕیستی رێکخراوی
 لەگەڵ ئێسەتا هەر قەارەیە، ئەو ڕۆژئاوای واڵتانی و ئاڵمان بەتایبەتی و بەگشتی ئورووپا جگەلەوەش. نی  مکوور

 جۆرێەک بەهەر دەیەانهەوێ کە بەرەوروون دیەکە واڵتانی و ریەسوو پەنابەری هەزار سەدان بەکۆمەڵی کۆچی کێشەی
 لەو و نەمێنەی سەووریە لە ئاژاوە شەرو بێ، بەهەرشێوەیەک خوازیارن هەربۆیەش. واڵتانە ئەو بگەێێننە خۆیان بێ

 .ڕازی  واڵتە ئەو سیاسی داهاتووی لە ئەسەدیش بەشار بوونی بە تەنانەت سۆنگەیەوە
 

 ڕوانەەگەی لە قەیەەرانە لەو تەەێگاڵو واڵتەەانی لە هەرکەەام و نەەاڕوونە سەەووریە لێدراویشەەەر واڵتەەی سیاسەەی داهەەاتووی
 کۆمەاری. وەدیهێنەانی بەۆ تێدەکۆشە  و ن دەکەه دیاری سووریە سیاسی داهاتووی خۆیان یەکانی بەرژەوەندی و سیاسەت
 دۆخەکە بەەەێ، نرخێەەەک بەهەر و بەهەرشەەەێوەیەک تێدەکۆشەەە  ڕێەەەژیمەکەی و بەشارئەسەەەەد و  ڕووسەەەیه و ئیسەەەالمی

 لەسەەەدی١٣ تەنیەەا کە یەکەەان عەلەوی کەمیەەنەی پێشەەوو وەک و خەڵکەەی نەەارەزایەتی ڕاپەرینەەی پەەیش بگەرێنەەنەوە
 سعوودی عەرەبستان و   تورکیه ناوچە، لە بەپێچەوانە،. بێ بەدەستەوە ڕەهایان دەسەاڵتی واڵتەن، ئەو حەشیمەتی

 سەەەرەکی هانەەدەری و ئەسەەەد بەشەەار ڕێژیمەەی دنیڕووخانەە لەسەەەر ڕژدن عێەەڕا ، لە جەەگە عەڕەبەەی، واڵتەەانی بەەاقی و
 ئامەاژەی وەک هەر لەدەرەوەش. سیاسەەتەکەیان کردنەی پڕاکتیەزە و دەسەتێوەردان بەۆ ڕۆژئەاوایی  واڵتەانی و ئامریکا
 و ئاڵمەان وادیەارە قەیەرانەو، ئەو ئاسەت لە هاوشەێوە سیاسەەتێکی گەرتنەبەری بەۆ یە نەی پتەو یەکی کۆدەنگی پێکرا

 سەەرۆک هەنگاوەکەانی چەاوەروانی چیتەر پەنەاخوازان، تەوژمەی بەر کەوتەوونەتە واڵتەانەی ئەو بەگشەتی و ئۆتریش
 .ناکەن ئۆباما باڕاک ئامریکا، دێمۆکڕاتی کۆماری

 
 مرۆیەەەی تراژێەەەدی زۆر و هەڵتەکانەەەدوە واڵتەی ئەو شەەەیرازەی کە سەەەووریە، خوێنەەەاوی قەیرانەەەی ئەوەی سەەەەرەڕای

 قەیەرانە ئەو کە لێبکەرێ  چاوپۆشەی یەش ڕاسەتی ئەو نەاکرێ بووە، سەبارتا پێ بەشەری کۆمەڵگای کە لێکەوتۆتەوە
 تەنانەت و لێکراو ستەم گەلێکی وەک کە ڕەخساند کوردستان لە بەشە ئەو بۆ لەباری سیاسی دەرفەتێکی یە خوێناوی

. بەدات یشانن خۆی لێهاتوویی بوارەکاندا هەموو لە بەربەرەکانی مەیدانی لە و بسەلمێنێ خۆی بوونی حاشالێکراو،
 و قەەورس چەکەەی بەەاری لە کە داعەش دەوڵەتەەی شەەێوە ڕێکخەەراوی درنەەدەتری  هێرشەەی بەر کەوتەەنە کوردەکەەان ڕاسەەتە

 و مەاڵی لەڕادەبەدەری زیەانێکی زەرەرو سەۆنگەیەوە، لەو و پۆشەتەیە و کەۆک و تەیەار زۆریەش شەرەوە، ئامرازەکانی
 بەناوبانگەکەەانی شەەەرە لە بەتەەایبەت وێنە، بەەێ وییلەخەەۆبردو و بەرخەەۆدان بە توانیەەان بەاڵم لەەێکەوت، گیانیەەان
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 ئامریکەەەاو مرۆیەەەی و سەەەەربازی هاوکەەەاری و جیهەەەان خەڵکەەەی تەواوی هەەەاودەردی و هەەەاوخەمی و ڕا بیەەەرو کۆبەەەانێ،
 لە و داهەاتوو لە ئەوەن شەیاوی بەدەن نیشەان و ڕابکێشە  بەرخۆدانیەان بوونی ڕەوا و خۆیان بۆالی هاوپەیمانەکانی

    تورکیەەه توونەەدی نەەارەزایەتی و بوون پێنەەاخۆش سەەەرەڕای. بەەۆبکرێ حیسەەابیان دا ریۆیەکسەەێنا هەر هاتنەکەەایەی
 و یەپەگە ”شۆرشەگێرەکانی بە بەدەن سەەرەکی ڕۆڵەی داعەش بەدژی لەشەەر ئامەادەن هاوپەیمانی واڵتانی و ئامریکا
 ڕۆژئەەاوای بکەوێەەتەوە، دا بەهەرالیەک سەەووریە قەیرانەەی یە لەوەدانەەی شەەک. بەەکەن یەەان نیزامی  هاوکەەاری و ”یەپەژە

 .”ئەسەدەکان“ سەرەڕۆیانەی دەسەاڵتی کاتی لە حاشالێکرانی سەردەمی بۆ ناگەرێتەوە کوردستان
 
 بەرهەڵستکارەکان الیەنە لە جگە یەدا، خوێناوی شەرە ئەو ئاکامی لە بڵێ  کە هێنانەوەیە وەبیر جێی دا کۆتایی لە
 لە کەس هەزار سێسەەەد نیەەزیکەی دەڵەەێ ، یەکەەان هەواڵگری دەناوەنەە وەک کەەوژڕاوە، لێ چەکەەداریان هەزاران بە کە

 خۆیەان زێەدی و مەاڵ لە دان، لەدەسەت گیەان ترسەی لە کەسەیش میلیونەان بە و کەوژراون سەووریە تەاوانی بێ خەڵکی
 و تەاوان بێ خەلکەی کەوژرانی لە رێەژەیە ئەو. کەردوە سەووریە دراوسێی واڵتانی لە ڕوویان ناچاری بە و بوون ئاوارە

 دژی هاوپەیمانە و ئەسەد بەشار ڕێژیمی وەک سەرەرۆیەکانی ڕێژیمە کە دەدات نیشان بەکۆمەڵە، بوونە اوارەئ ئەو
 جینایەتێەەک و کۆمەڵکەەوژیی چەشەەنە هەەی  لە دەسەەەاڵت لەسەەەر مانەوەیەەان بەەۆ ئیسەەالمی کۆمەەاری وەک یەکەەانی گەڵی

 ئەساسەەەی لەسەەەەر دا لەڕاسەەەتی کە ەفەرانسەەە و بریتانیەەەا بەتەەەایبەت رۆژئەەەاوایی، واڵتەەەانی هەربەەەۆیەش. خۆنەەەابوێرن
 بەبەەێ سەەووریەیان واڵتەەی یەکەم، جیهەەانی شەەەری کۆتەەایی لەپەەاش و ١٩١٦ سەەاڵی لە "پیکەەۆ   سەەایکس" ڕێککەوتنەەی

 نەهێشەتنی بەۆ دەبەێ زلهێزەکەان، باقی هەروەها و دامەزراندوە یەکان ئەتنیکی و ئایینی یە جیاوازی لەبەرچاوگرتنی
 دەدات  ڕووی سەووریە لە ئەوەی وەک تراژیەدیای بەوونەوەی دووبەارە لە کەردن بەرگەری و بەکەۆمەڵ کوشەتاری و شەر

 بەشەەەەری، کۆمەڵگەەای هاویشەەەتنی مەترسی لە و شەەەر و سیاسەەەی بەربەرەکەەانی لە بەدوور و ئاشەەەتیخوازانە لەڕیگەەای
 و بەێ دا مافخوراوەکان نەتەوە بەرژەوەندی و قازانج لە کە بکەن چارەسەر بەشێوەیەک ناوچەییەکان کێشە تێبکۆش 

 کۆماری وەک سەرەرۆکانی و گەڵی دژی ڕێژیمە بە دەرەتان و دەرفەت کورتخایەن، ئابووری بەرژەوەندی و قازانج بۆ
 .خۆیان تەراتێنی مەیدانی بکەنە ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی کە نەدەن ئیسالمی

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٦٦  ژماره لە

 
 ٢١١٥ ئۆکتۆبەریی ٢٧: ڕێکەوتی  -و کورد  ماڵپەڕی کوردستان : سەرچاوە

  



ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

36 
 

  
 سی و شەش ساڵ پاش سێزدەی خەزەڵوەر

 
 پەیرەوی خوێندکارانی بەناو لە دەستەیەک ،١٩٧٩ نوامبری ی٤ وتی ڕێکه هەتاوی ی١٣٥٨ خەزەڵوەری سێزدەی ڕۆژی
 پێەی بە نەد رچه هه. دداگیرکەر شەوێنەیان ئەو و تەاران لە ئەمریکەا باڵوێزخەانەی سەەر کردە هێرشیان! ئیمام خەتی
 سیاسەیی نەوێنەرایەتیی و خەاک وەک دەبەێ پارێزراوەو دیکە واڵتێکی لە واڵتێک هەر باڵوێزخانەی یاسایەک هەموو

 شۆڕشێکی”وەک داگیرکردنەی و هێرش ئەو ئیسالمی، کۆماری دامەزرێنەری وەک خومەینی بگیرێ، لێ ڕێزی واڵتە ئەو
  بەدەسەەەاڵت  تەەازە ڕێژیمەەی شەەێوەیە بەم. نرخانەەد بەرز کەەردەوەیەی ئەو داو  لەقەڵەم ”یەکەم شۆڕشەەی لە تەەر مەزن

 تەنەەانەت پابەنەەدی ڕا  بەەنەڕەت لە کە ڕاگەیانەەد جیهەەانیی ی کۆمەلگەەه بە بەڕاشەەکاوی ئیسەەالمی کۆمەەاری گەیشەەتووی
 اوینە ”بارمتەکەان قەیرانەی“ بە کە قەیەرانە ئەو. نەیە دا نێەونەتەوەیی سیاسەەتی لە بەاو یاساکانی تری  سەرەتایی

 لە کە نەەامەیەک پەیمان رچەەوونی ده بە دا(١٩٨١ژانەەویەی٢١)١٣٥٩ بەفرانبەەاری ی٣١ لە خایانەەد، ڕۆژی ٤٤٤ و دەرکەەرد
 .هات پێ کۆتایی کرا، ئیمزا ئەمریکاوە و ئیسالمی کۆماری الیەن لە ئەلجەزایر

 
 قۆنەاغێکی خسەتە ڕۆژئاوایی یواڵتان و ئەمریکا لەگەڵ ئیسالمی کۆماری دژایەتی و ی ملمالنه ئەوقەیرانە دا لەڕاستی
. داوە  ئێەران خەڵکەی کەۆمەاڵنی لە دا  بوارەکەان هەمەوو لە لەئەژمارنەهەاتووی زیەانێکی و زەرەو ئێسەتا تا کە تازەوە

 بەرەوروو جیهەانییەوە ی کۆمەڵگەه لەالیەن کەردەوەیە ئەو کردنی مەحکەووم لەگەڵ ئەمریکەا باڵوێزخەانەی داگیرکردنی
  دەسەەەتی وەدەرنەەەاو واڵتەکەی لە ئیسەەەالمیی کۆمەەەاری بەەەاڵوێزی کەەەاردانەوەدا یەکەم لە مریکاش ئەەەه دەوڵەتەەەی. بەەەوو

 .بووە دۆاڵر میلیارد١٢١ لە زیاتر دەڵێ  وەک کە گرت دا ئێران داراییەکانی بەسەرهەموو
 

 و چڕی بە زۆر ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی دەبینی ، و دیتمان هەروەک ڕووداوەدا، ئەو بەسەر ساڵ ٣٦ تێپەرینی پاش
 لەهەەی  لەوپێنەەاوەدا دەداو پەەێ درێەەژە هاوپەیمانەکەەانی و مریکا ئەەه دەگەڵ دژایەتەەی سیاسەەەتی ڕابەەردوو لە پێەەداگرتر

 خەۆی بەوونی و مەان ڕێژیمە، ئەو. نابوێرێ خۆ بێ، ئێرانیش خەڵکی زیانی بە ئەگەر تەنانەت کردەوەیەک، چەشنە
 بەەۆ دا ڕاسەەتی لە و دەبینێەەتەوە دا واڵتەەان ێشەەەیک لە دەسەەتێوەردان و ئاژاوەنەەانەوە و قەیەەران شەەەڕو سەەازکردنی لە

 لەوسەەۆنگەیەوە و بەەووە دەرەکەەی دوژمنەەی بە پێویسەەتیی هەمیشەەە نێوخۆییەکەەانی، گیروگەەرفتە لەسەەەر دانان سەەەرپۆش
 پێەەەداگریی لەسەەەەر کە عێەەەڕا  و ئێەەەران شەەەەڕی لە جەەەگە. کەەەردوە هاوپەیمانەکەەەانی و ئەمریکەەەا لەگەڵ دژایەتیەەەی

 سەەدان بە و کەوتەوە لەێ برینەداری و کەوژراو میلیۆنێەک نیەزیکەی و خایانەد سەاڵی٨ ەل زیەاتر ڕێەژیم ناماقوواڵنەی
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 پەرەپێەەدانی سیاسەەتی ی لەچوارچێەوه ڕێەژیمە ئەو دانەا، ئیسەالمی کۆمەاری دەسەتی لەسەەر خەسەارەتی دۆاڵر میلیەارد
 کاروبەاری سەتتێوەردانیدە و شەڕ ر سه لە دا، نێوەڕاست خۆرهەاڵتی لە بەتایبەت و جیهان لە خۆی دەسەاڵتی و نهووز

 و یەمەن واڵتەەانی نێوخۆییەکەەانی شەەەڕە لە ئیسەەالمی کۆمەەاری چاالکەەانەی بەشەەداریی. بەەووە بەردەوام دیەەکە واڵتەەانی
 .ڕێژیمە ئەو سیاسەتەکانی لە  که نموونەیه ناوچە، واڵتانی لە نانەوە پشێوی بۆ هەوڵدان و سووریە و عێرا 

 
 نیگابەەانی شەەووڕای و مەجلەەیس الیەن لە ”بەرجەەام“ گەاڵڵەی کرانەەی دپەسەەن لەپەەاش و ڕابەەردوودا ڕۆژەی چەنەەد لە

. کەردەوە دووپات سیاسەتەکانی و ئەمریکا لەگەڵ ڕێژیمەکەی و خۆی دژایەتیی خامنەیی دیکە بۆجارێکی رێژیمەوە،
 ۆماریک واتە ئەوان و دژبەیەک  مریکا ئه هی لەگەڵ ئیسالمی کۆماری سیاسەتی کە گەیاند ڕای بەڕاشکاوی خامەنەیی
 نهەووزی ڕێگەای لە بەتەمایە مریکا ئه کە دا  هۆشداریی هەروەها ئەو. دەکەن ڕەچاو ”شۆرشگێڕانە سیاسەتی”ئیسالمی
 . بەرێ لەبەینی دا نیهایەت لە و بکا لەرزۆک نێوخۆدا لە ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی ، وه فەرهەنگییه و سیاسی

 
 پاسدارانی سپای ئیتالعاتی سەربە سەرەڕۆکانی سەرکوتکەرە  ێزهه بۆ بوو ئاشکرا وزێکی چراسه نەیی خامه قسەکانی
 بە و پاسەداران سەپای. کرد پێ  دەستی ڕۆژنامەنووسان و سیاسی چاالکانی گرتنی دیکەی شەپۆلێکی هەربۆیە ڕێژیم،
 و ونبو ٥+١واڵتانی و ئیسالمی کۆماری نێوان ناوکیی ڕێککەوتنی دژی دا لەجێ هەر کە ڕێژیم توندڕەوی باڵی گشتی
 دەزانەەی، خوازەکان چاکسەەازی بەەاڵی و ڕووحەەانی بەەۆ سەەەرکەوتنێک و خۆیەەان بەەۆ شکسەەتێک وەک ڕێککەوتنەیەەان ئەو

 .نووسان ڕۆژنامە کردنی زیندانی دایە دەستیان ”نهوذ شبکە کشف“ بەبیانووی قۆستەوەو ئەوهەلەیان
 

 ڕووحەانی، حەسەەن کۆمەار سەەرۆک و خواز چاکسەازی بەاڵی لە نیزیک ڕۆژنامەنووسانی لە کەس چند لەوپێوەندییەدا
 تۆڕی لە بوون ئەندام بەتاوانی مازەندارانی،  ئێحسان و حەرخیز سه عیسام سەفەرزایی، سامان چیتساز، ئافەری  وەک

 کە ڕۆژنامەنووسەەانە، ئەو کرانی زینەەدانی دیەەارە. دەسبەسەەەرکراون دا ئینگلسەەتان و ئەمریکەەا واڵتەەانی سەەەربە نهەەووزی
 شەەپۆلەش ئەو نەبەوو، نەکراو چەاوەڕوان کردەوەیەکەی بەڕوا، زیەادبوون بەرەو ژمارەیەان اتووداداهە ڕۆژانەی لە نگە ڕه

. بەڕێوەچەەوون دا ئیسەەالمی کۆمەاری ڕێژیمەەی تەمەنەی لەمەەاوەی کە زەنگەانەدایە زەبەەرو و ئەوسەەرکوت درێەەژەی لە ڕێەک
 لەو ڕەخەنەی و شکاند دەنگیی بێ دا ڕۆژنامەنووسان دەسبەسەرکرانی لەئاست ڕووحانییش حەسەنی تەنانەت بەوحاڵە
 بووی ، موخالیف لەگەڵی کە دەستەیەک و کەس هەر ناکرێ گوتی دا دەوڵەت دانیشتنی لە ناوبراو. گرت کردەوەیە

 .دابنێی  لەسەر نهووزیی ناوی
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 و ئەەەابووری گەمەەەارۆی و ئێەەەران وەزاڵەهەەەاتووی خەڵکەەەی گۆشەەەاری لەژێەەەر ئیسەەەالمی کۆمەەەاری کە نەەەیە لەوەدا شەەەک
 کەراوەو پێ پاشەکشەەی زۆر هاتنەسەەرکاری، و شەۆرش سەەرەتای ساڵەکانی لەچاو دا نێونەتەوەیی وەیکەوتنە تەریک

 و مریکا ئەەەەه ئەگەر بەاڵم بەەەەێ  بەردەوام  سەەەەەرەڕۆیانەکەی دەسەەەەەاڵتە ر لەسەەەەه ڕابەەەەردوو وەک نەەەەاتوانێ بەکەەەەردەوە
 و بەرجەام گەاڵڵەی کرانی جێ جێبەه لەپەاش و هەاتوە پێک ڕێەژیمەدا لەو زۆر گەۆڕانێکی وابەێ پێیان هاوپەیمانەکانی

 ی کۆمەڵگەەه لەگەڵ ”تەعەەامول“ بەرەو ئیسەەالمی کۆمەەاری کردەوەکەەانی و سیاسەەەت ئەەابووری، گەمەەارۆی هەڵگیرانەەی
 بەووە، ٥+ ١واڵتەانی مەرجەکانی قەبووڵی بە ناچار ئیسالمی کۆماری ڕاستە. هەڵەدان لە زۆر دەڕوا، نێونەتەوەیی

 لەگەڵ هاوبەنەدی پەاش لە بەتەایبەت و خۆدەنەوێنێ نەاوچەدا ئاسەت لە جاران لە بەهێزتر زۆر لەبەرانبەردا بەاڵم
 بەکەن بانگهێشەتی  کۆبوونەوەکەان بۆ کە ناچارکردوە رۆژئاوایی واڵتانی و مریکا ئه دا، ناوچەییەکان کێشە لە رووسیە

 ئیسەەالمی اریکۆمەە هەتەا کە دەڵێ  پەەێ ئەوەمەەان ڕاسەتییانە ئەو. بەەکەن لەسەەەر حیسەابی سەەەرەکی یەاریکەرێکی وەک و
 ئەەاژاوە و دسەەتتێوەردان و نێوخەەۆ لە لەسەەێدارەدان کوشەەتارو و زەنەە  زەبەەرو و سەەەرکوت زنجیەەرەی بەەێ، حەەوکم لەسەەەر
 .دەبێ بەردەوام دەرەوەدا دنیای گشتی بە و ناوچە واڵتانی لە نانەوە

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٦٧  ژماره لە

 
 ٢١١٥ نۆڤەمبەریی ٧: ڕێکەوتی  -ورد  ماڵپەڕی کوردستان و ک: سەرچاوە

 
  
 
 

 !بێرێزی بە نەتەوەکان بەچ مەبەستێک؟
 

 بەڕوالەت کە ”فیتەەەیلە”بەنەەەاوی دا ئیسەەالمی کۆمەەەاری تەلەڤیزیەەەۆنیی بەرنەەامەیەکی لە خەزەڵەەەوەر ی١٥ هەینەەی ڕۆژی
 زۆری ایەتییەکینەەارەز ڕێەەژیم تەلەڤیزیەەۆنی کەەردەوەیەی ئەو. کەەرا ئازەرییەکەەان بە بێرێەەزی تەنەەزه، بەرنەەامەیەکی

 پارێزگاکەەەانی نشەەینەکانی تەەورک شەەارە و ئازەربایجەەان شەەارەکانی زۆربەی لە خەزەڵەەوەر ی١٨ ڕۆژی و کەوتەوە لەەێ
 بێرێەزییە بەو دەربری  نەارەزایەتی بەۆ خەڵکەی دەژی ، لەێ ئازەرییەکانیان تورکە شارانەی ئەو و زەنجان و ئەردەوێڵ

 سەەر کەردە هێرشەیان رێەژیم سەرکوتکەرەکانی هێزە دا، ئیسالمی ماریکۆ لە باو نەریتی وەک. شەقامەکان سەر ڕژانە
. کەەەرد سەەەەرکوت خۆپێشەەەاندانەکانیان رێژ، فرمێسەەەک گەەەازی لە وەرگرت  کەڵەەەک و تەقەکەەەردن بە و نەەەارازی خەڵکەەەی
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 تەلەڤیزیۆنی کاربەدەستانی. کرد بریندار کەسێکیشان چەند کۆمەڵەالوێک، دەسبەسەرکردنی وێرای رێژیم هێزەکانی
 قسەەی بە فیتەیلە، بەرنەامەی کجاریی یەه ڕاگرتنەی وێڕای و کرد ئازەرییەکان لە لێبووردنیان داوای ئیسالمی اریکۆم

 .خستۆتەوە دوور کار لە بەرنامەیان ئەو بەڕێوەبەرانی  که دا نیشان وایان خۆیان
 

 نەتەوەی لەالیەن نەتەوەییەەەان شوناسەەەی خەوشەەەدارکردنی و دەسەەەتەکان ب  نەتەوە بە کەەەردن بێرێزی و گەەەاڵتە دیەەەارە
 مێەژووی.  درێژتەره ئیسالمی کۆماری لەتەمەنی مێژووەکەی و نیە تازە شتێکی ئێرانەوە، دەسەاڵتەدارانی و بااڵدەست

 سەەرەتای بۆ دەگەرێتەوە دارێژراوە، تایبەت گەلێکی ئامانج وەدیهێنانی بۆ و  زیرەکانه زۆر کە ”سیاسەتە“ ئەو نوێی
 ڕەزاخەەانی لەالیەن دەسەەەاڵت بەدەسەەتەوەگرتنی لەپەەاش. پەهەەلەوی بنەمەەاڵەی پاشەەایەتیی رێژیمەەی هاتنەسەەەرکاری

 و ”نەتەوە – دەوڵەت“ تێئەۆری ئەساسەی لەسەەر یەکدەسەت حکەوومەتێکی دامەزراندنی چوارچێوەی لە نجەوە، میرپه
 جەەەوواڵنەوەی سەەەەرکوتکردنی بەەەۆ درا زۆر هەوڵێکەەەی ،”ئێرانیزم پەەەان“( فەەەارس) ئێرانەەەی ناسەەەیۆنالیزمی زاڵکردنەەەی

 لەو سەەەەرەکی مەبەسەەەتی. دەسەەەەاڵت لە شەەەێوەیە ئەو دامەزرانەەەدنی و فەەەارس غەیەەەری نەتەوەکەەەانی ئەەەازادیخوازانەی
 بیەەرۆکە ئەو پەرەپێەەدانی و ئێەەران نەتەوەییەکەەانی پێکهەەاتە لەنێەەو نەتەوایەتەەی هەسەەتی دامرکانەەدنی سیاسەەەتە،
 و هەۆزن و عەشەیرە و قەوم دیەکە نەیئەوا و هاتوە پێک نەتەوە لەیەک ئێران کە بوو داگیرکەرانەیە و کۆنەپەرست
 .بەرێ بەرەوفەوتانی و بکات الواز یان نەتەوەیی شوناسی  جۆره بەو و تێدانیە بوونیان بەنەتەوە پێوەرەکانی
 و رێەەبەران لەسەەێدارەدانی و گەەرت  و زەنەە  وزەبەەرو سەەەرکوت لە جەەگە پاشەەایەتی رێژیمەەی ئامەەانجە، بەو بۆگەیشەەت 

 بە ، ئازەربایجەان میللیەی تی حکوومەه و کوردسەتان کۆمەاری رێبەرانی وەک ەییەکان،نەتەو جوواڵنەوە هەڵسووڕاوانی
 لە بەوون ئێرانی هەسەتی لەالیەک دەکۆشەا، تێ یەکەان دەوڵەتی و ئیداری رێکخراوە و ئامراز هەموو لە وەرگرت  کەڵک
 فەرهەنگەی و زمەان اندنیشەێو و پێکەردن بێرێزی و گەاڵتە بە دیکە لەالیەکی و بکات بەهێز دا فارسەکان غیرە ناخی
 شوناسەەەی لە  وه شەەەاردنه خۆ و زانی  خەەەۆبەکەم هەسەەەتی مەتەڵ، و جەەەۆک و تەنەەەز بەنەەەاو داتاشەەەینی  بەەەه گەالنە، ئەو

 .بڕوێنێ ناودا هه  له ستیان بااڵده ی وه ته نه چەتری ژێر چوونە و نەتەوەیی
 

 زیرەکەانەتر و دیەکە ڕواڵەتێکەی و بەڕەنە  دا ئیسالمی کۆماری تەمەنی لە دەیە سێ لە زیاتر لەماوەی ئەوسیاسەتە
 بە هەم و بەوون ئێرانی شوناسەی بەنەاو لە وەرگرت  بەکەلەک هەم ئیسەالمی کۆمەاری. چەووە بەڕێەوە پێشوو رێژیمی لە

 لە تی نەتەوایەەه هەسەەتی لەالیەک تەەوانی بەەاش زۆر ئاخونەەدی، ڕێژیمەەی شەەێوەی لە ”ئیسەەالمی“ بەەاوەڕی پەرەپێەەدانی
 بەدرێژایەی کە ژێردەسەتەکان نەتەوە سەەرکوتی بەۆ و بکەات الواز نەتەوەییەکانەدا پێکهەاتە  لەه شەێک به ”بێ رنه هه“

 هەروەک ئیسالمییش کۆماری. وەربگرێ لێ کەڵکیان دەکەن، خەبات مافەکانیان دەستەبەرکردنی بۆ هاوچەر  مێژووی
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 ئایینییەکەانی و یتنیکیەیئ پێکهەاتە و نەتەوەکەان سەەرکوتی داوەتە دەسەتی دڕنەدانەتر، زۆر بگرە و پێشوو رێژیمی
 خۆپێشەاندانی سەەرکوتی و ئازەرییەکەان بە کەردن بێرێەزی! نەکەردوە رخەمیی کەمتەه ڕووەوە لەو و ئێەران پێکهێنەری

 بەدژی دا تەمەنەی مەاوەی لە رێەژیم کە سیاسەەتەدایە ئەو درێەژەی لە رێک سەرکوتکەرەکانەوە، هێزە لەالیەن ئەوان
 .کردوە جێبەجێی ئێران گەالنی باقی

 
 لەالیەن جەارە ئەم نمەوونەی وەک هەتەا بەۆ و دەجەووڵێنەوە ئیسەالمی کۆمەاری بەدژی کەمتەر ئازەرییەکان بۆ کە ئەوە
 نەکەەرا، پێ بێرێزییەەان وە  ه”ئێەەران”ڕۆژنەەامەی الیەن لە ١٣٨٥ سەەاڵی لە پێشەەوو جەەاری و دەوڵەتیەەیەوە ڤیزیۆنی لەەه ته

 لێەوە باسەیان خەاڵەدا چەنەد لەم دەکەرێ کە بۆهۆکارگەلێەک دەگەرێتەوە کردەوە، نه بەرز خۆیان نارەزایەتیی دەنگی
 .بکرێ

 
 بەسەەر خەڵکەی کۆمەاڵنی ترساندنی و تۆقاندن و خەفەقان و سەرکوت سیاسەتی هەمیشە وەک ئیسالمی کۆماری -١

 دەربرینێەەک، نارەزایەتی چەشەەنە هەر بەرانەەبەر لە و بەگشەەتی ئێەەران خەڵکەەی هەمەەوو لەئاسەەت و سەەەپاندوە دا ئێەەران
 ئینسەەەەانییەی دژی سیاسەەەەەتە لەو ئێەەەەران خەڵکەەەەی هەمەەەەوو وەک وئازەرییەکەەەەانیش هەیە تونەەەەدی زۆر ەوەیدژکەەەەرد

 .نی  و نەبوون بەش بێ کۆمارئیسالمی
 
 یەکەالکەرەوە بەشەداریی وەک دا هەاوچەر  مێژووی لە ئازەربایجان( انیالبی سنت) خەباتگێڕانەی نەریتی سەرەڕای -٢
 دا،(١٣٢٥ەەەە١٢٢٤)سەاڵەکانی لە ئازەربایجەان میللەی تی حکوومەه دامەزرانەدنی و دا(١٢٩١ەەە١٢٨٥)مەشەرووتە شۆرشەی لە

 و نەتەوایەتەەی هەسەەتی الوازبەەوونی بەەۆ فاکتەرێەەک بەەۆتە هەر نەک ناوەنەەد دەسەەەاڵتی لەگەڵ هەەاوبەش مەزهەبەەی
 ەول باشەەی بە زۆر ئیسەەالمی کۆمەەاری بەڵکەەوو دا، بااڵدەسەەت نەتەوەی بەرانەەبەر لە نەتەوەیەەی تەەوخمی بەەۆ نەگەڕانەوە
 ئازەرییەکەەەان نەتەوەیەەەی و مەزهەبەەەی ئاراسەەەتەی توانیەەەویەتی بەداخەوە تەنەەەانەت و وەرگرتەەەوە کەلکەەەی دیەەەاردەیە
 ڕۆژی ونەەەی قێزه و تەەەاڵ رووداوی چەشەەەنە لەم نمەەەوونەی دوایەەەی . بکەەەاتەوە کەەەورد زۆرلێکەەەراوی نەتەوەی بەرەوڕووی
 بێرێزییەان و سەووکایەتی ورمەێ شاری یریغەد یاریگای لە ئازەری هاندەری هێندێک کە بوو ڕەزبەر ی٣١ پێنجشەمە

 .یاریگاکە هاتبوونە کوردی بەرگی و جل بە کە کرد کورد یاریزانێکی کەسی و خزم بە
 
 بەرهەمهێەنە و سەرمایەدار حزووری و تاران لەگەڵ ئازەربایجان ئابوورییەکانی بەهێزە ناوەندە چڕی تێکەاڵویی -٣

 بەهێەەەزی و بەربەەەاڵو بەەەوونی هەروەهەەەا و دا بەشەەەەکان هەمەەەوو لە کەەەانئابوورییە بەرزە هەرە لەئاسەەەتە ئازەرییەکەەەان
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 سەەەتی هه الوازیەەەی دیەەەکەی هۆکەەەارێکی بەەەوونەتە دا، پلەکەەانی بەرزتەەەری  لە سیاسەەەی دەسەەەەاڵتی لەنێەەەو ئازەرییەکەەان
 .ئازەرییەکاندا تورکە نێو لە تی نەتەوایه

 
 لەژێەەر الیەک لە ئێەران خەڵکەی ەاڵنیکەەۆم هەمەوو وەک ئازەرییەکەان تەەورکە دیەارە، بەروونەی هەروەک حەاڵەش بەو

 کەاریگەریی لەژێر دیکە لەالیەکی و ئیسالمی کۆماری تۆقێنەرەکانی و گەلی دژی سیاسەتە پرووکێنی تاقەت گوشاری
 شوناسی بۆ گەڕانەوە بەرەو تورکیە، کۆماری و ئازەربایجان کۆماری واڵتانی لە( تورکیزم پان) تورکی ناسیۆنالیزمی

 و بەەژاردە بەگشەەتی و نووسەەەران و ڕوونەەاکبیران و چاالکەەان. دەگەرێەەنەوە بەەوون ئەەازەری و بەەوون تەەورک واتە خۆیەەان،
 هەسەەتیاریان و قەەورس زۆر ئەرکەەی پێوەنەەدییەدا لەو لەئێەەران، ئازەربایجەەان گەلەەی هەڵکەوتووەکەەانی کەسەەایەتییە

 .شانە لەسەر
 

 بەەرا مەەافخوازییەکی و داوا چەشەەنە هەر لە پێشەەوازی کە دا  وکاتەەه له ر هەەه کوردسەەتان ڕۆژهەاڵتەەی لە کەەورد ئەەێمەی
 ئەازادیخوازانی و ڕوونەاکبیران  له داوا دەزانی ، ئەوان هاوپەیمانی بە خۆمان  وه یه لەوباره و دەکەی  ئازەرییەکانمان

 گەلەی دژی بە ئەازەری ناسەیۆنالیزمی ئاراستەی و جیهەت ئیسالمی، سەرکوتکەری کۆماری نەهێڵ  کە ی  که ده ئازەری
 و بی هەه ز مه سەتی هه بزواندنی  به وێ یه ده ئیسالمی کۆماری رێژیمی. بگرێ ماسی لێڵ ئاوی لە و بکات یەتهیدا کورد
 بەەێ ده  بۆیەەه. بکەەا کتردا یەەه گژ بەەه وان ئەەه ئێرانەەدا کانی ییەەه وه ته نه  پێکهاتەەه نێو لەەه کی ره دووبەەه و ئەەاژاوه ی وه نانەەه

 ی وه تەه نه دوو ن ده نەه ڕێگەا و ب  ست هه ر سه له وشیارو  ئینسانییه دژی  نهپیال و به ر رانبه به ری ئازه کوردو رانی تێکۆشه
 .داناون بۆی ئیسالمی کۆماری  که  وه داوه و ئه  ونه بکه هاوزنجیر و هاوسێ

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٦٨  ژماره لە

 
 ٢١١٥ ینۆڤەمبەری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 هێرشە تێرۆریسییەکانی سەر پاریس و ئاکامەکانی

 
 کۆتەایی لەدوای کە پەاریس بۆسەەر رابەردوو( خەزەڵەوەر ی٢٢) نەۆوامبری ی١٣هەینەی ڕۆژی تێڕۆڕیستییەکانی هێرشە
 اد جیهەان لەئاسەتی زۆری کەاردانەوەیەکی بەوو، فەڕانسەە واڵتەی لە کارەسەات تری  خوێنەاوی دا دووهەم جیهانی شەری

 لە وەرچەرخانێەەک دا ئامریکەەا ٢١١١ سەەێپتامبری ی١١ تێڕۆڕیسەەتییەکانی رووداوە لەپەەاش چەەۆن هەروەک. لەەێکەوتەوە
 ڕاگەیەنەدرا، تێرۆڕیسم دژی بە شەر داو رووی دا ئەلیاعیدە بەدژی شەر لە ڕۆژئاوایی واڵتانی و ئەوواڵتە سیاسەتی
 وتەەەاقمە دەسەەەتە و داعەش بەدژی لەشەەەەر انوەرچەرخەەە خەەەاڵێکی ببێەەەتە تەەەاڵەش ڕووداوە ئەو دەکەەەرێ چەەەاوەروان

 ناوەڕاسەەەت، ڕۆژهەاڵتەەەی نەەەاوچە و ئافرییەەەا بەەەاکووری شەەەەرلێدراوەکانی واڵتە لە راماڵینیەەەان و تێڕۆڕیسەەەتییەکان
 .دا عێرا  و سوریە لە بەتایبەت

 
 ڕ  ەگەڵل لەالیەک لەێکەوتەوە، برینەداری ٣١١ لە زیاتر و کوژراو ١٣١ ئێستا هەتا کە پاریس تێڕۆڕیستی ڕووداوی

 فەرانسەە واڵتەی دا ئەوانەیش نێەو لە و ئورووپەایی واڵتەانی بەتایبەت جیهان، واڵتانی خەڵکی بێزاری و توورەیی و
 و داعەش دژی بە شەەر گۆڕەپەانی هێنەایە جەاران لە زیەاتر فەرانسەەی بەکەردەوە دیەکەش لەالیەکی بووه، بەرەوروو

 و وەخۆهەاتنەوە بەۆ بەهێەز پەاڵنەرێکی بە بەوو ڕۆڕیسەتییەتێ هێرشەە ئەو. کەرد بەرباڵوتەر تێرۆڕیزمی بە دژ بەرەی
 ڕووداوە ئەو هەروەهەەا. دا جیهەەان لەئاسەەتی تێرۆڕیەەزم دیەەاردەی دژی بە زلهێزەکەەان واڵتە هاوهەڵوێسەەتی و پاڵپشەەتی

 هاوپەیمانەکەانی و ئامریکەا نێەوان گرژیەی هێەوەرکردنەوەی سەەر لە هەبەوو ئەرێنەی کەاریگەری بەرچەاو بەشێوەیەکی
 دا نێوانیەەان لە سەەووریە سیاسەەیی داهەەاتووی سەەەرەکییەکانی خەەاڵە لەسەەەر تێگەیشەەتنی لێک جۆرێەەک و وسەەیەڕو لەگەڵ

 هێرشەەکانی و دەسەەاڵت لەسەەر نەاوبراو الدانەی یەان مەانەوە و ئەسەەد بەشەار داهاتووی کێشەی هەرچەند. پێکهێنا
 رێەەژیمەکەی کردنەی بەهێەز ەسەتیبەمەب زۆرتەر هاوپەیمانەکەانی و ئامریکەا بەوتەی کە سەووریە، خەاکی لە ڕووسەیە

 نێەەوان وێژەکەانی وتەوو و دیەەدار بەاڵم دێەن   پێەک الیەن دوو نەاکۆکی سەەەرەکی خەاڵی دوو ئێسەتاش بەشارئەسەەدە،
 بەتەواوی کە تورکیە، ئانتالیای لە ٢١ گرووپی واڵتانی کۆبوونەوەی چوارچێوەی لە پوتی  والدمێر و ئۆباما باراک
 سەەووریە داهەەاتووی سەەەر لە زۆر تەەاڕادەیەکی چەەوو، بەرێەەوە دا پەەاریس یسەەتییەکەیتێڕۆڕ رووداوە کەەاریگەری لەژێەەر

 دیاری شەرلێدراوه واڵتە ئەو داهاتووی بۆ زلهێزەکانەوە لەالیەن گشتییەکان هێڵە بڵێی  دەکرێ داوەو بەرچاوڕوونی
 دا، ویە  کۆنهرانسەی بەشەداربوەکانی الیەنە( رێککەوت  نەک)ی”تێگەیشت  لێک“ چوارچێوەی لە کە بەتایبەت. کراون

 دا،  ویەن( تهەاهم)تێگەیشەتنی لێک بنچیەنەی لەسەەر کە گەیشەتوون ئاکەامە بەو رووسەیە و ئامریکا دەکرێ شیمانە وا
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 رێکخەەەەراوی چەەەەاودێری لەژێەەەەر و واڵتە ئەو خەڵکەەەەی بەەەەۆ بگەرێنەەەەنەوە سەەەەووریە داهەەەەاتووی لە دەسەەەەەاڵت کێشەەەەەی
 دەسەەاڵت کەاتی دەوڵەتێکەی و بەێ پەێ کۆتەایی ئەاژاوە و رشەە داهاتوودا مانگی شەش لەماوەی نەتەوەیەکگرتوەکان

 بەرێەوە ڕێکخەراوەدا ئەو چەاوەدێری ژێەر لە هەڵبەژاردن پڕۆسەەی دا مانگەان ١٨ لەمەاوەی هەروەها. بگرێ بەدەستەوە
 .بچێ
 

 کۆمەلگەای زیەاتری ریەزی یەک هەوێنەی بە بەوو بەرچاو ڕادەیەکی تا پاریس خوێناوییەکەی ڕووداوە نییە لەوەدا شک
 فەرانسەی دەوڵەتی و گەل و کارەساتە ئەو قوربانیانی بۆ مرۆڤایەتی پەژارەی و وهاوسۆزی تێرۆر دژی بە یهانیج

 تێڕۆڕیسەتی رێکخەراوی بەدژی شەەر و سەووریە کێشەەی لە بەشەدار واڵتانی بۆ بوو هاندەرێک هەروەها. کردەوە بەرز
 کە سەەەرەتانەی ئەو بەرەنگەەاربوونەوەی بەەۆ یرگ گشەەت و گونجەەاو رێگەچەەارەیەکی دیتەەنەوەی بەەۆ بکۆشەە  تێ تەەا داعەش

 بە دا کەەەات لەهەمان. ئایینەکەەەان و نەتەوە ئاشەەەتیانەی پێکەوەژیەەەانی و ئەمنەەەیەت سەەەەر بەەەۆ گەورەیە مەترسەەەییەکی
 کۆمەڵگەای لە ئێستاوە لە کە لێدەکەوێتەوە کۆمەاڵیەتی و سیاسی نەخوازراوی دیاردەی زۆر ڕووداوە ئەو دڵنیاییەوە

 وێەنە بەۆ. دەنەوێن  خەۆ زیەاتر یەکانی سەەلبی کەاریگەرییە و ئاکەام داهاتوودا لە و دەرکەوتووە دا یڕۆژئاوای واڵتانی
 پێشەەوو لە زیەەاتر کۆمەڵگایەەانە لەو پەەاریس کارەسەەاتەکەی دوای لە کە بکەیەە  دیەەاردەیەک چەنەەد لە بەەاس دەکەەرێ
 .کەوتوون بەرچاو

 
 !باوەری ترس و دڵەڕاوکێ و بێ -١

 
 هەر دا ڕابەەردووش لە ”مەسەەیحیەت جیهەەانی”دەڵەەێ  پێەەی کە ئەوەی و ڕۆژئەەاوایی ەڵگەەایکۆم نێەەو لە دیەەاردەیە، ئەو

 شەەڕ سەەدان بگەرە و دەیەان سەەرهەڵدانی وەک هۆکەاری زۆر لەبەر واڵتەانە، ئەو خەڵکەی و مەسیحییەکان و هەبووە
 دەڕوانەەەنە گومەەەانەوە و شەەەک دیەەەدەی بە یەکەەەان، مێژوو و ئەەەایینی کێشەەەە و لەڕابەەەردوودا ئیسەەەالمی واڵتەەەانی لەگەڵ

 تێڕۆڕیسەتییەکەی هێرشەە بەتەایبەت و سیاسەی ئیسەالمی سەەرهەڵدانی بە بڵێەی  دەکەرێ حاڵەش بەو موسڵمانەکان 
 لە سەەندنەوە تەۆڵە و ڕ  هەسەتی تەنانەت و موسلمانان بە باوەربوون بێ و دڵەڕاوکێ و ترس ئەو سێپتامبر، ی١١

 دیەاردەیە ئەو پەاریس خوێنەاوییەکەی ڕووداوە گومەان بێ .کەرد وێنە کەم بوونێکی زیاد لە ڕووی تاوانیش، بێ کەسانی
 زۆرتەەر و لەوواڵتەەانە موسەەڵمان کەمیەەنەی گەەوزەرانی و سەەەرژیان بەەۆ دەبەەێ سەەەلبی کەەاریگەری و دەکەەات بەهێزتەەر زۆر

 و موسەڵمانەکان دینەی بەنکەی و مەزگەوت چەند سەر کرایە هێرش فەرانسە لە دیتمان وەک هەر. دەخرێنەوە تەریک
 .کرا موسڵمان باوەرمەندانی بە سووکایەتی و راتێبەرد ئاگری
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 ڕەوەنەەەدی گشەەەتی بە و ئیسەەەالمییەکان بەەەنکە و مەەەزگەوت لە بوون بەگومەەەان و تەەەرس هۆکارەکەەەانی لە یەکێەەەک ڕەنەەەگە
 هەیە، و هەبەووە دەسەتیان دا تێڕۆڕیسەتییەکان کەردەوە لە کەسەانەی لەو بەشەێک کە ئەوەبێ واڵتانە لەو موسڵمانان

 بنکە لەرێگەی ئیسالمییەکان بناژۆ ڕێکخراوە و بوون لەدایک ئورووپایی والتانی لە تەنانەت ەک تێڕۆڕیستانەن ئەو
 و خەڵەەک جەەگەلەوەش. هەبەەوون لەسەەەر کاریگەرییەەان ت رەکۆمەاڵیەتییەکەەان و ئینتەرنێەەت هەەۆی بە یەەان دینییەکەەان،
 موسەەڵمانانی و عەرەب یبەتبەتەەا موسەەڵمانەکان، بنەمەەاڵە الوی بەهەزاران کە دەزانەە  بەەاش ڕۆژئەەاوایی دەوڵەتەەانی

 و کەردوە داعەش و ئەلیاعیدە تێڕۆڕیستییەکانی ڕێکخراوە لە ڕوویان ڕا، ئورووپاییەکان واڵتە لەو ئافرییا باکووری
 نهێنەی بە پەنەاخواز، وەک هەڵخەڵەتەاوانە لەو بەشێک بۆتەوە ڕوون وەک و دان شەڕ لەحاڵی عێرا  و سووریە لە

 پێکەەەراوە، ئامەەەاژەی دا هەواڵەکەەەان لە وەک هەر پێوەنەەەدییەدا لەو. کەەەردۆتەوە ئورووپاییەکەەەان واڵتە لە ڕوویەەەان
 بەوو پەاریس خوێناوییەکەی کردەوە دارێژەری و گرتبوو پێی بێلژیک والتی لە کە ”عەبدئەلحمیدئەباعود”تێڕۆڕیست

 کەەردەوە ئەو مەبەسەەتی بە ڕا سەەووریە لە کە بەەوە کەسەەانە لەو یەکێەەک کەەوژراوە، دەڵەەێ  هەواڵ سەەایتەکانی وەک و
 .فەڕانسە و بێلژیک گەڕاوەتەوە قیزەونە

 
 !بەرز بوونەوەی راسیسم و رەگەزپەرستی -٢

 
 دژی و تێڕۆڕیسەەەەەتی کەەەەەارە بەرزبەەەەەوونەوەی لەگەڵ لەئورووپەەەەەادا رەگەزپەرەسەەەەەتیش و راسیسەەەەەم دیەەەەەاردەی دیەەەەەارە

 چ ڕۆژئاواییەکەان یدژ بە داعەش، و ئەلیاعیەدە بە سەەر جیهادییەکەانی و سەلەفی دەستە و تاقم مرۆڤایەتییەکانی
 غەیەەرە بەەوونی لەگەڵ دژایەتەەی. کەەردوە پەرەسەەەندن لە رووی دیەەکە، شەەوێنەکانی لە چ و واڵتەەانە ئەو نێوخەەۆی لە

 دەسەپێکردنی مەاوەی لە و بەرچەاوە و حاشەاهەڵنەگر شتێکی واڵتانەدا لەو موسڵمانەکان بەتایبەت و ئورووپاییەکان
 و پەنەاخوازان کەمپەی بۆسەەر هێەرش هەواڵەی جەار چەنەد دا، وپەاییئورو واڵتەانی بەۆ پەناخوازان کۆمەڵی بە کۆچی

 بە و رەگەزپەرسەتییە ئەندێشەەی و نازیسەم النەکەی کە ئاڵمەان وەک واڵتێکەی لە ئەگەر. باڵوبەۆوە ئاگرتێبەردانیان
 و زاکسەەەێ  ئەیالەتەکەەەانی وەک( پێشەەەوو ڕۆژهەاڵتەەەی ئالمەەەانی)واڵتە ئەو ڕۆژهەاڵتەەەی ئەیالەتەکەەەانی لە تەەەایبەت

 زۆر دیەەاردەیە، ئەو نەکەەرێ، بوونیان نیشەەتەجێ شەەوێنی و پەنەەاخوازان بۆسەەەر هێەەرش یە نەەی ڕۆژ کە بورگ، ێ بڕانەەد
 لێیەوماوانی و پەناخوازان لە پێشوازی یەوە دڵهراوانی بە هەمیشە کە سوئێد وەکو لەواڵتێکی ،!نەبێ سەرسوڕهێنەر

 سەوئێد لە پەنەاخوازان لە بێزاری و نەفرەت ن،هەواڵەکا گوێرەی بە. تازەیە و ڕاکێش سرنج شتێکی کردوە، جیهانی
 .بکات پەناخوازان هاتنی لە رێگری کردوە ناچار واڵتەیان ئەو دەوڵەتی خەڵک، و لوتکە گەیشتۆتە
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 کەڵەەک بە ئورووپەەایی، واڵتەەانی لە خارجییەکەەان دژی و راسەەت الیەنە و رەهەنەەد و حیەەزب دەبینەەی  لەوەش جەەگە
 کەومەاڵنی نێەو لە خۆیەان پەێگەی و جێگە موسڵمانەکان، بەتایبەت گانەکان،بێ لەگەڵ دژایەتی هەستی لە وەرگرت 
 لە پێشەوو لە زیەاتر زۆر رێژەیەکەی دا، هەڵبژاردنەکەان لە دەکرێ چاوەڕوان و کردوە پتەوتر دا واڵتانە ئەو خەڵکی

 باشەی کاریگەری پاریس تێڕۆڕیستییەکەی کارەساتە دا لەوپێوەندییەش بێگومان. بێن  وەدەست دەنگدەران دەنگەکانی
 هولەنەد، واڵتەی لە ”ئەازادی”تونەدڕەوی راسەتی حیزبەی بەتەایبەت و ئورووپەا ئیهراتییەکانی و ڕاست حیزبە لەسەر

 ”لەۆپ  مەاری ”بەسەەرۆکایەتی فەڕانسە ”نەتەوەیی بەرەی”توندڕەوی ڕاستی حیزبی و ″ویلدرز خێرت”بەسەرۆکایەتی
 .دەبێ

 
 !ییەکان قەیرانی ئاوارە سوور

 
 ئاسەتێکی گەیشەتە سووریە و عێرا  نێوخۆیی شەری و ”عەرەبی بەهاری”بەناو سەرهەڵدانی گەڵ لە کە نەقەیرا ئەو

 کەەورد چاوگەشەی منەەاڵێکی تەایبەتی بە شەەڕ مسەەیبەتی لە هەاڵتەوو خەڵکەی خنکەەانی تراژێەدی لەگەڵ و مەترسەیدار
 سەۆنگەیەوە لەو و مرۆڤایەتی یژدانیو هەژاندنی هۆی بە بوو دا، یونان و تورکیە نێوان ئاوەکانی لە ”ئاالن”بەناوی
  کارەسەات ڕووداوە لەدوای وەرگیەران، دا ئورووپەایی واڵتەانی لە شەەرلێدراوان و پەنەاخوازان لە کەس هەزار دەیەان

 دەروونەی و لەدڵ ئەاالن بچکەۆاڵنەکەی تەرمە هەاوخەمییەی و سۆز ئەو و گۆڕا ئاقارەکەی بەتەواوی پاریس بارەکەی
 خۆی جێی ڕادەیەک تا پاریس تێڕۆریستییەکەی کردەوە بە ڕواندبووی، دا ئورووپایی تانیدەوڵە و خەڵک بەتایبەت

 .پەناخوازان لە بێزاری و تووڕەیی و ڕ  بە دا
 

 ئاوارە مرویی کێشەی و تێرۆڕیزم تێکەڵکردنی بەدژی جیهان، واڵتانی ڕێبەرانی زۆربەی و ئۆالند فرانسوا هەرچەند
 تەنیەا و نیەیە شارسەتانییەتێک هەی  دژی بە شەڕه ئەو کە ڕایانگەیاندوە و داوە نلێدوانیا سوورییەکان شەڕلێدراوە

 وەرگرتنەەی مەرجەکەەانی پەنابەروەرگرەکەەان ییە ئورووپەەا واڵتە هەمەەوو بەوحەەالەش بەاڵم تێرۆڕیەەزمە، لەگەڵ شەەەڕ
 سەەووری ریپەنەەابە کە ڕایانگەیانەەدوە ئامریکەەا ئەیالەتەکەەانی زۆربەی تەنەەانەت و کەەردوە تونەەدوتۆڵ پەنابەریەەان

 شەەەر و ئەەاوارە هەتەەادێ و بەردەوامە بەتونەەدی قەەۆڵەوە لەچەنەەد واڵتە لەو شەەەر دایە لەکاتێەەک ئەوە. وەرنەەاگرن
 بەەارینیش، بەەاران بەفەەرو و سەەۆڵە سەەەرماو و دەکەن هەنەەدەران و سەەووریە دراوسەەێی واڵتەەانی لە روو زیەەاتر لێەەدڕاوی
 .هەڵچنیون پێ تەنگی بەداخەوە
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 !ئاکام

 
 جینەەایەتی دوایەەی  نە و چەشەەنەیە لەم کەەردەوەی یەکەم نە پەەاریس تێڕۆڕیسەەتی کەەردەوەی کە یەنیەە لەوەدا گومەەان

 و تێڕۆڕیسەەتییەکان کەەردەوە گەیانەەدنی بەئەنجەەام لە بەرگەەری ڕێەەگەی. دەبەەێ مرۆڤەەایەتی بە دەرحە  تێڕۆڕیسەەتان
 بیەرو بە بێرێەزی و موسەڵمانەکان بە بەاوەڕی بێ و دڵەڕاوکەێ و تەرس تیەژی  و تونەد بیەرۆکەی لەگەڵ بەربەرەکانی

 و ئەاوارە لە کەردن زەخەت و ئورووپەایی واڵتانی لە ڕەگەزپەرستی و ڕاسیسم پێدانی پەرە و نییە دینییەکان باوەرە
 لە پێکهاتەکەان ئاشەتیانەی ژیەانی و ئەمنەیەت نەاتوانی شەر، ئاگری نێو بۆ گەڕاندنەوەیان زۆر بە و لێیەوماوەکان

 گیەان و ئەمنەیەت واڵتان و هەبێ سنوورەکان لەسەر توند کۆنتڕۆڵی دەبێ ەڕاست. بپارێزێ ئورووپادا شوێنێکی هی 
 کە بچەنەوە تێکەدەردا و دەمەارگرژ تاقمێکی و کەس هەر گژ بە توندی بە و بپارێزن ڕژدی بە هاواڵتیانیان ماڵی و

 وەک کێشەکانی دەتوان  کاتێک ئورووپایی واڵتانی و ئامریکا بەاڵم ب ، تێرۆریستی کردەوەی دانی ئەنجام بەتەمای
 کە بەکەن چارەسەەر لێیەوماوەکەان و پەنەاخواز بەکەۆمەڵی هەاتنی کێشەەی یەان تەقیەنەوە، و تێەڕۆڕ دزێوی دیاردەی
 هاوپەیمەەەانە و ئێەەەران ئیسەەەالمیی کۆمەەەاری وەک تێکەەەدەری واڵتەەەانی دەسەەەتێوەردانی لە بەدوور بکۆشەەە ، تێ لەالیەک

 لەمێەژینەی کێشەەی دا، بەسەەری سەەرکەوت  پەاش و نەوەبچە دا داعەش سەەرەتانی بەگەژ یەکگرتەوانە ناوچەییەکانی،
 و بەکەن چارەسەەر مافخوراوەکەان نەتەوە بەرژەوەنەدی و قەازانج بە واڵتانە ئەو ئایینییەکانی و نەتەوەیی پێکهاتە
 رێەز فەرهەنگەی و دێمۆکراسەی بە پەرە و، ئیسالمی ڕادیکالیزمی لەگەڵ بەربەرەکانی بۆ بدەن هەوڵ دیکەش لەالیکی

 .بدەن دا دواکەوتوەکان کۆمەڵگا نێو لە کردن قەبووڵ یەکتر و جیاوازەکان بۆچوونە و ئایی  ەل گرت 
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٦٨  ژماره لە
 

 ٢١١٥ نۆڤەمبەریی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ڕێککەوتنی یەکیەتیی ئورووپا و تورکیە

 
 گەڵ لە پێوەنەەدی لە تەەورکیە و ئورووپەەا یەکیەتیەەی( ١٣٩٤ سەەەرماوەزی ی٨) ٢١١٥نۆڤەەامبری ی٢٩ ەکشەەەممەی ڕۆژی

 ڕێککەوتەەنە، ئەو پێەەی بە. کەوت  ڕێەەک    یشەەتنه گه یەدا یەکیەتەەی ئەو بەەۆ پەنەەاخوازان الفەەاوی چەەوونی بە پێشەەگرت 
 کەەۆچبەران کەەۆمەڵی بە ڕۆیشەەتنی یپێشەە یەکان، ویشەەکانی و ئەەاوی ڕێگەەا سەەەر لە کەەۆنترۆڵ تونەەدترکردنی بە تەەورکیە
 واڵتانەدا لەو و ڕۆیشتوون ئورووپا بەرەو تورکیەڕا واڵتی لە کە کەسانەش ئەو و دەگرێ ئورووپایی واڵتانی بەرەو
 شەەرلێدراوانە پەنەاخوازە و ئەه دەبەێ تورکیە تی وڵه ده هەروەها. وەردەگرێتەوە نەکراوە، پەسند یان پەنابەری داوای

. نەکەەەاتەوە خۆیانیەەەان واڵتەکەەەانی دێپەەەۆرتی و بحەەەاوێنێتەوە دا خەەەۆی واڵتەکەی لە کەەەردوە، یەتەەەورک لە ڕوویەەەان کە
 کردنەی دابەی  بۆ واڵتە، بەو دەدا دا قۆناغ چەند لە یۆڕۆ میلیارد  سێ دا دەسپێک لە ئورووپا یەکیەتیی لەبەڕانبەردا

 هەروەهەا ئورووپا یەکیەتیی ڕێککەوتنە ئەو پێی بە. ئاوارەبووەکان و پەناخواز یەکانی پێداویستی و مانەوە شوێنی
 داهەاتووی سەاڵی ئۆکتەۆبری لە و ”شەێنگێ “ نەاوچەی واڵتەانی بۆ تورکیە هاونیشتمانانی چوونی بۆ دەکا کارئاسانی

 وتووێژەکەانی قەرارە لەوەش جەگە. بەکەن  واڵتانەه ئەو سەەردانی ویەزا بەێ بە دەتەوان  تورکیە ڵکی خه یەوە، زایینی
 کە نەوە بکەەه پێ دەسەەت سەەەرلەنوێ یەدا یەکیەتەەی لەو واڵتە ئەو بوونی بەئەنەەدام بەەۆ تەەورکیە و ئورووپەەا یەکیەتیەەی
 .ستابوو ڕاوه بوو زۆر ماوەیەکی

 
 ئاوارەکەانی و پەنەاخوازان کەۆمەڵی بە هاتنی کێشەی لەگەڵ عێڕا  و سووریە یەکانی دراوسێ هەموو وەک تورکیەش

 دوای لە. گیرسەاونەتەوە واڵتە لەو عێڕاقەی و سەووری ئەاوارەی ونمیلی دوو لە زیاتر ئێستا هەر و بەرەوڕوویە شەڕ
 واڵتە، ئەو بەەۆ کەەۆچبەران ڕێەەژەی وێەەنەی کەم زیەەادبوونی و سەەووریە و عێەەرا  یەکەەانی نێوخۆیی یە ئەەارامی نەەا و شەەەڕ

 و انئاوارەکە ڕێەژەی زۆریەی بەر لە دا وکاتەه هەرله. کەردوە ئورووپەا یەکیەتیەی لە هاوکاریی داوای تورکیە دەوڵەتی
 و کێشەە هەمیشەە کە یوونەان واڵتەی بەتەایبەت یەکان، ڕۆژئاوایی گوشارخستنەسەر لەوان یەک دیکە، هۆیەکی چەند

 کەۆمەڵی بە کەۆچی بەۆ خەۆی سەنوورەکانی دەرگەای کەردەوە بە هەبووە، والتە ئەو لەگەڵ شەڕی تەنانەت و ناکۆکیی
 و یوونەەەان) ئورووپەەەا یەکیەتیەەەی لەگەڵ وربوونهاوسەەەنو بەر لە تەەەورکیە  کەەەه نەەەیە لەوەدا شەەەک. کەەەردەوە ئاوارەکەەەان
 دەیانەوی بیانوویەک و هۆ هەر بە کە هەیە کەسانە ئەو و یە یەکیەتی ئەو بۆ تایبەتیی یەکی گرینگی( بوڵغارستان

 واڵتەەانی خەڵکەەی بەەۆ دەروازەیەک بەەۆتە تەەورکیە  کەەه دەچەەێ نیوسەەەدە لە زیەەاتر بەەۆ ئەوە. بەەکەن ئورووپەەا لە ڕوو
  و پێگە و جێگە باشی بە تورکیەش و دەکەن ئورووپایی واڵتانی لە روو کە ئاسیا گشتی بە و نیوەڕاست خۆرهەاڵتی
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 .وەرگرێ ئیمتیازە لەو کەڵک دا، ئورووپایی واڵتانی بەرانبەر لە چۆن دەزانێ و دەناسێ خۆی هەڵکەوتووی گرینگیی
 

 یەکیەتیەەەی لە داوای بەردەوام وەال  بەم دا١٩٩٣ سەەەاڵی لە ماسەەەتریخت پەیمەەەانی ئیمزاکرانەەەی دوای لە هەر تەەەورکیە
 ناسەێندراوە، بەفەرمەی بوون، ئەندام بۆ بەربژێر وەک وە،١٩٩٩ لەساڵی و وەربگیرێ ئەندام وەک کە کردوە ئورووپا

 هۆکەەەارە لەو یەکێەەەک. کەەەردۆتەوە ڕەت ئێسەەەتا تەەەا داوایەی ئەو هۆکارێەەەک، چەنەەەد لەبەر یە یەکیەتەەەی ئەو بەاڵم
 و سەەەرکوت و نەتەوەیەەی هەاڵواردنەەی بنەمەەای لەسەەەر واڵتە ئەو دەسەەەاڵتداریی سیسەەتەمی کە ئەوەیە یانە، سەەەرەکی

 و دێمۆکراسەەەی لە رێزنەگەەەرت  و کەەەورد نەتەوەی لەوان یەک یەکەەەان، نەتەوەیی یە کەمەەەایەتی بەەەوونی لە حاشەەەاکردن
 لەو تی ئەندامەەەه پرەنسەەەیپەکانی پێەەەوەرو لەگەڵ دیەەەاردانە ئەو دەڵەەەێ ئورووپەەەا یەکیەتیەەەی. دامەزراوە مرۆڤ مەەەافی

 کەمە کێشەەەەەەەی بە یەکەەەەەەان، مرۆیی  خەەەەەەه بایه هەمەەەەەەوو لە رێەەەەەەز تەەەەەەورکیە دەبەەەەەەێ و نەەەەەەاگونجێ  یەدا یەکیەتەەەەەەی
 تەورکیە دەڵەێ  بەاڵم ڕاشکاوی، بە زۆر نە چەند هەر ئورووپا یەکیەتیی ئەندامانی. بگرێ یەکانیشەوە نەتەوایەتی

 واڵتەانی هەروەهەا. سەەوز قەاڕرەی ەوتەۆتەک واڵتە ئەو بچەووکی بەشەێکی تەنیەا و یە ئاسەیایی واڵتێکەی دا ڕاستی لە
 بە زۆر هەیە، دا موسەڵمانەکان تەورکە و عوسمانی ئیمپڕاتۆریی لەگەڵ یان خوێناوی و تاڵ مێژوویەکی کە ئورووپایی

. ن ناکەه دا یەه تی کیه یه و حەشیمەتە،له میلیون ٧٦ لە زیاتر خاوەنی کە تورکیە وەک موسڵمانی واڵتێکی تیی ئەندامه
 قەاڕڕەیە لەو موسەڵمانان ڕێەژەی زۆربوونی و ئورووپا( دێمۆگرافی) حەشیمەتیی پێکهاتەی گۆڕینی لە انترسی ئەوان

 هەر. هەیە یەکەەان دینی ئەەاژاوە و شەەەڕ و ڕەگەزپەرسەەتی و ڕاسیسەەم وەک نەخەەوازراوی دیەەاردەی زۆر سەەەرهەڵدانی و
 .خستوە گوێ پشت داواکەیان و ناوە تورکیەوە سینگی بە ڕەدیان دەستی هەمیشە بۆیەش

 
 تەورکیە بە ئیمتیازگەلێەک بەوون ناچەار پەنەاخوازان، الفەاوی لەئاسەت یەکەان ئورووپایی دیەارە وا جارەیان ئەم بەاڵم
 دا تورکەکەەان دڵەەی لە ئورووپەەا یەکیەتیەەی تیی ندامەەه ئه بەەۆ تەەورکیە لەمێەەژینەی هیەەوای و ئومێەەد تەەاڕادەیەک و بەەدەن

 واڵتەانی مەاڵی، یارمەتیی بەدانی کە ئەوەیە  قەیرانە ئەو ئاست لە ئورووپا یەکیەتیی ستراتێژی. بکەنەوە زیندوو
 نەەەاوچە لە و بگەەەرن ئاوارەکەەەان هەەەاتنی بە بەر  کەەەه بکەەەا ڕازی تەەەورکیە وەک شەەەەڕلێدراوەکان، نەەەاوچە دراوسەەەێی
 بەەاش تەەورکیەش. بەەکەن یان نیشەەتەجێ دیەەکە، شەەوێنێکی هەر یەەان عێەەڕا ، و سەەووریە لەگەڵ خۆیەەان یەکانی سەەنووری
 ئەاخنراو کامێۆنەکەانی نێو لە و دەریاکان لە ڕۆژێ هەموو یانەی مرۆیی کارەساتە ئەو و کۆچبەران ۆلیشەپ دەزانی،

 بە سەەەرەتا هەربەەۆیەش. هەژانەەدوە یەکەەانی ئورووپایی ویژدانەەی و گشەەتی ڕای بیەەرو چەەۆن دەدەن، ڕوو دا ئەەاوارە لە
 مرۆیەی وێنەی بەێ قەیرانێکی تووشی وپاییئورو واڵتانی دا، کۆچبەران و ئاوارە ڕووی بە خۆی سنوورەکانی کردنەوەی

. دێنەێ  وەدەسەت نەر  بە زۆر ئیمتیەازگەلی ئورووپەادا یەکیەتیەی داخوازەی ئەو بەرانبەر لە دیارە وا ئێستاش و کرد
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 بەەۆ کە دا بروکسەەێل نائاسەەایی دانیشەەتنی لە واڵتە ئەو وەزیرانەەی سەەەرۆک ئۆغلەەو، داود ئەحەەمەد یەدا پێوەنەەدی لەو
 ئەو واژۆکردنەەی لە خەەۆی خۆشەەیی کەیف دەربڕینەەی وێەەڕای کرابەەوو، سەەاز پەناخوازەکەەان و وارەئەەا کێشەەەی چارەسەەەری
 .دانا ”مێژوویی ڕۆژێکی”بە بۆنەیەی ئەو ڕێککەوتنە،

 
 پێەەی بە و کەوتەە  وەخەەۆ تەەورکیە ئەمنییەکەەانی وهێزە پەەۆلیس ڕێککەوتەەنە، ئەو واژۆکردنەەی دوای لە ڕۆژێەەک تەنیەەا

 بەنەدەری لە مرۆڤەکەان قاچەاغچیی ژمەارەیەک لەگەڵ کۆچبەریەان ١٣١١ واڵتە، ئەو ئانەادۆڵی هەواڵنێریی ڕاپۆرتی
 ئەو. یوونەەەان واڵتەەەی ”لێسبووسەەەی“ دوڕگەی ننە بگەیەەەه خۆیەەەان بەەەوون بەتەمەەەا کە کەەەردوون قۆڵبەسەەەت ”ئایواجیەەەک“

 گوشارخستنەسەەر کەارتێکی وەک پەنەاخوازانی و ئەاوارە کێشەەی تەورکیە کە یەیە ڕاسەتی ئەو نیشاندەری کردەوەیەش
 .قۆزتۆتەوە یەکان ئورووپایی لە ئیمتیازگەلێک وەرگرتنی بۆ هەلەی ئەو و هێناوە بەکار ئورووپا یەکیەتیی

 
 ئەو الیەن زۆر و بەەەەوو بەڕەوڕوو مەەەەرۆڤ مەەەەاڤی ڕێکخراوەکەەەەانی بەرینەەەەی دژایەتیەەەەی لەگەڵ ڕێککەوتەەەەنە ئەو دیەەەارە

 ”گۆنتێربورکهەەارد“ دویەەچەولە، فارسەەیی بەشەەی وتەی بە. دا لەقەڵەم مرۆڤ مەەافی لەژێرپێنەەانی بە ڕێککەوتنەیەەان
 ڕاگەیانەدنی“ و ”پەیس موعەامەلەیەکی“ بە ڕێکەوتەنەی ئەو ”پروئەازوڵ“ مەرۆڤ  مافی لە داکۆکی ڕێکخراوی سەرۆکی

 . داناوه ”ئورووپا ئەخالقی وەرشکەستەبوونی
 

 کێشەەەی بەەێ چۆنێەەک هەر بەەڕاوە لێ ئورووپەەا یەکیەتیەەی و نەەیە تێەەدا گومەەانێکی هەەی  ڕێککەوتەەنە ئەو بەکردەوەکرانەەی
 خەەۆی بەرۆکەەی  لەەه بگەەونجێ بەەۆی شەەێوەیەک بەهەر بکەەاو چارەسەەەر تەەورکیە و سەەووریە سەەنوورەکانی لەسەەەر ئاوارەکەەان

 واڵتەانی شەانی سەر دەکەوێتە ئاوارەکان لە زۆرە ڕێژە ئەو تێچووی الیەک لە کە گرینگە زۆر تورکیەش بۆ. داماڵێ
 ویەزا، بەبێ دەتوان  واڵتە ئەو هاونیشمانانی ڕا داهاتوو ساڵی یئۆکتۆبر مانگی لە دیکەش لەالیەکی و ئورووپایی

 پەیوەستە ئورووپادا یەکیەتیی لە تورکیە تیی ئەندامه مەسەلەی  که نیە لەوەدا گومان بەاڵم. بکەن ئورووپا لە روو
 .”دەگرێ هەڵ زۆر ئاو هەویرە ئەو“ گوتەنی کورد و نیە ئاسان هەروا و مەرجەوە و شەرت زۆر بە
 

 ئاوڕیەان بەخێرایەی لێرەدا کە هەن ئورووپادا یەکیەتیی لە تورکیە بوونی بەئەندام بەردەم لە سەرەکی کێشەی رچوا
 .دەدەینەوە لێ
 
  سوڵتان سەردەمی لە حەمیدیە  سوپای دەستی بە یەکان ئەرمەنی ی١٩١٥ ساڵی کۆمەڵی بە کوشتاری کێشەی -١
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 دیەەارە کە ئورووپەەا پارلمەەانی. واڵتەدا لەو ئەرمەنەەی یوێەەکن و میلیەەۆن قڕبەەوونی هەەۆی بە بەەوو کە عەبدولحەمیەەددا
 یەکانیەان ئەرمەنی کوشەتاری یوونان، لەوان یەک ئورووپایی، دیکەی واڵتێکی چەند و نیە کردنی جێ جێبه دەسەاڵتی

 واڵتە، ئەو سەەرۆکی و تەورکیە چەنەد هەر. کەوتەوە گران تورکیە لەسەر ئەوە و ناسیوە( ژینۆساید) کۆمەڵکوژی بە
 یەکانیەان ئەرمەنی ژینۆسەایدی نە بەاڵم دەربڕیەوە، یە کۆمەڵکەوژی لەو خۆیان بەداخبوونی ئەردۆغان، تەیی  جەبرە

 دەوڵەتەەەی کە بەەەێ ڕادەیە ئەو کوژراوەکەەەان ڕێەەەژەی کە وایە باوەڕیەەەان نە و کەەەردوە قەبەەەووڵ نەەەافەرمی و بەفەرمەەەی
 وەک یە مرۆیەەی کارەسەەاتە ئەو تەەورکیە گەرئە لەوەش جەەگە. دەکەن لێوە باسەەی یەکەەان جیهانی مێەەدیا و ئەرمەنسەەتان
 زەرەرە و زیان هەموو قەرەبووی یەکان عوسمانی میراتگری وەک دەبێ ئەوکات بکا، قەبووڵ ژینۆساید و کۆمەڵکوژیی

 قەەەوت ئوروپەەەادا یەکیەتیەەەی و تەەەورکیە دەم لەبەر کێشەەەەیە ئەو حەەەال بەهەر.  بکەەەاتەوە یەکەەەان مەعنەوی و مەەەاددی
 .پرۆسەیەیە ئەو یەکانی سەرەکی رێگرە لە یەکێک بۆتەوەو،

 
 ژێەر لە تەورکیە هێزەکەانی دا١٩٧٤ سەاڵی لە قێبەرێس، دوڕگەی لەسەەر یوونەان گەڵ لە زۆر کێشەیەکی دوای لە -٢

 بە سەەر دەسەەاڵتێکی و کەرد داگیەر دوڕگەیەیەان ئەو بەاکووری و سەەری کەردە هێرشەیان دا”ئاتیال“ عەمەلیاتی ناوی
 واڵتەەی دوو مەەڕی و مشەەت جێەەی بەەۆتە دوڕگەیە، ئەو چارەنووسەەی ئێسەەتا هاتەەا اتەوەکەە لەو. دامەزرانەەد لێ تورکیەیەەان

 چارەنووسەی یەکالبەوونەوەی تەا یوونەان  کەه نەیە لەوەدا شەک. ن”نەاتۆ“ ڕێکخەراوی ئەنەدامی هەردووکیان کە ناوبراو
 .ناکا موافەقەت دا یە یەکیەتی لەو تورکیە بوونی بەئەندام لەگەڵ قێبرێس،

 
 مەدەنەی، و سیاسەی چاالکەانی ڕاودوونەانی و گەرت  و یان زیندانی ئازاری و ئەشکەنجە و مرۆڤ فیما لەژێرپێنانی -٣

 لە داکۆکیکەار ڕێکخراوەکەانی کە بەتەایبەت. تورکیە لەمێژینەکەی ئاواتە لەسەر بەربەست دەبنە کە هۆکارانەن لەو
 هەر. دایە چەاودێری لەژێەر تورکیەیەان دەوڵەتی کردەوەکانی هەموو و چاالک  زۆر ئورووپایی واڵتانی لە مرۆڤ مافی
 ئەاردم”و ”جمهەوورییەت“ ڕۆژنەامەی سەرنووسەەری ”دۆنەدار جان”ناوەکانی  بە تورکیە ڕۆژنامەوانی دوو ماوەیەدا لەو

 لە داوایەەان نەەامەیەک، نووسەەینی بە گیەەراون،! سەەیخوڕی تەەاوانی بە کە ڕۆژنەەامەیە ئەو دەفەەتەری سەەەرۆکی ”گەەووڵ
 تەەورکیە دەوڵەتەەی لەگەڵ مرۆڤ مەەافی کێشەەەی سەەەر لە کە کەەرد ئینگلسەەتان و فەڕانسەەە و ڵمان ئەەه واڵتەەانی رێبەڕانەەی

 لە تەورکیە بەوونی بەئەندام لەسەر دەبێ کاریگەریی مرۆڤ، مافی بە پێوەندیدار کێشەی زۆر و ئەمە. نەکەن سازیش
 .ئورووپادا یەکیەتیی

 
  نەتەوەیە گەورەتری  کە کورد نەتەوەی ێشەیک ترینیشان، مەزن و تورکیە واڵتی نەتەوەکانی لەمێژینەی کێشەی -٤
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 هێنەدێک سەەرەڕای و ماوەتەوە چارەسەرنەکراوی بە هەروا کراوەکەی، تورک بە خەڵکە و تورک پاش لە واڵتە لەو
 دوای لە و نەەەەەی  لەمێەەەەەژینەیەدا کێشەەەەەە ئەم ئەەەەەاڵۆزی قەبەەەەەارەی ئاسەەەەەت لە کە کەەەەەرداری و سیاسەەەەەی هەنگەەەەەاوی

 و زەخەت ژێەر لە وا هەر کوردەکەان هەڵێنەدراونەتەوە، ئەردۆغەانەوە ەپێدانیگەشە و داد پارتی هاتنەسەردەسەاڵتی
 و یەکەەان کوردی هێەەزە بارەگاکەەانی و بەەنکە و کەەورد سیاسەەیی چاالکەەانی سەەەر نەکەەرێتە هێەەرش نەەیە ڕۆژ و گوشەەاردان

 کەورد ەوەینەت بەوونی الیەک لە کە دەبەێ چارەسەر  کێشەیه ئەو کاتێک بێگومان. بەرنەدرێ  تێ ئاور الیەنگرانیان،
 واقەەع ئەرزی سەەەر لە و کەەرداری شەەێوەی بە دیەەکە الیەکەەی لە و بسەەەلمێندرێ دا بنەڕەتەەی قەەانوونی لە واڵتە لەم

 یەکیەان وەک مەافی دا کەلتەوری و ئەابووری و سیاسەی بەشەەکانی هەمەوو لە تورکەکان لەگەڵ هاوشان کورد نەتەوەی
 .هەبێ

 
 خەڵکەەی قەەازانجی  بەەه گشەەتی بە و بەەاکوور کوردسەەتانی قازانجی بەەه ئورووپەەادا یەکیەتیەەی لە تەەورکیە بەئەنەەدامبوونی

 و دەکەرێ ئورووپەایی واڵتەانی مەرجەکەانی کردنەی جێبەجێ بە ناچەار تورکیە دەوڵەتی لەوەی جگە. دەبێ  کوردستان
 و دیەکەوە ئاقەارێکی دەنێەتە  پەێ کوردسەتان باکووری کێشەی و نەتەوەکەمانە سوودی بە بارێکەوە هەموو لە ئەوەش

 واڵتێکەی دراوسەێی دەبێەتە جار یەکەم بۆ دا خۆی تەواویەتی لە کوردستانیش دەنێ، هەنگاو خێرا چارەسەرێکی ەوبەر
 نەتەوەیەکەەی وەک کەەورد، نەتەوەی و کوردسەەتان وەزنەەی و سەەەن  دەتەەوانێ ئەوەش و ئورووپەەا یەکیەتیەەی بە سەەەر
 .بکاتەوە بەرز شووپێ لە زیاتر ئاشتیخواز و ئازادیخواز دا کاته رلەو هه و لێکراو زوڵم

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٦٩  ژماره لە

 
 ٢١١٥ دێسەمبەریی ٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 !بەردەوامیی شەڕ لە باکووری کوردستان و دەرەنجامەکانی

 
 بۆسەەەر وێەەنە کەم هێرشەەێکی داوەتە دەسەەتیان نکوردسەەتا بەەاکووری لە تەەورکیە هێزەکەەانی ڕۆژە ٢١ لە زیەەاتر مەەاوەی

 زۆر برینەدارێکی و کەوژراو کە خسەتوە وەڕێ یەان خوێناوی شەڕێکی و( کاکا پێ) کوردستان کرێکارانی پارتی هێزەکانی
 و بۆتان جزیرەی شارەکانی نێو لە بەتایبەت تێکهەڵچوونانە شەڕو ئەو. کەوتۆتەوە لێ شەڕەکەی الیەنی دوو لەهەر

 وەک کە یەکەەان دەوڵەتی هێەەزە و بەردەوامەە  بەخەسەەتی زۆر( دیەەاربەکر) ئەەامەد بەەاژێری سەەووری وچەینەەا و سەەیلۆپی
 ناوچانەیەەان ئەو هەەاتوون، پێک  وه فڕه باڵەەه و زرێپەەۆش و تانەەک  بەەه سەەەرباز دەهەزار لە زیەەاتر لە دەڵەەێ  بۆخۆیەەان
 دراون، گەمەەەارۆ  کەەەه اوچەەەانەدان و شەەەار لەو pkk هێزەکەەەانی یەکان هەواڵەەەدەری وتەی بە. داوە گەمەەەارۆ بەتەواوی
 لە زیەاتر ئێسەتا هەتەا پێکدادان، شەڕو دووبارەی هەڵگیرسانی بەهۆی. نادا بەکەس هاتوچۆ ئیزنی تورک لەشکری
 شەارو ئەو خەڵکەی. کەردوە دیەکە شەوێنەکانی لە ڕوویەان و بەوون ئاوارە ناوچەکانیان و زێد لە کەس هەزار دووسەد

 بەرەوڕوون، کەەوژران و بۆمبەەاران و شەەەڕ یەکانی مەترسەەی لەگەڵ جەەگەلەوەی ،بەردەوامە تێەەدا شەەەڕیان کە ناوچەەانە
 و کەەەردوون شەەەپرزەی بەتەواوەتەەەی خەەەواردەمەنی، نەبەەەوونی و کارەبەەەا تەزووی بڕانەەەی و زسەەەتان سەەەۆڵەی و سەەەەرما

 .دەژی  نالەباردا زۆر لەبارودۆخێکی
 

 ڕێکخەەراوە و حیەەزب زۆری هەرە ربەیزۆ بەتەەایبەتی و بەگشەەتی کەەورد نەتەوەی ناخۆشەەبوونی پێ سەەەرەڕای کە ئەوە
 لە نەوێ دەورێکەی دیسەان بەۆچی تەورکیە، دەرەوەی و نێوخۆ خوازەکانی ئاشتی ڕێکخراوە و یەکان کوردستانی یە سیاسی
 کەەردۆتەوە، پێ  دەسەەتی دا کوردسەەتان کرێکەەارانی پەەارتی هێزەکەەانی و تەەورکیە دەوڵەتەەی نێەەوان لە دادان پێەەک شەەەڕو

 نێوخەۆی یەکانی سیاسەی ڕووداوە ڕەوتەی. دەگەرێەتەوە ناوچەیی و نێوخۆیی هۆکاری زۆر ۆب اڵمەکەی وه کە پرسیارێکە
 دووسەەاڵی یەک لەمەەاوەی دیەەارە، پێەەوە بەتەواوی نەەاوچەی ئاڵوگۆرەکەەانی کەەاریگەریی گومەەان بێ دیەەارە کە تەەورکیە

 .شکاوەتەوە یەداتورک لەنێوخۆی کوردەکان زیانی بە یان قازانج، بە جاران زۆر و بووە خێرا زۆر ڕابردوودا،
 

 کە سەارد، شەەڕی هاتنی کۆتایی و جاران سۆڤیەتی یەکیەتیی هێنانی هەرەس دوای ئاڵوگۆڕەکانی  که نیە لەوەدا شک
 سەەەرهەڵدانی و الیەک لە دانەەا نەەاوچەکە و جیهەەانی ئاسەەتی لە تەەورکیە واڵتەەی پەەێگەی جەەێگەو لەسەەەر کەەاردانەوەی

 و توانەەەدنەوە سیاسەەەەتی پێهێنەەەانی شکسەەەت لە سەەەەرەکیی ڕۆڵەەەی کە  وه”کاکەەەا پەەەێ“ الیەن لە  چەکدارانەەەه خەبەەەاتی
 بە ناچەەەار تەەەورکیەی یەکەکەەەانی لەدوای یەک دەوڵەتە دیەەەکە، لەالیەکەەەی هەبەەەوو کەەەورد نەتەوەی ئاسەەەێمیلەکردنی
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 تەەا بەسەەتێنی لە توانیەەان یەکەەانیش کوردی حیەەزبە هەروەهەەا. کەەرد واڵتەدا لەو کەەورد کێشەەەی لەبەرانەەبەر پاشەکشەەە
 ڕابەەردوودا، سەەاڵی ٢١ لە کەمتەەر مەەاوەی لە بەتەەایبەت واڵتەدا، ئەو سیاسەەیی فەزای لە ێکهەەاتووپ لەبەەاری ڕادەیەک
 و دەرێ بێنەنە تێرۆڕیزم بەناو کێشەی واتە تورکیە، دڵخوازی قەوارەی لە کورد نەتەوەی کێشەی و وەربگرن کەڵک
 .وەبینرێ بۆ سیاسیی رێگەچارەی دەبێ کە سیاسی کێشەیەکی بە بیکەن

 
 تێکهەڵچوون و شەڕ ئەوەی لەگەڵ گەشەپێدان، و داد حیزبی هاتنەسەرکاری پاش لە تایبەت بە و یەدا لەوپێوەندی

 هەنگەاوگەلێکی بەوو، بەردەوام پچەر، پچەر بەشێوەی و ماوە ماوە تورکیەدا دەوڵەتی و کاکا پێ هێزەکانی نێوان لە
 بەاڵم.  وه هەڵێنرانەەه یەکەەان بارگرژی و شەەەڕ بە هێنەەان کۆتایی و کەەورد کێشەەەی چارەسەەەری بەەۆ سەەەرەتایی نەەد رچه هه
 نە و بوون دا کوردستان باکووری و کورد نەتەوەی لەمێژینەی کێشەی گەورەیی لەئاست نە هەنگاوانە، ئەو  وه داخه به

 بەوحەاڵەش. بەوو دیەار پێەوە کێشەەکە چارەسەەری بەۆ دەسەەاڵتدارانی نیازپەاکیی و جیددی و واقعیانە هەڵوێستێکی
 نەتەوەی بەوونی لە حاشەا ڕابەردوو سەەدەی وەک نەاکرێ کە بەوە باوەرهێنەان و کەمەاڵیزم  له  وه وتنه دوورکه نەفسی
 رێکخەەەراوە و حیەەەزب تەەەورکیەدا، سیاسەەەیی گۆرەپەەەانی لە ی وه ئەەەه هەەەۆی  بەەەووه  کەەەه بەەەوو، وتێک سەەەکه ده بکەەەرێ کەەەورد
 سەەرکەوتنێکی خەۆی  مەه ئه.  بە بەشەدار دا یەکان سیاسی یە یاری لە ر کاریگه یاریکەرێکی وەک کوردیش یەکانی سیاسی

 .ئەژمار دەهاتە دا کوردستان لە بەشە لەو کورد گەلی بۆ مێژوویی زۆر
 

 بە قۆنەاغ چارەسەەری بەۆ یەکان سیاسەی هەنگەاوە و دا٢١١٣ سەاڵی لە تەورکیە دەوڵەتەی و کاکەا پەی ئاگربەسی دوای
 لە گشەەەتی بە و کوردسەەەتان اکووریبەەە لە کەم نەزۆر یەکی گەشەەەبینی و هیەەەوا دیتمەەەان هەروەک کە، له سەەەه مه قۆنەەەاغی
 لە( هەدەپە) گەالن دێمەەەەۆکراتی پەەەەارتی کەی دیتراوه نەەەەه سەەەەەرکەوتنە پەەەەاش بەتەەەەایبەت. بەەەەوو پەیەەەەدا نەەەەاوچەدا

 دەی لەسەەدا بەربەسەتی ڕانەدنی تێپه و ڕابەردوودا هاری بەه لە واڵتە ئەو پاڕلەمانی یەکەمی دەوری هەڵبژاردنەکانی
 دەکەەرا، چەەاوەڕوان دا، لەپاڕلەمەەان پەەارتە ئەو( پارلمەەان کورسەەیی٨١) یبەهێەەز حەەوزووری و%( ١٣)دەنگەکەەان کەەۆی

 لەو پاڕلەمەانی ەەە  سیاسی خەباتی لە نوێ الپەڕەیەکی و بیۆزنەوە ئەوهەلە کوردەکان هەروەها و تورکیە دەوڵەتی
 بەرەو وردکە دۆزی و بێنەێ کەورد و   تەورک سەاڵەی سەی شەەڕی بە کۆتەایی توانی دەی کە وتێک ڕه. دەنەوە هەڵ واڵتەدا

 خەۆی دوای بە وە دەکرایەه لەێ بیەری کە لەوەی هومێەدتر جێەی زۆر داهاتوویەکی بوو ڕەن  کە بەرێ دیکە رێرەوێکی
 .بێنێ

 
  دەسەاڵت بەتەنیا ڕابردوو ی دەوره دوو وەک ناتوانێ دەسەاڵتدار پارتی کە دەرکەوت هەڵبژاردنەکان دوای
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 گەالن، دێمەەۆکڕاتیکی پەەارتی لەوان یەک دیەەکە، الیەنەکەەانی لە هاوبەنەەدیی داوای هەربەەۆیەش بگەەرێ، بەدەسەەتەوە
 هەدەپە دا کاتێەەک لە کە بەەاوەڕەن ئەو سەەەر لە ڕایەەان خاوەن لە زۆر. بێن  پێەەک کەەابینە بەیەکەوە کە کەەرد هەدەپە

 ئەو و کەورد نەتەوەی و خەۆی مێەژووی لە جەار یەکەم بەۆ ”گەشەپێدان و داد پاڕتی” لەگەڵ بەهاوبەندی توانی دەی
 چەشەەەنە بەم و یەوە دزی دەرفەتە لەو خەەەۆی بەەەێ، بەشەەەدار دا هەەەاوبەش کەەەابینەی و دەوڵەت پێکهێنەەەانی لە دا،واڵتە

  لە هەدەپە نەکردنی بەشداری لەپاش و بەینەدا لەو ئەوەی. چوو کوردستان باکووری کیس لە باش هەلێکی
 .بوو ئەردۆغان پارتەکەی هەر بوو، یەکە یاری براوەی دا ئەردۆغان پارتەکەی لەگەڵ هاوبەندی

 
 دا، پارڵەمەەەەان دووهەمەەەەی وری ده و یەکەم دەوری هەڵبژاردنەەەەی نێەەەەوان مەەەەانگی دوو لە کەمتەەەەر کەەەەورتی مەەەەاوەی لە

 شەاری لە  خۆکوژی تەقینەوەیەکی لە. بوون نەگونجاو یەکان چاوەڕوانی لەگەڵ بەتەواوی کە دا ڕوویان رووداوگەلێک
 برینەدار کەس سەەد لە زیەاتر و کوژران کەس ٣٢ دا(پووشپەر ی29) ڕابردوو ژووئیەی ی٢١ لە سوورووچ کوردنشینی

 و کوشەت کردەوەیەدا لەو هەبوون دەست تاوانی بە پۆلیسیان دوو کاکا، پێ هێزەکانی ڕووداوە ئەو بەدوای دوا. بوون
 کاکەەا پێ هێزەکەەانی و تەەورکیە دەوڵەتەەی نێەەوان سەەی ئاگربه جەەۆرە بەم. گەەرت وەئەسەەتۆ کردەوەیەیەەان ئەو دانی ئەنجەەام
 بۆتەان جەزیەرەی شەاری شەەڕەکانی. کەردەوە پێ دەستی الدا دوو هەر نێوان لە شەڕ دیکەی دەورێکی و پێهات کوتایی

 بەەەوون، برینەەەدار دیەەەکەش کەسەەەی دەیەەەان و کەەەوژراون کەس ٤١ نیەەەزیکەی دا ئاکەەەامی لە کە ڕابەەەردوودا سەەەێپتامبری لە
 .کرد الواز ەتەواویب دانوستاندنەکان پێکردنەوەی دەست و شەڕ ڕاگرتنی بۆ هومێدەکانی

 
 سەرانسەەەری لە هەدەپە و کاکەەا پێ الیەنگرانەەی و ئەنەەدامان بۆسەەەر تەەورکیە کانی ئەمنییەەه هێەەزە بەربەەاڵوی هێرشەەی
 خۆکەوژی تەقیەنەوەی گیەراون، کەس ٥٩١ ئۆغلەو داود ئەحەمەد وتەی بە کە  وه ه(گەاڵوێژ) ڕابردوو ئووتی لە تورکیە

 برینەەداری ٢١١ کەەوژراو ١١١ نیەەزیکەی کە دا(ڕەزبەر ی١٨) ئۆکتەەۆبر ی١١ ەل ئانکەەارا شەەاری لە هەدەپە پێەەوانی ڕێ لە
 و داد پەارتی سەەر کەردە وێنەی بەێ هێرشەی و یەکەان دەوڵەتی هێەزە پەاڵ خستە ڕووداوەی ئەو هەدەپە و کەوتەوە لێ

 لە مەانپارلە دووهەمەی دەوری هەڵبژاردنەی لە بەر دیەکە ڕووداوی زۆر و ئەردۆغەان  واتەه ڕێەبەرەکەی و گەشەپێدان
 سەرانسەری و کوردستان باکووری گوندەکانی و شار لە بەتایبەت هێزیان بااڵنسی دا(خەزەڵوەر ی١١) نۆڤامبر یەکی

 دەنگێکەی کەۆکردنەوەی بە تەوانی هەڵبەژاردنەدا لەو حیەزبە ئەو. گەۆڕی حیەزبەکەی و ئەدۆغەان قازانجی بە تورکیە
 کەابینە پێکهێنەانی بەۆ دەنگەکەان پێویسەتی زۆریەنەی دیەکە الیەنەی و حیزب بە بوون حەوجێ بێ بە و بەتەنیا ڕەها

 هەڵبژاردنەکانی پێش کە دا کوردستان باکووری نێو لە خۆی پێشووی پێگەی و جێگە توانی هەروەها. بکا دەستەبەر
 خۆپێشەاندانەکانی سەەرکوتی و ڕۆژئەاوا لە کۆبەانی شەەڕەکانی لەگەڵ پێوەندی لە خەڵکەکەی هەستی یەکەم دەوری
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 ٨١ کەەرا بەەاس هەروەک کە هەدەپە دا لەبەرانەەبەریش. بکەەاتەوە تەرمەەیم زۆر ڕادەیەکەەی تەەا کردبەەوو، ینەەداربر ئەەامەد
 ئەمجارەیەەان هێنەەابوو، وەدەسەەت دا هەڵبژاردنەکەەان یەکەمەەی دەوری لە دەنگەکەەانی ی% ١٣ و پاڕلەمەەانی کورسەەیی
 .دابەزی  یکورس ٥٩ بۆ یەکانی کورسی بەداخەوە بەاڵم ببڕێ،% ١١ بەربەستی توانی هەرچەند

 
 کە بگەەوترێ ئەگەر ئێسەەتا، هەتەەا دا پاڕلەمەەان یەکەمەەی دەوری هەڵبژاردنەەی دوای ڕووداوەکەەانی لەگەڵ پێوەنەەدی لە

 بە و پەارتەکەی و ئەردۆغەان بە نەدەن بیەانوو و بکەن عەمەل باشتر توانی دەیان کوردستان بەشەی ئەم کوردەکانی
 ئەو. ئەاژاوەن و شەەڕ نگری الیه زۆرتر و کوردن لەی سه مه انەیی ئاشتی چارەسەری دژی الیەنانەی و کەس ئەو گشتی
 و گۆڤەار و زمەان ئەازادیی لەگەڵ پێوەندی لە گەشەپێدان و داد پارتی کە یانە ڕووکەشی و سەرەتایی کردەوە و کار

 بەرخەەۆدانی و خەبەەات و خەەوێ  بەرهەمەەی لەالیەک کردوونەەی، دا کەەوردی بەزمەەانی تەلەویزیەەۆنی کانەەاڵی کەەردنەوەی
 بەەۆ زۆرتەر و هەبەووە دەرەکیەی مەسەرەفی دیەکەش لەالیەکەەی رێەزە، جێەی کە کاکەان پێ و کوردەکەان سەاڵەی ەنەدی چ

 یەیە دێمۆکڕاسەی بەنەاو ئەو بەچەاودادانەوەی و کەردنەوە زە  و ئورووپەایی واڵتەانی هەڵخەڵەتاندنی و چەواشەکردن
 .دەچێ دێمۆکڕاسی وەک ڕواڵەتەکەی هەر دا لەڕاستی و هەیە پێی باوەریان خۆیان بۆ کە
 

 پەارتەکەی و ئەردۆغەان لەگەڵ هاوبەشەی بە توانی دەیەان( هەدەپە) پارتەکەیەان تایبەتی بە کوردەکان کە ئەوەش
 یەکەی ڕاسەتی نەیە، و نەبەووه دا خەایەن کورت لە گرفتەکەان و کێشە چارەسەری بەمانای بێن ، پێک کابینە و دەوڵەت
 ق نەاغی بەۆ دەهەاتەوە ڕا شەا  غی قۆنەا لە کەورد نەتەوەی یەکانی ازادیئ و ماف دەستەبەرکردنی بۆ خەبات ئەوەیە،

 لەوە خەاپووربوونی و مەاڵوێرانی و گیەانی زیانی هەم خەبات لە چەشنە ئەو یەوە بەدڵنیایی. دەوڵەت و پاڕلەمانی
 و کەی  و ڕ  هەم دڵتەزێەنە، و بەژان دیەاردەیەکی خۆیدا لە خۆی کە نەدەکەوتەوە، لێ کوردستانی باکووری زیاتری
 کە بەنەر  دەسەکەوتی زۆر بەۆ دەبوو ڕێخۆشکەر و دەبرد بوونەوە هێوەر بەرەو تورکیەی پێکهاتەکانی نێوان تووڕەیی
 نەتەوەی لەوان یەک و الیەنەکەەان دەبەەوو دەسەەتکەوتنیان بەەۆ یەەان نەکەون، دەسەەت دا تونەەدوتیژی مەیەەدانی لە ڕەنەەگە
 .بکێش  زۆرتر لەوە کوێرەوەریی کورد

 
 تەەورکیە کە ئەوەیە بەردەوامە، شەەێوە تونەەدتری  بە ئێسەەتا و دەرکەوتەەوە مەەانگەدا چەنەەد لەو ەوەیئ حەەاڵەش بەو

 سەەر کەاتە دەیان هێرشانەی ئەو دیکەش لەالیەکی و! دەیکا داعش لەگەڵ کە شەڕەی ئەو ناو بە بەتەمایە لەالیەک
 لە دەکەەرێ، دا کوردسەەتان ریبەەاکوو گونەەدەکانی شەەارو تەەاوانی بێ خەڵکەەی لە کوشەەتارەی ئەو و کاکەەا پێ هێزەکەەانی
 و داعش دیاردەی لە وەرگرت  کەڵک تورکیە ئامانجی. بخاتەوە وەسەریەک دا تێرۆڕیزم لەگەڵ شەڕ بەناو چوارچێوەی
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 پێوەندی لە ڕابردوودا سااڵنی لە ئەوەی بەینەدا لەو دەیەوێ یەو سەرەتانەوه بەو جیهانی ی کۆمەڵگه بوونی سەرقاڵ
 دەزانەێ بەاش تەورکیە جەگەلەوەش،. بکەا بەجێەی جێ ئێسەتا نەکەراوە، بۆی  دا کوردەکان جوواڵنەوەی سەرکوتی لەگەڵ

 ئەو بەرە ئەوان بەکۆمەڵی کۆچی و ئاوارەکان قەیرانی بەدەست ئورووپایی واڵتانی بەتایبەت و جیهانی ی کۆمەڵگه
 و وەرگەرێ قەیەرانە ولە کەڵەک چەۆن و هەبەێ ڕۆڵێکی چ دەتوانێ کە دەزانێ ئەوەش هەروەها. بەرەوڕوویە واڵتانە
 .بکا مسۆگەر بەینەدا لەو سیاسی و ئابووری ئیمتیازگەلێکی چ و  ئورووپایی واڵتانی سەر بخاتە گوشار

 
 لە و تورکیە نێوخۆی لە ئەردۆغان، گەشەپێدانی و داد حیزبی و تورکیە ئامانجەکانی و ئیستراتێژی و خەون دیارە

 ڕێەەەەبەرەکەی حیەەەەزبەو ئەو و یەکانە عوسەەەەمانی ئیمپراتەەەەۆری یدەسەەەەەاڵت و هێەەەەز بەەەەۆ گەڕانەوە بێگومەەەەان نەەەەاوچەدا
  دەسەەەاڵتداری لە  شەەێوەیه ئەو ئێسەەتادا تەەورکیەی چوارچێەەوەی لە نەبەەێ هەر ئەگەر دەیەەانەوێ کە شەەاردۆتەوە نەیان

 .دابمەزرێننەوە
 

 لەوبەشە ردکو جوواڵنەوەی تەیارە، و تۆ  و تانک و لەشکری هێرشی بە بتوان  دەوڵەتەکەی و ئەردۆغان کە ئەوە
 پێەەوە خەونەەی تۆتالیتێرەکەەان ڕێەەژیمە هەر کە نەزۆکە بیرۆکەیەکەەی بەەکەن، سەەەرکوتی و دابمەەرکێن  کوردسەەتان لە

 سەەرکوت توانەای هەبوو، سەری پڕژانه دەرەکیی و نێوخۆیی کێشەی ئێستا لە کەمتر زۆر کە ئەوکات تورکیە. دەبین 
 چەەەۆن بەرەوڕوویە، دەرەکەەەی و نێوخەەەۆیی کێشەەەەی زۆر ەڵلەگ کە ئێسەەەتا نەبەەەوو، جەەەوواڵنەوەیەی ئەو دامرکانەەەدنی و

 لە بەشەە لەو کەورد نەتەوەی ئەازادیخوازانەی حەرەکەتەی بە بەر ، زینەدان و سەەرکوت و هێرش و شەڕ بە دەتوانێ
 .بگرێ دا کوردستان

 
 بەۆ  یەکان ەکیدەر و ناوچەیی هێزە نێوان یەکانی ناکۆکی لە بتوانێ ڕەنگە دا خایەن لەکورت گەشەپێدان، و داد پارتی

 هێزەکەانی و کورد هەم بەاڵم وەرگرێ، کەڵک گشتی بە کورد نەتەوەی لەگەڵ پێوەندی لە ئامانجەکانی  به یشت  گه
 واڵتەدا ئەو پارلمەەەانیی و نێوخەەەۆیی سیاسەەەەتی مەیەەەدانی لە چ و دا چیاکەەەان و شەەەا  گۆڕەپەەەانی لە چ تەەەورکیە، لە

 نەاوچەی لە نەتەوەیەک وەک کەورد هەم نەاکەن، باشەاری کەیلەشەکرە و دەوڵەت و پەارتە ئەو کە بەهێزن ئەوەندە
 هەیە حاشەاهەڵنەگری و ئەکتیە  ڕۆڵی ئەوەندە کردەوەدا بە نیزامیی و سیاسی کایەی لە و دا  نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی

 .ڕاکێشێ بۆ ملی دا کۆتایی لە و بکات بۆ حیسابی دەبێ، ناچار تورکیە کە
 

  کێشەی وەک یەکان، ناوچەیی گیروگرفتە و کێشە چارەسەری چارەی گەڕێ خستوە دەری هاوچەر  مێژووی هەروەک
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 دەتەەوانێ کەی هەتەەا تەەورکیە نەەیە  نەتەوەکەمەەان بەەوونی لە نکەەوولی و لەشکرکێشەەی و شەەەڕ نەتەوەکەمەەان، ڕەوای
 و مەەەاف لە واز کوردسەەتان بەەاکووری لە کەەەورد نە دڵنیەەایی بە بەەدا؟ م ڵەەەه قه له تێەەڕۆر بە کەەورد نەتەوەی باتی خەەه
 بە بەەاوەر زیەەاتر لەوە جیهەەانی کۆمەڵگەەای نە و، بێنەەێ دا چەەۆک بە کەەورد دەتەەوانی تەەورکیە نە دێنەەێ، یەکەەانی ادیئاز

 پێکەوەژیەان و ئاشەتی رێگای رێگا، ژیرانەتری  کەوابوو. کا ده کوردستان داگیرکەرەکانی ڕێژیمە یەکانی چەواشەکاری
 .تانەیەڕەگەزپەرس دەمارگرژیی و تیژی و توند و شەڕ لە خۆبواردن و
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٧١  ژماره لە
 

 ٢١١٥ دێسەمبەریی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
 
  

 ٥١٠٦بابەتەکانی ساڵی 
 

 

 
 

 !یەکانی نێوان کۆماری ئیسالمی و عەڕەبستانی سعوودی گرژی
 

 شەیعەی نەارازیی ڕووحەانیی ”النمەر بەاقر نمەر“ شەێخ سەعوودی تانیعەڕەبسە( ژانویە ی٢) بەفرانبار ی١٢ شەممە ڕۆژی
 نارەزایەتی ناوبراو لەسێدارەدرانی. دا سێدارە لە تێرۆڕیستی کردەوەی دانی ئەنجام بەتاوانی دیکە کەسی ٤٦ وێرای

 نیپێوەنەەدەکا و دەسەەت کە بەجۆرێەەک کەوتەوە، لەەێ دا ئێەەران لە بەتەەایبەت شەەیعەکان نێەەو لە زۆری تەەووڕەیی و ڕ  و
 لە یەدا پێوەنەدی هەرلەو. بەردا تەێ ئاگریەان و تاران لە واڵتە ئەو باڵوێزخانەی سەر کردە هێرشیان ئێران ڕێژیمی
 و پاسەداران سەپای و خەامەنەیی عەلەی. عەڕەبسەتان ریی کۆنسوولگه ی خانه باڵه سەر کرایە هێرش مەشهەدیش شاری

 ئەو زۆر، گوڕەشەیەکی و هەڕەشە وێڕای و دوان بستان ڕهعە دژی بە بەتوندی رێژیم دەمڕاستەکانی زۆربەی بەکورتی
 هاتنە شیعەکان لوبنانیش، و عێڕا  و سووریە و بەحرەی  وەک دیکە واڵتانی لە دیارە. کرد مەحکووم یان کردەوەیه
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 تەواوکردنەەی لەپەەاش ١٩٨١ سەەاڵی نەەاوبراو میەەدیاکان، وتەی بە. کەەرد حکووم مەەه ناوبراویەەان لەسەەێدارەدانی و دەنەە 
 لە ڕووی یەکەان ئایینی خوێنەدنە لە بەوون بەردەوام بەۆ پاشەان کەردوەو قۆمی شاری سەردانی و ئێران چۆتە دن،خوێن

 .وتارخوێ  و نوێژ پێش بۆتە و واڵتەکەی گەڕاوەتەوە دواتر و کردوە سووریە
 

 لە بەشەەێک و ڕووحەەانی حەسەەەن لەالیەن تەەاران لە عەڕەبسەەتان باڵوێزخەەانەی ئەەاگرتێبەردانی و هێەەرش هەرچەنەەد
 کەردوە، قۆڵبەسەت کەسێکیشیان ٥١ دەڵێ  بۆخۆیان وەک تەنانەت و کرا مەحکووم  وه دەوڵەته لە نیزیک بەرپرسانی
 خەۆی یەکانی پێوەنەدی هەمەوو هەنگەاودا یەکەم لە عەڕەبسەتان و نەمەایەوە وەاڵم بەێ یە درێژی دەست ئەو بەوحاڵەش

 واڵتە ئەو خەەاکی کە ئێرانەەی بەرپرسەەانی و بەەاڵوێز بە دا دەرفەت ژمێری کەەات٤٨ پچرانەەدو  ئیسەەالمی کۆمەەاری لەگەڵ
 سەەەر بەەۆ هێەەرش عەرەبسەەتانیش هاوپەیمانەکەەانی و دۆسەەت زۆربەی و عەڕەبەەی واڵتەەانی یەکیەتیەەی. بەەێڵ   جێ بەەه

 لەگەڵ خۆیان یەکانی سیاسی یە پێوەندی سوودانیش و بەحرەی  واڵتانی و کرد مەحکووم واڵتەیان ئەو باڵوێزخانەی
 لەو. دابەزانەەد ئیسەەالمی کۆمەەاری لەگەڵ یەکانی پێوەنەەدی ئاسەەتی یەکگرتووەکەەانیش ئەمیرنشەەینە و پچرانەەد تەەاران
 و نەی  واڵتەدا دوو ئەو یەکەانی گرژی بوونەوەی قووڵ لەگەڵ گەیاندوە ڕایان ئورووپاش یەکیەتیی و مریکا ئه بەینەدا

 .بکرێنەوە ئاسایی یەکانیان پێوەندی خوازیارن
 

 لەمەوبەر ساڵ سێ نیزیکەی کە میر نه شێخ لەسێدارەدرانی دەرئەنجامەکانی و ڕووداوەکان ڕەوتی  که نیە لەوەدا شک
 باڵوێزخەانەی سەەر بەۆ هێەرش هەروەهەا گیەرا، برینەداری بە  دا سەعوودی پۆلیسی هێزەکانی لەچن  ڕاکردن لەکاتی

 و واڵتە ئەو و ئیسەالمی کۆمەاری لەمێژینەکەانی یە گەرژی ئاسەتی بەرزبوونەوەی لەسەر زۆری کاریگەریی عەڕەبستان،
 دژایەتەی و بەرکەێ کی پێکهێنەانی لە نەوێ قۆنەاغێکی سەرەتای دەتوانێ و دەبێ یەکانیان سیاسی یە پێوەندی پچرانی

 شەەڕە و کێشەە لە حکەوومەت هەردوو ڕابەردوودا ساڵی چەند لەماوەی کە بەتایبەت. بێ یە ناوچەیی زلهێزە دوو ئەو
 دژایەتەی ڕژدی بە زۆر و بەوون چەاالک جیاوازدا بەتەواوی بەرەی دوو لە وریەسو و عێرا  و یەمەن یەکانی نێوخۆیی
 . کردوه یەکتریان

 
 ئەاڵۆز حکەوومەتە دوو ئەو یەکانی پێوەنەدی ئێستا، تا یەوە ئیسالمی کۆماری رێژیمی هاتنەسەرکاری لەسەرەتای هەر

 شەەۆرش نەەاردنەدەرەوەی دروشەەمی وەیبەرزکەەردنە بە ئیسەەالمی کۆمەەاری. بەەووە بەربەرەکەەانی و بەرکەەێ کێ بە تەەێکەڵ و
 کێشەە لە تێوەردان دەسەت و ئاژاوەنەانەوە سیاسەەتی لەسەەر دا نیشەانی لەسەرەتاوە هەر دا ڕاستی لە( صدورانیالب)

 .ناسڵەمێتەوە کردەوەیەک لەهی  مەبەستەکانی بە گەیشت  بۆ تەنانەت و مکوڕە ناوچە واڵتانی یەکانی نێوخۆیی
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 واڵتەانی نێەو لە کە یە سیاسەی و ئەابووری و دینەی پەێگە و جەێگە ئەو بەپێەی سعوودی عەڕەبستانی دا لەبەرانبەریش
 و نەیەەەار وەک و بەەەووە بەردەوام ئێەەەران ئیسەەەالمیی کۆمەەەاری کردنی بەربەرەکەەەانی لە هەیەتەەەی،  دا موسەەەڵمان و عەڕەب

 کۆماری ئەوکاتی ێبەریڕ لەسەرپێداگریی کە دا عێرا  و ئێران نێوان لەشەری. حکوومەتە ئەو تیە ڕوانیویه ڕەقیبێک
 دواتەەەر بەاڵم ڕاگەیانەەەد، خەەەۆی بێالیەنیەەی لەسەەەەرەتادا عەڕەبسەەەتان هەرچەنەەەد ، کێشەەا درێەەەژەی سەەەاڵ٨ ئیسەەالمیی
 دیەکە ڕووداوی چەند و عەڕەبستان هەڵوێستەی ئەو. دا واڵتەی ئەو زۆری یەکی یارمەتی کردو عێرا  لە پشتیوانیی

 بەتەواوی دا،١٣٦٦ سەەەەاڵی لە ”موشەەەەریکی  لە بەرائەت ”یرێوڕەسەەەەم لە ئێرانەەەەی حەەەەاجیی سەەەەەدان کەەەەوژرانی وەک
 .برد گرژی بەرەو واڵتەی دوو ئەو یەکانی پێوەندی

 
 دا خەەەەاتەمی و رەفسەەەەەنجانی کۆماریی سەەەەەرۆک سەەەەەردەمی لە و سەەەەاڵە٨ شەەەەەڕی هەەەەاتنی کۆتایی دوای لە هەرچەنەەەەد
 و ڕابەەردوودا سەەاڵی ١١ مەەاوەی ەل بەاڵم ڕۆیشەەت ، هێوربەەوونەوە بەرەو تەەاڕادەیەک حکەەوومەت دوو یەکانی پێوەنەەدی
 پێشەوو لە تەر بەری  و تەر زە  یەانە گرژی ئەو سەووریە، و یەمەن و عێڕا  پێکدادانەکانی و شەر دوای لە بەتایبەت

 بوو دیسان کە ڕابردوودا مانگی چەند لە کەعبە زیارەتی کاتی لە حاجی سەدان کوژرانی دیارە. دایەوە هەڵ  سەریان
 کەس میلیۆن ٢ لە زیاتر دراوی سازمان بەشداریی و  لەالیەک ئیسالمی کۆماری رێبەرانی نیبەری نارەزایەتیی بەهۆی

 لەالیەکی ەە دا عەرەبستان جیرانەتی لە ەە نەجەف کەربەاڵو شارەکانی لە حوسێنی ئەربەعینی لە ئێرانی زیارەتکاری
  دا ئیسەەالم جیهەەانی لە سەەوننە وشەەێعە جەمسەەەری دوو نەەوێنەرانی وەک واڵتەی دوو ئەو کێشەەەی بڵێەەی  دەکەەرێ دیەەکە،

 .پێشوو لە هەستیارتر ئاستێکی گەیاندە
 

 و دژایەتەی کەاریگەریی تەواو دیەارە بەڕوونەی کە سەعوودی، عەڕەبستانی لە شیعەکانیش شێخەی ئەو لەسێدارەدرانی
 واڵتە ئەو و ئیسەالمی کۆمەاری یەکانی پێوەنەدی ئەگەر ڕەنەگە و دیەارە پێوە حکوومەتەی دوو ئەو تیی دوژمنایه و ڕ 

 کە ناسەالمەیە یە پێوەنەدی ئەو درێەژەی نەدرابەا، سێدارەش لە هەر ناوبراو دا لەجێ بووبان، گرژ کەمتر تاڕادەیەک
 لە سەعوودی عەڕەبسەتانی و ئیسەالمی کۆمەاری حکەوومەتی هەردوو. هەیەانە بەیەکەوە یە ئیسەالمی حکوومەتە دوو ئەو

 دوور بە و یەکان شەەرعی  حوکمەه داسەەپاندنی بە و داپلۆسەێنەرن و سەەرکوتکەر رێژیمی دوو دا، واڵتەکەیان نێوخۆی
 حکەوومەت هەردوو. دەکەن پێشەێل شەێوە تونەدتری  بە مەرۆڤ مەافی سەردەم، پەسندکراوەکانی  قانوونه و عورف لە

 ڕێکخەەەراوی مرۆڤەەەی مەەەافی کۆمیسەەەیۆنی بەتەەەایبەت مەەەرۆڤ مەەەافی پەەەارێزەری رێکخراوەکەەەانی لەالیەن جەەەار بەدەیەەەان
 سەەەرووی لە ناویەەان و کەەراون حکووم مەەه یان زینەەدانی لەڕادەبەدەری لەسەەێدارەدانی بەهەەۆی  وه کگرتووەکانەەهنەتەوەیە

 زینەدانی ٤٧ دا ڕۆژێەک لە سەعوودی عەڕەبسەتانی ئەگەر. دەبەن بەڕێوە لەسێدارەدان سزای کە رێژیمانەیە ئەو لیستی
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 لە گەورەتەری لەوە زۆر نمەوونەی یان ده بە میئیسال کۆماری دەدا، لەسێدارە  تێرۆڕیستی کردەوەی بەتاوانی سیاسی
 هەربۆیەشە. کارنامەدایە لە کورد شۆرشگێرانی و الوان بەتایبەتی و بەگشتی ئێران خەڵکی لەسێدارەدانی و کوشتار

 لە بۆ رێژیم بوونی بەدا  ک وه دەکرێ ،"باقرالنمر نمر" شێخ بۆ رێژیم دەمڕاستەکانی و خامەنەیی قوڕپێوانەی ئەو
 دیەاردەی لەگەڵ دژایەتەی نەک بکەرێ، سەەیر ئیسەالمی کۆماری الیەنگرانی و هەڵسووراوەکان لە یەکێک ونیچو کیس

 .لەسێدارەدان و کوشت 
 

 دا لەگەۆرێ …و سەووریە و عێەڕا  و یەمەن وەک واڵتەانی یەکەانی نائارامی و شەر و کێشە هەتا  که نیە لەوەدا شک
 و ئیسەەالمی کۆمەەاری وەک یەکەەانی ناوچەیی زلهێەەزە نێەەوان لە رگەورەتەە شەەەڕی سەەەرهەڵدانی مەترسەەیی لەالیەک بەە ،

 نێەەەەوان یەکەەەەانی مەزهەبی کێشەەەەە لەبەرچەەەەاوگرتنی بە دیەەەەکەش لەالیەکەەەەی و لەئەەەەارادایە دا سەەەەعوودی عەڕەبسەەەەتانی
 و شەەەەڕ ئەگەری میر نەەەه شەەەێخ لەسەەەێدارەدانی پەەەاش بەتەەەایبەت سەەەوننە، و شەەەیعە بی زهەەەه مه دوو شەەەوێنکەوتووانی

 دوور زۆر لەوەش جەگە. هەیە دا گۆڕێ له دەژی  بەیەکەوە سوننەکان و شیعە کە واڵتانەدا و چەناو لەو تێکهەڵچوون
 غەیەری ئەازادیخوازانی و سەوننەکان هەڵسەووراوە لە تۆڵەسەەندنەوە بەۆ و عەڕەبسەتان لەداخی ئیسالمی کۆماری نیە

 هەرچەنەەد بخەاتەوە، وەڕێ دا بەنەدیخانەکانی لە کەۆمەڵ بە لەسەێدارەدانی و کوشەەتار لە دیەکە گەڕێکەی بەێ، شەیعەش
 ئیسەەالمی کۆمەاری سەێدارەی و پەت رێژیمەەی هەمیشەەیی پیشەەی کەارو جۆراوجەەۆر، تەاوانی و بیەانوو بە لەسەێدارەدان

 .بووە
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٧١  ژماره لە
 

 ٢١١٦ جانێوێریی ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 !یەکان و چەند قسەیەک کۆتایی هاتنی گەمارۆئابووری

 
 سەەەەەرۆکی مەەەەوگرینی، فەەەەدریکا( ژانەەەەویە ی١٦)بەفرانبەەەەار ی٢٦ شەەەەەممە شەەەەەوی درەنگەەەەانی ئاگەەەەاداری  وەک هەر

 کۆمەەاری دەرەوەی بەەاری کەەارو وەزیەەری زەریەەف، جەوادی محەمەەمەد و ئورووپەەا تیی یەکیەەه دەرەوەی یەکانی پێوەنەەدی
 ئەو و ٥+١ واڵتەەانی نێەەوان ڕێکەوتنەەی پێکردنی دەسەەت هەەاوبەش، بەیاننەەامەیەکی ردنەەیدەرک بە ئێەەران، ئیسەەالمیی

 مریکا ئەەه کۆمەەاری سەەەرۆک ئۆبامەەا بەەاراک ڕاگەیانەەدنە، ئەو بەدوای دوا. ڕاگەیانەەد یەەان ”بەرجەەام”بە ناسەەراو واڵتە،
 تیی یەکیەه هەروەهەا. دەرکەرد ئێرانەی نەاوکیی ی دۆسەیه بە تایبەت یەکانی ئابووری گەمارۆ هەڵوەشانەوەی دەستووری
 رێەژیم، سەەرکۆماری ڕووحەانی حەسەەنی تەارانیش لە. وەشاندەوە هەڵ ئێرانی سەر یەکانی ئابووری گەمارۆ ئورووپاش

 ئەو نەاوبردنی و بەرجەام رێککەوتنی بڕگەکانی پێکردنی دەست پیرۆزبایی وێڕای دا، ڕۆژنامەوانی چاوپێکەوتنێکی لە
 یەکەەان، بەڵێنی گەورەتەەری  لە یەکێەەک ڕایگەیانەەد ،!!ئێەەران ئیسەەالمیی یکۆمەەار بەەۆ سەەەرکەوتنێک وەک ڕێککەوتەەنە

 .کردوە پێ دەستی کردەوە بە ئەمڕۆ کە بوو گەمارۆکان هەڵوەشانەوەی
 

 لەپەاش ٥+١واڵتەانی و ئیسەالمی کۆمەاری نێەوان نەاوکیی ڕێککەوتنەی( ژووئەیە ١٤)پووشپەڕ ی٢٣ لە ڕابردوو هاوینی
 کۆمەاری ڕێککەوتنە ئەو بەپێی. کرا واژۆ یەکان، ئابووری گەمارۆ سەپاندنی و دانوستان و وتووێژ ساڵ ١٣ نیزیکەی
 پسەپۆڕ چەاوی بەر خستبایە و وە کردبایه بەرتەسک دا ناوکی وزەی لەبواری خۆی یەکانی چاالکی هەموو دەبا ئیسالمی

 یەکەانی ناوکی یە االکیچە کە  بووبەایەوە دڵنیەا لەوە ئاژانسەە ئەو و نەاوکی وزەی نێونەتەوەیی ئاژانسی وکارناسانی
 مریکا ئه دا لەبەرانبەریش. ناوکی  چەکی بە ڕاگەیشت  دەست بۆ تێکۆشان لە بەدوور و ئاشتیخوازانە ئیسالمی کۆماری

 سەامانەکانی و پەارە و هەڵوەشەێننەوە کێشەەیە بەو دار پێوەنەدی یەکانی ئابووری گەمارۆ هەموو ئورووپا تیی یەکیه و
 .بکەنەوە ئیسالمی کۆماری ڕادەستی گیرابوو، بەسەردا دەستیان واڵتانەوە ئەو ەنلەالی کە دەرەوە لە رێژیم

 
 ئەێ  بە ناسەراو ناوکی چەکی باڵوکردنەوەی و بەرهەمهێنان لە بەرگری نێودەوڵەتی ڕێککەوتنی واژۆکردنی سەرەڕای

 چ و عێەڕا  و ئێەران سەاڵەی ٨ شەەڕی لەسەردەمی چ ئیسالمی ،کۆماری دا١٣٤٧ ساڵی لە ئێرانەوە الیەن لە تی پی
 نەاوکی چەکەی و ڕابگەا ئۆرانیەۆم پیتاندنی تێکنۆلۆژیی بە دەستی کۆشاوە تێ هەمیشە ماڵوێرانکەرە، شەڕە ئەو پاش

 نهێنەی بە ئیسەالمی کۆمەاری کە دەرکەوت ئورووپەایی واڵتەانی و مریکا ئەه بەۆ بەمەالوە ١٣٨١ ساڵی لە. بێنێ  بەرهەم
 گومانەیەەان ئەو ڕێەەژیم کاربەدەسەەتانی هەرچەنەەد. یەکەەانیەتی ناوکی یە ینایاسەەای یە چەەاالکی پەرەپێەەدانی خەریکەەی
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 کارناسەانی و پسەپۆڕان بەاڵم دەکەردەوە، یەکانیەان ناوکی یە چەاالکی پەاکی لە جەختیەان و دەزانەی ڕاستی لە بەدوور
 ەنەەەد ناوه لە بەڵگەیەەەان و نیشەەەانە زۆر پشەەەکنینەکانیان و سەەەەردان پەەەاش نەەەاوکی، وزەی نێەەەودەوڵەتیی ئاژانسەەەی
 ڕێژیمە ئەو و ناقانوونی  ئیسالمی کۆماری کانی یه ناوکی یە چاالکی سەلماند دەیان کە دیتەوە دا ئێران یەکانی ئەتۆمی

 و نێەەورۆک لەبەرچەەاوگرتنی بە هاوپەیمانەکەەانی و مریکا ئەەه هەربەەۆیەش. یە نەەاوکی چەکەەی هێنەەانی بەرهەم بەتەمەەای
 ئەو لەالیەن نەەاوکی چەکەەی هێنەەانی بەرهەم مەترسەەیی و المیئیسەە کۆمەەاری شەەەڕخوازانەی و  ئاژاوەگێڕانەەه سیاسەەەتی
 .سەپاند بەسەردا یەکانیان ئابووری گەمارۆ و سیاسیی گوشاری جیهانی، کۆمەڵگای ئاسایشی بۆ ڕێژیمەوە

 
 کۆمەاری قەازانجی بە کەات بەفیرۆدانەی دا لەڕاسەتی کە ئاکامەکەان بێ دانوسەتانە بووونی بەردەوام سەرەڕای چەشنە بەم

 دەورەی لە بەتەەایبەت نەەاوکی، چەکەەی هێنەەانی بەرهەم لە ڕێەەژیم خێەەرای بوونەوەی نیزیەەک لەگەڵ بەەوون، یئیسەەالم
 ئەو و کرانەوە هەمەالیەنەتر و بەرباڵوتر یەکان ئابووری گەمارۆ و تەحریم دا، نەژاد ئەحمەدی سەرکۆماریی دووهەمی
 نەتەوە ڕێکخەراوی ئاسایشەی ئەنجەومەنی و نیهاوپەیمانەکەا و مریکا ئەه فشاری ژێر کەوتە پێشوو لە زیاتر ڕێژیمە

 داسەپاندنی بە و ئاسایش ئەنجومەنی بڕیارەکانی بە بەست  پشت بە ئورووپایی واڵتانی و مریکا ئه. یەکگرتووەکان
 دا بوارەکەەان هەمەەوو لە یان ئیسەەالمی کۆمەەاری یەکەەانی ئابووری شەەاڕەگە و جەەومگە ”هۆشەەمەندەکان“ یە ئەەابووری گەمەەارۆ
 فرۆشەەتنی و هەنەەاردە داهەەاتی بەتەایبەت داهاتەکەەان، کردنەەی دابی  یەکانی سەەەرەکی ڕێگەا و کەەرد بەەوون ئیهلیج تووشەی
 .گاڵەدا لێ نەوتیان

 
 بەرزبەوونەوەی و کورتەکان دەسەت و هەژار تەوێژە و چەی  بەۆ گەمارۆیەانە ئەو بەوونی بەژان سەەرەڕای دیتمان هەروەک

 ڕێژیمیان گەمارۆیانە ئەو ئێران، ئابووریی داتەپینی و یەکان یکۆمەاڵیەت و ئابووری گیروگرفتە و قەیران وێنەی بێ
 و بگەرێ هەڵ نەاوکی چەکەی هێنەانی بەرهەم خولیەای لە دەسەت بەێ کاتییش بەشێوەی کرد ناچاریان و هێنا دا بەچۆک

 ەئەوەی سەەیر. بەێ جیهەانی ی کۆمەڵگه و یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی ئاسایشی ئەنجومەنی بڕیارەکانی چی ملکه
 ئیسەالمی کۆمەاری دا ڕاسەتی لە کە!! دەدا لەقەڵەم ڕێژیمەکەی بۆ سەرکەوت  بە ڕێککەوتنە ئەو دا لەکاتێک ڕووحانی

 ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی و خۆی ناوکی، چەکی هێنانی بەرهەم بیرۆکەی لە چاوپۆشیی بە توانی دەی سەرەتاوە هەرلە
 مەەاڵوێرانیی و کەەاری بێ و هەژاری و ئەەابووری اتەپینەەید لە جەەگە مەەاوەیەدا لەو کە نەکەەا وەهەەا قەیرانێکەەی تووشەەی

 بەەۆ سەرشەەۆڕی و پاشەکشەەە دا لەکۆتەەاییش و یەکان گشەەتی سەەامانە لە دۆاڵر میلیەەارد سەەەدان دانەەی بەفیەەرۆ و وێنە بەەێ
 و ئەابووری لەبەاری گەمارۆکەان هەڵوەشەانەوەی  کەه یە سروشەتی بەوحەاڵەش. نەبەوو بەدواوە دیەکەی هیچی ڕێژیمەکە

 کەاریگەریی لەدەرەوە چ و واڵت لەنێوخەۆی چ ئیسەالمی کۆمەاری سیاسەەتەکانی و کەردەوە بەپێەی دیەارە یەوە، سیاسی
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 خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی یەکەەانی مەینەتی ئەەازارو لە بەشەەێک زۆر و کەم دەتەەوانێ دا درێژخەەایەن لە کەم النەەی و دەبەەێ خەەۆی
 .بکاتەوە سارێژ ئێران

 
 بهرۆشەێ، و بکەا دەرەوە هەنەاردەی نەوت دەتەوانێ ئیسەالمی ریکۆما یەکان ئابووری گەمارۆ هەڵگرتنی بە چەند هەر

 ڕێکخەەراوی ئەنەەدامانی و هەەێ  بەرهەم واڵتەەانی لەالیەن نەوت لەڕادەبەدەری هێنەەانی بەرهەم بەهەەۆی لەالیەک بەاڵم
 سەەاڵ ١٣ مەەاوەی لە نەوت نرخەەی بازارەکەەان، پێداویسەەتیی و کڕیەەار بەەوونەوەی کەم ر بەەه له دیەەکە لەالیەکەەی و ئۆپێەەک

 زۆرتەەریش دەکەەرێ شەەیمانە و( دۆاڵر ٣١ لە کەمتەەر بەرمیلێەەک هەر) خەەۆی ئاسەەتی تەەری  نزم گەیشەەتۆتە  وه ەوبەرهلەم
 کۆمەاری و ڕووحەانی یەکەانی چاوەڕوانی ئاسەت لە نەتوانێ ڕەنگە گەمارۆکان البردنی ریی کاریگه هەربۆیەش. دابەزێ
 شەەش سەەدا لە خەۆی گەمارۆکەان هەڵگیرانەی لەپەاش ئێەران ئەابووریی گەشەەی ڕایەن ئەو لەسەەر کە بێ دا ئیسالمی

 پێویسەت دراوی و ئەرز بکەا، دابەی  لەدەرەوە خەۆی یەکانی پێداویسەتی دەتەوانێ ئیسەالمی کۆماری لەبەرانبەردا. دەدا
  بەوجەۆره و بکەاتەوە پێ  دسەت دەرەوە بازاڕەکەانی بەۆ یەکەان نێوخۆیی بەرهەمە ناردنی هەروەها ، وه بازارەکانه بخاتە

 ڕوانەەگەی لە دیەەارە کە یەکەەان ئابووری گەمەەارۆ لە بەر و لەمەوبەر سەەاڵ ١٣ پەەێش بگەرێنێەەتەوە دۆخەکە تەەاڕادەیەک
 !!سەرکەوتنە ڕێژیمەوە سەرکۆماری

 
 بانکەکەانی و مریکا ئەه لە ئێەران کراوەکانی  بلۆکەه یە دارایەی و پەارە لە بەشەێک هەیە بۆی ئیسالمی کۆماری هەروەها
 ڕەقەمێەک لە بەاس سەەرچاوەیەک و هەرالیەن و نەیە دیەار بەڕوونەی ڕێەژەکەی ارەیەپە بڕە ئەو. وەربگرێتەوە دەرەوە
 دۆاڵرە میلیەارد دەیەان ئەو ئیسەالمی کۆمەاری ئەگەر  کەه نەیە لەوەدا شەک(. دۆاڵر میلیارد١٢١ هەتا ٣١ لەنێوان) دەکا

 گەشەەەیەکی ئێەەران ییئەەابوور بخەەا، وەگەڕ دا ئێەەران ئەەابووریی جیاوازەکەەانی بەشەەە لە زانسەەتی و دروسەەت بەشەەێوەیەکی
 کۆمەەاری لە ئەەابووری و سیاسەەی دەسەەەاڵتی پێکهەەاتەی لەبەرچەەاوگرتنی بە بەاڵم دەبینەەێ  بەخەەۆوە( م کەەه نەەد رچه هه)

 و واڵت ئەابووریی ر بەسەه سەتیان ده کە پاسەداران وسەپای رێەبەر بە سەر بەهێزانەی بنیاتە و بنکە ئەو و دا ئیسالمی
 و هەڵەەاڵ جارناجارێەەک کە میلیەەاردی خۆریی بەرتیەەل و دزی و گەنەەدەڵی و دگرتەەوە  حکوومەت ڕاسەەتەقینەی دەسەەەاڵتی

 گەشەسەەندنی پێنەاو لە پەارەیە بەڕە ئەو هەمووی ناچێ پێ دەکەوێتەوە، لێ ڕێژیم بۆ ئابڕووبەرانەی هەنگامەیەکی
. بکەەەرێ مەسەەەرەف زەحمەتکێشەەەان نەهەەەامەتیی نەهێشەەەتنی و بێکەەەاری و قەیەەەران کەەەردنەوەی کەم و واڵت ئەەەابووریی

 و یەمەن وەک یەکەەان ناوچەیی شەەەڕووئاژاوە لە  چاالکەانە بەشەەداریی تێچەەووی ناچەارە ئیسەەالمی کۆمەەاری ەلەوەشجەگ
 دابەی  خۆشەی لەمسەتەکانی گوێ تەاقمە و دەسەتە و ئەسەد بەشار دەوڵەتی بە یارمەتی و لوبنان و سووریە و عێڕا 

 بە  چەاوەڕوان نەابێ و هەیە یەان ”بەرابەش و شەەریک“ گوتەنی کورد ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی بێگومان کەوابوو. بکا
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 ر  خەه دا بێکەاری و هەژاری نەهێشەتنی و واڵت ئەابووریی گەشەەکردنی خەزمەت لە کراوەکانیان بلۆکه پارە زۆری النی
 .بکرێ 

 
 و کۆمپانیا بۆ ئێران ئابووریی جۆراوجۆرەکانی بەشە لە بەشداری و سەرمایە ڕخستنی وەگه و ئێران بازارەکانی دیارە

 و گشەتی کەرتەی بە سەوود دەتەوانێ و هەیە خەۆی تەایبەتیی گرینگیەی یەکان جیهانی بەناوبانگە شیرکەتە و رتێلکا
 ئەەابووری، گەاڵڵەیەکەەی و ڕخسەەت  وەگه سەەەرمایە هەرچەشەەنە بەاڵم نێ، بگەیەەه ئێەەران ئەەابووریی تەەایبەتیی کەرتەەی

 ئەمنیەتەی و زەمەانەت بە پێویسەتی ەرجێەکم هەموو بەرلە دا، درێژخایەن ماوەی لە و گەورە قەبارەی لە بەتایبەت
 لەئاسەەت واڵتە ئەو بەرپرسەەانەی کەەردەوەی و سیاسەەەت و سیاسەەی سەەەقامگیری لە خەەۆی ئەویەەش کە هەیە ئەەابووری

 ئەاژاوەگێرانەو هەڵسەوکەوتی لەبەرچاوگرتنی بە دیسان بۆیەش هەر. دەبینێتەوە دا جیهانی ئاستی لە و دەرودراوسێ
 و ئەوگەەەرژی و دا جیهەەەانی و نەەەاوچەیی سیاسەەەەتی گۆڕەپەەەانی لە ئێەەەران ئیسەەەالمیی کۆمەەەاری خەەەوڵیێنەرانەی قەیران
 کەەارتێلە و کۆمپەەانی زۆربەی نەەاچێ پێ هەیەتەەی، عەڕەبسەەتان واڵتەەی بەتەەایبەت دراوسەەێکانی، لەگەڵ یەی  ملمالنەەه

 .بدەن ئێران بازاڕەکانی لە خۆ گەورەدا، گەاڵڵەی و سەرمایە لەئاستی بەرز، وەها ڕیسکێکی بە ناودارەکان
 

 و دیەار زۆر دا، دەسەەاڵت لەنێوخەۆی سیاسەی ئاسەتی لە تەحریمەکان، هەڵوەشانەوەی کاردانەوەی لەگەڵ لەپێوەندی
 یە چەەاالکی ڕاگرتنەەی لەگەڵ ڕێەەژیم، دەسەەەاڵتداری -دا لەڕاسەەتی- بەەاڵی و پاسەەداران سەەپای و نەیی خامەەه  کەەه ڕوونە
 پەرداخە وەبیەەرهێنەرەوەی ڕێەەک ڕاکێشەە ، ڕێککەوتەەنە ەوئ بەەۆ مەەل بەەوون ناچەەار کە ئەوە و نەبەەوون دا  یەکەەان ناوکی

 کۆمەاری ڕێبەری وەک نەیی خامه. عێڕاقە لەگەڵ ساڵە ٨ شەڕی کۆتایی کردنی قەبووڵ کاتی لە خۆمەینی ژەهرەکەی
 بەرجام گەاڵڵەی لەگەڵ خۆیان دژایەتیی بەردەوام حکوومەت نێو رۆیشتووی دەست باڵی و پاسداران سپای و ئیسالمی
 نەک یەوە ئیسەالمی کۆمەاری لەالیەن کردنی قەبەووڵ و گەاڵڵەیە ئەو کە بوون پێداگر یە ڕاستی لەسەرئەو دوەڕاگەیان

 بەۆ شکسەتێکە ڕێککەوتەنە، ئەو بەڵکەوو نەیە، دا تەێ دا خەۆی تەواویەتەی لە رێژیم بۆ سەرکەوتنێکی چەشنە هی  هەر
 .بوون ملکەچی یەوە ناچاری لەڕووی ەە نئێرا خەڵکی کۆمەاڵنی یەکانی بەرژەوەندی نەک  ەە ئیسالمی کۆماری

 
 بەنەاو بەاڵی و دەوڵەتەکەی بەۆ سەەرکەوتنێکە ئەوە گوتبایەی گەمارۆکان هەڵگرتنی لەپاش ڕووحانی ئەگەر ڕەنگە
 کەەاتی لە ڕووحەانی یەکەانی بەڵێنی و دروشەەم لە یەکێەک لەالیەک چەونکە ، نەدابایەەه الی لەڕاسەتی زۆر خەواز، ریهۆرم

 ئەو بەکردەوەبەوونی دیەکەش، لەالیەکەی بەوو، یەکان ئابووری گەمارۆ البردنی بۆ تێکۆشان دا یسەرکۆمار هەڵبژاردنی
 دەتەوانێ ڕێەژیم، مەجلیسەی بۆ خواز چاکسازی بەربژێرەکانی زۆری ره هه ی زۆربه شیاوبوونی ڕەددی یە،سەرەڕای بەڵێنی



ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

65 
 

 هەڵبژاردنەکانی هەروەها و دەسەاڵت ەیپەیکەر و مەجلیس لە خوازەکان رێهۆرم و ئیعتدالیوون بەناو پێگەی و جێگە
 نەاوکی کێشەەی لە ڕێەژیم دانوسەتانەکانی دەسەتەی سەەرۆکی یەکەم خۆی کە ڕووحانی. بکا بەهێز دا ڕێژیم داهاتووی

 پێەداگریی کە و گەیشتوون ئاکامە بەو بەباشی خواز رێهۆرم باڵی وێڕای بووە، ئورووپا تیی یەکیه و مریکا ئه لەگەڵ
 شەی  لەێ ئیسەالمیی کۆمەاری دڵخەوازی ئاکەامێکی و سوود هەر نەک ڕێژیمەوە، لەالیەن ناوکی شەیکێ لە زیاتر لەوە

 بە ڕێەژیمە ئەو ڕاگەیشەتنی دەست بە پێشگرت  بۆ جیهانی ی کۆمەڵگه سووربوونی لەبەرچاوگرتنی بە بگرە نابێتەوە،
 بوونەوەی تەریەەک بەرەو یەەانحکوومەتەکە و دەسەەەاڵت نەەگە ڕه سەەەربازی، گەەورزی وەشەەاندنی تەنەەانەت هەرتێچەەوویەک

 لەنێوخەۆش و بکەا ڕاکەێش هاوپەیمانەکەانی و مریکا ئەه لەگەڵ یەکالکەرەوە بەشەرێکی تووشبوون و دەرەوە لە زیاتر
 بەاڵی و نەیی خامەه هەربەۆیەش. بکەوێتەوە لەێ ئێرانی خەڵکی هەژاری و برسی کۆمەاڵنی نارەزایەتیی بەرزبوونەوەی

 .کرد پاشەکشەیە ئەو قەبووڵکردنی بە ناچار دەسەاڵتیان نێو ڕۆیشتووی دەست
 

 واز دا بەارودۆخە لەو کرا ناچار دا یەکان ئابووری گەمارۆ گوشاری لەژێر دا خۆێ تەواویەتی لە ئیسالمی کۆماری ڕاستە
 سیاسەەتەکانی لە گومەان بێ ڕێژیمە ئەو بەاڵم بێنێ، ناوکی چەکی هێنانی بەرهەم خولیای و ئۆرانیێۆم پیتاندنی لە
 تیی یەکیەه و مریکا ئەه و دەبەێ بەردەوام پێشەکەوتووەکان چەکە بە راگەیشەت  دەست وڵی هه و خۆی کردنی ڕچەکپ بۆ

 بەڕواننە یەوە وریەایی و هەسەتیاری بە زۆر دەبەێ یەکگرتووەکەان نەتەوە ڕێکخەراوی ناوکیی وزەی ئاژانسی و ئورووپا
 مریکا ئەەه ئێەەران، لەسەەەر یەکەەان ئابووری مەەارۆگە هەڵگیرانەەی دوای ڕۆژێەەک هەر. ئیسەەالمی کۆمەەاری یەکەەانی چاالکی

 ئەوە. سەەپاند دا ئیسەالمی کۆماری بەسەر دا دوورهاوێژەکان مووشەکە بەرنامەی لەگەڵ پێوەندی لە دیکەی تەحریمی
 ئێەران ئیسەالمیی کۆمەاری بەنەاوی شتێک هەتا و نابێ پێکردن متمانە بۆ ڕێژیمە ئەو کە یەیە ڕاستی ئەو نیشاندەری

 و لەالیەک نێوەڕاسەەت ڕۆژهەاڵتەەی واڵتەەانی و جیهەەان ئەمنیەتەەی سەەەر یەکانی مەترسەەی هەبەەێ، زەوی تەەۆپی لەسەەەر
 کۆمەڵکوژەکەان چەکە بەتەایبەت چەۆڵ، و چەک هێنەانی بەرهەم کێبەرکێەی و ئەاژاوە و کێشە شەڕو دیکەش لەالیەکی

 .دەمێنێ هەر
  

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٧٢  ژماره لە
 

 ٢١١٦ جانێوێریی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 !شوناسی نەتەوەیی و ناسیۆنالیزمی ئێرانی

 
 لەپێنەەەاوی بەرخەەەۆدان و فیەەەداکاری و شەەەۆرش زێڕینەەەی الپەڕەی لە پەەەڕە کەەەورد نەتەوەی دووسەدسەەەاڵەی میەەەژووی

 و یەکپەارچە کوردسەتانێکی دامەزرانەدنی یئەگەر و یەکەان نەتەوایەتی مافە بە گەیشت  و کوردایەتی و پارێزی واڵت
 هەر نەک کوردسەتان، واڵتەی و کەورد نەتەوەی یەانە، خوێناوی شۆرشەە ئەو سەەرەڕای بەاڵم. سەەربەخۆدا و سەربەست

 خەاکەکە، و خەڵەکەکە بەداخەوە جیهەانی، یەکەمەی شەڕی کۆتایی لەپاش بەڵکوو نەگەیشتوون، ڕەوایە بەوئامانجە
 خەون وەک هەر ئەمەرۆکە هەتەا سەەربەخۆ کوردسەتانێکی دامەزرانەی و کرا دابەش رکەرانداگی و زلهێزەکان بەدەستی
 .ماوەتەوە

 
 لە جیەا نەتەوەیەکەی وەک کەورد، بەوونی لە حاشەاکردن و کوشتار و سەرکوت و ڕەگەزی پاکتاوی سیاسەتی سەرەڕای

 بەشەەەکانی هەمەەوو لە کەەورد ەینەتەو مەەاوەیەدا لەو داگیەەرکەرانەوە، لەالیەن دا کوردسەەتان بەسەەەر زاڵ نەتەوکەەانی
 و بەەردوە بەرێەەوە خەەۆی توانەەای بەپێەەی و جۆراوجەۆر شەەێوەی و لەشەەکڵ نەتەوەیەەی و ڕزگەەاریخوازی خەبەەاتی  کوردسەتان

 دەچەەێ سەەەدەیەک چەەارەگە بەەۆ ئەوە کوردسەەتان باشەەووری لە. بکەەا دەسەەتەبەر بەنەەرخیش زۆر دەسەەکەوتی توانیەەویەتی
 داسەەپاوی شەەڕی و یەکەان دەرەکی و نێوخەۆیی گەرفتە و کێشە ەرەڕایس و هەیە خۆیان خۆجێیی دەسەاڵتی کوردەکان
 لەکوردسەتان بەشەە ئەو بۆ ڕوون ئاسۆیەکی و دەنێ هەنگاو سەربەخۆیی بەرەو کوردستان هەرێمی حکوومەتی داعش،

 .دەکرێ چاوەڕوان داهاتوودا لە
 
 تەەەورکیەدا هێزەکەەەانی و pkk نێەەەوان لە نەخەەەوازراو شەەەەڕێکی هەرئێسەەەتاش ئەوەی لەگەڵ کوردسەەەتان بەەەاکووری لە

 الیەنە و حیەەزب و هێنەەاوە شکسەەتی کەەورد بەەوونی لە نکەەوولی و تەەورک شەەۆوێنیزمی سەەاڵەی٨١ سیاسەەەتی بەردەوامە،
 ڕۆڵیەەان واڵتەدا ئەو سیاسەەەتی مەیەەدانی لە کەەورد وەک توانیویەەانە و هەیە خۆیەەان سیاسەەیی گرانەەایی یەکەەان کوردی
 و عەرەبەەەەی بەهەەەەاری بەنەەەەاو سەەەەەرهەڵدانی لەپەەەەاش هەلەی لەو کوردەکەەەەان کوردسەەەەتان، خۆرئەەەەاوای لە. هەبەەەەێ
 بەدەگمەنەیش ئەوەی و وەرگەرت کەڵکیەان ئەاراوە، هەاتە واڵتە لەو ئەسەەد بەشەار رێژیمی دژی لە یەکان یەتی نارەزا

 بە( مافەکەەانی کەمەەی النی بە کەەورد گەیشەەتنی و ئەەازادی) نەدەکەەرا چەەاوەڕوان کوردسەەتان پەڕاوێزخەەراوەی بەشەەە لەو
 و دەڕوا وەدیهەات  بەرەو دا، داعەش بەرانەبەر لە پێشەمەرگە و شەڕوان وێنەی کەم بەرخۆدانی و ازایەتیئ و فیداکاری

 کەمەەەی بەالنی بێ، رنەەەه هه و دەکەەەرێ بەەەۆ حیسەەەابیان واڵتەدا لەو   سەەەێناریۆیەک هەر بەکردەوەکرانەەەی لە کوردەکەەەان
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 ڕوون یەوە سیاسەی لەڕووی داهاتوویان تی،برسییە و کران ماڵکاول شەڕو ئازاری و ژان سەرەڕای و دەگەن مافەکانیان
 .دیارە گەشاوە و
 
 دامەزراندنی و یەکان پەهلەوی هاتنەسەرکاری و قەجەرەکان دەسەاڵتی ڕووخانی لەدوای و کوردستان خۆرهەاڵتی لە

 کەورد ڕاپەڕینەکەانی و شەۆرش سەەرەڕای ئێستا، هەتا( متمرکز)گیر یەکان و مۆدێرن شێوەی لە حکوومەت، و دەوڵەت
 ی چەکدارانەه خەبەاتی و لەمەوبەر سەاڵ٧١ لە کوردسەتان کۆمەاری دامەزرانەی هەروەهەا و شەکاک سەمکۆی شۆرشی ەکو

 و ئیسەەەالمی کۆمەەەاری هاتنەسەەەەرکاری دوای لە پێشەەەمەرگە و خەڵەەەک خەەەۆڕاگریی و خەبەەەات و ٤٦ەەەەە٤٧ سەەەاڵەکانی
 کوردسەەەتان لە بەشەەەە لەو دکەەەور زۆربەداخەوە بەرخەەەۆدان، و ئەەەازایەتی لە زێەەەری  الپەڕەی هەزاران تۆمەەەارکردنی

 لەالیەن کەورد داوایەکەی هەرچەشەنە. بکەا دەسەتەبەر خەۆی یەکەانی داوخوازی و مەاف کەمەی النی تەنانەت توانیوە نەی
 وەاڵم نەتەوەکەمان خەباتگێڕانی و ڕێبەران تێڕۆڕی و ئەشکەنجە و زیندان و کوشتوبڕ و ئاس  و ئاگر بە ناوەندەوە
 هەەی  ئیسەالمی، و پاشەایەتی نیزامەەی هەردووک بە ناوەنەد، دەسەەاڵتدارانی ئێسەەتا اهەتە مەاوەیەدا لەو و دراوەتەوە

 .نەنواندوە کورد ڕەواکانی داوا و ویست لەئاست یەکیان نەرمی چەشنە
 

 و ئیەەداری و سەەەربازی ئەەامرازە هەمەەوو لە وەرگرت  کەڵەەک بە سەەەرەتاوە لە هەر پەهەەلەوی پاشەەایەتیی حکەەوومەتی
 بنەاغەی لەسەەر  تێکۆشەاوه بەشەەکانیانەوە، بەهەمەوو یەکان، ڕاگەیەنەگشەتی و اڵیەتیکەۆمە و فەرهەنگی و ئابووری
 ئێرانەی، بەناو و ئێرانی ناسیۆنالیزمی چوارچێوەی و ڕۆاڵەت لە فارس، ناسیۆنالیزمی نەتەوە، ەە  دەوڵەت تێئۆریی
. بسەەەپێنێ دا ەوەکەەاننەت هەمەەوو بەسەەەر( ئێەەران نەتەوەی) یەکدەسەەت نەتەوەیەکەەی وەک پێکهاتەکەەان هەمەەوو بەەوونی

 دیەکەی نەتەوەکەانی ناسەیۆنالیزمی و نەتەوەیەی شوناسەی و شەعوور و هەست لەنێوبردنی و الوازکردن بۆ هەربۆیەش
 سەەرکوتکەرانە کردەوەیەکەی هەی  لە مەزن، پێکهەاتەی دوو وەک کوردەکەان و ئەازەری بەتەایبەت ئێەران، پێکهێنەری

 جەەوواڵنەوە و ڕاپەڕیەە  سەەەرکوتکردنی وێەەڕای تەەوانی و بەەوو ەوتووسەەەرک زۆر سەەۆنگەیەوە لەو دیەەارە. نەکەەرد درێغەەی
 و ببەەا نەمەەان بەرەو و بکەەا الواز زۆر تەەا کەم لەنێەەودا نەتەوەییشەەیان هەسەەتی بەرەبەرە یەکەەان، نەتەوەیی مەەافخوازە
 .بچێنێ دا پێکهاتەکان لە هێندێک لەنێو نەتەوەییش شوناسی لە خۆدزینەوە و زانی  خۆبەکەم تۆوی تەنانەت

 
 لەسەەر داوە نیشەانی ڕابەردوودا سەاڵی ٣٧ لەمەاوەی ئیسەالمییش کۆمەاری گەلیەی دژی و سەەرەرۆیانە دەسەاڵتی یارەد

 لەگەڵ دژایەتەەی و ئێەەران پێکهاتەکەەانی نەتەوەیەەی شوناسەەی لە حاشەەاکردن و نەتەوەکەەان کێشەەەی پەڕاوێزخسەەتنی
 بە بەەاوەڕی دا هەرلەجەەێ بەڵکەەوو ە،مکەەوڕتر پێشەەوو ڕێژیمەەی لە هەر نەک دا نەتەوەیەەی مەەافێکی و ویسەەت هەرچەشەەنە
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 ”یە  ئیسەەالمی ئەەۆممەتی“ چەمکەەی ئەوە و نەەیە دا ژێردەسەەتەکان نەتەوە لەگەڵ لەپێوەنەەدی ئەویەەش نەتەوە، چەمکەەی
 دەکەرێ، نەتەوەش لە باس ئەگەر و هەیە گرینگیی ڕێژیمە ئەو بۆچوونەکانی و ئیدە بەپێی کە  یه(شێعە ئیسالمی)

 لە بەاس نەیە بەۆی دیەکە نەتەوەیەکەی و پێکهاتە هی  و ە”ئێران موسڵمانی ەتەوەین“ مەبەست ڕێژیمەوە لەڕوانگەی
 .بکا خۆی بوونی

 
. دەکەا کوردسەتانیش خەۆرهەاڵتی دەرەوەی لە کەورد نەتەوەی لەگەڵ دژایەتی و نەوەستاوە  وه هەربەوەشه ڕێژیمە ئەو
 کوردەکانمەەان بەەرا سەەەربەخۆیی للەگە خۆیەەان دژایەتیەەی ئیسەەالمی کۆمەەاری دەمڕاسەەتەکانی جەەار بەدەیەەان وێەەنە بەەۆ

 سیاسەیی ڕاوێژکەاری ویالیەتەی ئەکەبەری عەلەی قسەەکانی دواترینیەان کە ڕاگەیاندوە کوردستان دیکەی لەبەشەکانی
 باشەەووری سەەەربەخۆیی ئەگەری بەەۆ خەەۆی دژایەتیەەی کە ڕێەەژیمە دەرەوەی سیاسەەەتی لەگەڵ پێوەنەەدی لە نەیی خامەەه

 دەسەکردەکانی سەنوورە و بەازنە لەدەرەوەی و کوردسەتان دیەکەی ەشەەکانیب لە نەک بەوحەاڵەش. دەربڕیوە کوردستان
 بەنەاوی پێشەوو وەک ناتوانێ ئیسالمی کۆماری و دیکەیە شتێکی یەکە ڕاستی والتەش ئەو نێوخۆی لە بەڵکوو ئێران،

 و ویسەت و ئێەران کەانی زۆرلێکراوه نەتەوە بەوونی لە حاشەا دا” ئیسەالمی ئەۆممەتی“ چەتەری لەژێر و مەزهەب و دی 
 ر بۆسەه هێەرش و شەەڕ جەنەگەی لە و هاتنەسەەرکاری لەسەەرەتای ئیسەالمی کۆمەاری ڕاستە. بکا ڕەواکانیان داوخوازە
 بەرا تەنەانەت و وەرگەرێ کەڵەک کەورد دژی بە شێعە مەزهەبی شوێنکەوتوانی مەزهەبیی هەستی لە توانی کوردستان

 هەسەت و دەبینەی  وەک هەر بەاڵم بدا، هان کورد وەینەتە حەقخوازانەی جوواڵنەوەی دژی بە شێعەکانیشمان کوردە
 بەەاوەڕە بیەەرو هەمەەوو بە کوردسەەتانی هەمەەوو کەەوردی ناسەەیۆنالیزمی بەەۆ گەڕانەوە و نەتەوەیەەی هوشەەیاریی دەکەەرێ پێ

 لە جێگرتەوو پرەنسەیپێکی ببێەتە خەریەکە نەتەوەیەی شوناسەی هەبەوونی و کوردبەوون و تەنیوەتەوە یەکانەوە ئایینی
 .دا نەتەوەکەمان و کورد کێکیتا هەموو ناخی

 
 زانی  خۆبەکەم هەستی و داوەتەوە  ڕەنگی دا دیکەش نەتەوەکانی لەنێو نەتەوەیی شوناسی چەمکی بۆ گەڕانەوە دیارە

 هەربەۆیەش. دایە گەشەسەندن لە نەتەوەیی هوشیاری ڕەوتی و بووە لێژ پێی جێ نەتەوەیی شوناسی لە خۆدزینەوە و
 نەتەوەیی شوناسی بەستێنی لەسەر فەرهەنگی و سیاسی جوواڵنەوەیەکی دا ئێران دیکەی نیپێکهاتەکا لەنێو دەبینی 
 و زگمەەەاکی زمەەەانی بە خوێنەەەدن وەک یەکەەەان، نەتەوایەتی یە سەەەەرەتایی یە داواکەەەاری و ویسەەەت و کەەەردوە پێ دەسەەەتی

 لە کە ئێرانی ناسیۆنالیزمی کە دەدا نیشان ئەوە. دایە زیادبوون لە یەکان کەلتووری و ئەدەبی ڕێکخراوە دامەزراندنی
 سەەەرکوتی شەەێوەکانی هەمەەوو بە و ئامرازەکەەان هەمەەوو بە دا لەئێەەران مەەۆدێرن دەوڵەتەەی دامەزرانەەدنی تەمەنەەی مەەاوەی

  ناکرێ دی چی و پاشەکشەدایە لە دا  ژێردەستەکان نەتەوە ناسیۆنالیزمی لەبەرانبەر دەکرێ، بۆ کاری نەتەوەکان
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 .بخرێ گوێ پشت نەنەتەوا ئەو داخوازەکانی و ویست
 

 هەسەەتی بەرزبەەوونەوەی بە کە بەتەەایبەت بکەەرێ، لێ پێشەەوازیی دەبەەێ و یە خۆشەەحاڵی جێەەی لەالیەک دیەەاردەیە ئەو
 لە بەرهەڵسەەتکار ناسەەیۆنالیزمی و نەتەوە تەنیەەا وەک کەەورد نەتەوەی دا ئێەەران دیەەکەی بەشەەەکانی لە نەتەوایەتەەی

 پاڵپشەەتیی  وه دیکەشەەه نەتەوەکەەانی لەالیەن و نەەامێنێتەوە دا انئێەەر بەسەەەر زاڵ ناسەەیۆنالیزمی و دەسەەەاڵت بەرانەەبەر
 ڕووناکبیرەکەانی تەوێژە و چەی  هەم و یەکەان کوردی یە سیاسەی ڕێکخراوە و حیزب هەم دیکەش لەالیەکی و دەکرێ لێ
 و نەتەوەیەی هەسەتێکی هەرچەشەنە چەونکە. بەکەن لەگەڵ هەڵسەوکەوتی یەوە هەسەتیاری بە زۆر دەبێ نەتەوانە ئەو
 نەتەوەیەکەەی بەەوونی و مەەاف لە حاشەەاکردن  بەەه و بکەەرێ زێەەدەخوازی و دەمەەارگرژی بە تەەێکەڵ ئەگەر سیۆنالیسەەتینا

 بە ئێەران ی کۆمەڵگەه کە بەتەایبەت. دەکەوێتەوە لێ قەرەبوونەکراوی کارەساتی ئەوە بکا، تەشەنە دیکە ژێردەستی
 هەمیشەەە دا ئێەەران لە ناوەنەەد سەەەاڵتدارانیدە و نەبەەووە ئەەازاد و دێمەەۆکرات یەکی کۆمەڵگەەه نەتەوەکەەانیەوە هەمەەوو

 و وەرگرن کەڵک خۆیان قازانجی بە نەتەوەکان کێشەی لە و بچێن  دا نەتەوەکان لەنێو کینە و ڕ  تۆوی کۆشاون تێ
 .بێن  بەکار یەکتر لەدژی دەستەکان ب  نەتەوە ناسیۆنالیزمی رێرەوی

 
 ئەو سیاسەەیی نەخشەەەی خەریەەکە و دەڕوا پەەێش رەوبە بەخێرایەەی زۆر نێوەراسەەت خەەۆرهەاڵتی ڕووداوەکەەانی ڕەوتەەی

  کەه لەوەدانەیە گومەان. دارێەژڕێتەوە سەەرلەنوێ پیکەۆ ەەە سایکس کەوتنی ڕێەک واژۆکرانەی لە سەاڵ سەد پاش ناوچەیە
 برگەکەەانی هەمەەوو بەپێەەی و فەەرەنەتەوەیە واڵتێکەەی ئێەەران. دەبەەێ دیەەار پێەەوە ڕووداوانەی ئەو کەەاریگەریی ئێەەرانیش

 و ژێردەسەت نەتەوە هەمەوو وەک والتە ئەو نەتەوەکانی یەکگرتووەکان، نەتەوە ڕێکخراوی مرۆڤی یماف ی نامه یان به
 شێوە و بدەن خۆیان چارەنوسی لە بریار ئازادانەدا یەکی ڕاپرسی لە خۆیانە ئەوالی الو ئەم بێ مافی دەوڵەتەکان، بێ
 بە ”مەورەککەب“ واڵتێکەی وەک ئێەران وویداهەات هەربەۆیەش. بژێرن هەڵ بۆخۆیەان خۆیان سیاسیی ژیانی داهاتووی و

 تەنەانەت هەبەێ، خۆیان چارەنووسی کردنی دیاری مافی نەتەوەکان هەموو کە ئەوەی مەگەر نامێنێتەوە یەکگرتوویی
 و پێشەوو سەۆڤیەتی کۆمارەکەانی پێشەوو، یۆگۆسەاڵویی وەک واڵتەانی ئەزمەوونی. بدەن سەربەخۆییش بە دەن  ئەگەر
 ئایینی و نەتەوە چەند پێکەوەلکاندنی بەزۆر داوە نیشانی سوودان و عێڕا  و سووریە ەکو لێدراوەکانی شەر واڵتە

 .ناکەوێتەوە لێ دیکەی ئاکامێکی چ ماڵوێرانی و ئاوارەبوون و بەکۆمەڵ کوشتاری و شەڕ لە جگە جیاواز،
 

 دامەزرانەەدنی بە دەکەەرێ مرۆیەەی، کارەسەەاتێکی و شەەەڕ هەرچەشەەنە ڕوودانەەی ئەگەری لە پێشەەگیری بەەۆ حەەاڵەش بەو
 نەتەوەکەان دیکەدا، نەتەوەکانی بەسەر نەتەوەیەک ئیرادەی سەپاندنی لە بەدوور و دێمۆکراتیک و ئازاد نیزامێکی
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 و یەک لەگەڵ نەتەوەیەی و رەگەزی یەکی جیاوازی چەشنە هی  بەبێ و یەک وەک مافی بە و یەک وەک یاسا بەپێی
 تێەک وەهەا نەاوچەدا و شەوێ  زۆر لە نەتەوەکەان کە ئێەران وەک واڵتەانی بەۆ ئەوەش. بژی  دا واڵتێک لەچوارچێوەی

 لەهەمەوو بەر بەاڵم. باشە نموونەیەکی بێ بەژان و ئاستەم زۆر ڕەنگە جیاکردنەوەیان لێک کە لکێندراون و تەنراون
 بەبەێ ئێەران خەڵکی کۆمەاڵنی هەموو تێکۆشانی بە بەستراوەتەوە نەتەوەکان، مافێکی و ئازادی هەرچەشنە شتێک،

 ئەو هەتەا و ئێەران ئیسەالمیی کۆمەاری داپڵۆسەێنەرانەی و سەەرەڕۆیانە دیکتاتۆڕیی ڕاماڵینی بۆ نەتەوەیی جیاوازیی
 ئەگەری دیکەش لەالیەکی و نایە پێک ئارامی و ئاشتی و دێمۆکڕاسی و ئازادی لەالیەک بێ حاکم دا لەئێران ڕێژیمە
 .مومکینەنا کوردیشەوە نەتەوەی بە نەتەوەکان مافی بوونی دابی 

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٧٣  ژماره لە

 
 ٢١١٦ فێبریوێریی ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
 
 

 لە پەڕاوێزی ڕۆژی جیهانی ژنان! ژن و ژان
 

 بەەەەۆ ژنەەەەان لەخەبەەەەاتی ڕێەەەەز دا جیهەەەەان واڵتەەەەانی زۆربەی لە ڕۆژەدا لەو و ژنەەەەانە جیهەەەەانی ڕۆژی مەەەەارس ی٨ ڕۆژی
 هەتەەا  وه ڕابەەردووه سەەاڵی ٢١١ بە نیزیەەک مەەاوەی لە خەبەەاتە ئەو. دەگیەەرێ یەکانیەەان ئازادی و مەەاف دەسەەتەبەرکردنی

 شەەێوەکانی و کەەات بەوحەەاڵەش. کەەردوون دابەەی  ژنەەان بەەۆ بەنرخیشەەی دەسەەکەوتی زۆر و بڕیەەون قۆنەەاغی زۆر ئەمەەڕۆ
 نەاکرێ و بەوون جیەاواز کان کۆمەڵگه و واڵت بەپێی ،هێناون وەدەستیان ژنان کە پێشکەوتنانە ئەو و ژنان خەباتی

 هەقدەسەەتی داوای و شەەەقامەکان سەەەر دەڕژانە ڕۆژاوا لە ژنەەان کەەاتەی ئەو وێەەنە بەەۆ. بکەیەە  بەراوردیەەان یەک وەک
 و …گەرت داده لەهەفەتەدا کەار کەاتژمێر ٤٨ لەسەەر پێیان یان دەکرد، هاوشێوەیان کاری بۆ پیاوان لەگەڵ یەکسان

 نێوەڕاسەەت ڕۆژهەاڵتەەی واڵتەەانی لە ژنەەان دەکۆشەەان، تێ خۆیەەان یەکەەانی ئازادی و مەەاف کردنەەی دابی  بەەۆ و بەمجەەۆرە
 هەر نەک لەودا کە دەژیەەەان دواکەوتەەەوودا دیکتاتۆرلێەەەدراوی یەکی کۆمەڵگەەەه لە  دەرەتەەەانی بێ و نەهەەەامەتی لەوپەڕی

 .نەبوو یەکیان ئازادی و ماف چەشنە هی  پیاوانیش بگرە ژنان،
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 و کەرایەوە بەاڵو دا١٧٨٩ سەاڵی لە فەڕانسە واڵتی مەزنی شۆرشی دوای لە کە دا مرۆڤ مافی ندراوی ەیهڕاگ یەکەم لە
 مەرۆڤ، یەکەانی ئازادی و مەاف بەهەمەوو ئامەاژە بەڕاشەکاوی دا مەرۆڤ مافی جیهانیی ندراوی ڕاگەیه لە دواتر هەروەها

( …ەەەدینی نەتەوەیی) دیەکە یەکەانی یاوازیج هەمەوو سەەرەڕای و(نێەرینە یەان یینە مێ)  ڕگەز لەبەرچاوگرتنی بەبێ
 هەموو البردنی» کۆنوانسیۆنی یەکگرتووەکان، نەتەوە ڕێکخراوی گشتیی کۆری دا١٩٧٩ ساڵی لە لەوەش جگە. کراوە
 ئەو دواتر ساڵ دوو و کرد پەسند هاتبوو پێک خاڵ ٢٦ لە کە ی«ژنان دژی بە ڕەگەزی هەاڵواردنێکی و ستەم جۆرە

 ئەو یەکگرتووەکەەەان نەتەوە ڕێکخەەراوی ئەنەەەدامی واڵتەەانی هەرەزۆری زۆربەی ئێسەەەتا کەەراو وەبەکەەەردە کۆنوانسەەیۆنە
 .بکەن بەجێی جێ کردەوە بە پێویستە کردوەو ئیمزا یەیان ڕێککەوتننامه

 
 یە ئەازادی و تاکەکەسی ئازادیی ەە ژنان یەکانی ئازادی و ماف زۆری هەرە زۆربەی دا، جیهان پێشکەوتووی واڵتانی لە

 بەکردەوە دا بوارەکان هەموو لە ژنان ئازادیی و ماف و جێگیرکراون دا یەکان بنەڕەتی  قانوونه لە ەە یەکان یەتیکۆمەاڵ
 لە بەرانەبەردا لە. دەگیەرێ لێ ڕێەزی بەرانەبەر، ڕەگەزی بەتەایبەت کۆمەڵگەاوە، لەالیەن و سەپاو چه نەریتێکی بۆتە
 و دەکەرێ  سەەیر پاشەکۆ مرۆڤەی وەک ژنان و پێچەوانەیە بە زۆرو کەم ژنان دۆخی دا دواکەوتووەکان  کۆمەڵگه و واڵت

 لە و بەشەە  بێ هەەاتوون دا مەەرۆڤ مەەافی جیهەەانیی نەەدراوی ڕاگەیه لە کە یەەانە ئازادی و مەەاف ئەو هەرەزۆری زۆربەی لە
 تەنیەەەا و بەرەوڕوون تونەەەدوتیژی لەگەڵ ڕوویەکەوە هەمەەەوو لە واڵتەەەانەدا لەو ژنەەەان. دەژیەەە  نالەبەەەاردا دۆخێکەەەی

 بەەەۆتە کەەەردەوەیە ئەو دا لەڕاسەەەتی و دەچەوسەەەێندرێنەوە شەەەێوەیەک بەهەمەەەوو نەەەی ، نێەەەرینە لەڕەگەری ەرئەوەیلەب
 پاسەەاوی چەوسەەانەوەیە تیەەژی و تونەەد لە چەشەەنە ئەو دا  حەەاڵەت لەزۆر کە جێگرتەەوو نەریتێکەەی و داب و فەرهەنەە 

 .دەهێنرێتەوە بۆ دینییشی و شەرعی
 

 شەێوە لە جەگە دا ئیسەالمی کۆمەاری دەسەەاڵتی ژێەر ئێرانەی لە ژنەان لەدژی تونەدوتیژی و چەوساندنەوە و هەاڵواردن
 چوارچێەوەی لە ژنان مافی ناوی لەژێر و زیرەکانەش زۆر تاڕادەیەکی دا، دواکەوتووەکان واڵتە لە باو گیرەکانی گشت

 و کردن ئەتەەک و سەەوتاندن و ردباران بەەه و دەسەەدرێژی و ئەشەەکەنجە و لێەەدان ئەگەر یەەانی. دەچەەێ بەڕێەەوە دا ئیسەەالم
 لەم هەواڵەی نەیە رۆژ و بەاوە زۆر ئێەران کانی دراوسەێ واڵتە زۆربەی وەک( ئاشەکرا تیژیەی تونەدو) ژنەان کوشتوبڕی

 زۆر لە تواناکانیەەان خسەەتنەڕووی لە بەەوون بەش بێ و خرانەوە تەریەەک لەگەڵ ژنەەان ئەگەر نەکەەرێتەوە  بەەاڵو شەەێوانە
 و بەاوک و مام و مێرد نێرینە،ەە ڕەگەزی لەالیەن زۆرەملی ردانواندنیسە بە ناچار و بەرەوڕوون دا کۆمەاڵیەتی بواری
 پیاوسەاالرانە عەقلیەتێکەی بە خەسووەەە و خوشەک و ودایەک پەوور ەەە هاورەگەزەکانیشیان تەنەانەت و دەکەرێ   وه براەە

 ریعەتشەەە بە کە ئیسەەالمی کۆمەەاری کانی قانوونەەه  (شەەاراوە تیژیەەی و تونەەد) هەڵسەەووکەوتەن شەەێوە ئەو هانەەدەری
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 منەداڵ، بەخێەوکردنی مەافی میەرات، جیابوونەوە، مافی)   بارەوه زۆر لە  دا ژنان گەڵ لە پێوەندی لە ئەستوورن پشت
 عەورف و سەردەم قانوونی لەگەڵ( …و وبەرگ جل پۆشینی و ڵبژاردن هه و خوێندن مافی تەنانەت و دادوەری مافی

 لە تونەەدوتیژی و هەاڵواردن کە بڵێەەی  دەتەەوانی  بەەۆیەش رهە. ناتەبەەان پێشەەکەوتوودا جیهەەانی لە بەەاو مافەکەانی و
 تەنەەەانەت. کەەەردوە خەەەۆش ئەنجەەەامی بەەەۆ ڕێەەەگەی کە  قانوونەەەه ئەوە و کەەەراوە قەەەانوونی دا ئێەەەران ئیسەەەالمیی کۆمەەەاری

 چەشەەنە، لەم تەەاوانی و «شەەەرەف» لە پارێزگەەاری و نامووسەەی بەنەەاو قەتڵەەی وەک دا ش«ئاشەەکرا تونەەدوتیژی«لە
 بەو ژنەان سەووتاندنی و کوشەت  ڕوودانەی لە بەرگەر نەابێتە کە سەووکە ئەوەنەدە سەزاکەی یەان نادرێ، سزا تاوانبار
 .بیانوویە

 
 لە ئەوە بەەگەن، یەکانیەەان ئازادی و مەەاف هەرەزۆری بەشەەی بە توانیویەەانە دا پێشەەکەوتووەکان واڵتە لە ژنەەان ئەگەر

 و یەکەەان مەدەنی ڕێکخەەراوە و ەکانپێشەەکەوتو یە سیاسەەی ڕێکخەەراوە و حیەەزب و خۆیەەان تێکۆشەەانی و خەبەەات سەەایەی
 بە. بەووە دا دێمۆکراسەی و ئەازادی دەسەتەبەرکردنی و مەدەنەی کۆمەڵگەای سەقامگیرکردنی بۆ مرۆڤ مافی پارێزەرانی
 بەاس ناکرێ و چەمکانە ئەو سەقامگیرکردنی بە بەستراوەتەوە ژنان یەکی ئازادی و ماف هەرچەشنە دیکە واتایەکی

 بەو هەر. هێنی  نەەه پێەەک بەەۆ یانەشەەی ئازادی و مەەاف ئەو بەسەەتێنی بەاڵم بکەیەە ، نەەانژ یەکەەانی ئازادی و مەەاف لە
 خۆیەان بە تەایبەت مافەکانی بۆ دەبێ کە دا کاته رلەو هه دا، ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی ژێر ئێرانی لە ژنان یەش پێ
 بەاش دەبەێ بەکەن، اشەکشەەپ بە ناچەار رێەژیم و بکۆشە  تێ دا فەرهەنگەی و ئەابووری و سیاسی بوارەکانی هەموو لە

 بە بەسەەەتراوەتەوە مافەکانیەەەان، کەمەەەی النەەەی کردنەەەی دابی  و چەوسەەەانەوە و ڕەگەزی هەاڵواردنەەەی نەمەەەانی بەەەزان 
 لە نەەاکرێ چەەونکە. بەشەەەکانیەوە بەهەمەەوو دێمۆکراسەەی و ئەەازادی بەەوونی و مەدەنەەی ی کۆمەڵگەەه سەەەقامگیرکردنی

 پەارێزەری تەنانەت و ژنان یەکانی ئازادی و ماف تری  سەرەتایی دژی قانوونیش کە دیکتاتۆرلێدراودا یەکی کۆمەڵگه
 کەۆت ژنەان زۆرداری، و زوڵەم و سەرکوت دەزگای تێکشکاندنی بەبێ ، یەشه توندوتیژی و زەن  زەبرو و سەرکوت ئەو
 .داڕن  ملیان لە کۆیلەتی زنجیری و
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٧٥  ژماره لە
 

 ٢١١٦ مارچیی ١١: ڕێکەوتی  -اڵپەڕی کوردستان و کورد  م: سەرچاوە
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 !یەکانی برووکسێل، ئورووپایان هەژاند هێرشە تێرۆڕیستی

 
 خەوێ  خەڵتەانی تەاوانی بێ خەڵکەی کۆمەڵێک و قوڵیاند سامناکی جینایەتێکی تێرۆڕ ڕەشی دەستی دیکەش جارێکی

 شەاری مێتەڕۆی و فڕۆکەخەانە لە بەهێەز تەقیەنەوەی ێسە( خاکەلێوە ی٣)مارس ی٢٢ ڕابردوو شەممەی سێ ڕۆژی. کرد
 یانەی تێرۆڕیسەتی کەردەوە ئەو. کەوتەوە لەێ برینەداری و کەوژراو دەیەان بەداخەوە کە دا روویان بێلژیک لە بڕووکسێل
 هێەەەزە و کاربەدەسەەەتان جەەەار چەنەەەد ڕابەەەردوودا حەوتەەەووی چەنەەەد لە ک الیەەەه له کە دا ڕوویەەەان دا لەکاتێەەەک بێلژیەەەک

 لە و دەکا بێلژیک لە هەڕەشە تێرۆڕیستی کردەوەی ڕوودانی ئەگەری کە گەیاندبوو ڕایان واڵتە ئەو کانی یه ئەمنیەتی
 توانیبوویەەان واڵتە ئەو پولیسەەی لەمەوبەرهێزەکەەانی ڕۆژ چەنەەد ڕاوەدوونەەان، زۆر کی یەەه ماوه پەەاش دیەەکە الیەکەەی

 .بکەن دەسبەسەری دیکە کەسی چوار وێڕای و بدۆزنەوە پاریس نۆڤامبری هێرشەکانی سەرەکیی تاوانباری
 

 بە سەەر تێرۆڕیسەتەکانی لەالیەن پاریس هێرشەکانی وەک یانەش تێرۆڕیستی کردەوە ئەو دەکرا، چاوەڕوان هەروەک
 و بێلژیەک دەوڵەتەی لە تۆڵەسەەندنەوە و خەڵک تۆقاندنی و ترساندن مەبەستیان و گەیشتوون بەئەنجام داعشەوە
 نەخشەەی و پەالن تێرۆڕیسەتەکان دەرکەوت پاریس هێرشەکانی لەپاش کە ایبەتبەت.  ئورووپایه تیی یەکیه بەگشتی
 سەرەکی شانەی دا لەڕاستی و کردوە ئامادە یەکانیان پێداویستی لەوێشەوە هەر و داڕشتوە بێلژیکەوە خاکی لە خۆیان

 ناوەنەەدی وەک و بێلژیەەک واڵتەەی پێتەختەەی وەک بڕووکسەەێل، جەەگەلەوەش. واڵتەدایە لەو داعەەش، تێرۆڕیسەەتەکانی
 تێرۆڕیسەتەکان بەۆ هەم و واڵتەانە ئەو بەۆ هەم ئورووپەایی، واڵتەانی  گشەتیی کۆڕی و ئورووپا یەکیەتیی سەرەکیی
 یەکانی تێرۆڕیسەەتی کەەردەوە زنجیەەرە درێەەژەی کە یە تێرۆڕیسەەتی کەەردەوە بەو داعەەش. هەیە خەەۆی تەەایبەتیی گرینگیەەی

 ئەو جینایەتکەارانەیە کەردەوە بەو و ڕاگەیانەدوە وپەاییئورو واڵتەانی گشت لەگەڵ شەڕی دا ڕاستی لە ڕابردوویەتی،
  عێەرا  و سەووریە واڵتەانی و نێوەڕاسەت ڕۆژهەاڵتی تەنیا شەڕ، مەیدانی کە ڕاگەیاندوون پێ دارەی مەترسی پەیامە

 .دەشێوێن  ئورووپاش ئاسایشی و ئەمنیەت ئەوان و یە نی
 

 ڕێکخەەراوە و داعەەش کە سەەامناکەن یە ڕاسەەتی ئەو مێنەریسەەەل دا کاتەەه رلەو هه بڕووکسەەێل یەکانی تێرۆڕیسەەتی کەەردەوە
 واڵتانی یەکانی ئیسالمی و عەڕەبی کۆڕوکۆمەڵە لەنێو بەرباڵویان ڵکەیەکی ڕایه دیکە، یەکانی ئیسالمی یە تێرۆڕیستی
 شەانەی کە ڕێکخەراوانە ئەو بەۆ لەبەار بەسەتێنێکی بەۆتە کە بەرباڵوەشەە پێگە و جێگە ئەو هەر. هەیە دا ئورووپایی

 کەردەوە و ئورووپەا لە ڕابەردوو ساڵەی چەند ئەو یەکانی تێرۆریستی کردەوە. بێن  پێک تێدا یان تێرۆڕیستی بەهێزی



ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

74 
 

 تەۆوی کەردوە، الواز واڵتانەیەان لەو ئاسایشەی و ئەمنەیەت جەگەلەوەی برووکسەێل، یەانەی دوایی ئەم یەکانی خۆکوژی
 هەر. چانەدوە دا موسەڵمانەکان و عەڕەب  بەه ەرانەبەرب واڵتەانە ئەو خەڵکەی لەنێەو باوەڕیشەیان بەێ و گومان و ترس

 دانیشەەتووی بێگانەکەەانی لەگەڵ کەەردن دژایەتی هەسەەتی و ڕەگەزپەرسەەتی و ڕاسەەیزم بەهێزبەەوونی هەەۆی بەەۆتە ئەوەش
 کەەەەردەوە ئەو دا لەڕاسەەەەتی. موسەەەەڵمانەکان مزگەوتەەەەی و مەەەەاڵ کردنەسەەەەەر هێرش تەنەەەەانەت و ئورووپەەەەایی واڵتەەەەانی

 و حیەزب لە ڕوو کە ڕۆژاوایەی واڵتەانی خەڵکەی گشەتیی بیەروڕای بەۆ بەهێزن پاڵنەرێکی و هاندەر یانە، تێرۆڕیستی
 یەکان خاریجی لەگەڵ دژایەتی سیاسەتی گرتنەبەری خوازیاری و بکەن واڵتانە ئەو توندڕەوەکانی و ڕاست ڕێکخراوە

 .ب 
 

 ، وعێەڕا  سەووریە لە تێرۆڕیستان یدژ لە شەڕ بەردەوامی سەرەڕای  که دا نیشانی هەروەها یە تێرۆڕیستی کردەوە ئەو
 دەبەێ و نەبەووە بەرچاویان سەرکەوتنێکی شەڕەدا لەو جیهانی ی کۆمەڵگه گشتی بە و ئورووپایی واڵتانی و مریکا ئه
. ن بەده لێبراوانەتەر ترو جیدی کوششی و هەوڵ دا، یەکان ئیسالمی  بناژۆخوازه ڕێکخراوە و داعش بەسەر سەرکەوت  بۆ
 هەوڵەەی بەێ ده کان یەه ئەمنیەتی هێەەزە ئەوەی لەگەڵ دا، ئورووپەایی والتەانی لە هێمنەی و ەمنەەیەتئ کردنەی دابەی  بەۆ

 دانەانی بە دەبەێ واڵتەانە ئەو بەدەن، واڵتەانەدا لەو یەکان تێرۆڕیسەتی شەانە و هەێالنە لەنێوبردنی بۆ شێلگیرانەتر
 شەڕە ئەو. بکەن وشک سەرەتانە ئەو ەیباڵوبوونەو و بەهێزبوون ڕیشەکانی بدەن هەوڵ بینانە، واقع یەکی ستراتێژی

 زلهێزەکەان و جیهەانی ی کۆمەڵگه دەبێ و نایە کۆتایی …و ئەلیاعیدە و داعش پێگەکانی کردنی بۆردومان بە تەنیا
 بەەەۆ یەکگرتوویەەەان سیاسەەەەتێکی دیەەەکە، لەالیەکەەەی  ڕووسەەەیە و لەالیەک هاوپەیمانەکەەەانی و مریکەەەا ئا بەتەەەایبەت و

 ناوەڕاسەت، ڕۆژهەاڵتەی یەکانی سەەرەکی کێشەە عادیالنەی چارەسەری بە پێناوەدا لەو و هەبێ تێرۆڕیزم لەنێوبردنی
 و دان بەیەەارمەتی. بەرن لەنێەەو یەکان تێرۆریسەەتی تەەاقمە و دەسەەتە و ئەلیاعیەەدە و داعەەش سەەەرهەڵدانی ی مینەەه زه

 لە شەەەرڤان و پێشەەمەرگە هێزەکەەانی بەتەەایبەت داعەەش، لەگەڵ شەەەڕ گۆڕەپەەانی یەکانی سەەەرەکی هێەەزە بەهێزکردنەەی
 لە دا خەایەن کورت لە کە بە  دڵنیەا دەتەوان  ڕۆژئەاوایی واڵتەانی و ڕووسەیە و مریکا ئه کوردستان، ڕۆژاوای و باشوور

 و بەەردن لەنێەەو بەەۆ هەروەهەەا. بەە  زاڵ دا تێرۆڕیەەزم بەسەەەر یەوە نیزامەەی بەەاری لە وعێەەڕا  سەەووریە واڵتەەی دوو هەر
 ی کۆمەڵگەه دا، درێژخەایەن لە یەکەان تەکهیری تەاقمە دەسەتەو و تسەەلەفیە و ئیسەالمی بنەاژۆی بیری خاشەبڕکردنی

 .بچێتەوە دا تێرۆڕیزم بەگژ دا  یەکان فەرهەنگی دینی و ئابووری بوارە لەهەموو بکۆش  تێ دەبێ زلهێزەکان و جیهانی
 
 نەبەەوونی کە دەکەن گەشەەە واڵتەەانەدا و شەەوێ  لەو یەکان تێرۆڕیسەەتی تەەاقمە دەسەەتەو و داعەەش دا  جیهەەانی ئاسەەتی لە

 و خواردۆتەوە پەنگیان یەکان سیاسی لەمێژینە قەیڕانە هەروەها و دێمۆکراسی و ئازادی و کۆمەاڵیەتی دادپەروەریی



ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

75 
 

 تەوورەیی و ڕ  و شەەڕ دا لەئاکام و هێناوە پێک سەلەفیەت و ئیسالمی بناژۆیی سەرهەڵدانی بۆ لەباریان بەستێنێکی
 نەهێشەەەتنی و تیەەەژی و تونەەەد کردنی ڕیشەەەەکێش بەەەۆ بەەەۆیەش هەر. وەکەوتەەەۆتە لێ ئەەەایینیی و زی گەەەه ڕه و نەتەوەیەەەی

 ڕووحەەی و بکەەرێ  چارەسەەەر بنەڕەتەەی شەەێوەی بە یەکەەان ناکۆکی دەبەەێ ئەەایینی، و نەتەوەیەەی و زی گەەه ڕه دەمەەارگرژیی
 .بدرێ پێ پەرەی یەکان جیاوازی قەبووڵی و دێمۆکراسی و یانە ئاشتی ژیانی بەیەکەوە و لێبووردەیی

 
 ئەازادی هەتەا هاویشتوە،  مەترسی لە جیهانی ئەمنیەتی و گرتوە مرۆڤایەتیی بەرۆکی کە بەاڵیەک وەک تێرۆڕیزم،

 بەژێردەسەەتەیی ژێردەسەەتەکان نەتەوە هەتەەا نەبەەێ، سەەەقامگیر دا جیهەەان یەکەەانی قەیراناوی نەەاوچە لە دێمۆکڕاسەەی و
 تەاقمە دەسەتەو لە پشەتیوانی اراوەشە و ئاشەکرا بە و بە  زاڵ واڵتەانەدا ئەو بەسەەر دیکتاتۆڕەکەان هەتا بمێننەوە،

 ئەو نەکەرێ، بەکردەوە یەکان گشتی سامانە کردنی دابەش و کۆمەاڵیەتی دادپەروەریی هەتا بکەن، یەکان تێرۆڕیستی
 لەنەدەن یەکانی تێرۆڕیسەتی کردەوە چەشنی لە تێرۆڕیستی کردەوەی شاهیدی مرۆڤایەتی و دەمێنێ هەر دزێوە دیاردە

 و گەورەتەەەەر زۆر قەبەەەەارەی لە یانە تێرۆڕیسەەەەتی کەەەەردەوە ئەو ڕەنەەەەگە تەنەەەەانەت و دەبەەەەی وبرووکسەەەەێل پەەەەاریس و
 .بدەن ڕوو دا تریش بەخش زیان

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٧٦  ژماره لە

 
 ٢١١٦ مارچیی ٢٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
 
 

 !اری ئیسالمیکردنی مافی مرۆڤ، نەریتی نەگۆری کۆم پێشێل
  

 خەۆی سەااڵنەی ڕاپەۆرتی مریکا ئەه دەرەوەی وەزارەتی ،(١٣٢٥ خاکەلێوەی ی٢٥) ٢١١٦ ئاوریلی ی ١٣چوارشەممە ڕۆژی
 توێی لە و ڕاپۆرتە لەو دەکرا پێشبینی وەک هەر. کردەوە باڵو دا جیهان والتانی لە مرۆڤ مافی بارودۆخی ی لەباره

 ڕاپەۆرتەدا لەو. کەراوە لێەوە باسی دا ئێران لە  بوارەکان هەموو لە مرۆڤ یماف کردنی پێشێل چۆنیەتیی الپەڕەدا ٤٥
. کەەراون ئێعەەدام دا ئیسەەالمی کۆمەەاری بەنەەدیخانەکانی لە کەس ٩٦٤ النەەیکەم ڕابەەردوودا زایینیەەی سەەاڵی لە کە هەەاتوە
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 و نیئەەەەایی کەمیەەەەنە دژی بە ئەەەەایینی و نەتەوەیەەەەی هەاڵواردنەەەەی سیاسەەەەەتی بە ئامەەەەاژە ڕاپەەەەۆرتەدا لەو هەروەهەەەەا
 .کراوە ڕێژیمەوە لەالیەن یەکان نەتەوەیی

 
 مەافی کردنی پێشەێل و زەن  زەبرو و سەرکوت ر لەسه ڕێژیمە ئەو ئێستا، تا یەوە ئیسالمی کۆماری رکاری سه هاتنه لە

 هەمەەەەوو و یەکگرتووەکەەەەان نەتەوە مرۆڤەەەەی مەەەەافی کۆمیسەەەەیۆنی لەالیەن سەەەەاڵێ هەمەەەەوو و، بەەەەووە بەردەوام   مەەەەرۆڤ
 یەکگرتووەکەان نەتەوە مرۆڤەی مەافی کۆمیسەیۆنی نەوێنەرانی. کراوە مەحکووم  وه مرۆڤه مافی ارێزەریپ ڕێکخراوەکانی

 لە باسەیان هەمیشە دا ڕاپۆرتەکانیان لە شەهید ئەحمەد ئێستاش و( کاپیتۆرن مۆریس و گالیندۆپۆل) ڕابردوودا لە
 شەێوەی دەیان و یەکان بەندی بۆسەر درێژیدەست و سووکایەتی و یەکان سیاسی یە زیندانی لەسێدارەدانی و ئەشکەنجە

 لەالیەن سەەەاڵێ هەمەەوو ڕێەەەژیمە ئەو بەەۆنەیەوە بەو و کەەردوە زینەەەدانیانیان ڕووحیەەی و لەشەەەی ئەەازاردانی لە دیەەکە
 مەافی ڕەوشی بە دار پێوەندی ڕاپۆرتەکانی تەواوی لە هەروەها. کراوە مەحکووم یەکگرتووەکانەوە نەتەوە ڕێکخراوی

 دەکەرێتەوە، بەاڵو دا ئورووپایی واڵتانی و مریکا ئه دەرەوەی وەزارەتی لە ساڵێ هەموو کە دا انجیه واڵتانی لە مرۆڤ
 یەکانی سەەرەکی واڵتە سەەرەوەی ڕیزبەنەدیی لە کە جیهەانە سەەرەڕۆیانەی واڵتە چەنەد لەو یەکێک ئیسالمی کۆماری
 .مرۆڤە مافی ری که پێشێل

 
 توانیویەتی دا ئیسالمی کۆماری لە مرۆڤ مافی کردنی پێشێل ساڵەی هەموو کرانی مەحکووم ئایا ئەوەیە پرسیار ئێستا

 ئیسەەالمی، کۆمەەاری زینەەدانەکانی ڕەوشەەی ئایەەا بێنێ؟ پێەەک ڕێەەژیمەدا ئەو سەەەرکوتکەرانەی سیاسەەەتی لە ئاڵوگۆرێەەک
 ۆن،تەلەڤیزیە شاشەەی سەەر بەۆ کان یەه زیندانی هێنەانی پاشەان و زیندانیان  له زۆرەملی وەرگرتنی ”ئیعتراف“ شێوەی
 و وبڕ کوشەت سیاسەەتی هەاتوە؟ پێک تێەدا چەۆنیی گەۆڕانی ئیسەالمی کۆمەاری هاتنەسەەرکاری سەەرەتای سااڵنی لەچاو

 بەسەەردا گەۆڕانی ڕێەژیمەوە لەالیەن ڕەواکانیان داخوازە و ویست هێندنەگرتنی بە و ژێردەستەکان نەتەوە سەرکوتی
 و نووسەان ڕۆژنەامە ئەازادیی و ڕادەربەڕی  ئەازادیی بەتبەتەای و کەۆمەڵ یەکانی گشەتی و تاکەکەسی یە ئازادی هاتوە؟

 دیتوە؟ بەخۆوە پێشڤەچوونێکی …ژنان
 
 کۆمەەاری لە چەشەەنە لەم پرسەەیاری سەەەدان و دەیەەان و پرسەەیارانە ئەو هەمەەوو اڵمەەی وه کە ئاشەەکرایە و ڕوون زۆر 

 لە ڕێەژیمەدا ئەو یەکەانی یگەل دژی سیاسەەتە و ڕەفتەار شەێوەی لە بنەڕەتەی ئەاڵوگۆڕێکی هی  و یە ”نا“ دا ئیسالمی
 یەکەانی گەلی  دژی سیاسەەتە لەالیەک ئیەددیعایەش ئەو بەڵەگەی. نەداوە ڕووی دا مرۆڤ مافی بوارەکانی لە کام هی 

 یەک ڕاپەۆرتە دیەکەش لەالیەکەی و دەچە  بەڕێەوە ئێەران خەڵکەی کەۆمەاڵنی دژی لە شەێوە تونەدتری  بە کە ڕێژیمە
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 ی دیکەەه ڕێکخراوەکەەانی و یەکگرتووەکەەان نەتەوە ڕێکخەەراوی مرۆڤەەی مەەافی نیکۆمیسەەیۆ نەەوێنەرانی یەکەکەەانی لەدوای
 سەەااڵنەی ڕاپەەۆرتی هەروەهەەا و( …نێەەونەتەوەیی لێبەەووردنی و واچ ڕایەەتس هیەەومەن) مەەرۆڤ مەەافی لە کەەار داکۆکی

 . ئێرانه  له مرۆڤ مافی پێشێلکردنی لە خۆرئاوا ی دیکه واڵتانی و مریکا ئه ی وه ره ده تی زاره وه
 

 ڕێکخراوەکەەەانی لەالیەن مەەەرۆڤ مەەەافی کردنی پێشەەەێل ر لەسەەه ئیسەەەالمی کۆمەەەاری ڕێژیمەەەی مەحکەەەوومکرانی چەنەەد هەر
 ڕووی توانیەویەتی کیش یەه ڕاده تەا و گەرینگە زۆر ، وه جیهانەه پێشەکەوتووی و ئازاد واڵتانی و مرۆڤ مافی پارێزەری

 سیاسەەتی نەیتوانیەوە دا لەڕاستی بەاڵم بدا، شاننی یەکان جیهانی کۆمەڵە و کۆڕ  به یە گەلی دژی ڕێژیمە ئەو دزێوی
 هەروەک بەدڵنیاییشەوە. بوەستێنێ ڕێژیم سیستیماتیکی چەوساندنەوەی و سەرکوت دەزگای زەنگی زەبرو و وبڕ کوشت

 ڕێکخەراو ئەو لەالیەن کرانی مەحکەووم ناخۆشبوونی پێ سەرەڕای ڕێژیمە، ئەو دیتوومانە، ڕابردوودا سااڵنی ماوەی لە
 نەەیە ئامەەادە ناسەەراوە، سەەەرەڕۆ و دیکتەەاتۆڕ ڕێژیمێکەەی وەک دا جیهەەانی ئاسەەتی لە ئەوەی لەگەڵ و ڵەتەەانەوەدەو و

 خەەۆی سەەەرکوتکەرانەی و گەلەەی دژی سیاسەەەتی لە واز کرانەەانەدا مەحکووم ئەو کەەاریگەریی لەژێەەر و خەەۆی بەخۆشەەیی
 .بێنێ

 
 بەرانەبەر لە پاشەکشەە بە ناچەارکردنی بەۆ و ەڕێەژیمەو الیەن لە مرۆڤ مەافی نەانی لەژێرپێ لەگەڵ بەربەرەکەانی بۆ

 شەێوەیەکی بە دەرەوە لە هەم و والت نێوخەۆی لە هەم  پێویسته دا، ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی یەکانی داخوازی و ویست
 و بەشەردۆسەتەکان کۆڕوکەۆمەڵە دەبەێ نێوخەۆ لە. وان بەرفەره و هەمەالیەنە گوشەارێکی ژێر بخرێتە ڕێژیم ڕێکخراو،
 پشەت بە و ڕێەژیم سەەرکوتی دەزگاکەانی گوڕەشەی هەڕەشەو لە سڵەمینەوە بەبێ یەکان، مەدەنی و  شەییپی ڕێکخراوە
 و یەکەەان  قانوونی کەلەبەرە و کەلەەێ  و دەرفەت هەمەەوو لە وەرگرت  کەڵەەک بە و خەڵەەک کەەۆمەاڵنی هێەەزی بە بەسەەت 
 چەاڵە لە بەتەایبەت مەرۆڤ مەافی یکردن پێشەێل ، …و یەکەان ئێلێکترۆنی ڕۆژنەامە و سەایت و یەکان پێوەنەدی دنیای

 و مەدەنەی- سیاسەی ڕێکخەراوە و حیەزب هەمەوو ئەرکی واڵتیش لەدەرەوەی. بدەن لەقاو دا ئیسالمی کۆماری ڕەشەکانی
 کۆبەەەوونەوەی و خۆپێشەەەاندان هێنەەەانی پێک بە یەکانیان، سیاسەەەی یە نەەەاکۆکی و کێشەەەە لە بەدوور ئۆکەەەانە جەەەی ئەەەێ 

 سەەردانی لەکەاتی بەپەێچەوانە یەان دەرەوە، بەۆ ئیسەالمی کۆمەاری ڕێبەرانەی یسەەردان لەکەاتی بەتەایبەت ، مەیدانی
 کۆمەەاری دەسەەەاڵتی ژێەەر ئێرانەەی لە مەەرۆڤ مەەافی پێنەەانی لەژێەەر کێشەەەی ئێەەران، بەەۆ ئورووپەەایی واڵتەەانی ڕێبەرانەەی
 .بێننەوە ئورووپایی والتانی و جیهان گشتیی بیروڕای وەبیر دا ئیسالمی

 
  و مریکا ئه  ئابووریی گەمارۆی پڕووکێنی تاقەت گوشاری ژێر لە و دا ناوکی کێشەی ەل هەروەک  که نیە لەوەدا شک
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 مەەافی پێنەەانی لەژێەەر لەگەل پێوەنەەدی لە کەەرا، پاشەکشەەە بە ناچەەار ڕێەەژیم دا یەکگرتووەکەەان نەتەوە ڕێکخەەراوی
 نەکەنە مەەرۆڤ مەەافی کردنی پێشەەێل ئەگەر بەە ، هەەاوڕا و هاودەنەە  جیهەەان پێشەەکەوتووی والتەەانی ئەگەر دا مەەرۆڤیش
 لێدانی بەربەسەەەت و ئەەەابووری گەمەەەارۆی دانەەەانی بە دەتەەەوان  یەکانیەەەان، ئابووری یە بەرژەوەنەەەدی و قەەەازانج ئەەەامرازی

 و ئەمنەەیەت ڕاسەتای لە دا ڕاسەەتی لە کە ڕێەژیم یەکانی سەەەربازی و ئەابووری جەەومگە لەسەەر بەتەەایبەت هۆشەمەندانە،
 .بکەن مرۆڤ مافەکانی کەمی النی کردنی ی داب بە ناچار رێژیم جیهانیشە، و ناوچە ئارامیی

 
 لەسەر ئابووری گەمارۆی مرۆڤ مافی کردنی پێشێل تاوانی بە ڕابردوودا ڕۆژەی ماوه لە ئورووپا یەکیەتیی چەند هەر
 درێەژ دیەکە سەاڵێکی بەۆ پاسەدارانە سپای بە سەر دەڵێ  کە شیرکەتێک و ڕێژیم پێوەندەکانی و دەست لە کەس ٨٢

 و بازرگان لە کەسی ٢٥١ شاندێکی ڵ گه ده ئیتالیا وەزیرانی سەرۆک ڕێنتێزی، ماتێئۆ سەردانی ەشحاڵ بەو کردەوە،
 بەرپرسەەی مەەوگیرینی، فێەەدێریکا دیەەداری و دا(خەەاکەلێوە ی٢٤) ئاوریەەل ی١٢ لە تەەاران لە یەکەەان ئابووری کارناسەەە
 ەەە سیاسی دیەدارێکی کە( خەاکەلێوە ی٢٨) ئاوریەل ی١٦ شەممە ڕۆژی لە ئێران لە یە یەکیەتی ئەو دەرەوەی سیاسەتی
 و قەەازانج بەەۆ ئورووپەەایی واڵتەەانی دیەەکە جەەارێکی بەەۆ کە کەەردەوە بەهێەەز دیسەەان ئەگەرەی و دەنگەەۆ ئەو یە، ئەەابووری

 ئێرانەی لە مەرۆڤ مەافی ئاشەکرای کردنی پێشەێل و یەکان مرۆیی بایەخە و پڕەنسیپ یەکانیان، ئابووری یە بەرژەوەندی
 وێەەڕای دەبەەێ و ێەەکە”ئەگەر“ ئەوە حەەاڵەش بەو. دەبەنەوە خۆیەەان بیەەر لە دا ئیسەەالمی یکۆمەەار ڕەشەەی دەسەەەاڵتی ژێەەر

 لە چاوپۆشی تی قیمه به واڵتانە، ئەو و ڕێژیم نێوان لە ساتوسەودایەک هەرچەشنە ە،”ئەگەر“ ئەو لەبەرچاوگرتنی
 .بدەی  لەقاو یەوە ئورووپایی والتانی الیەن لە ڕێژیمە ئەو یەکانی گەلی دژی سیاسەتە

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٧٨  ژماره لە

 
 ٢١١٦ ئەپرئلیی ٢٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 دا داهاتووی ئەمنییەتی جیهان  رۆڵی ناتۆ له

 
 واڵتەی پێتەختی وەرشۆی لە ناتۆ رێکخراوی لە ئەندام واڵتی ٢٨ رێبەرانی( ژووئیەی ٨)پووشپەری ١٨ هەینی رۆژی

 لە نەەاتۆ رۆڵەەی و جیهەەان ئەمنەەی رەوشەەی لە لێکەەۆڵینەوە و بەەاس پەەاش کۆبەەوونەوەیەدا لەو. کۆبەەوونەوە لەهێسەەتان
 لە توونەد رخەنەی وێەڕای نەاتۆ. کەرا پەسەند بریارێەک چەنەد جیهانی، تێرۆریزمی یەکانی مەترسی بەگژداچوونەوەی

 چەشەنە هەر ئەگەری لەگەڵ بەربەرەکەانی بەۆ دا بڕیەاری ئەۆکڕای ، رۆژهەاڵتەی قەیرانی لەگەڵ لەپێوەندی رووسیە
 لەهێسەتان لە سەەرباز هەزار چوار رووسیەوە، لەالیەن ئورووپا رۆژهەاڵتی واڵتانی سەر بۆ یەک مەترسی و هەڕەشە

 بەردەوام سەەر لە پێەداگری لە جەگە هەروەهەا. جێگیربکا( ئێستۆنی لیتوانی، لێتۆنی،)باڵتیک دەریای واڵتی سێ و
 سیسەتەمی دامەزرانەدنی بە دا بریەاری نەاتۆ دا، جیهەانی ئاسەتی لە تێرۆریەزم بەگشەتی و داعەش لەگەڵ شەڕ ەل بوون

 چەنەد و مێرکێەل ئەانگێال ئاڵمەان، وەزیرانەی سەرۆک وەک هەر دیارە. ئورووپا رۆژهەاڵتی لە دژەمووشەکی قەڵغانی
 پاراسەتنی بەۆ دژەمووشەەک قەڵغەانی انەدنیدامەزر رایانگەیانەدوە، نەاتۆ رێکخەراوی و واڵتە ئەو دیەکەی بەرپرسێکی

 قەڵغەانە ئەو دامەزراندنی لە مەبەست و ئێرانە ئیسالمیی کۆماری مووشەکی هێرشی هەرچەشنە ئەگەری لە ئورووپا
 بەبەەێ ئیسەەالمی کۆمەەاری رایگەیانەەدوە راشەەکاوی بە ئاڵمەان وەزیرانەەی سەەەرۆک.   نییەەه دا رووسەەیە بەرانەەبەر لە بەرگەری

 مووشەەکی هێنەانی بەرهەم خەریکەی نەتەوەیەکگرتوەکان رێکخراوی ئاسایشی نی ئەنجومه رەکانیبڕیا لەبەرچاوگرتنی
 .بێ دار مەترسی ئورووپا بۆ دەتوانی کە دوورهاوێژە

 
 بە کەارە ئەو و تەووڕەیە خەۆی سەنوورەکانی نیزیەک بەۆ نەاتۆ یەکی پێشەڕەوی هەرچەشنە لەگەڵ دا لەجێ هەر رووسیە

 قەڵغەەانی دانەەانی لە توونەەدیان رەخەەنەی رووسەەکان هەروەهەەا. دەزانەەێ خەەۆی ەیەینەتەو ئاسایشەەی سەەەر بەەۆ مەترسەی
 مووشەەکی دانەانی هەروەهەا و سیسەتەمە ئەو دامەزرانەدنی وایە پێیەان و گرتەوە ئورووپا رۆژهەاڵتی لە دژەمووشەکی
 پاش ەوحاڵەشب. دەشکێنێتەوە ناتۆ رێکخراوی و ئامریکا قازانجی بە هێز هاوسەنگی رۆمانی، واڵتی لە دوورهاوێژ

 بە رووسەەەکان کە ئەەۆکڕای  رۆژهەاڵتەەی ئاژاوەکەەانی و شەەەڕ و رووسەەیە خەەاکی بە کەەرێمە دوورگەی شەەێوە لکانەەدنەوەی
 و هەیەبەت و هێز سەردەمی بۆ گەڕانەوە سەودای کە زلهێزە ئەو کە دەزانێ باش ناتۆ هەبوو، تێدا دەستیان ئاشکرا

 واڵتەەەانی بەسەەەر دەسەەت هەیە ئەوە ئەگەری و نیەەیە نەمتمەەا جەەێگەی لەسەەەردایە، پێشەەووی سەەۆڤیەتی هەیەەمەنەی
 بەۆیەش هەر. بگرێ دا باڵتیک دەریای لە سۆڤیەت یەکێتیی پێشوویەکەی کۆمارە سێ بەتایبەت ئورووپا، رۆژهەاڵتی
 هەزار چەەوار ئەو کردنەەی جێگیەەر بە بەوحەەاڵەش بەەوارد، خۆیەەان واڵتەەانە ئەو بەەۆ زۆر هێەەزی نەەاردنی لە هەرچەنەەد
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 دا باڵتیەک دەریەای و ئورووپەا رۆژهەاڵتەی لە رووسەیە مەزنخەوازی لەبەردەم سووری هێڵێکی ناتۆ ەبەکردەو سەربازە،
 .کێشا

 
 بۆ ئیسالمی کۆماری هەمیشەیی هەڕەشەی لەبەرچاوگرتنی بە باسە جێی مووشەکیش دژە قەڵغانی لەگەڵ لەپێوەندی

 و نەاوکی چەکەی)کوژەکان کۆمەڵ چەکە بە  دەستوێڕاگەیشت بۆ رێژیمە ئەو وچانی بێ دانی وهەوڵ ناوچە واڵتانی سەر
 پێنەانی لەژێەر و سەەرەڕۆیی و( هەیە یەان ناوکی کەاڵوەی هەڵگرتنەی توانەای کە دوورهاوێژەکان بالێستیکە مووشەکە

 واڵتەانی و نەاتۆ رێکخەراوی ئیسەالمی، کۆمەاری بە متمەانە نەبوونی بەگشتی و نێونەتەوەییەکان رێسا و  یاسا هەموو
 ئیسەالمی کۆمەاری. بەکەن خۆیەان لە بەرگەری دژەمووشەەک قەڵغەانی دانەانی بە دەزانە  خۆیەانی یماف بە رۆژئاوایی،

 گوشەاری لەژێەر ئەگەر داوە  نیشەانی دا روحەانی سەەرکاری هەاتنە لەپەاش بەتەایبەت و رابردوو ساڵی چەند لەماوەی
 بە کەراوە ناچەار بەوو، واڵت ئەابووریی ژێرخانی داڕمانی دەرئەنجامەکەی کە هەمەالیەنەکان گەمارۆ و نێونەتەوەیی

 بەۆ و لەبەرانەبەردا بێنەێ، نەاوکی چەکەی بەرهەمهێنەانی پرۆسەەی و ئۆرانیەۆم پیتانەدنی لە واز بێەت کاتیش شێوەی
 رژدی بە زۆر دا، نێوەڕاسەت رۆژهەاڵتەی لە خەۆی نیزامەی بااڵدەسەتی کەردنەوەی بەرز و شکستە ئەو قەرەبووکردنەوەی

 رۆژ چەند و رابردوو ساڵی بۆیەش هەر. کردوە دوورهاوێژ مووشەکی رهەمهێنانیبە تێکنۆلۆژی پەرەپێدانی لە رووی
 واڵتەانی لە ئامانجەکەانی دەتوانێ کە کردەوە تاقی ی”عیماد“ دوورهاوێژی مووشەکی ،”بەرجام”کردنی واژۆ لەپاش

 نەمەانەوە وەاڵم  بەێ انیهاوپەیمانەک و مریکا ئه لەالیەن یانە مووشەکی کردنەوە تاقی ئەو دیارە. بپێکێ دا ئورووپایی
 کۆسەپی دا راسەتی لە بەڵکەوو هەات، بەدواوەدا رێەژیم بەۆ نەوێی ئەابووری سزای هەر نەک کرانیان، مەحکووم وێڕای و

 .ئیسالمی کۆماری بە رۆژئاوایی واڵتانی متمانەی گەڕانەوەی و بەرجام بەکردەوەکردنی سەر خستە جیدی
 

 رێەژیمە لەو یەکێەک هەمیشەە رابەردوودا سەاڵی ٣٧ لەمەاوەی ئێەران ییئیسالم کۆماری کە حاشاهەڵنەگرە یەکی راستی
 جیهەان و نێوەڕاسەت رۆژهەاڵتی ناوچەی تی ئەمنییه و ئاشتی بۆ هەبوە مەترسی کە بووە شەڕخوڵیێنەرانە و سەرەڕۆ

 و ئاژاوەنەەەانەوە و سەەەەرەڕۆیی لە واز بمێنەەەێ، سیاسەەەەتەوە و نێەەەوەڕۆک بەو رێەەەژیمە ئەو هەتەەەا دیەەەارە و گشەەەتی بە
 ت ئەمنییەەەه و ئاسەەەایش رووی زۆر و کەم ئێەەەران دراوسەەەێی واڵتەەەانی و نێوەڕاسەەەت رۆژهەاڵتەەەی و نەەەاهێنێ شەەەەڕئەنگێزی
 لە زیەەاتر زۆر ئەمەەڕۆ جیهەەانی نەچەەێ لەبیرمەەان دەبەەێ و یەکانە راسەەتی لە بەشەەێک ئەوە بەاڵم. نەەابین  بەخۆیەەانەوە

 زلهێزە نێوان پێکدادانی و شەڕ مەترسی و کەدی گرفتی و کێشە زۆر لەگەڵ و دایە مەترسی لە سارد شەڕی سەردەمی
 ئێەەران ئیسەەالمی کۆمەەاری دا، جیهەەانی ئاسەەتی ولە بەرەوڕوویە هەوسەەارپچڕاو تێرۆریزمەەی و یەکەەان جیهانی و نەەاوچەیی

  کێشەکانی و شەڕ خۆشکردنی لە هەیە تایبەتی پێگەی و رۆڵ کە یانەیە ناوچەی یاریکەرە لەو یەکێک تەنیا
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 .اد نێوەڕاست رۆژهەاڵتی
 

 بەربەرەکەانی پەیمەانی)وەرشەۆ پەیمەانی هەڵوەشەانەوەی و سارد شەڕی نەمانی و سۆڤیەت یەکێتیی رووخانی لەپاش
 هەەی  نەەاتۆش پەیمەەانی بەەوونی ئیتەەر بەەوو وا الیەەان سیاسەەی الیەنەەی و کەس زۆر ،(پێشەەوو سوسیالیسەەتی واڵتەەانی
 یەی گرینگی ئەو و دەبێ رواڵەتی پەیمانێکی بدات، مانیشی بە درێژە ئەگەر رەنگە و نەماوە ئەوتۆی یەکی پێویستی

 درێەژەی نەاتۆ هەر نەک سارد شەڕی لەپاش دەبینی  وەک هەر بەاڵم. نایمێنێ هەیبوو دا سارد شەڕی لەسەردەمی کە
 و بەۆوە بەرز بەوون واڵت ١٦ سارد شەڕی کۆتایی هەتا سەرەتادا لە کە ئەندامانی رێژەی بەڵکوو دا، خۆی بوونی بە

 ئەگەر لەوەش جەگە. بەڕوات زیەادبوونیش بەرەو رێەژەیە ئەو رەنگە و رێکخراوەیە ئەو ئەندامی اڵتو ٢٨ ئێستا هەر
 بەهەەۆی و بەوون دا سەەارد شەەڕی لە وەرشەۆ پەیمەەانی لەگەڵ نەاتۆ دا جەمسەەری دوو جیهەەانی و سەۆڤیەت سەەردەمی لە

 گەرم شەەەڕی و وبەەوونەوەبەرەوڕو لە خۆیەەان بەگشەەتی، مرۆڤەەایەتی و جیهەەان تێەەداچوونی ئەگەری و هێەەز هاوسەەەنگی
 و شەەڕ لەگەڵ بەرەوە لەچەنەد مریکا، ئەه یەوە ئەنەدامەکانی هەمەوو سەەرووی لە و ناتۆ ڕێکخراوی ئێستا دەپاراست،

 .بەرەوڕوویە پێکدادان سەرهەڵدانی ئەگەری و ئاژاوە
 

 زلهێزەکەانەوە یەنال لە جیهەانی دووهەمەی و یەکەم مەاڵوێرانکەری شەڕی دوو هەر چۆن وەک  نییه  لەوەدا شک دیارە
 دا نەتەوەکەان و واڵت داگیرکردنەی و یەکان سروشەتی سەامانە و سەروەت دابەشکردنی و مەزنخوازی و دەسەاڵت لەسەر

 ئێسەەتا هەتەەا دا جیهەەان ئاسەەتی لە دەوڵەتەکەەان نێەەوان لە کە دیەەکەش پێکەەدادانانەی شەەەڕو ئەو هەڵەەدا، سەەەریان
 نەتەوە ڕزگاریخوازەکەەەانی جەەەووالنەوە لە جەەەگە دەگەەەرن، ەتیمرۆڤەەەای بەرۆکەەەی دا داهەەەاتوو لە یەەەان و روویانەەەداوە

 لە جەەگە و مەبەسەەتە هەمەەان بەەۆ هەرهەموویەەان بەەێ، بیەەانوویەک بەەڕو بەهەر کەەورد  نەتەوەی وەک ژێردەسەەتەکانی
 وهێەزو دەوڵەت ئەو بەاڵم. نەابێتەوە شەی  لێ قازانجێکیەان چ نەتەوەکەان بەۆ ئابووری و مرۆیی تێچووی و کاولکاری

 یەان نەرێنی  کەاریگەری دەتەوان  و دەکەن جیهان سەقامگیری و ئاشتی لە هەرەشە کە قەیراناویانەی چەناو و الیەن
 کوێ ؟ لە و کامانەن جیهانی یەتیی ئەمنی داهاتووی لەسەر هەبێ

 
 !کێشە و ملمالنێی نێوان زلهێزەکان -١

 
 ئەنجەەوومەنی هەمیشەەەیی ەنەەدامیئ دوو وەک چەەی  و رووسەەیە لەگەڵ هاوپەیمانەکەەانی و ئامریکەەا ملمالنێەەی و کێشەەە

 نەەاوکی ، چەکەەی خەەاوەن کە بەەوارێکەوە هەمەەوو لە بەهێەەز واڵتەەی دوو و نەتەوەیەکگرتوەکەەان رێکخەەراوی ئاسایشەەی
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 کرا بەاس پێشەتر هەروەک. دەکەات دا جیهەان لە سەەقامگیری و ئاشتی لە هەڕەشە کە یە مەترسی گەورەتری  گومان بێ
 لەو و پێشەوون سەۆڤیەتی دەسەەاڵتی و هێەز سەەردەمی بەۆ گەڕانەوە ازیاریخو و هەیە خۆیان بەرژەوەندی رووسەکان

 و سیاسەەەەەەەەت لە واز نەەەەەەەی  ئامەەەەەەەادە هەر نەک دا هاوپەیمانەکەەەەەەەانی و ئامریکەەەەەەەا بەرانەەەەەەەبەر لە یەدا پێوەنەەەەەەەدی
 هەروەهەا و ئۆکرای  نێوخۆیی شەڕی و کریمە دوورگەی شێوە کێشەی لە هەروەک بەڵکوو بێن ، یەکانیان بەرژەوەندی

 سیاسەەەتی دەرکەوت، دا ئەسەەەد بەشەەار رێژیمەەی لە پشەەتیوانی و سەەووریە خوێنەەاوی شەەەڕی لە راسەەتەوخۆ ارییبەشەەد
 و هەیە دژایەتەەەی بەگشەەەتی نەەەاتۆ و ئامریکەەەا لەگەل کێشەەەەکان لە زۆرێەەەک لە یەکانیان بەرژەوەنەەەدی و رووسەەەەکان
 .بێ رۆژئاوایی واڵتانی و ئامریکا گوێڕایەڵی یە نی ئامادە ئەوزلهێزە

 
 لە بەشەێک بە چەی  کە تەایوان والتەی لەسەەر رۆژئاوا و مریکا ئه لەگەڵ لەمێژینەی کێشەی سەرەڕای چینیش واڵتی
 تەایوان و مالێزی و ویەتنام و فیلیپی  وەک دراوسێکانی لەگەڵ چینیش باشووری دەریای لەسەر دەزانێ، خۆی خاکی

 بەەاری لە کە دەزانەە  دەریەەایە لەو ێکبەشەە خەەاوەنی بە خۆیەەان واڵتەەانە لەو یەک هەر و هەیە کێشەەەی برۆنێئەەی و
 لەو دەسەەکرد دوورگەی کردنەەی دروسەەت بە چەەی . گەەرینگە زۆر( وگەەاز نەوت زۆر رێژەیەکەەی هەبەەوونی) یەوە ئەەابووری
 ئەو بەکەەردەوە بەتەمەەایە سەەەربازی، مەەانۆڕی دانی ئەنجەەام و دەریەەایی هێەەزی کردنەەی کەڵەکە بە هەروەهەەا و دەریەەایە
 کرانەی محکووم و الهە نێودەوڵەتی دادگای لە فیلیپی  واڵتی سکااڵی تەنانەت. کاتب زەوت دراوسێکانی لە دەریایە
 چەەەی  جەەەار چەنەەەدی  لەوەش جەەەگە. بێنەەەێ یەدا پێوەنەەەدی لەو واڵتە ئەو زێەەەدەڕۆیی بە واز نەیتەەەوانی یەکەەەان، چینی

 هێەەزە نێەەوان لە پێکەەدادان و شەەەڕ مەترسەەی و کەەردوە دەریەەایەدا لەو ئامریکەەا شەەەرکەرەکانی یە کەشەەتی لە هەڕەشەەەی
 کە کەەردۆتەوە ئاگەەادار واڵتەی ئەو جیەەدی بە زۆر ئامریکەەا بەرانەەبەردا لە. ئەەاراوە هەەاتۆتە دووالیەن یەکەەانی دەریای
 .بگرێ دەریایەدا ئەو بەسەر دەست چێ  نابێ رازی شێوەیەک بەهێ 

 
 چەی ، واڵتەی یەان ووسەیەر لەگەڵ ناتۆ لە هاوپەیمانەکانی و مریکا ئه نێوان لە ناکۆکی و گرژیی یە نی لەوەدا شک

 تەنیا ئاکامەکەی گومان بێ و ناب  شەڕە ئەو براوەی الیەک هی  کە گران شەڕێکی هەڵگیرسانی هۆی ببێتە دەتوانی
 .دەبێ مرۆڤایەتی کۆی و جیهان لەناوچوونی

 
 !ییەکان هەڕەشەی زلهێزە ناوچە -٢

 
  دەتوان  کە یەکان  ناوچەی زلهێزە لە دوو انئێر ئیسالمی کۆماری و باکوور کۆریای دیکتاتۆری رێژیمی گومان بێ



ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

83 
 

 بەاکوور کۆریەای. بە  نێوەڕاسەت رۆژهەاڵتەی و ئاسەیا رۆژهەاڵتی هەستیاری ناوچەی دوو لە ئاژاو و شەڕ خوڵیێنەری
 نەەەاوکی، چەکەەەی خەەەاوەن دا کەەەات لەهامان و جیهەەەانی کۆمەڵگەەەای لەالیەن کەوتەەەوو تەریەەەک سەەەەرەڕۆی واڵتێکەەەی وەک

 ژاپەۆن و باشەوور کۆریای دژی لە ناوکی چەکی هێنانی بەکار هەڕەشەی بەردەوام و اوچەیەلەون مەزنە هەڕەشەیەکی
 ئیسەەالمیی کۆمەەاری وەک دیکتاتۆرلێەەدراوی واڵتەەی چەنەەد لەگەڵ رێەەژیمە ئەو. دەکەەات مریکا ئەەه و هاوپەیمانەکەەانی و

 پەرەپێەدانی لەسەەر ەوامبەرد و  نییەه دۆسەتانەی پێوەنەدی جیهەان واڵتەانی زۆری هەرە زۆربەی لەگەڵ نەبێ، ئێران
 و نەتەوەیەکگرتووەکەەان رێکخەەراوی الیەن لە کەەۆرە دوورگەی شەەێوە لە شەەەڕخوازانەکەی وسیاسەەەتە کۆمەڵکەەوژ چەکەەی

 .لەسەرە هەمەالیەنەی گەمارۆی و گوشار یەوە هاوپەیمانەکانی و مریکا ئه
 
 سەەپاندنی لە جەگە و ئەاژاوەیە و شەەڕ خەوڵیێنەری ئیسەالمی کۆمەاری سەەرەڕۆی رێژیمەی نێوەڕاستیش رۆژهەاڵتی لە

 رۆڵەەی دا نەەاوچەکەش ئاسەەتی لە ئێەەران، گەالنەەی بەزەیەەانەی بێ سەەەرکوتی و واڵت نێوخەەۆی لە تۆتەەالیتێر نیزامێکەەی
 و عێەڕا  و یەمەن شەەرڵێدراوەکانی واڵتە لە رێەژیمە ئەو. دەگێەرێ چاالکەانە زۆر خەۆی شەڕخوازانەی و تێکدەرانە
 حیزبەەولال تەەاقمی لە پشەەتیوانی تەواوی بە لوبنەەانیش واڵتەەی لە و شەەەڕەکان یالیەنێکەە بەەۆتە ئاشەەکرا بە سەەووریەدا

 لە هەڕەشە مەزنەکانی هەرە سەرچاوە لە یەکێک ئێران ئیسالمیی کۆماری کرا باس پێشتر هەروەک گشتی بە. دەکات
 و وەیەەینەتە و سیاسەەی و ئەەابووری مێژوویەەی، بەەاری لە کە نەەاوچەیەک. نێوەڕاسەەتە رۆژهەاڵتەەی قەیرانەەاوی نەەاوچەی
 تری  خوێنەاوی و مرۆییەکەان کارەسەاتە گەورەتەری  ئێسەتا هەر و، دژایەتەی و نەاکۆکی و کێشەە لە لێوڕێژە ئایینی،

 .روودەدا لێ کوشتارەکانی و شەڕ
 

 !تێرۆریزم و هەڕەشەکانی -١

 
 هی  ئێستا و وەبوونەتە باڵو دا جیهان لە پەتایەک وەک یەکان تێرۆڕیستی یە ئیسالمی رێکخراوە و تێرۆریزم دیاردەی
 دا ئەمان لە قزێونەکانیان کردەوە و یەکان تێرۆریستی تاقمە و دەستە هەڕەشەی لە کە نییە واڵتێک هی  و شوێنێک

 دژە شەەڕی راگەیانەدنی سەەرەڕای و ئامریکەا بۆسەەر ٢١١١ سەێپتامبری یەازدەی یەکانی تێرۆریستی هێرشە لەداوی. بێ
 کەەەردەوە و یەکان ئیسەەەالمی یە تێرۆڕسەەەتی تەەەاقمە دەسەەەتەو نەەەاتۆ، لە یهاوپەیمانەکەەەان و ئامریکەەەا الیەن لە تێەەەرۆڕ

 لە رووی یەوە چلۆنەایەتی بەاری لە  چ و چەندایەتی لەباری چ بگرە نەداوە، لەکورتی هەر نەک جینایەتکارەکانیان
 نسەەفەڕا نیسەی شەاری لە تەاوان بێ خەڵکی سەر بۆ هێرش تێرۆریستەکان جینایاتی نموونەی دوا. کردوە بوون زیاد
 کە هێرشەەدا لەو. شەەقامەکان سەەر هاتبوونە والتە ئەو نەتەوەیی رۆژی لە گرت  رێز و دەربری  شادی بۆ کە بوو
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 هەرئێسەەتا دا لەڕاسەەتی. بەەوون برینەەدار کەسەەیش ١١١ و کەەوژراو کەس ٨١ لە زیەەاتر درا، ئەنجەەام کەەامیۆنەوە بەهەەۆی
 یەمەن و پاکسەتان و ئەفغانستان لە و هەیە بوونیان یەکان ئیسالمی و عەرەبی والتە هەموو لە داعش و ئەلیاعیدە

 هەمەوو لەگەڵ و بەدەسەتەوەیە بەرفراوانیان ناوچەیەکی ئافرییا شاخی و باکوور والتی چەند و سووریە و عێرا  و
 و بۆمبەەەاران و هێەەەرش سەەەەرەڕای و لەشەەەەڕدان رووسیەشەەەەوە و نەەەاتۆ و مریکا ئەەەه و بەکەەەورد الیەنەکەەەان، و دەوڵەت
 .دابی  بەچۆک زوانە بەو ناچێ پێ وچانیان، بێ و چڕ بارانی مووشەک

 
 الیەک لە کە دەکەن تەشەنە و دادەکوت  ریشە واڵتانە و ناوچە و شوێ  لەو پۆپەکانی و ل  و ئەلیاعیدە و داعش
 دیەەکە، الیەکەەی لە و هەیە بوونیەەان توونەەدی بە یەکەەان ئایینی و دینەەی و نەتەوەیەەی و مێژوویەەی یە جیەەاوازی و کێشەە
 و دێمۆکراسەەی نەریتەەی لەگەڵ و دواکەوتەەوون یەوە ئەەابووری گەشەسەەەندنی بەەاری لە و لێەەدراو دیکتەەاتۆر گاکەەانکۆمەڵ

 و زلهیزەکان  دەسکردی زۆربەیان واڵتانە ئەو لەوەش جگە.  ناتەبان ئایینەکان و نەتەوە ئاشتیانەی پێکەوەژیانی
 .ەگیراوەن چاو لەبەر دامەزراندنیان بۆ ئایینی و ئیتنیکی بنەمایەکی هی 
 
 چەەاو لەبەر دا درێژخەەایەن لە مرۆڤەەایەتی قەەازانجی و بەرژەوەنەەدی زلهێزەکەەان هەتەەا ئامەەاژەیە، جێەەی دا کۆتەەایی لە

 ئاشەەتیانە لەرێگەەای و بندەسەەتەکان نەتەوە بەقەەازانجی جیهەەان یەکەەانی ناوچەیی قەیەەرانە و کێشەەە هەتەەا نەگەەرن،
 سیاسەەەتە بە درێەەژە ئێەەران ئیسەەالمیی کۆمەەاری و ربەەاکوو کۆریەەای وەک سەەەرەڕۆی واڵتەەانی هەتەەا نەکەەرێ، چارەسەەەر

 و داعەەش پەتەەای لێبەەڕاوانە نەەاتۆ لە هاوپەیمانەکەەانی و مریکا ئەەه هەتەەا نەکەەری ، هەوسەەار و بەەدەن شەەەڕخوازانەیان
 رۆژهەاڵتەی لە دێمۆکراتیزاسەیۆن رەوتەی هەتەا نەبەن، لەنێو دیکە یەکانی تێرۆریستی تاقمە و دەستە و ئەلیاعیدە
 بەسەەەر بەەاڵی تونەەدوتیژی لە بەدوور و ئاشەەتیانە پێکەوەژیەەانی فەرهەنگەەی و نەکەوێ وەگەر تی  و وڕگەە  بە نێوەڕاسەەت

 گرتبەێ، دا سەێهەم جیهەانی واڵتەانی خەڵکەی کەۆمەاڵنی بە بەرۆکەی نەداری و هەژاری هەتەا نەکێشێ، واڵتانەدا ئەو
 .دەمێنێ دا یەکان تێرۆڕیستی کردەوە و پێکدادان و شەڕ مەترسی لە هەر جێهان
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 دژ بە کوردان” فەرمان“

 
 کوردسەتان رۆژهەاڵتەی لە کەورد گەلەی و بەگشەتی ئێەران گەالنەی دیرۆکەی لە یە مێژووی رۆژێکی گەالوێژ، ی٢٨ رۆژی

 راستەوخۆی هاوکاری و چاوساغی بە شا رەزامحەممەد پێوەندەکانی و دەست دا١٣٣٢ لەساڵی و رۆژە لەو. بەتایبەتی
 دیەکە جارێکی بۆ چەشنە  بەم داو ئەنجام موسەدی  محەممەدی دوکتور گەلیی حکوومەتی بەدژی کوودتایان مریکا، ئه

 هەڵسەەەووڕاوە لەسەەەێدارەدانی و گەەەرت  کوودتەەەایە، ئەم دوابەدوای. کێشەەەایەوە دا ئێەەەران بەسەەەەر بەەەاڵی دیکتەەەاتۆری
 کوردسەتان دێمەۆکراتی حیزبەی رێکخستنەکانی و تەشکیالت کوردستانیش لە و پێکرد دەستی دا ئێران لە یەکان سیاسی

 دەیەان و پاشەایەتی رێژیمەی سەەرکوتکەرەکانی هێەزە پەالمەاری بەر کەوتنە کوردستان گوندەکانی و شار زۆربەی لە
 .کران بەندیخانەکان رەوانەی و دەسبەسەر حیزب ئەندامانی و کادر لە کەس

 
 ی٢٨ لە واتە دواتەر، سەاڵ٢٦ رێەک کە یە مێەژووی بەۆیە کوردسەتان رۆژهەاڵتی لە کورد گەلی بۆ هەروەها رۆژە ئەو

 کەورد گەلەی بەدژی جیهەادی فەرمەانی ئیسالمی، کۆماری دامەزرێنەری و رێبەر خومەینی، هەتاوی، ی١٣٥٨ گەالوێژی
 و دەرکەەەراوە کەەەورد لەدژی فەرمەەەان جەەەاران زۆر دەبینەەەی  دا نەتەوەکەمەەەان هەەەاوچەرخی و کەەەۆن مێەەەژووی لە. دەرکەەەرد

 و سەەەرەڕۆ دەسەەەاڵتە و داگیەەرکەر و بێگەەانە هێرشەەی و بەکەەۆمەڵ کوشەەتاری و قڕکەەردن بەر کەوتەەۆتە نەتەوەکەمەەان
 و دراوسەێکانی سەەر کەردبێتە هێرشی کورد گەلی کە نەبووە ئەوە پەالمارانە و هێرش ئەو هۆکاری. داپڵۆسێنەرەکان

 تری  سەەەرەتایی داوای و بەەووە کەەورد کە لێەەدراوە فەرمەەانی بەەۆیە کەەورد چەوانەبەپەەێ بەڵکەەوو کەەردب ، لێ ی”تەعەدا“
 رێک کردن، سەیر چاوێک بە کوفر و کورد و، کوردستان سەر بۆ خومەینیش جیهادی فەرمانی. کردوە خۆی مافەکانی

 .بووە ئیسالمی کۆماری دیکتاتۆریی و سەرەڕۆیی بۆ ملنەدان و کورد نەتەوەی مافخوازی لەبەر
 

 ئەرتەش هێزەکانی لە کەس هەزار سەدان کوردستان، هەمەالیەنەی گەمارۆی وێڕای فەرمانە، ئەو دەرچوونی ڵلەگە
 و کوردسەەتان سەەەر کەەردە هێرشەەیان شەەەڕەوە، پێشەەکەوتووی کەرەسەەتەیەکی هەمەەوو بە بەسەەیج، و پاسەەداران سەەپای و

 بۆردومەان رێەژیم فرۆکەکەانی الیەن لە کوردسەتان شارەکانی زۆربەی هێرشەدا لەو. هەڵگیرساند خوێناویان شەڕێکی
 بەێ بە کەورد بێتاوانی الوانی لە کەس دەیان لەوەش جگە. کاتیۆشا و تۆ  ئاگری بەر کەوتنە گوندەکانیش و کران
 پەەەاش  لەەەه رێژ، خەەەوێ  خەڵخەەەاڵی بەدنەەەاو، جەلەەەالدی بەدەسەەەتی کوردبەەەوون تەەەاوانی بە تەنیەەەا و بەڵەەەگەیەک هەەەی 

 .کران کوژ کۆمەڵ ستانکورد گوندەکانی و شار داگیرکردنەوەی
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 شەڕ لە و نەمایەوە وەاڵم بێ کانی فیداکاره پێشمەرگە و کورد راپەڕیوی گەلی الیەن لە تاوانانە و هێرش ئەو دیارە
 لێەدانی وێەڕای توانیەان رۆڵەکەانی، و کەورد گەلەی ناسراوە، مانگە سێ شەڕی بە کە وێنەدا کەم یەکی بەربەرەکانێ و

 خەۆڕاگری ئەو پەاش  له. بشکێن   تێک ئیسالمی کۆماری دڕندانەی هێرشی تکەرەکان،سەرکو هێزە لە کوشەندە زەبری
 دەرکردنی دوای مان  سێ واتە ،٥٨ خەزەڵوەری ی٢٦ لە بوو ناچار خومەینی کە بوو وێنەیەدا کەم  یه بەربەرەکانی و

 لە کورد کێشەی چارەسەری و دانوستان داوای و بنێرێ کورد گەلی بۆ خوازانە ئاشتی بەڕواڵەت پیامێکی فەرمانەکە،
 ئیسەەالمی، کۆمەەاری الیەن لە شەەەڕ راگرتنەەی و خەەومەینی پەیەەامی دەرکەوت دواتەەر هەروەک دیەەارە. بکەەا وتەەووێژ رێەەی

 بەرانەبەر لە خۆڕاگریەان توانەای الیەک لە رێەژیم دەسەەاڵتدارانی دا راسەتی لە و بەوو دیەار پێوە نیازپاکی کەمتری 
 و خۆڕێکخسەتنەوە بەۆ دەگەڕان دەرفەت و کەات لە دیەکەش الیەکەی لە و نەمەابوو دا کوردستان پێشمەرگەی هێرشی دژە

 .بەرباڵوتر و تر بەری  هێرشێکی بۆ کردن خۆتەیار
 

 نەوێنەرانی لەگەڵ وتوووێژەکان و دانوستان لە دێمۆکرات حیزبی و کورد نوێنەرانی زۆری نواندنێکی نەرمی سەرەڕای
 و شەار سەر کردەوە هێرشی دیکە جارێکی بۆ رێژیم کورد، داخوازەکانی و ویست لەگەڵ پێوەندی لە ئیسالمی کۆماری

 لە ئیسەالمی کۆمەاری دا  نیشەانی شەەڕە ئەو. سەەپاند کەورددا گەلەی بەسەر خوێناوی شەڕێکی و کوردستان گوندەکانی
 و  نییەه ئێرانەی دیەکەی نەتەوەکەانی و کەورد کێشەەی ئاشەتیانەی چارەسەەری توانەای و  ت زەرفییەه دا خۆی یەتی تەواو
 مەکۆی وەک کوردستان سەر بۆ دووبارە هێرشی لەگەڵ دیارە.  نییه کان ییه نەتەوه مافە و نەتەوە بە باوەڕی دا لەجێ

 و تاکەکەسەەەی یە ئەەەازادی و یەکان سیاسەەەی رێکخەەەراوە و حیەەەزب سەەەەر بەەەۆ هێەەەرش ئێەەەران، سەرانسەەەەری لە خەەەۆڕاگری
 لەگەڵ شەەڕ ئەاگری هەڵگیرسەانی پەاش  لەه گەیشەتوو اڵتبەدەسەە تەازە رێژیمی. پێکرد دەستی یەکانیش کۆمەاڵیەتی

 پەێگەی و جەێگە چەشەنە  بەم و کەرد کەپ ئێرانەی خەڵکەی کەۆمەاڵنی ئازادیخوازانەی دەنگێکی هەر الیەک لە عێڕا ،
 لەو نێەەونەتەوەیی ی کۆمەڵگەەه و جیهەەان گشەەتیی بیەەروڕای دیەەکەش کی الیەەه  لەەه و کەەرد پتەوتەەر خەەۆی سەەەرەڕۆیانەی
 بەربەەاڵوی هێرشەەی مەەاوەی لەو. بەەرد دا بەالرێ دەیکەەرد کەەورد نەتەوەی بە دەرحە  و کوردسەەتان ەل کە جینایەتەەانەی

 بێتەاوانی خەڵکەی لە کەس هەزار دەیەان و کەران خەاپوور کوردسەتان الدێەی و گونەد سەدان کوردستان سەر بۆ رێژیم
 بەبەەێ زینەەدانەکان، لە شکەسەەی هەزاران و کەەران کۆمەڵکەەوژ ئیسەەالمی کۆمەەاری جینایەتکەەارانی دەسەەتی بە کوردسەەتان
 قڕکردنەی بەۆ خەومەینی جیهەادی فەرمەانی توانیەان رێژیم جینایەتکارانی دا راستی لە. دران لەسێدارە کردن دادگایی

 .بەڕێوەبەرن بەباشی نەتەوەکەمان بەزەیانەی بێ سەرکوتی و کوردستان
 

  لە ئیسالمی کۆماری گشتیی سیاسەتی خومەینی، جیهادی فەرمانی بەسەر ساڵ٣٧ تێپەڕینی پاش  له ئێستاش
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 رێەژیم زینەدانەکانی لە  نییەه رۆژ. بەردەوامە هەروا بەڕ و کوشەت و سەەرکوت و نەگۆڕاوە کورد گەلی لەگەڵ پێوەندی
 گیانیەان و رێژیم کدارانی چه نیشانەی نەکرێنە کورد کۆڵبەرانی سنوورەکان ر سه  له و نەدرێ  لەسێدارە کورد الوانی
 کوردسەەەەتانەوە رۆژهەاڵتەەەەی بە هەر داخوازەکەەەەانی و کەەەەورد گەلەەەەی لەگەڵ دژایەتەەەەی سیاسەەەەەتی. نەسەەەەتێندرێ  لەەەەێ

 دیەەکەی پارچەکەەانی مەەافی کردنەەی دابەەی  لەگەڵ دژایەتەەی ئیسەەالمی کۆمەەاری دەبینەەی  هەروەک و نەبەسەەتراوەتەوە
 حکووممە سەرەڕای رێژیمە ئەو. دەگێڕێ خۆی تێکدەرانەی نەخشی بکرێ بۆی شێوەیەک ر هه  به و دەکا کوردستانیش

 و مەاف تری  سەرەتایی کردنی پێشێل لەگەڵ پێوەندی لە مرۆڤ، مافی لە کار داکۆکی رێکخراوەکانی الیەن لە کرانی
 . وامه رده به سەرەڕۆیی و دیکتاتۆری سەپاندنی بە درێژەدان و ئێران گەالنی سەرکوتی لە کان، یه ئینسانی یە ئازادی

 یەک، راسەتی چەنەد هێنەانەوەی وەبیر گەلەکەمانەوە، بەدژی ”ەرمانف”دەرچوونی ساڵەی٣٧ و گەالوێژ ی٢٨ یادی لە
 حیزبەی پێشەمەرگەکانی قارەمانەانەی خەۆڕاگری و بەربەرەکەانی سەرەڕای یە  بەجێ بێت ئازاردەریش رەنگە هەرچەند
 و نەبووبەا نێوخەۆیی شەڕی و کێشە ئەگەر گومان بێ کوردستان، دیکەی یەکانی سیاسی رێکخراوە و حیزب و دێمۆکرات

 بە دەیتەەوانی گەلەکەمەەان چووبەەانەوە، دا دووژمەە  بەگەەژ یەکگرتەەوودا بەرەیەکەەی لە یەکان سیاسەەی رێکخەەراوە و حیەەزب
 دەبینەی  لەوەش جگە. بکا سەرکوتی نەتوانێ دوژم  و بوەستێتەوە دا ئیسالمی کۆماری بەرانبەر لە بەگوڕتر و ورەتر
 وێەەەەەڕای بەداخەوە کەەەەەۆببنەوە، دا بەرەیەک لە انیوەنەیەەەەەانتو رێکخەەەەەراوانە و حیەەەەەزب ئەو هەر نەک مەەەەەاوەیەدا لەو

 لێکەەدابران و لێکتەەرازان و باڵوی و پەەرش تووشەەی والت، نێوخەەۆی لە راسەەتەقینە خەبەەاتی مەیەەدانی لە دوورکەوتەەنەوە
 سەااڵنی وەک نەیەانتوانیوە بەێ هەۆیەک هەر بە ئەگەر دێمۆکراتیشەەوە، حیزبەی بە رێکخراوانە، و حیزب ئەو. بوون

 و خەڵەەک سەرشەەقامی هێنەەانە توانەای بەەکەن، چەکەدارانە خەبەەاتی یەان چەکەەدارانە بەربەرەکەانی شەەۆرش سەەرەتای
. بوون نەه وتوو رکه سەه و چەاالک دا  بەواره م لەه پێویسەت ی راده  به و  بووه سنووردار مەدەنیشیان خەباتی کردنی بەهێز
 لە کەەورد گەلەەی بەەوونی ئەکتی  ەویگەەر لە یەکان سیاسەەی رێکخەەراوە و حیەەزب تێکۆشەەانی داهەەاتووی  نییەەه لەوەدا شەەک

 نێەەو لە نەتەوەیەەی شوناسەەی و هەەزر ک الیەەه  لەەه تێبکۆشەە  دەبەەێ رۆژهەاڵت حیزبەکەەانی و دایە کوردسەەتان رۆژهەاڵتەەی
 بردنەسەەری بەۆ خۆیەان تواناکەانی و هێز هەموو لە دیکەش کی الیه  له و بکەن بەهێز دا کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی

 .وەرگرن کەڵک نەتەوەیی رزگاریی بۆ خەبات پێناو لە خەڵک خەباتگێڕانەی ورەی
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٨٦  ژماره لە
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 هێرشی تورکیە بۆ سەر رۆژئاوا

 
 سەووریەدا، قەیرانەی لە بەشەدار واڵتەانی اننێەو یەکانی پێوەندی لە رابردوو حەوتووی چەند یەکانی سیاسی رووداوە

 هەموو و   نییه هەمیشەیی یەک دوژمنایەتی و دژایەتی هی  دا سیاسەت مەیدانی لە کە بوون یە راستی ئەو سەلمێنەری
 یە بەرژەوەنەەەدی و قەەەازانج بەسەەەتێنی لەسەەەەر دا، دەوڵەتەکەەەان و الیەن نێەەەوان لە یەکانیش   دۆسەەەتایەتی و هاوبەنەەەدی

 .دادەمەزرێ اد هاوبەشەکان
 

 دژی بە شەەەڕ بەرەکەەانی لە کوردسەەتان رۆژئەەاوای لە کوردەکەەان سەەەرکەوتنەکانی دوای لە بەتەەایبەت و مەەاوەیەدا لەو
. گەەۆڕی سەەووریەدا قەیرانەەی لەگەڵ پێوەنەەدی لە  خەەۆی  دەرەوەی سیاسەەەتی ئاراسەەتەی رادەیەک تەەا تەەورکیە دا، داعەەش
 بەشەێوەی و کەرد واڵتەی ئەو سەەردانی ئەردۆغەان و کردەوە ساییئا رووسیە لەگەڵ یەکانی پێوەندی زوو زۆر تورکیە
 هەروەهەا. سەووریەدا لە واڵتە ئەو شەەڕکەرەکەی فرۆکە خستنەخوارەوەی بۆ کرد رووسیە لە لێبووردنی داوای فەرمی
 وەبیەر کوردەکەانی لەمێەژینەی کێشەەی واتە هاوبەشیان، مەترسیی و گرت یەوە ئیسالمی کۆماری بە پێوەندی بەپەلە

 لە بەوون هاوهەڵوێسەت ال دووک هەر دا، نەاوچەیی بەواری زۆر لە قووڵیەان ناکۆکی سەرەڕای و هێنایەوە رێژیمە ئەو
 لەوەش جگە. کوردان مافێکی چەشنە هەر لەگەڵ کردن دژایەتی و سووریە خاکی یەکێتیی پاراستنی لەسەر پێوەندی
 رێژیمەش ئەو لەگەڵ بوو ئامادە تورکیە ئەسەد، ربەشا بەعسی رێژیمی وەالنانی لەسەر پێشووی پێداگری سەرەڕای

 دەسەەاڵتی لەسەەر مەانەوە دەکەرا شەیمانە هەروەک چەونکە. بکات دانوستان واڵتەدا ئەو داهاتووی لە بەشار رۆڵی و
 دەوڵەتەەی و ئەردۆغەەان روانەەگەی لە سەەووریەدا لە ئەسەەەد بەشەەار رێژیمەەی وەک دیکتەەاتۆری و ڕێژ خەەوی  رێژیمێکەەی
 .ب  کوردستان باشووری چەشنی لە کیانێکی خاوەن کوردستان لە بەشە لەو کوردەکان لەوەی ترەباش زۆر تورکیەوە

 سەپای هێزەکەانی الیەن لە کە سەووریە رێژیمەی سەوپای نێوان لە کوردستان رۆژئاوای لە حەسەکە شاری شەڕی دیارە
 هێرشەی دیەکەش الیەکەی لە و یەکال لە کورد شەڕوانانی لەگەڵ دەکران، پشتیوانی یەوە ئیسالمی کۆماری پاسدارانی
 لە کەردن بەرگەری بەۆ دا راسەتی لە و داعەش لەگەڵ شەەڕ بیەانووی بە جرابلەۆس شاری بۆ تورکیە لەشکەری بەرباڵوی

 سیاسەتی بۆ بوون روون ئاماژەیەکی کورد، شەڕوانانی خەستی بۆمبارانی و کۆبانێ بە عەفری  کانتۆنی لکاندنەوەی
 نەتەوەی لەگەڵ نەهاتوویەان لەب  دژایەتەی لە نەوێ الپەڕەیەکەی هەڵەدانەوەی و نکوردستا داگیرکەرانی هەمیشەیی

 لە پەیەدە هێزەکەەەانی بەەەۆ تەەەورکیە هێرشەەەی لە چ و حەسەەەەکە شەەەەڕی لە چ دەرکەوت هەروەک حەەەاڵەش بەو. کەەەورد
 .ن  هرابگەی بەس ئاگر بوون ناچار کە بوون تورکیە دەوڵەتی و ئەسەد بەشار رێژیمی ئەوە جرابلۆس، دەورووبەری
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 و سیاسەی و فکەری پەتەوی پێوەنەدی سەەرەتاوە لە هەر تەورکیە کە نییە شاراوە دەوڵەتێک و الیەن و کەس هی  لە
 خاکی لە دا جیهان واڵتانی لە رێکخراوە ئەو ئەندامی هەزاران و هەبوە داعش تێرۆریستی رێکخراوی لەگەڵ ئابووری

 خێەراییە بەو بەوو دا داعش دەست لە کە جرابلۆس شاری گرتنەوەی بۆیەش هەر. بوون پەیوەست داعش بە تورکیەوە
 چەنەد هەر تورکیە و بەردەوام  هەروا یانە پێوەندی ئەو کە کردوە بەهێز گومانەی ئەو داعش بەربەرەکانی بەبێ و

 هێزەکەەەانی شەەەەڕەکانی و هێەەەرش ئاراسەەتەی بەاڵم دایە، شەەەەڕ لە یە تێرۆریسەەەتی رێکخەەەراوە ئەو لەگەڵ دەدا نیشەەان
 فەرقیەان شەەڕدا لە و یەکە  هەر داعەش و کەورد شەەڕوانانی ئەوان بۆ کە نەیانشاردۆتەوە تورکەکان ارەدی. کوردی 

 سەەر بەۆ تەورکیە هێرشەی بەرانەبەر لە رۆژئەاوایی واڵتەانی و رووسەیە و مریکا ئەه سەەرەتاوە لە هەرچەند. ناکات پێ
 ئاسەەت لە واڵتەەانە ئەو کە ئەەاراوە هەەاتە یەش مەترسەەی ئەو تەنەەانەت و هەڵبەەژارد بێەەدەنگیان کوردسەەتان رۆژئەەاوای
 لەگەڵ یە داگیرکەەەاری و هێەەەرش ئەو دەرکەوت هەروەک بەاڵم دەخەن، پشەەەتگوێ کوردەکەەەان بەشەەەێوەیەک تەەەورکیەدا

 .بوو بەرەوروو واڵتانەش ئەو نارەزایەتیی
 
 و ەنگەێدەج داعەش لەگەڵ سەووریە و عێەڕا  لە واقع ئەرزی لەسەر ئەوەی دەزان  باش هاوپەیمانەکانی و مریکا ئه

 و مریکا ئەەه بەەۆ هێەەزانە ئەو بەەۆیەش هەر. کەەوردن شەەەڕوانانی و پێشەەمەرگە تێکبشەەکێنێ، سەەەرەتانە ئەو توانیەەویەتی
 پێیەەەان تێەەەرۆڕدا دژە شەەەەڕی لە دەتەەەوان  داهەەەاتوودا لە دەزانەەە  و هەیە یەەەان تایبەتی گرینگەەەی هاوپەیمانەکەەەانی

 وەمێنێ، جرابلۆس لە تورکیە بدەن ئیزن رووسەکان اهەروەه و هاوپەیمانەکانی و مریکا ئه رەنگە. ب  ئەستوور پشت
 پەەڕچەک و راهێنەەان ئەرکەەی بۆخۆیەەان کە ”گەڵ پاراسەەتنی یەکینەکەەانی“ لەگەڵ شەەەڕ بەردەوامەەی دیەەارە وەک بەاڵم

 درێژخەەایەنی هێرشەەێکی هەرچەشەەنە لەوەش جەەگە. نەەاکەن قەبەەووڵ تەەورکیە دەوڵەتەەی لە گرتەەوە وەئەسەەتۆ کردنیەەان
 واڵتە ئەو لەسەەر هەیە یان سەەرەکی رۆڵەی لەودا کەورد شەڕوانانی کە دێمۆکرات سووریای هێزەکانی سەر بۆ تورکیە
 .دەکەوێ گران

 
 یەکانی ئیداری و دادوەری دەزگا و دام زۆربەی و، ئەڕتەش هەڵتەکانی هۆی بووە کە رابردوو کوودتاکەی پاش تورکیە
 رەدەبەەااڵی کاربەدەسەەتانی نیەەیە رۆژ نەەی دەبی بەەۆیەش هەر. بەردەوامە ئێسەەتاش هەر کە بەەووە قەیرانێەەک تووشەەی

 لەوەش جەگە. نەکەرێ  کارکێشەانەوە لە دەسەت بە ناچەار یەان النەدرێە  کار لەسەر لەشکەری و دادوەری و دەوڵەتی
 و بەردەوامە خەسەتی بە واڵتە ئەو ئەرتەشەی و کاکەا پێ هێزەکەانی نێوان لە کوردستان باکووری لە شەڕ ئێستا هەر

 سەووری ئەاوارەی میلیەۆن چەنەد بوونی و الیەک لە یانە نائارامی و شەڕ ئەو. گرتۆتەوە یشیگەورەکان شارە تەنانەت
 بەوونی بەردەوام نیەیە لەوەدا شەک و دانەاوە تەورکیە ئەابووریی لەسەەر نەرێنەی کاریگەری بەتەواوی دیکە الیەکی لە
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 کە بەتەەایبەت. دەبەەێ دواوەبە تەەورکیەدا ی کۆمەڵگەەه لە گشەەتی نەەارەزایەتی دەرەوە و نێوخەەۆیی بەرەی دوو لە شەەەڕ
 و بەڕ و کوشەت و شەەڕ بە نەیەانتوانیوە تەورکیە دەسەەاڵتدارانی سەااڵن ٣١ لە زیاتر پاش دەزان  واڵتە ئەو خەڵکی
 .بکەن پووشبەسەر کوردستان لە بەشە لەو کورد نەتەوەی کێشەی کردن سەرکوت

 
 رۆژئەاوای لە تەنیەا و نەکەردوە تەورکیە لە هەرەشەیەکیان هی  کورد شەڕوانانی ئێستا هەتا هەرچەند لەوەش جگە

 ئەگەری لە نازانەدرێ بەدوور حەاڵەش بەو کەردوە، خۆیەان لە یەان بەرگری تەورکیە، هێرشەی بەرانەبەر لە کوردستان
 گەل، پاراستنی یەکینەکانی و پەیەدە رۆژئاوا، گوندەکانی و شار سەر بۆ واڵتە ئەو ئەڕتەشی هێرشی درێژەکێشانی

 سەنوور، ئەوبەری بەرەو شەەڕ ئاراسەتەی یەکەان، تورکی هێەزە سەر بۆ هێرش وێڕای و ەدەرێبێن بەرگری حاڵەتی لە
 ئەو و تەورکیەیە یە سەەرەکی زەرەرمەنەدی ئەوەی گومەان بێ وەهادا حاڵەتێکی لە. بگوازنەوە کوردستان باکووری واتە
 و کەارامە هێەزە لەگەڵ وردستانک رۆژئاوای و( باکوور)نێوخۆیی بەرەی دوو لە الیەک لە ناتوانی دەزانێ باش واڵتە

 نیشەان وا دیەکەش الیەکەی لە و بجەنگەێ لەگەڵە کوردسەتانیان خەڵکەی کۆمەاڵنی پشتیوانی کە کورد شەڕدیتوەکانی
 .بەشدارە دا تێرۆڕیزم و داعش بەدژی شەڕ بەرەی لە هاوپەیمانەکانی و مریکا ئه و رووسیە وێڕای کە بدات

 
 دەسەەاڵت لە ئەسەەد بەشەار مانەوەی الیەنگری زۆر و کەم کە رووسیەش تەنانەت و هاوپەیمانەکانی و مریکا ئه دیارە
 و عێڕا  لە داعش زوو یان درەن  و بەرن بەی  لە …نووسرە بەرەی و داعش تێرۆڕیستی رێکخراوی لێبڕاون دایە،

 نەخشەەی و تووداهەا کە ئەوەیە گەرینگە واڵتەدا دوو لەو کەورد نەتەوەی بەۆ لێەرەدا ئەوەی. تێکدەشکێندرێ سووریە
! دەکەوێ؟ دەست یە خۆبردووی لە و فیداکاری ئەو بری لە دەسکەوتێکی چ کورد و دەبێ چۆن واڵتە دوو ئەو سیاسیی

 دەچەێ سەاڵ ٢٥ لە زیەاتر بەۆ ئەوە و واقەع ئەمەری بۆتە هەرێم حکوومەتی و کوردستان باشووری لە کورد دەسەاڵتی
 بە ئێسەەتاش کە یەکەەانی نەرێنی ئاسەەەوارە و نێوخەەۆیی ەڕیشەە سەەەرەڕای و بەدەسەەتەوەیە خەەۆی دەسەەەاڵتی کەەورد کە

 کوردسەتان، داگیرکەرانەی و عێەڕا  ناوەندی دەوڵەتی رەنگاوڕەنگەکانی پیالنە هەروەها و دیارە باشوورەوە جەستەی
 نیشەەانەکان و نیەەیە بەەۆ گەڕانەوەی بەەێ، لەگەڵ کەەوردی مەەاڵی نێەەو یەکگرتەەوویی و یەکریەەزی ئەگەر دەسەەەاڵتە ئەو

 لە بەشەەە لەو کەەوردی دەوڵەتەەی بەەوونی لەدایەەک شەەاهیدی نێەەودەوڵەتی ی کۆمەڵگەەه یەکەمجەەار بەەۆ کە نوادەردەخە
 .دەبێ دا کوردستان

 
 کارتێکەری ئەوە بڵێ  دەکرێ و نییە روون زۆر داعش نەمانی لەدوای کوردستان رۆژئاوای و سووریە داهاتووی بەاڵم
 و جێگە دەتوانی دیکە الیەکی لە کورد گەلی یەکریزیی و ییەکگرتووی و الیەک لە یەکان جیهانی و ناوچەیی زلهێزە
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 و کەورد دیەارە ئێسەتا هەتەا کە ئەوەی دەرەکەی، شەوێندانەربوونی و کەارتێکەری بەاری لە. بکەات دیاری کورد پێگەی
 پێشەەتر هەروەک بەڵکەەوو نیەەیە، دا کوردسەەتان داگیرکەرانەەی رۆژەڤەەی لە هەر نەک نەتەوەیەک وەک چارەنووسەەەکەی

 و سەەووریە داویەەیەی ئەم هێرشەەی و کەەوردی  کیەەانێکی چەشەەنە هەر دژی واڵتەەانە ئەو دا لەجەەێ هەر ێکەەرا،پ ئامەەاژەی
 هەر دیەەارە روونەەی بە دا یەکەەانیش جیهانی زلهێەەزە لەگەڵ پێوەنەەدی لە. دەگەەرێ سەەەرچاوە یەوە راسەەتی لەو تەەورکیەش
 و پەالن یەتەی ئەولەوی لە قخەوازحە نەتەوەیەکەی وەک کەورد و سووریەن سیاسی قەوارەی مانەوەی لەگەڵ هەموویان

 .نییە دا بەرنامەکانیان
 

 ناتوان  و نەگرن بەرچاو لە سووریەدا داهاتووی لە کورد پێگەی و جێگە ناتوان  واڵتانە لەو کام هی  بەوحاڵەش
 داهەەەەاتووی لە کەەەەورد. بسەەەەەپێننەوە کەەەەورددا بەسەەەەەر واڵتە، ئەو نەەەەاوخۆیی شەەەەەڕی پەەەەێش سەەەەەردەمی بەەەەارودۆخی
 دەسەتەبەر بەاڵم دەگات، مافەکانی و ویست کەمی النی بە و دەبێ رۆڵی( بمێنێتەوە یەکپارچەیی بە ئەگەر)سووریەدا

 بە کە نەتەوەکەمەەانە لە بەشەەە ئەو یەکگرتەەوویی و یەکریەەزی گەەرەوی لە مافەەانە ئەو ئەو بەەوونی بەردەوام و بەەوون
 .نییە دیار پێوەی بێ، لەگەڵ ئێستاشی تا داخەوە

  
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٨٧  ژماره لە

 
 ٢١١٦ ئاگۆستیی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
 
 

 !ئەردۆغان تورکیە بەرەو کوێ رەکێش دەکا
 
 کە ئەردۆغەانە تەیە  رەجەب تورکیە، کوماری سەرۆک بەناوبانگەکەی رستە ئەوە. ”بوو خودا دیاریی کوودتایە ئەو“

 پەارتەکەی، و ئەردۆغەان. درکاندی رابردوودا پووشپەری٢٥/ژووئیە١٥ ”کوودتاکەی شێوە“ کانیتێکش پاش رۆژ چەند
 توانیەان رابەردوودا، سەاڵی لە واڵتە ئەو پارلەمەانی هەڵبژاردنی دووهەمی دەوری  له  که گەشەپێدان، و داد پارتی

 بەۆ باشەیان هەلێکەی ووشەپەڕەوە،پ کوودتەاکەی پاش لەه بەکەن، دەستەبەر بۆخۆیان پارلەمان یەکانی کورسی زۆرینەی
 کەەورتەدا مەەاوە لەو. یەکانیان سیاسەەی نەیەەارە لە بەنەەدیخانەکان ئەەاخنینی و کەەردن دەسبەسەەەر و سەەەرکوت بەەۆ رەخسەەا
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 بەەزووتنەوەی لە الیەنگەەری تەەاوانی بە واڵتە ئەو یەکەەانی نیزامی و دادوەری و ئیەەداری بەشەەە لە کەس هەزار دەیەەان
. کران بەندیخانەکان رەپێچەکی ، کردن دادگایی و لێکۆڵینەوە بەبێ کوودتادا لە بوون بەشدار و گوڵەن فەتحووڵاڵ

 ئەو بیرمەنەدی و رۆژنەامەوان و سیاسەی چەاالکی سەەدان و داخەران رۆژنەامە و گۆڤەار و تەلەویزیەۆنی کانەاڵی دەیان
 .بوون دەسبەسەر واڵتە

 
 نەاڕەزایەتیی و نیگەرانەی نەیارانیەان، رانەبەربە لە واڵتە ئەو یەکەانی ئەمنیتی هێەزە و ئەردۆغەان دژکردەوەی دیارە

 پەەەەارتی بە دەسەەەەەاڵت، دەرەوەی حیزبەکەەەەانی نێوخەەەەۆ، لە. کەوتەوە لەەەەێ تەەەەورکیەدا دەرەوەی و نێوخەەەەۆ لە بەرینەەەەی
 دژی پووشەەپەر، کوودتەەای کردنەەی حکووم مەەه سەەەرەڕای یە، کەەوردی پەەارتێکی کە  وه یشەەه(هەدەپە)گەالن دێمەەوکراتیکی

 لە. دابەەوویە دەسەەتیان پەەۆلیس و میەەت هێزەکەەانی کە بەەوون دەوڵەت موخالیهەەانی اڵویبەربەە سەەەرکوتی و رەشەەبگیری
 پەەەەاش رووداوەکەەەەانی سەەەەەیری یەوە نیگەرانەەەەی بە ئورووپەەەەایی واڵتەەەەانی زۆربەی و مریکا ئەەەەه تەەەەورکیەش دەرەوەی

 هەروەک حەاڵەش بەو. گەرت دەوڵەتەکەی و ئەردۆغەان لە رەخنەیان یەدا پێوەندی لەو و دەکرد کوودتایەکەیان شێوە
 بەرتەسک هەر نەک تورکیە یەکانی ئەمنی هێزە و ئەردۆغان دژکردەوەی و کوودتا دەرئەنجامەکانی دەکرا، چاوەڕوان

 بەش بەەێ هێزەکەەانی و ئەردۆغەەان تەەۆڵەی و ر  لە کەەوردیش و گەەرتەوە کوردەکانیشەەی داوێنەەی بەڵکەەوو نەکەەرانەوە،
 .نەبوون

 
 بەاکووری شەارەکانی لە خەڵکەی هەڵبژێردراوی شارەداری ٢٨ دا، نخەرمانا ٢١ ، یەکشەممه رۆژی لە تورکیە دەوڵەتی
 پارلەمەانی. الدا کەار ر سەه  له( کا کا پێ)کوردستان کرێکارانی پارتی لەگەڵ پێوەندی هەبوونی تاوانی بە کوردستان

 بە ،بەدەسەتەوەیە یەکانی کورسەی یاسەایی زۆریەنەی لەودا دەسەەاڵتدار حیزبی کرا، باس پێشتر هەروەک کە تورکیە
 دەوڵەت، بەداتە تەایبەت دەسەەاڵتی دا نائاسەایی بەاری کەاتی لە پێەداوە رێگەی کە بنەرڕەتی یاسای بە بەست  پشت

 یەکانی شارەوانی سەر بۆ هێرش بۆ یەکانی ئەمنی هێزە و ئەردۆغان دەستی و وەرگرت یە دەستووری خاڵە لەو کەڵکی
 لە و رانەوەسەەتان بەوەشەەەوە تەورکیە سەەەرکوتکەرەکانی زەهێە. کەەرد ئەەازاد دا کوردسەتان بەەاکووری لە هەدەپە بە سەەر

 گرتووخانەکەان رەوانەی و قۆڵبەسەت کوردیان سیاسی چاالکوانی و رۆژنامەنووس سەدان رابردۆوە رۆژی چەند ماوەی
 خەڵکی بەرینی خۆپێشاندانی و ناڕەزایەتی لەگەڵ تورکیە یەکانی ئەمنی هێزە و پۆلیس هێرشەی ئەو دیارە. کردوە
 و کەۆر هەاتنی وەدەنە  هەۆی بەۆتە واڵتەیش دەرەوەی لە و بەۆتەوە بەرەوڕوو کوردسەتان بەاکووری حیزبەکانی و کورد

 بەشەی خوێنەاوی پێکەدادانی و شەەڕ کە دایە کاتێەک لە ئەوە. کەوتۆتەوە لێ توندی رخنەی و دۆستەکان مرۆڤ کۆمەڵە
 کەەەەەەوردە و ژانەەەەەەدەرمە و شئەڕتە هێزەکەەەەەەانی و گرتەەەەەەۆتەوە کوردسەەەەەەتانی بەەەەەەاکووری گونەەەەەەدەکانی شەەەەەەارو زۆری
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 چەنەدی  و گەیانەدوە بەئەنجەام تەاوان بێ خەڵکەی بە دەرحە  نارەوایەان تەاوانی زۆر(یەکان قروجی)بەکرێگیراوەکان
 .کردوە وێرانیان و سەندنەوە  تۆڵە سووتمانی کردۆتە کوردستانیان لە بەشە ئەم گوندی و شارۆچکە و شار
 

 کاکەەادا پێ هێزەکەەانی و تەەورکیە نێەەوان لە رابەەردوو سەەاڵی یەک راوەکەیخواز نەەه شەەەڕە هەڵگیرسەەانەوەی لە بەر ئەگەر
 شەڕ دەسپێکردنەوەی ئەوە هەبوو، واڵتەدا لەو کورد رەوای کێشەی ئاشتیانەی چارەسەری بۆ بەهێز نەزۆر هیوایەکی

 لە یەوە سیاسەەەەی بەەەەاری لە ی ئاکامەکەەەەه کە کوودتایەی شەەەەێوە ئەو دیەەەەکەش الیەکەەەەی لە و الیەک لە پێکەەەەدادان و
 و چارەسەەری الیەنگرانەی هیەوایەی ئەو شکاوەتەوە، دا دەوڵەتەکەی و پارت و ئەردۆغان قازانجی بە دا، کورتخایەن

 سەەرەتاکانی لە هەر. کەردەوە پێشوو لە رەنگتر کەم واڵتەدا لەو تورکی و کورد نەتەوەی ئاشتیانەی بەیەکەوەژیانی
 هەسەەتی لە وەرگرت  کەڵەەک بە حیەەزبە ئەو وە،٢١١٢ لەسەەاڵی گەشەەەپێدانەوە و داد پەەارتی دەسەەەاڵتی سەەەر هەەاتنە
 نێوخەۆیی، شەەڕی بە هێنەان کۆتایی و کەورد کێشەەی چارەسەەری بەڵێنەی و وادە و کوردستان باکووری خەڵکی ئایینی
 وەبیەر جێەی یەدا پێوەنەدی لەو دیەارە. بکەات دەستەبەر بۆخۆی کورددا گەلی نێو لە بەهێز پێگەیەکی و جێگە توانی

 ئەو یەکانی سەەرەکی گەرفتە لە یەکێک وەک کورد کێشەی واڵتەدا ئەو نوێی مێژووی لە جار یەکەم بۆ کە هێنانەوەیە
 و زمەەان بە دان بەەایە  بەەواری لە بەتەەایبەت بەکەەردەوەش، هەنگەەاوێکی چەنەەد و کەەرا لەەێ  باسەەی فەرمەەی بە والتە

 و پەەاڵنەر بە بوون نەەه ەشی کولتەەووری و فەرهەنگەەی هەنگەەاوە چەنەەد ئەو بەاڵم. هەڵێنەەدرایەوە کەەوردی فەرهەنگەەی
. رابەردوو سەاڵی ٣١ لە زیەاتر خەوێنرێژی و شەەڕ بە هێنەان کۆتایی و کەورد کێشەی چارەسەری بۆ گونجاو بەستێنێکی

 لە دەیەەانەوێ و دەکەن کەەورد کێشەەەی بە یەەاری دا راسەەتی لە پەەارتەکەی و ئەردۆغەەان کە دەرکەوت روونەەی بە چەەونکە
 کورد دەنگدەرانی دەنگی نییە، دا واڵتە لەو کوردیش بوونی بە باوەریان دا لەجێ هەر کە دیکە، حیزبەکانی بەرانبەر

 مەیەەدانی لە هەم و نیزامەەی بەەاری لە هەم کە شەەەڕ دەسەەپێکردنەوەی لەگەڵ لەوەش جەەگە. راکێشەە  خۆیەەان الی بەەۆ
 دیەکەش یالیەک لە و الیەک لە شکایەوە کورد دۆزی بەگشتی و و هەدەپە و کاکا پێ زەرەری بە یەوە سیاسی خەباتی

 بەۆ دیەکە حیزبەکەانی لەگەڵ هاوبەنەدی لە بەوون منەت بەێ و پاڕلەمەانی یەکانی کورسەی رەهای زۆرینەی دەسکەوتنی
 راوێەژی و هەڵسەوکەوت گەۆڕینی بەۆ هۆکارێەک بەوونە رابەردووە، ساڵی هەڵبژاردنەکانی لەدوای دەوڵەت، پێکهێنانی

 پرۆسەەی هەاتنی کۆتەایی لە بەاس پەردەپۆشەی بێ و راشەکاوی بە ئەوان تەنەانەت. پەارتەکەی و ئەردۆغان سیاسیی
 دوورگەی لە ئەەەۆجەالن رۆژەدا چەنەەەد لەو کە دایە حالێەەەک لە ئەوە دەبەن، نەەەاو نەزۆکەەەی بە و دەکەن وتووێژەکەەەان

 .دابوو  مان  ٦ ماوەی لە کێشەی و شەڕ چارەسەری و دانوستان دەسپێکردنەوەی بانگەشەی یەوە، ئێمڕالی
 

  فەزای لە وەرگرت  کەڵک بە دەتوانی ئەردۆغان ئایا یە؟ چی دا کوردستان لە بەشە ەول کورد دۆزی چارەی رێگە
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 نێەەو لە هەیە رەوایەەی شەەەڕە ئەو پێکەەدادان؟ و شەەەڕ درێژەدانەەی لە بەەێ بەردەوام پووشەەپەڕ، کوودتەەای دوای سیاسەەیی
 دەرەوەدا؟ دونیای لە و تورکیە خەڵکی کۆمەاڵنی

 
 لەو نەتەوەیەی کێشەەی نەیانتوانی پارتەکەی و ئەردۆغان پێش ەتەکانیدەوڵ و حیزب چۆن وەک نییە لەوەدا شک 

. بکەات چارەسەەر کێشەەیە ئەو نەاتوانێ هێەرش، و هێەز و شەەڕ زەبەری بە ئەردۆغەانیش بەکەن، پووشبەسەر واڵتەدا
 دیکەشەی کەمیەنەی نەتەوەی چەنەد کەورد، و تورک سەرەکی نەتەوەی دوو لە جگە کە فرەنەتەوەیە واڵتێکی تورکیە

 زۆر دیەکە نەتەوەکەانی کردنەی تەورک بە و ئاسیمیالسەیۆن سیاسەەتی و دەژیە  تێەدا ئەرمەنی و چەرکەس و الز کوە
 سەەر بەخەنە گوشەار بتەوان  یەکەان دەوڵەتی هێەزە یەوە نیزامی بواری لە رەنگە بۆیەش هەر. خواردوە شکستی لەمێژە

 بتەوان  دەوڵەتەکەی و ئەردۆغەان دەزانەدرێ ووربەد زۆر بەاڵم بەکەنەوە، دووریەان شارەکان لە و کاکا پێ هێزەکانی
 خەامۆش و کەپ دا درێژخەایەن لە دایە خەڵکەی کەۆمەاڵنی کەوردایەتیی هەسەتی لە ریشەەی کە نەتەوەیی بەربەرەکانی

 .بکەن
 

 نێو لە تەنیا نه نێوخۆیی، ئاکامی بێ و ماڵوێرانکەر شەڕی درێژەدانی و کورد لە نکوڵی سیاسەتی لە بوون بەردەوام
 کەم الیەنگری دا واڵتەش ئەو خەڵکی باقی نێو لە بەڵکوو خواردوویە، شکست باکوور لە کوردستان خەڵکی نیکۆمەاڵ
 ئەوان   ببین ، زیان و بدات نێڵ نێوخۆیی شەڕی کورەی الوەکانی، خوێنی بە دەبێ ئەوەی دەزان  خەڵکی و بۆتەوە

 و ئەردۆغەان دەنگەکەانی دابەزینەی لە خەۆی هەاتوودادا هەڵبژاردنەکانی لە گومان بێ یە ناڕەزایەتی ئەو بۆیەش هەر
 شەاره زۆربەی و نەبەسەتراوەتەوە کوردسەتانەوە بەاکووری بە هەر شەەڕە ئەو کە بەتەایبەت. دەبینێەتەوە دا پارتەکەی

 زۆری تێچەەوویەکی و دانەەاوە واڵتە ئەو داهەەاتی و ئەەابووری ر سەەه  لەەه نەرێنەەی کەەاریگەری و گرتەەۆتەوە گەورەکەەانی
 .دەکەوێتەوە لێ
 
 لە شەەڕ درێژەدانەی دا، تەورکیەش هاوپەیمەانی واڵتەانی نێەو لە تەنەانەت و  دەرەوه یەکانی سیاسی کۆمەڵە و کۆڕ لە

 مەرۆڤ مەافی نەانی پێ لەژێر و توندوتیژی ر سه  له ئورووپایی واڵتانی و گیراوە لێ زۆری رەخنەی کوردستان باکووری
 وا و بەدات گەرێ تیرۆریەزمەوە بە واڵتە لەو کەورد کێشەی تیویستوویە هەمیشە تورکیە. دەربڕیوە خۆیان نیگەرانی
 وەک کاکەەا پێ مریکا، ئەەه و ئورووپەەا یەکێەتیەەی ئەوەی سەەەرەڕای بەاڵم دایە  تێرۆریسەەتان لەگەڵ شەەەڕ لە بنەەوێنێ

 بەشەی بێ کەوێرەیە، گرێ ئەو سەەرەکیی هۆکەاری و خەوڵیێنەر دەزانە  بەاش دەکەن، پێناسەە تیرۆریسەتی رێکخراوێکی
  و نەبێ ناوی دا بنەڕەتی یاسای لە و واڵتە لەو کورد هەتا و تورکیەدا لە تی داخوازەکانیه و ماف لە دکور گەلی
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 .دەمێنێ هەر و ئاژاوە و شەڕ ئەژمار، نەیەنە تورک هاوواڵتیانی وەک
 

 ئەو بەۆ رێگەا تەنیەا دا کوتایی لە کە دەزان  کوردیش یەکانی سیاسی ناوەندە هەموو و هەدەپە ئاشکرایە و روون زۆر
 دا، ئەنجەەام لە و کوشەەت  و شەەەڕ مەجەەالی دەکەەرێ بۆیەەان هەتەەا دەبەەێ و وتەەووێژە مێەەزی و دانوسەەتان هەر کێشەەەیە

 لە تێبکۆشە  دەبەێ. بەکەنەوە بەرتەسەک تەورک و کورد بەتایبەت نەتەوکان، نێوان توورەیی و ر  فەزای پێکهاتنی
 بەەاکووری لە کەەورد دەنگەەدەرانی دەنگەەی و متمەەانە دووبەەارەی هێنانی وەدەسەەت لە و دا پارلەمەەانی و مەدەنەەی خەبەەاتی

 نەک دەکەن، گەلەکەیەان نەوێنەرایەتی کە ئەوانە  ئەوە بەدەن نیشەان و بەکەن دەسەتەبەر سەەرکەوت  دا کوردستانیش
 پێکەوەژیەەەەانی گەەەەرەوی لە یەکگرتەەەەوو، واڵتێکەەەەی وەک تەەەەورکیە مەوجەەەەوودیەتی و مەەەەان. پەەەەارتەکەی و ئەردۆغەەەەان

 کەوردان لەگەڵ دژایەتەی سیاسەەتی و شەەڕ و ناکۆکی کێشانی درێژە و دایە تورکیە کیخەڵ کۆمەاڵنی ئاشتیخوازانەی
 و بەێ سەەرکەوتوو نەاتوانی نەاوچەدا، ئاسەتی لە و والتە ئەو نێوخۆی لە تورکیەوە دەوڵەتی و ئەردۆغان الیەن لە

 .بێ دانەر شوێ  پارتەکەی و ئەردۆغان و تورکیە داهاتووی سەر لە دەتوانێ ، شەڕه ئەو ئاگری بڵێسەی
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٨٨  ژماره لە
 

 ٢١١٦ سێپتەمبەریی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
 
 

 !دا یەکان لە بازنەی هاوکێشە ناوچەیی و جیهانی  قەیرانی سوریه
 

 حەڵەب شاری واڵتە، ئەو شاری گەورەتری  لە بەتایبەت و  سوریه لە کاولکاری و ئاسایی خەڵکی بۆمبارانی و شەڕ
 مووشەەک و تەۆ  و رووسەیە یەکانی جەنگی فرۆکە بۆمبارانی بەهۆی رابردوودا رۆژی ١١ ماوەی لە تەنیا و بەردەوامە

 زۆر هاوپەیمانەکانی و مریکا ئه. بوون بریندار کەسیش ١٧١١ و کوژراو کەس ٥١١ لە زیاتر ، سوریه هێزەکانی بارانی
 و کۆمەڵکەەوژی بە یان سەەوریه و رووسەەیە و گرتەەوە شەەارە ئەو رۆژهەاڵتەەی سەەەر هێرشەەەکانی لە رەخنەیەەان تونەەدی بە

 هەتەا کە شەار لە بەشە ئەو گەورەی نەخۆشخانەی تەنیا بەینەدا لەو. کردوە بار تاوان مرۆڤایەتی بە دژ جینایەتی
 لە ”پەەۆتی  ئەسەدەەەە“ فرۆکەکەەانی ییەکان هێشەەووی و بۆشەەکەیی بەەۆمبە هێرشەەی لە بەەوو، چەەاالک لەمەوبەر رۆژ چەنەەد
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 یەکەەەان، نێودەوڵەتی رێککەوتەەەنە و کۆنوانسەەەیۆن هەمەەەوو بەپێەەەی. کەوت پەکەەەی و کەەەرا بۆردومەەەان نەمەەەاو دا ئەمەەەان
 و شەوێ  هەی  دا سەوریه شەەڕی لە وادیەارە بەاڵم بە   پەارێزراو جەنگەی پەالمەاری و هێرش لە دەبێ نەخوشخانەکان

 .نی  پارێزراو  فرۆکەکان هێرشی منداڵەکانیشلە و ژن گەیپەنا و نەخۆشخانە تەنانەت جێگایەک،
 

 کەوێرەیەکی وگرێ ئەاڵۆز کەاڵفێکەی وەک ئێسەتا قەیەرانە ئەو ،  سوریه خوێناوی شەڕی سەرهەڵدانی پاش ساڵ پینج
 ئەسەەد بەشەار ”عەڕەبەی بەهەاری“ پەاش لە ئەگەر رەنگە. دەبێ تر ئەستەم دێ هەتا یەکەی چارەسەری کە لێهاتووە

 هێمنەانە شەێوەیەکی بە یەان هێنابەایە، دەسەەاڵت لە وازیەان حیزبەکەی لەگەڵ یەکانە عەلەوی کەمینەی بە سەر کە
 یە کاولکەەاری و کوشەەتار و شەەەڕ ئەو تووشەەی واڵتە ئەو هەر نەک کردبەەایە، هەڵسەەووکەوتیان یەکەەان نارازی لەگەڵ

 بەابی ئەسەەدی حەافز و بەشەار نەکەانیو قیزه کردەوە لە چاوپۆشیان خەڵک هەبوو ئەوەش ئەگەری بەلکوو نەدەبوو،
 .ڕۆیشتبا دیکەدا ئاقارێکی بە  سوریه و کردبایە دا دەسەاڵتدارییان ماوەی لە
 

 دەمێشە  نیزیەک لە یەان”غەووتە”شەارۆچکەی بەزەیانە بێ زۆر ئەسەد بەشار هێزەکانی کە ش٢١١٣ ساڵی لە تەنانەت
 و مریکا ئەەه بەەۆ هەل باشەەتری  کوشەەت، تاوانیەەان بەەێ خەڵکەەی لە کەسەەیان هەزاران بە و کەەرد شەەیمیایی بۆمبەەارانی

 بێنەنە رێژیمێەک و الدەن کەار لەسەەر بەشەار یەوە، نیزامەی و سیاسیی تێچووی کەمتری  بە رەخسا، هاوپەیمانەکانی
 لەمەوبەر، سەاڵ سەێ واتە کەات، ئەو. کردبەا یەکەانی ئایینی و نەتەوەیەی پێکهاتە هەموو نوێنەرایەتی کە کار سەر
 لە ئەوتۆیەەان پێگەیەکەەی و جەەێگە یەکەەان تەکهیری یە ئیسەەالمی یە تێرۆڕیسەەتی تەەاقمە و دەسەەتە و داعەەش الیەک لە

 بەشەار رێژیمەی دا لەڕاسەتی و قەیەرانەکە نێەو نەهەاتبوونە بەکەردەوە رووسەکان دیکەش الیەکی لە و نەبوو دا سوریه
 بەاڵم. دەکەەرا لێ بەکەەردەوەی پشەەتیوانی لوبنەەانەوە حیزبەەوڵالی تەەاقمی و ئیسەەالمی کۆمەەاری الیەن لە تەنیەەا ئەسەەەد

 ئەو قەیەرانەدا، ئەو بەرانەبەر لە هاوپەیمانەکەانی و مریکا ئەه ئەوکەاتی پاسەیڤی وهەڵوێسەتی نەاڕوون ئیستراتێژی
 خەۆی پێەی جەێ رووسەەکان دواتەر و ئیسەالمی کۆمەاری هەمەالیەنەی هاوکەاری بە هەتەا رەخسەاند ئەسەەد بۆ هەلەی
 .بکات پتەوتر

 
 میلیۆنەان بەوونی ئەاوارە و مەاڵوێرانی و واڵتە ئەو خەڵکەی لە کەس هەزار سەەدان بوونی ربریندا و کوژران لە جگە

 کەردووە، سەەرقاڵ خەۆیەوە بە ئورووپەایی واڵتەانی و  سەوریه دراوسەێکانی و مرۆیەی قەیرانێکی بۆتە کە دیکە کەسی
 ئیسەالمی کۆمەاری دا نەاوچەیی ئاستی لە. یەکان جیهانی و ناوچەیی زلهێزە تەراتێنی مەیدانی بۆتە ئێستا واڵتە ئەو
  لەو هەرکام و هەیە قەیرانەدا و شەڕ لەو بەکردەوەیان حزووری کە سەرەکی  یاریکەری دوو تورکیە، دەوڵەتی و
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 .بکەن جێبەجێ  خۆیان بە تایبەت ئامانجی و ئیستراتێژی و سیاسەت حکوومەتە، دوو
 

 و مەاددی هاوکەاریی لە جەگە دا پێنەاوەش لەو و تەدەسەەاڵ لەسەەر ئەسەد بەشار مانەوەی خوازیاری ئیسالمی کۆماری
 ئەو رەوانەی ئەفغەانی و پاکسەتانی شەیعەی و سەپا پاسەدار و بسەیج هەزاران بە پێشکەوتوو، چۆڵی و چەک ناردنی
 بە رێەەژیم یەکەەانی نیزامی بەرپرسەەە. شەەەڕدان بەرەکەەانی لە ئەسەەەد بەشەەار هێزەکەەانی شانبەشەەانی و کەەردوە واڵتە

 هەمەەوو بە و دەسەەپێدەکات را سەەوریه و لوبنەەان لە ئیسەەالمی کۆمەەاری ”ئەمنییەتەەی پەرێەەزی“ کە ەرایگەیانەەدو راشەەکاوی
 .دەکەن دا دەسەاڵت لە بەشارئەسەد مانەوەی لە پشتیوانی هێزەوە

 
 گرتەوە، هەڵوێسەتی ئەسەەد بەشار بەدژی وە، سوریه قەیرانی سەرهەڵدانی سەرەتای لە هەر کە تورکیەش دەوڵەتی

 و دەسەتە و  سەوریه ئەازادی ئەرتەشەی بەنەاو چەککردنەی پەڕ و رێژیمە ئەو نەیارانی لە شتیوانیپ و هاوکاری وێرای
 بەنیەازە تەورکیە وادیەارە. دامەزرێنەی دا سەوریه خەاکی لە ئەمنییەتەی پشەتێنەیەکی بەتەمایە یەکان، ئیسالمی تاقمە
 لە هێزانە ئەو بوونی دیارە. کات هن واڵتەدا لەو هێزەکانی بە پاشەکشە نەکەوێ، دا الیەک بە  سوریه کێشەی هەتا
 بەۆ هەیە خەۆی تەایبەتی گرینگی بەاڵم دەبێ، بەدواوە تورکیە بۆ زۆری نیزامی و ئابووری تێچووی هەرچەند  سوریه

 .ناوچەکەدا لە بەگشتی و  سوریه لە واڵتە ئەو سیاسی ئیستراتێژی
 

 لەوان یەک هەر و جیەەاوازدان بەرەی دوو لە دا سەەوریه شەەڕی و کێشەەە لە ئێەەران ئیسەالمیی کۆمەەاری و تەەورکیە راسەتە
 بەربەرەکەانی و دژایەتەی و کوردسەتان رۆژئەاوای لەسەەر رژیەم دوو هەر بەاڵم هەیە، خۆیەان ئیستراتێژی و سیاسەت
 و هاودەنە ( سەەربەخۆیی و فێدێڕاڵی ئۆتۆنۆمی،)شێوەکانی لە کام هەر لە کوردی قەوارەیەکی چەشنە هەر لەگەڵ
 .بکەن یەکانیان ناکۆکی سەرهەموو لە یەکتر بۆ تەنازول هاوبەشە، خاڵە ئەو ەرلەس ئامادەن و هاوڕان

 
 لە رووسەکان راستەوخۆی دەستێوەردانی پاش ساڵ یەک ئاماژەیە جێی دا یەکانیش جیهانی زلهێزە لەگەڵ پێوەندی لە

 هاوکێشەەکەدا اوسەەنگیه گەۆڕینی لە یە سەەرەکی ڕۆڵە ئەو و ئەسەەد نەیەارانی بۆردومانی و لێدان و دا سوریه شەڕی
 دژوار و ئەسەەەتەم هاوپەیمانەکەەەانی و مریکا ئەەەه بەەەۆ رێەەەژیمەی ئەو رووخەەەانی کاتێەەەک هەمەەەوو لە زیەەەاتر هەیەەەانبوە،
 لەگەڵ هاوپەیمانەکانی مریکا ئه نێوان لە وێنە بێ یەکی ئاڵۆزی و گرژیی و قسە شەڕە ماوەیەدا لەو هەر. کردۆتەوە
 وتەبێەەژی لە چەشەەنێک بە ئەەاراوە، هەەاتۆتە حەڵەب شەەاری سەەەر رانیبۆمبەەا و هێەەرش لەگەڵ پێوەنەەدی لە رووسەەیە
 (هاوپەیمانەکەانی ئامریکەاو هێرشەی)چەشنە لەم هێرشی رایگەیاند، ساخارۆڤا یا ماری رووسەکان، دەرەوەی وەزارەتی
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 لەو. بێنەەەێ پێەەەک نەەەاوچەکەدا تەواوی لە بەڵکەەەوو  سەەەوریه لە هەر نەک دار، مەترسەەەی بنەرەتیەەەی ئەەەاڵوگۆڕی رەنەەگە
 دا٢١١١ سەاڵی لە کە زەخیرەکراویەان پلۆتۆنییەۆمی کەردنەوەی کەم و دابەزانەدن رێککەوتنەی رووسەەکان یەدا ەندیپێو

 گرێکەی دەتەوانی ئیسەتراتێژیکە، رێککەوتنە ئەو هەڵپەساردنی. راگەیاند هەڵپەسێراو کردبوو، مۆر مریکا ئه لەگەڵ
 .لێبکەوێتەوە ناوەکی بەرکێی کی دیکەی

 
 شەەڕ نەاوی لەژێەر رووسەەکان بەهێەزی کەایەی هەاتنە بە گەیشتوون، یە راستی لەو باش نەکانیهاوپەیما و مریکا ئه

 لە زلهێەەزە ئەو دواپەەێگەی وەک بەشارئەسەەەد رێژیمەەی پاراسەەتنی بەەۆ شەەەر دا راسەەتی لە و تێرۆڕیەەزم و داعەش لەگەڵ
 رێژیمی بۆخۆیان راستەوخۆ ،هێز زەبری بە کە نەماوە دەرەتانەیان و دەرفەت ئەو ئەوان ئیدی دا، ناوەڕاست دەریای

 هەر لێکەوتەنەوەی و سناریۆیەک وەها کردنی بەکردەوە ئەگەری لە دەزان  چونکە. الدەن لەسەرکار بەشار سەرەڕۆی
 تەشەەەنە دا الیەک هەمەەوو بە دەتەەوانی  سەەوریه شەەەڕی ئەەاگری بڵێسەەەی دا، سەەەربازی بەەوونەوەیەکی رووبەڕوو چەشەەنە
 یەکی مەترسەەی تووشەەی جیهەەان ئاسایشەەی و ئاشەەتی و یەت ئەمنەەی و ”گەرم شەەەڕی“ بکەەاتە ”قسەەە شەەەڕە“ و بسەەتێنێ
 .بکات نەکراوە قەرەبوو

 
 دەستێوەردانی دوای لە هێزەکان وهاوسەنگی رووداوەکان و شەڕ رەوتی دیارە، و کرا باس پێشتر هەروەک بەوحاڵەش
 سەەاڵێک هەتەەا کە ئەسەەەد. وەشەەکاوەتە دا سەەوریه و ئێەەران و رووس بەرەی بەالی دا سەەوریه قەیرانەەی لە رووسەەەکان
 چنەەدرابوو، پێهەڵ تەنگەەی یەوە نەیەەارانی الیەن لە ئیسەەالمی، کۆمەەاری هەمەالیەنەی پشەەتیوانی سەەەرەڕای لەمەوبەر،

 الیەنەکەانی هەمەوو بەۆ دەسبەسەەرداگرتنی کە حەڵەب شەاری لە بەتەایبەت و بااڵدەسەتە شەەڕدا بەرەکانی لە ئێستا
 کە تورکەکانیشەەەەوە بە هاوپەیمانەکەەەانی، و مریکا ئەەەه بەەەۆ یە  راسەەەتی ەوئ. دایە پێشەەەڕوەی لە گەەەرینگە، زۆر شەەەەڕ

 سەوپای و شەامی ئەحەرار وەک یەکانی ئیسەالمی میلیشیا تاقمە و دەستە ورێکخستنی سازکردن بۆ زۆریان هەزینەیەکی
 کە کواڵتێە وەک مریکا ئەه بەتەایبەت ئەوان، قەیەرانەدا لەو بەاڵم ناخۆشەە  زۆر کەردوە، سەەرف…و موراد سوڵتان

 سەێ لە خۆیەان هەڵەی سیاسەەتی بەاجی ناچەارن، دەزانەێ جیهان یەتی ئەمنی و ئاسایش سەرەکی پارێزەری بە خۆی
 بە بکەرێ، ئەگەر هەاوبەش چەارەیەکی ریگا بە بێ هەرچۆنێک رووسەکان لەگەڵ و بدەن دا سوریه لە لەمەوبەر ساڵ

 .بگەن تر کەم تێچووی
 

 لێکتەەرازاو واڵتە لەو هەرئێسەەتا کە بگەەرن یە کاولکەەاری و کوشەەتار بەو پەەێش زلهێزەکەەان دەبەەێ بەەێ هەرچۆنێەەک دیەەارە
 دەدا، دا یەک بەگەەەژ زلهێزەکەەەانیش تەنەەەانەت خەریەەەکە کە مەەەرۆییەی کارەسەەەاتە ئەو. بەرێەەەوەدەچی هەڵتەکەەەاوەدا
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 ۆبە دەگەرێەتەوە دا نێوەڕاسەت رۆژهەاڵتەی لە و  سەوریه لە ناتەبایی و ناکۆکی ریشەی کە یەشە راستی ئەو سەلمێنەری
 و شەەڕە ئەو دوای لە واڵتەانە ئەو دابەشەکرانی شەێوەی و جیهەانی یەکەمی شەڕی پیش کۆلۆنیاڵی سیستیمی و ستەم

 رەچەەاو تێیەەدا ئەەایینی و نەتەوەیەەی بنەمەەایەکی هەەی  کە دەسەەکرد دەوڵەتێکەەی چەنەەد سەەەرەوبەرەی بێ دامەزرانەەدنی
 و مەەەەاف بە جیاوازەکەەەەان، مەزهەبە و دیەەەە  پەیڕەوانەەەەی و ژێردەسەەەەتەکان نەتەوە هەتەەەەا بۆیەشەەەەە هەر. نەکەەەەراوە

 لە نانەوەیەەان ئەەاژاوە و دەسەەتێوەردان دەرەتەەانی دیکتاتۆڕەکەەان و سەەەرەڕۆ رێەەژیمە هەتەەا نەگەن  یەکانیەەان ئازادی
 و دەمەەارگرژیی لە بەەوون بەدوور و یانە ئاشەەتی ژیەەانی بەیەکەوە هەتەەا و نەکەەرێ  هەوسەەار و نەکەەرێتەوە بەرتەسەەک
 زۆری ئەگەری نەکەەات  چەکەرە دا نێوەڕاسەەت رۆژهەاڵتەەی خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی دڵەەی لە ئەەایینی، و نەتەوەیەەی نەفرەتەەی

 دووپەات دا نێوەڕاسەت رۆژهەاڵتەی و فرییا ئەه بەاکووری دیکەی واڵتانی لە ، سوریه تاڵەکانی رووداوە و قەیران هەیە
 .بێتەوە

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٨٩  ژماره لە

 
 ٢١١٦ ئۆکتۆبەریی ٦: ڕێکەوتی  -تان و کورد  ماڵپەڕی کوردس: سەرچاوە

 
  
 
 

 دا تورکیە لە بەردەم دوو رێیان
 

 رێەەڕەوەی ئەو هەتەەا شەەەوە بەدڵنیایی و رابەەردوو مەەانگی چنەەد شەەێوەکوودتاکەی پەەێش نەگەڕاوەتەوە تەەورکیە دۆخەەی
 راوەدوونان ئیستاش. نابێتەوە ئاسایی تورکیە دوخی نەگۆڕێ، پێدادەبا، واڵتەی ئەو و پێش گرتوویەتە ئەردۆغان

 چنەەد نەەیە رۆژ و بەردەوامە ئەردۆغەەان گەشەەەپێدانی و داد پەەارتی دەوڵەتەەی نەیەەارانی سەەەر بەەۆ هێەەرش و گەەرت  و
 و حیەەزب بارەگاکەەانی و بەەنکە سەەەر نەکەەرێتە هێەەرش و نەگیەەرێ  کەەورد نەتەوەی لە بەتەەایبەت سیاسەەی، چەەاالکوانیی

 .واڵتە ئەو یەکانی کوردستانی رێکخراوە
 

 لەسەەر کاریگەریەان هەرکامیەان کە بەرەوڕوویە دەرەوە لە و نێوخەۆ لە مەزن کێشەی چند لەگەڵ ورکیەت ئیستا هەر
 نەتەوەی کێشەی واتە واڵتە، ئەو کێشەی تری  قوول و کۆنتری  تورکیەدا خۆی لەنێو. هەیە واڵتەدا ئەو داهاتووی
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 دابەی  بەۆ رۆاڵەت بە کە یەش سەرەتای هەنگاوە چەند ئەو بگرە، ماوەتەوە، نەکراوی چارەسەر بە هەر نەک کورد،
 لێکراوە پاشەکشەی هەڵێندرابوونەوە، نەتەوەکەمان لە بەشە ئەو یەکانی داخوازی و ماف هەرەکەمی بەشێکی کردنی

 .خوری کردەوە ریسەکەیان گوتەنی کورد و
 

 و داد پەەەارتی و دەبەەەێ چەەەۆن الئەەەیکە و ئورووپەەەایی رواڵەت بە واڵتە ئەو داهەەەاتووی دەروا؟ کەەەوێ بەرەو تەەەورکیە
 دیەکە پرسەیاری زۆر و ئەوانە دایە؟ لەسەەر تەورکیە بۆ خەیاڵێکیان و خەون چ یە ئیسالمی پارتێکی کە گەشەپێدان

 .پارتەکەی و ئەردۆغان سیاسی رێرەوی و ئاراستە بە بەستراوەتەوە واڵمەکەیان کە هەن
 

 سیاسەەتی و کەراوە دییەتی مەوجەوو و نبەوو لە حاشەا کەورد نەتەوەی تەورکیە، نەوێی مێژووی درێژایی بە چەند هەر
 ئەو ئێسەەتاش هەر و کەەردوە سەەەرکوتیان شەەێوە تونەەدتری  بە و چەەووە بەڕێەەوە لەدژی ئاسێمیالسەەیۆنی و توانەەدنەوە

 بااڵدەسەتیش نەتەوەی بەۆ تەنەانەت سیاسەی پلەۆڕالیزمی و دێموکراسەی هەرچەند بەردەوامە  بەرباڵوە کردنە سەرکوت
 یاسەاکانی، بووە، الئیک حکوومەتەکەی حالەش بەو دیتووە، خۆیەوە بە کوودتای ەندچ تورکیە و نەبووە نەهادینە

 نەەاوچە واڵتەەانی هەمەەبەر لە یەکان تاکەکەسەەی یە ئەەازادی گشەەتی بە و ژنەەان ئەەازادیی لەگەڵ پێوەنەەدی لە بەتەەایبەت
 .بوون سەردەمیانەتر و پێشکەوتووتر

 
 بەدەسەەاڵت دواتەر و ریهەاە پەارتی ئەربەکەان، مەددیە نەج یەکەی ئیسەالمی پەارتە سەرکاری هاتنە بە حاڵەش بەو

 لەو الئیسیتە سیستەمی بنەماکانی بەرەبەرە الوە، بەم ١٣٨١ ساڵی لە ئەردۆغان گەشەپێدانی و داد پارتی گەیشتنی
 هەنگەەەەاوی دیکتەەەەاتۆری ناوەنەەەەدگەرای ئیسەەەەالمی، نیزامێکەەەەی بەرەو بەخێرایەەەەی تەەەەورکیە و کەەەەراوە لەرزۆک واڵتەدا

 و، تر بەکردەیی و خێراتر رابردوو مانگی چەند کوودتاکەی شێوە لەدوای بەتایبەت هەنگاوانە، ئەو .هەڵێناوەتەوە
 نیەازە بە دەسەەاڵتدار حیزبەی پێوەنەدییەدا لەو هەر. بەوون ئاشکراتر و تر زە  دەوڵەتەکەی و ئەردۆغان سەرەڕویی
 هەیە کە لەوەی ئەردۆغەەەان تیدەسەەەەاڵ کە بکەەەات پێشەەەنیار تەەەورکیە پارلمەەەانی لە گەاڵڵەیەک داهەەەاتوو هەفەەەتەی
 .دەکات تر بەرفراوان

 
 بەپێەەی کە دەسەەەاڵتەی ئەو و تەەورکیە پارلەمەەانی لە پەەارتەکەی رەهەەای زۆریەەنەی لە وەرگرت  کەڵەەک بە ئەردۆغەەان
 نەیەەارە سەەەرکوتی لە جەەگە کەەراوە، رادەسەەتی پارلمەەانەوە الیەن لە دا قەیرانەەاوی هەلەەومەرجی پرۆژەیاسەەای پەسەەندی
 جومگەکەەانی هەمەەوو بەسەەەر دەسەەتی واڵتە، لەو تۆقەەان و تەەرس و ئەمنیەتەەی فەزای داسەەەپاندنی و یەکانی سیاسەەی
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. هێشەتۆتەوە تورکیەدا لە سیاسی پلوڕالیزمی و دێموکراسی لە شوێنەواری تری  کەم بڵێ  دەکرێ و گرتوە دا دەسەاڵت
 و( جەهەپە)گەل کۆمەەاری پەەارتی دیەەکەش، یەکەی سەەەرەکی پەەارتە دوو یەکەەان کوردی پەەارتە لە جەەگە بۆیەشەەە هەر

 .گرتووە ئەردۆغان کردەوەکانی لە توندیان رخنەی ،(مەهەپە)باخچەلی دەوڵەت نەتەوەیی پارتی
 

 گەشەەەی ئاسەتی دابەزینەەی گرینگترینیەان کە بەرەوڕوویە دیەەکە نێوخەۆیی کێشەەەی نەد چه لەگەڵ تەەورکیە لەوەش جەگە
 گەشەیەکی واڵتە ئەو ئابووریی پارتەکەی، و ردۆغانئە دەسەاڵتی هاتنەسەر بە چەند هەر. والتەیە ئەو ئابووریی

 و سەەقامگیر یەکی ئەابووری خەاوەن بە بەوو قەرزدار، ”ئاوکەان هەتەا“ واڵتێکەی لە تورکیە و بینی خۆیەوە بە باشی
 نەاوی لەژێەر کەورد، گەلەی لەگەڵ شەەر بەاڵم دا، جیهان لە ئابووری گەشەسەندووی واڵتی بیست ریزی گەیاندە خۆی

 لە بەشەەداری و سەەوریە بەەۆ لەشکرکێشەەی هەروەهەەا و شەەەڕە لەو تێەەوەگالن مەەاددی زۆری تێچەەووی و تیەەرۆر دژبە شەەڕی
 وەک ئابوورییەکەەان، جیەەاوازە کەرتە ئەمنیەتەەی نەبەەوونی و سیاسەەی ناسەەەقامگیری و واڵتەدا ئەو نێوخەەۆیی شەەەڕی
 ئەو و کەردوە گەورە زیەانێکی تووشەی تەورکیەی ئەابووریی دا، بەشەەکان لە زۆرێک لە هێنان بەرهەم و توریزم کەرتی
 شەوێنی رێەڕەوەی ئەو و داهەاتوودا لە ئەردۆغەان هەنگاوەکەانی و هەڵوێسەت گرتنەی لەبەرچاو بە زەرەرەش، و زیان

 .دەبێ بەردەوام هەر وادیارە کەوتووە،
 

 سەەەرەڕای تەەورکیە، لە سەەوریە شەەەڕلێدراوی واڵتەەی پەنەەاخوازی و ئەەاوارە میلیەەۆن دوو لە زیەەاتر بەەوونی هەروەهەەا
 زیەادبوونی لەسەەر نەرێنەی کەاریگەری هەم واڵتە، ئەو ئابووریی و دەوڵەت شانی لەسەر لەڕادەبەدەر یەکی بارگرانی

 و تیرۆریسەت زۆر ئەاوارانەدا ئەو لەنێەو لەوەش جەگە. خەڵکەی نەاڕەزایەتیی هۆی بۆتە هەم و داناوە بێکاری رێژەی
 ژێر خستۆتە واڵتەیان ئەو ئەمنیەتی و ئاسایش کانیان،یە خۆکوژی کردەوە بە ناوەناوە و داوە حەشار خۆیان خۆکوژ

 .پرسیار
 
 شەەەێوەکوودتاکەی دوای لە. بەرەوڕوویە کێشەەەە و تەنگەەەانە و گرفەەەت گەلێەەەک لەگەڵ تەەەورکیە دەرەوەش، ئاسەەەتی لە

 ئاراسەەەتە و داوە روویەەەان تەەەورکیە دەرەوەی سیاسەەەەتی لە بەرچەەەاو ئەەەالوگۆڕی هەنەەەووکە، تەەەا رابەەەردوو ژووئیەەەیەی
 .دەبێتەوە دوورتەر رۆژئاوایی واڵتانی لە تورکیە دێ هەتا کە شێوەیەک بە گۆڕاون یەکان سیاسی

 
 بەوو مکەووڕ رابەردوو، سەاڵی پیەنج لە زیەاتر ماوەی لە تورکیە ئەگەر سوریەدا، قەیرانی و شەڕ لەگەڵ پێوەندی لە

 و مریکا ئەەه و قەتەر و عەڕەبسەەتان لەگەڵ بەەوو هەەاوڕا و هەەاوڕی و دا دەسەەەاڵت لە ئەسەەەد بەشەەار روخانەەدنی لەسەەەر
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 کەرد لەوە بەاس لەالیەک سەەرماوەز ی١١ شەەممە پێنج رۆژی ئەردۆغان. گۆڕاوە روانینی ئیستا ئەوا هاوپەیمانەکانی،
 ئەێمە گەوتی دیەکەش الیەکی لە و ئەسەدە بەشار مەبەستی دیارە کە نیە تایبەت کەسێکی لەگەڵ شەڕیان ئەوان کە

 .کوردستانە رۆژاوای لە کورد شەڕوانانی مەبەستی یارەد ئەویش کە دەکەی  تیرۆریزم شەڕی تەنیا
 

 و واڵتە ئەو کۆماری سەرۆکی پۆتی  لە یەکە روسی شەڕکەرە فڕۆکە خستنەخوارەوەی لە لێبوردن داوای بە ئەردۆغان
 کێشەەی هەروەهەا و یەکانیان پێوەنەدی لەسەەر نەاوبراو، لەگەڵ تەلەفەۆنی وتەووێژی جەاران چەنەد و دیەدار جار سێ

 ئێسەتا بەڵکەوو بکەاتەوە، ئاسایی زلهێزە ئەو لەگەڵ یەکانی پێوەندی مەبەستە زۆری هەر نەک داوە،  نیشانی سوریە
 دیەکەش الیەکەی لە. بە  هاوتەریە  و هەاوڕا دا یەکانیەان دووقۆڵی یە پێوەندی و سوریە قەیرانی لە گرینگە بۆ زۆری

 هەروەهەەا و الورۆڤ سەەێرگەی روسەەیەکەی، وتەەاها لەگەل تەەورکیە دەرەوەی وەزیەەری ئۆغلەەوو چەەاووش مەولەەوود دیەەداری
 سەلمێنەری ئیسالمی، کۆماری دەمڕاستەکانی لەگەڵ چاوپێکەوت  و تاران بۆ رابردوو رۆژی چەند لەناکاوی سەفەری

 گەۆڕانی دەوڵەتەکەی و ئەردۆغەان سیاسەەتی سوریەدا، لە هێزەکان هاوسەنگی بەلەبەرچاوگرتنی کە یەن راستی ئەو
 .تووەها بەسەردا بنەڕەتی

 
 بەهێەزی هاتنەکەایەی و سەوریەدا قەیرانەی لە ئۆبامەا تی دەوڵەه سیاسەتی خاوەخاوی بە کە دەزانێ باش ئەردۆغان
 رێەەی لە ئەسەەەد، بەشەەار رێژیمەەی رووخانەدنی ئەگەری ئیەەدی ئیسەەالمی، کۆمەەاری هەمەالیەنەی پشەەتیوانی و روسەەکان

 دامرکانەەدنەوەی لەپەەاش تەنیەەا ئەوە البەەدرێ، سەەەرکار لە رێەەژیمە ئەو ئەگەریەەش نەمەەاوە  یەوە سەەەربازی و چەک
 دا رواڵەتەی هەڵبژاردنێکەی پرۆسەی لە و هاوپەیمانەکانی و مریکا ئه و روسەکان هاوئاهەنگی بە و شەڕ بڵێسەکانی
 .دەگات بەئەنجام

 
 سەتەیئاڕا گەۆڕانی گرینگەی هەرە هۆکەاری بڵێەی  ئەگەر نیە زێدەڕویی و بەهێزە فاکتەرێکی رۆژاوا لە کورد هەروەها

 لە بەشەەەە لەو دووفەەەاکتۆ سیاسەەەی قەوارەیەکەەەی دامەزرانەەەدنی ئەگەری و رۆژاوا سەەەوریەدا، لە تەەەورکیە سیاسەەەەتی
 و هێەەز بەو کوردەکەەان، سەوریەدا، لە سەەێناریۆیەک هەر بەەوونی بەکەردەوە ئەگەری لە دەزانەەێ ئەردۆغەەان. کوردسەتانە

 روسەەیەکانیش تەنەەانەت کە یەی سیاسەەی و ەربازیسەە یە پشەەتیوانی بەو و هەیەەانە کە یەی نیزامەەی یە کەەارامەی و توانەەا
 بەۆ پێویسەتیەتی هەربەۆیەش. دەبەێ سەوریەدا داهەاتووی لە خۆیەان شیاوی پێگەی جێگەو دەکرێ، لێیان دەگرێتەوە،

 ئیەدی کە تیرۆریەزم، لەگەڵ شەەڕ بەنەاوی و بکەات سەەربازی دەسەتێوەردانی یەکەم سەێناریۆیانە  لەو کردن بەرگری
  بەالی خۆی دەرەوەی سیاسەتی ئاراستەی دووهەم، و دابچێتەوە رۆژاوا کوردانی بەگژ انوویە،بی دەزان  الیک هەموو
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 .بکات ”تەعامول“ ئەسەدیش لەگەڵ تەنانەت و بشکێنێتەوە دا ئێران ئیسالمیی کۆماری و روسەکان
 
 و بەوون شەپرژەیی و شکان تووشی تورکیە دەوڵەتی و ئەردۆغان دەبینی  دا ئورووپاش یەکیەتیی لەگەل پێوەندی لە

 سەەرکوت بەرانەبەر لە کەاردانەوە لە. مایەوە دا خەون چوارچێوەی لە هەر یەیان یەکیەتی لەو بوون بەئەندام خەونی
 داخسەەتنی و سیاسەەی چەەاالکوانی هەزاران و یەکەەان کوردی حیەەزبە رێبەرانەەی و پارلمانتەەاران گرتنەەی و زەبروزەنەە  و

 تەەورکیەی بەەوونی ئەنەەدام بە وتوووێژەکەەانی رابەەردوودا نەەوامبری ی٢٤ ەل ئورووپەەا پارلمەەانی یەکان، گشەەتی نە راگەیەەه
 لەگەڵ رابەەردوو، ژووئیەەیەی شەەێوەکوودتاکەی لەپەەاش واڵتە ئەو هەنگاوەکەەانی و سیاسەەەت رایگەیانەەد و هەڵپەسەەارد

 .ناتەبان ئورووپا یەکیەتیی خەکانی بایه و پێوەرە
 
 دەرگەەا کە کەەرد ئورووپەەایی واڵتەەانی لە هەڕەشەەەی ارە،بریەە ئەو کردنەەی مەحکەەووم وێەەرای ئەردۆغەەان بەرانەەبەردا لە

 گرینە  تەورکیە بەۆ رایگەیانەد ئەردۆغەان هەروەهەا. دەکەاتەوە دا پناخوان بەسەر ئورووپا بۆ تورکیە یەکانی سنووری
 هاوکەەاریی رێکخەەراوی نێەەو دەچەەنە و هەیە دیکەیەەان بەدیلەەی ئەوان چەەونکە ئورووپەەا، یەکیەتیەەی نێەەو نەچێەەتە نەەیە

 بەواری لە هەیە خەۆی گرینگی رێکخراوە ئەو دەزان  باش ئورووپایی واڵتانی هەم و ئەردۆغان هەم رەدیا. شانگهای
 .دامەزرێنەری  روسیە و چی  وەک زلهێزی گەورە دوو و ئەمنیەتی و ئابووری

 
 و یەکان سەەەەوری ئەەەەاوارە بەسەەەەەر یەکانی سەەەەنووری دەرگەەەەا کەەەەردنەوەی و ئەردۆغەەەەان هەڕەشەەەەەی لەگەڵ پیوەنەەەەدی لە

 لەبەرەبەری لەالیەک چەەونکە. کەمە زۆر بەەوونی بەکەەردەوە ئەگەری هەڕەشەەەیە ئەو بڵێەەی  دەکەەرێ دا، زەکەەانپەناخوا
 کارەسەاتە ئەو سەرەکیی هۆکارێکی دەبێتە تورکیە و لێدەکەوێتەوە دیکەی مرۆیی کارەساتێکی سۆڵە و سەرما وەرزی

 هەمەەوو و بکەەاتەوە بەرز ئورووپەەایی نیواڵتەەا تەەوورەیی و ر  کەەارەی بەو نەەایهەوێ ئەردۆغەەان دیەەکەش الیەکەەی لە و
 بەەۆ هەروەهەەا و تەەورکیە ئەەابووریی و دەوڵەت بەەۆ کە یە، یەکیەتەەی ئەو لەگەڵ یەکەەانی ئابووری و سیاسەەی یە پێوەنەەدی
 .بکات شکست و قەیران تووشی گرینگە، زۆر ئورووپا واڵتانی دانیشتووی تورکی میلیۆنان

 
 لەو بەوون دەرباز بۆ تورکیە دەوڵەتی و ئەردۆغان ئاشکرایە و دیار بەروونی یانە، راستی ئەو گرتنی چاو لەبەر بە

 و یەکان دێمۆکراسەەی بەهەەا بەەۆ گەڕانەوە. دان مێژوویەەی دووڕێیەەانێکی لە یەکەەان دەرەکی و نێوخەەۆیی گەەرفتە و کێشەەە
 وەک لەمێژینەکەەان کێشەەە چارەسەەەری و راودوونەەان و توقانەەدن و گەەرت  و تونەەدووتیژی سیاسەەەتی لە دەسەەهەڵگرت 

 لە وازهێنەەەان دەرەوەش لە و تەەەورکیە نێوخەەەۆی لە …و کوردسەەەتان لە بەشەەەە لەو کەەەورد نەتەوەی رەوای ێشەەەەیک
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 ئەو پێکهاتەکەانی بۆ یەکسان مافی سەلماندنی و ئاشتی بۆ تێکۆشان و سوریە ماڵوێرانکەری شەڕی لە دەستێوەردان
 .دەرەوەدا و خۆ نێو لە ئێستایان تەکانیسیاسە رێرەوی لە بوون بەردەوام یان کوردستانیشەوە  رۆژاوای بە واڵتە

 
 و ناوەنەدگەرایی بەرەو دەوڵەتە ئەو زیەاتر هەیە کە لەوەی دەتەوانێ تەورکیە ئێسەتای سیاسەیی ئاراستەی ئاشکرایە

 زیەەاتر دا نەتەوەیەەی جەمسەەەری دوو بەسەەەر  کۆمەڵگەەه دا ئاکەەام لە و بەەکەتەوە تر قەەوول کیشەەەکان و بەرێ دیکتەەاتۆری
 دا درێژخەەەایەن لە تەەەورکیە یەتی مەوجەەەوودی تەنەەەانەت و الوازتەەەر ئاشەەەتیانە پێکەوەژیەەەانی یئەگەر بکەەەات، دابەش

 لە تورکیە زیاتری دوورکەوتنەوەی دا دەرەوەش جیهانیش ئاستی لە یە سیاسی رێڕەوە ئەو. بەرێ مەترسی بەرەوڕووی
 و مریکا ئەەه و واڵتە ئەو نێەەوان گرژیەەی نازانەەدرێ، دوور بە هەەی  و لێەەدەکەوێتەوە ئورووپەەایی واڵتەەانی و ئەمریکەەا

 رێکخراوی نێو بۆ تورکیە چوونی و روسیەکان لەگەڵ بوون هاوتەری  دیکەش لەالیەکی و لەالیەک هاوپەیمانەکانی
 .دابڕێ  ش”ناتۆ”رێکخراوی لە تورکیە کە رەوتێک بۆ بێ سەرەتایەک شانگهای، یەتیی ئەمنی و ئابووری

 
  وه بۆته وباڵ دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٣  ژماره لە

 
 ٢١١٦ دێسەمبەریی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
 
 

 کۆتایی شەڕ لە وێرانەشاری حەڵەب، کۆتایی قەیرانی سووریە نییه
 

 ئێەران ئیسالمیی کۆماری پاسدارانی سوپای و ئەسەد بەشار هێزەکانی ن الیه  له حەلەب کاولکراوی شاری رۆژهەاڵتی
 سەااڵن، چەوار نیەزیکەی پەاش رووسەکان، شەڕکەرەکانی فڕۆکە هاوکاری بە شێعەکانەوە، میلیشیا اقمەت و دەستە و

 مڕێکی و مشت پاش لە ئەسەد بەشار نەیارەکانی هێزە و ئاسایی خەڵکی چوونەدەری پرۆسەی و گیرا بەسەردا دەستی
 و ئیسەەالمی کۆمەەاری ێرەشەەێوێنانەیگ رۆڵەەی و الیەنەکەەان بەەاوەڕی بێ حەەاڵەش، بەو. دایە کەەردن جێبەجێ لەحەەاڵی زۆر

 و سەەەرنەگرت  ئەگەری تووشەەی پرۆسەەەیەی ئەو بەکردەکردنەەی، چەەۆنیەتیی و رێکەوتەە  خاڵەکەەانی لەسەەەر نەەاکۆکی
 نەتەوە رێکخەەراوی لە فەرانسەەە نەەوێنەری دالتەەر فرانسەەوا بەەۆیەش هەر. کەەردووە شەەەڕ سەەەرهەڵدانەوەی سەەەرلەنوێ

 چەەەاودێری نەتەوەیەکگرتووەکەەەان تەەەا کەەەردوە رێکخەەەراوە ئەو پێشکەشەەەی گەاڵڵەیەکەەەی پێشنووسەەەی یەکگرتووەکەەەان
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 دا دڵەراوکەێ و تەرس و چەاوەڕوانی لە دا گەمارودراوەکەان نەاوچە لە کە بکەات خەڵەکە هەزار دەیان ئەو دەربازبوونی
 .ماونەتەوە

 
 و رێژە گرتنی لەبەرچاو بە و نایە کۆتایی واڵتە لەو شەڕ بکاتەوە، پێ  دەست چ یان بێ کۆتایی چ حەڵەب شەڕی

 بە نەاتوان ، هیچکامیەان دایە،  دەسەتیان لە شەەڕکەرەکان تەاقمە و دەسەتە زۆرەی یە پانتەای ئەو و نیزامەی توانایی
 هێزەکەەانی نەی هەمەالیەەه پشەەتیوانی سەەەرەڕای وەک. بێەەن  دەسەەت بە سەەەرکەوت  دەرەکەەی یەەارمەتی بەبەەێ و هاسەەانی
 لە قسەە و بەوون دا پاشەکشەێ لە ئەسەەد بەشەار زەکەانیهێ کەایەکەوە، هاتنە نەه رووسەەکان هەتا ئیسالمی، کۆماری
 دەیبینی  ئێستا ئەوەی و گۆڕا بارودۆخەکە دواتر بەاڵم بوو، ئارادا لە دا کان یه جیهانی کۆمەڵە و کۆڕ نێو لە الدانی
 و دەبە  ئاوارە و دەکوژرێ  دیکە کەسی میلیۆنان بە شەڕە ئەو کێشانی درێژە ئەگەری لە حاڵەش بەو. کایەوە هاتە

 بارگرانەەاییەی ئەو هەڵگرتنەەی و هەزم تەەاقەتی نێەەودەوڵەتی کۆمەڵگەەای کە لێەەدەکەوێتەوە گەورەتەەری یای تراژێەەدی
 .نامێنێ

 
 و فەرانسەەە و مریکا ئەەه بە الیەک هەمەەوو و نەەاکرێ قۆنەەاغەدا لەو ئەسەەەد بەشەەار رووخانەەدنی لە بەەاس ئیەەدی ئێسەەتا

 بە دژ جینەەایەتی دانی ئەنجەەام بە رووسەەەکان و یسەەالمیئ کۆمەەاری و سەەووریە کردنەەی مەحکەەووم سەەەرەرای تورکیەشەەەوە
 بەێ هەرچۆنێک جارێ دەبێ کە تە قەناعه ئەو سەر هاتوونە حەلەب، شەڕی لە بەتایبەت و سووریە لە مرۆڤایەتی

 لەوە زیاتر زۆر و کوژراو میلیۆن نێو نیزیکەی ئێستا هەتا کە شەڕێک. بگرن کاولکارییە و کوشتار و شەڕ بەو پیش
 .لێکەوتۆتەوە لێیەوماوی و ئاوارە میلیۆن دە و بریندار

 
 لە الیەنەکان لە هەرکام کە پرسیارێکە ئەوە ؟!پێدێ کۆتایی چۆن و دەڕوات کوێ بەرەو شەڕە و قەیران ئەو بەاڵم

 ئەو بڵێسەەی ئەگەر: یەکەم کە ئەوەیە حاشەاهەڵنەگرە ئەوەی بەالم. هەیە بەۆی اڵمەی وه خەویەوە سەۆنگەی و روانگە
 خەامۆش دا ئەوان دەسەتی لەسەەر ئەوا هەاڵیسەا، نەیارەکەان نێوخەۆییە هێەزە  دەسەتی بە و سووریە ێوخۆین لە شەڕە

 سەەەرەکی رۆڵگێەەری کە تەەورکیە و ئیسەەالمی کۆمەەاری بەتەەایبەت، یەکەەان، ناوچەی یە دەرەکەەی هێەەزە: دووهەم. نەەابێتەوە
 و چاالکانە ، یه ئینسانی یە تراژێدی ەوئ الیەنێکی لە پشتیوانی بۆ هەرکامیان و شەڕە ئەو تەشەنەسەندنی لە بوون
 و مریکا ئەه: سەێهەم. شەەڕەدا ئەو کەردنەوەی کەپ لە هەبەێ بەرچاویان رۆڵی دەتوان  بوون، کایەکەدا لە هێزەوە بە

 دامرکاندنەوەی لە هەبێ یان سەرەکی رۆڵی دەتوان  کە رووسیەیە دیکەش الیەکی لە و الیەک لە ئورووپا یەکیەتیی
 بە یەان نەاوچەکە، بەۆ سەەقامگیری و ئاسەایش گەڕانەدنەوەی و نووسرە بەری و داعش ێکشکاندنیت و سووریە شەڕی
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 تەنەەانەت و بەرن دارتر مەترسەەی ئاقەەارێکی بە قەیەەرانە و گێەەژاو ئەو دا نێوانیەەان کێبەرکێەەی بەەازنەی لە پەەێچەوانە،
 .باوێژن تێداچوون مەترسی لە جیهانیش تی ئەمنییه و ئاسایش

 
 لەو رووسەەیەیە سەەەرەکیی رۆڵەەی بیسەەەلمێن ، ناچەەارن مریکاشەەەوە ئه بە الیەک هەمەەوو و یەەارەد و بەەێ راسەەتی ئەوەی

 وەک دەزانەێ، بەاش و دایە لەسەەر پێشەووی یەتی سەۆڤی سەەردەمی سەەودای کە رابەووە، لەخەو زلهێەزە ئەو. بەینەدا
 ئێەران ئیسەالمیی مەاریکۆ و ئەسەەد قەازانجی بە هێەز بااڵنسەی هێزەکەانی، راستەوخۆی دەستێوەردانی بە توانی چۆن

 و شەەەڕ ئەو تەەورکیە، بەتەەایبەت و هاوپەیمانەکەەانی و مریکا ئەەه هاوکەەاریی بە دەتەەوانێ کە دەزانەەی ئەەاواش بگەەۆرێ،
 لە پەەەۆتی  کە بیسەەەتمان و دیتمەەەان کە بۆیەشەەەە هەر. بەرێ پەەەێش بەروە دا کۆتەەەایی بەرەو رێەەەڕەوی لە ئەەەاژاوەیە

 چەوونەدەرەوەی و حەلەب شەەڕی لەسەەر هەر نەک تورکیە لەگەڵ ەک کرد لەوە باسی ژاپۆن واڵتی بۆ دا سەردانەکەی
 سەەووریەدا سەرانسەەەری لە شەەەڕ راگرتنەەی و ئەەاگربەس لەسەەەر بەلکەەوو ئۆپۆزێسەەیۆن، هێزەکەەانی و ئاسەەایی خەڵکەەی

 .رێککەوتوون
 

 رکیەتەو دیەکەش الیەکی لە و الیەک لە هەیە ئەسەددا بەشار رێژیمی بەسەر یان هێژمۆنی تەواوی بە کە رووسەکان
 چەند و سووریە ئازادی بەناو ئەرتەشی سەرەداوی و دایە دەست لەژێر سووریەی و کوردستان رۆژاوای لە بەشێکی کە

 پێوەنەدییەکانیان، رابەردوودا مەانگی چەنەد مەاوەی لە دایە، دەست لە تورکەمانی و سووننە عەڕبی تاقمی و دەستە
 سەووریە کێشەەی بەتەمەان و کەردوە گەووڕ و گەرم یەکە، سەیروو فەڕۆکە خوارەوەی خستنە دوای یەکانی گرژی سەرەڕای

 بوونی ناخۆش پێ سەرەڕای دەتوان  و دەیانهەوێ تورکیە و رووسەکان. بکەن چارەسەر مەبەستیانە کە شێوەیەی بەو
 پرۆسەەی هەتەا بەکەن سەووریە ئۆپۆزێسەیۆنی و ئەسەەد رێژیمەی واتە نەاوبراو دووالیەنی لە زەخت ئیسالمی، کۆماری
 تێگەیشتوون هەمووالیەک کە یە راستی ئەو و هێزەکان بااڵنسی بەلەبەرچاوگرتنی دیارە. دەسپێبکەنەوە کانوتووێژە

 بەێ  کۆتەایی شەێوەیەک بە دەبەێ گرتەوە جیهەانی بەرۆکەی کە ییە مەرۆ قەیرانەی ئەو و نەاچێ لەنێو بۆ یەکتریان کە
 نێوخەەۆش، لە و نەەابێ بەرەوڕوو دەرەکەەی الیەنێکەی و هێەەز هەەی  بەکەردەوەی دژایەتیەەی لەگەڵ چەشەەتە  لەم هەوڵێکەی
 بەرەی و داعەەش بردنەەی لەنێەەو لەسەەەر زۆرتەەر ییەکەەان نێوخۆ و دەرەکەەی الیەنە کەەات ئەو و رادەگیەەرێ شەەەڕ النەەیکەم
 .دەکەن تەرکیز نووسرە

 
 واتە تەەازەکەی شەەریکە لەگەل و رانەگەیانەدووە ئێسەتا هەتەا پەرۆژەیەی ئەو رووسەیە بەۆ کە ئەوەیە پرسەیار بەاڵم
 !کردنەوە؟ جێبەجێ بواری نەیخستۆتە کیەتور
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 راستی ئەوەی. بوو ئەسەد بەشار هێزەکانی سەرکەوتنی و حەلەب شەڕی هاتنی کۆتایی چاوەڕوانی رووسیە گومان بێ
 بەەۆ شەەارە لەو بەشەە ئەو گەەرتنەوەی گرینگیەەی لە کەمتەر رووسەەەکان بەەۆ حەلەب رۆژهەاڵتەی گەەرتنەوەی گرینگیەەی بەێ

. دەکەن یەکتەر لە پیرۆزبەایی بەردەوام رۆژەدا چەنەد لەو کە  نییەه ئیسەالمی کۆمەاری نیدەمڕاسەتەکا و ئەسەد بەشار
 بەاڵم مەەاوە، بەرەوە بە زۆری واڵتە لەو پێکەەدادانە و دان لێەەک ئەو جەەارێ ئەوەی سەەەرەڕای بچەەێ لەبیرمەەان نەەابێ

 سەەەرکەوتنی کەەووبەڵ ئەسەەەددا، نەیەەارانی بەسەەەر هەر نەک بەەوو، رووسەەەکان سەەەرکەوتنی شەەەڕەدا، لەو سەەەرکەوت 
 .دا ئورووپاییەکانی هاوپەیمانە و مریکا ئه بەسەر بوو بەهێز ناوچەییەکی و سیاسی

 
 کەردنەوەی بەاڵو و هەککەردن لە هەبەووە دەسەتیان لێەوەکردوە،  باسەی ئۆبامەا بەاراک هەروەک رووسەکان لەوەش جگە

 جەەۆرە بەم و مریکادا ئەەه دوایەی ئەو هەڵبژاردنەکەەانی لە دێمۆکراتەکەەان بەربژێەەری کلینتەەۆن، هەەیالری ئیمەیلەکەەانی
 قەەازانجی بە کە هەبەەوو ئەوەش دەنگەەۆی تەنەەانەت. کەەرد الواز هەڵبەەژاردنەدا لەو دێمۆکراتەکانیەەان پەەێگەی و جەەێگە
 لە پشەتگیری بەۆ ئاشکرایە و روون زۆر بۆیەش هەر هەبووبێ  دا دەنگدەران دەنگی گۆڕینی لە دستیان ترامپ دۆناڵد
 دەسەەەەاڵتداری سەەەەردەمی لە نەبەەە  ئامەەەادە رووسەەەەکان دەژمێەەەردرێ، پەەەۆتی  و ەکانرووسەەە دۆسەەەتی بە کە ترامەەەپ

 .بکەن چارەسەر دێمۆکراتەکان شەریکایەتی بە ماڵوێرانکەرە شەڕە ئەو و سووریە کێشەی دا، دێمۆکراتەکان
 

 تەەری گەورە بە ئێەەران ئیسەەالمیی کۆمەەاری لەگەڵ نەەاوکی رێککەوتنەەی دێموکراتەکەەان و ئۆبامەەا بەەاڕاک ئەگەر رەنەەگە
 و ئەکتیەەەە  سیاسەەەەەتێکی سەەەەووریەدا لە  نییەەەەه لەوەدا گومەەەەان دابنەەەەێ ، خۆیەەەەان دەرەوەی سیاسەەەەەتی دەسەەەەکەوتی

 و جیهەان گشەتیی بیەروڕای کە بەتەایبەت. بەوون نێوخەۆیی و دەرەکەی زۆری رخەنەی تووشی و نەبووە یەکالکەرەوەیان
 بەشار رێژیمی کە ٢١١٣ ساڵی لە ئەگەر زان ،دە مریکادا ئه لە کۆماریخوازەکان و ئورووپا یەکیەتیی والتانی هەموو
 بە دێمۆکراتەکەان و ئۆبامەا بەاراک هینا، بەکار شیمیایی چەکی دەمێش  دەورووبەری لە غوتە شارۆچکەی لە ئەسەد

 کەوژران و کاولکەاری هەمەووە ئەو چووبانەوە، دا رێژیمەکەی و بەشار بەگژ نەتەوەیەکگرتوەکان رێکخراوی رەزامەندی
 دا جیهەەان لە زلهێەەز یەکەم وەک مریکا ئەەه و دەرۆیشەەت دیەەکەدا بەئاقەەارێکی کێشەەەکە و نەدەکەوتەوە لەەێ مەاڵوێرانی و

 .نەدەکرد دا کات لەو ئەوانیان دەستێوەردانی دژایەتیی رووسەکانیش و دەگێڕا خۆی رۆڵی
 

 هێزەکەانی و دئەسەە نێەوان لە شەەڕ راگرتنەی لە سەرکەوتنیان و رووسەکان سێناریۆی سەرکەوتنی ئەگەری لە بەالم
 !دەبێ؟ چۆن سووریە داهاتووی و دەب  چ دوایی هەنگاوەکانی دا، ئۆپۆزیسیۆن
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 زلهێەەزە نەقشەەەرێگای و هەڵوێسەەت بە بەسەەتراوەتەوە و سەەەختە سەەووریە رووداوەکەەانی کردنەەی پێشەەبینی گۆمەەان  بەەێ
 و تەەورکیە وەک ییەکەەانیناوچە هێەەزە کەەاریگەریی و مریکا ئەەه و رووسەەیە هەموویەەانەوە سەەەرووی لە و کان یەەه جیهانی
 .واڵتە ئەو وەزاڵەهاتووی خەڵکی و دژبەرەکان نێوخۆییە هێزە دا کۆتایی لە و ئیسالمی کۆماری

 
 دا دۆسەەتایەتی لە داوە نیشەانی هەەاوچەر  مێەژووی درێژایەی بە واڵتە ئەو دیەەارە دا رووسەەکانیش لەگەڵ پێوەنەدی لە
 ئامەادەی الیەنێەک و دەوڵەت هەمەوو لەگەڵ و خەۆیەتی یەکانی بەرژەوەنەدی گرینگە، بۆی ئەوەی و  نییه پێداگر زۆر

 یەکانی ناکۆکی هەموو لەسەر ئۆباما دوای مریکای ئه لەگەڵ زلهێزە ئەو  نییه بەدوور هی  بۆیەش هەر. ساتوسەودایە
 رێەەک ئیسەەالمی کۆمەەاری و ئەسەەەد بە کانی یەەه بەڵێنی لەبەرچەەاوگرتنی بەبەەێ سەەووریەدا، شەەەڕی لەگەڵ لەپێوەنەەدی

 گەمەەارۆی دا کاتێەەک لە دەزانەە   بەەاش ئەوان و  نییەەه کەم رووسەەەکان بەەۆ شەەەڕە ئەو تێچەەووی لەوەش جەەگە. ەوێبەەک
 ئەو ئەابووریی بە زۆر زیەانی الیەک لە شەڕە ئەو درێژەکێشانی لەسەرە، ئورووپایان یەکیەتیی و مریکا ئه ئابووریی

 دەیان گرتنی لەبەرچاو بە بەتایبەت دیکەش، یەکیال لە و دەکەوێتەوە لێ نێوخۆیی ناڕەزایەتیی و نێ دەگەیه واڵتە
 کۆمەڵگەای ، یەوە رووسەی شەەڕکەرەکانی فەرۆکە الیەن لە مندااڵنەوە و ژن بە تاوان، بێ خەڵکی کوشتاری لە نموونە
 .بسەپێن  بەسەردا زیاتری ئابووریی سزای جیهانی

 
 پاراسەەتنی لەسەەەر بەە ، نەەاکۆک انخاڵەکەە هەمەەوو لەسەەەر ئەگەر تەەورکیەش و ئیسەەالمی کۆمەەاری رێژیمەەی دوو هەر

 رۆژاوای نێەو لە هێزەکەانی ئێسەتا و سووریەیە هاوسنووری کە تورکیە دیارە. هەڵوێست  یەک سووریەدا یەکپارچەیی
 بە و بکەات لێ واقەع ئەمەری وەک دا کوردستان لە بەشە لەو هێزەکانی مانەوەی پێخۆشە زۆری داوە،  مۆڵ دا کوردستان
 ناوچانەدا ئەو بەسەر دەست بێ، ماوەیەکیش بۆ تورکەمانەکان، کەمینەی هەروەها و کانیسنوورە پاراستنی بیانووی

 .سەرکەوێ کۆبانی بە ئەفری  ناوچەی لکاندنەوەی بۆ کوردەکان لەمێژینە ئاواتی نەهێڵێ بێ چۆنێک هەر و بگرێ
 

 چەنەد ئەو کوشتاری و ەڕش پێش دۆخی ناگەرێتەوە دا حاڵتێک لەهەر سووریە ئاشکرایە، و دیار ئەوەی حاڵەش بەو
 دەریەایەک. بکەن قەبووڵ یە راستی ئەو ب  ناچار تورکیەش و ئیسالمی کۆماری رێژیمەکانی تەنانەت رەنگە و ساڵە
 خەڵکەی سەەدی لە ١٣ نیەزیکەی تەنیەا و بەووە دەسەتەوە بە دەسەەاڵتیان کە یەکان عەلەوی کەمینەی نێوان لە خوێ 
 زۆر شەەڕ کۆتەایی لەپاش و هەنووکەیی کردنەوەیەکی ئاشت و خوڵیاوە ننەسوو عەرەبی لەگەڵ دێن  پێک واڵتە ئەو

 .بەدوورە و دەگمەن
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 کوردستان، لە بەشە ئەو کوردییەکانی رێکخراوە و حیزب نێوان ناکۆکی سەرەڕای کوردستانیش، رۆژاوای لە هەروەها
 و هەیە هێەزی و دەسەکەوت داوە  قوربەانی گەلێک خۆی بوونی و مان لە بەربەرەکانی بۆ و گرینگە فاکتەرێکی کورد

 الیەن لە سەەووریەدا هاوکێشەەی لە تەنەانەت و واقەەع ئەمەری کەردۆتە دا  خەەۆی خەاکی بەسەەر دەسەەەاڵتی سەاڵە چەنەد
. بە  رۆلگێەر دەتەوان  هێزدا بااڵنسی لە کوردەکانیش هەربۆیەش. لێدەکرێ پشتیوانی رۆژئاوایی واڵتانی و مریکا ئه

 هەر بەوونی بەکەردەوە ئەگەری لە و نێوەراسەت رۆژهەاڵتی داهاتووی لە پێشوو وەیشێ بە یەکگرتوو سووریەی بوونی
. چەووە بەسەەر جوغرافیەاییە پانتەا لەو یەکەانگیر دەوڵتەی سەەردەمی و حاڵە مەه دا رێگەایەک نەقشەە و پەالن چەشنە
 وییەکان عەلەه کە سەووریە رۆژئەاوای لە گومەان بەێ بەاڵم بەێ، رۆڵگێەر سەووریەدا داهەاتووی لە ئەسەد بەشار رەنگە

 .هەبێ رۆڵی دەتوانێ زۆرینەن
 
 نابێ، یەک سەد لەسەدا رەنگە دەدات روو داهاتوودا لە سووریە، لە ئەوەی لەگەڵ دەکرێ چاورڕوان ئەوەی شک بێ

 کوردسەتانیان کە دەگەرێتەوە واڵتەانە ئەو بگەرە سووریە، نەک کە ئاڵوگۆڕانەیە ئەو  نییه تێدا گومانی ئەوەی بەاڵم
 .بووە بەشدا بەسەردا

  
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٤  ژماره لە

 
 ٢١١٦ دێسەمبەریی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
  

 
 شەهیدانی شەوی یڵدا و هەڵوێستی بوێرانەی خەڵکی کوردستان

  
 پیەەنج بەەوونی شەەەهید و وردسەەتانک دێمەەوکراتی حیزبەەی سیاسەەیی دەفەەتەری بارەگەەای بەردەم تیرۆریسەەتی کەەردەوەی
 و حیەزب بەۆ بەوو گەورە خەسەارتێکی لەالیەک ئەگەر کۆیە، شاری ئاسایشی پێشمەرگەی دوو و دێموکرات تێکۆشەری
 و هاوسەەۆزیی بەو دیەەکە لەالیەکەەی نەەاکرێنەوە، لەبیەەر کەەات هی  و هاوسەەەنگرانیان و هەەاوڕێ و شەەەهیدان بنەمەەاڵەی

 کوردستان دێموکراتی حیزبی لەگەڵ کە کوردستان رۆژهەاڵتی گوندەکانی و شار لە خەڵکی بەرینەی هاوپەیوەندییە
 دا نیشەان دێمەوکراتی حیزبەی و کەورد گەلی دوژمنانی و دۆست بە بڕی، دەریان سەربەرزانە شەهیدە ئەو بنەماڵەی و
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 هەر کنە. نیەیە بەری بەێ لێیەان کوردسەتان خەڵکەی و کەوردن گەلەی رۆلەکەانی و شەەهید حیزبە، ئەو شەهیدانی کە
 ئەو هەمەوو و تێکۆشەان و خەبەات جەرگەی شەەهیدانی و پێشەمەرگە و کادر هەموو بەڵکوو یەڵدا، شەوی شەهیدانی

 و رۆڵە بەەوو، خەەوێ  خەڵتەەانی ئیسەەالمی کۆمەەاری تیرۆریسەەتی دەزگەەای و تێەەرور چەپەڵەەی دەسەەتی بە شۆڕشەەگێڕانەی
 .نەتەوەکەمان  سەرمایەی

 
 ئێەران، ئیسەالمیی کۆمەاری کە هێنەایەوە الیەکەی هەموو وەبیر یەڵدا ویشە لە دێموکرات تێکۆشەرانی بوونی شەهید
 یەکانی سیاسەی رێکخەراوە و حیەزب بەاقی و دێمەوکرات حیزبەی پێشەمەرگەی و کەادر سەەدان کە رێەژیمەیە ئەو هەمان

 تیەرۆر دا کوردسەتان باشەووری شەارەکانی لە هەتەاوی هەشەتای و حەفتەا نێەوان سەاڵەکانی لە کوردسەتانی رۆژهەاڵتی
 کەەەەردەوە لە واز دا داهەەەەاتووش لە وێنەەەەاچێ و نەگەەەەۆڕاوە رێەەەەژیمە سەەەەەلماندی یە تیرۆریسەەەەتی کەەەەردەوە ئەو. کەەەەرد

 دەفەتەری بارەگەای بەردەم دوکەانێکی نێەو لە بەهێەز بۆمبی دوو تەقاندنەوەی لەوەش جگە. بێنێ یەکانی  تیرۆریستی
 بگرە و دەیان بەڵکوو حیزب، ێسمەرگەکانیپ و کادر هەر نەک کە دا رێوڕسمێک بەڕێوەچوونی جەنگەی لە و سیاسیی
 و ئیسالم لە دەم کە رێژیمێکە جینایەتی و دڕندەیی ئەوپەڕی نیشاندەری تێدابوو، مێرمنداڵی و منداڵ و ژن سەدان
 دووبەەارە یە راسەەتی ئەو تەقیەەنەوانە و تیەەرۆر شەەێوە ئەو. نەەاوە خەەۆی لە ”ئیسەەالمی کۆمەەاری“ نێەەوی و دەدات ئەەایی 

 زارۆکەی بە بنەماڵەکانیەان، و کەورد پێشەمەرگەکانی و کادر نێوان لە یەک جیاوازی ئیسالمی ماریکۆ بۆ کە دەکاتەوە
 .بچ  لەنێو بێ چۆنێک هەر دەبێ و ئیسالمی  کۆماری نەیاری و کورد هەر هەموو و  نییه بێشکەشەوە سەر
 

 و کوردسەەتان ژهەاڵتەەیرۆ نێوخەەۆی لە کە دێمەەوکرات بنەمەەاڵەی کەەۆڵنەدەری و سەەەربەرز خەبەەاتگێڕانی نەبەەوون کەم
 و بەکرێگیەەەەراو و جەەەەاش لەگەڵ قارەمانەەەەانە بەرەنگەەەەاربوونەوەی لە و ئەرکەکانیەەەەان بەئەنجامگەیانەەەەدنی لەکەەەاتی

 بەاڵم. نەبەووب  شەەهید رابەردوودا مەانگی شەەش مەاوەی لە جینەایەت و جورم کوماری کوردکوژیی رێژیمی پاسدارانی
 نەک ئەوانە کە ئەوەیە دەکەەاتەوە، جەەودا شەەهیداکانیان ەرەهاوسەەەنگ و هەەاورێ لە یەڵەدا شەەەوی شەەهیدانی ئەوەی

 بەوونی لەدایەک شەوی لە بەڵکوو دا، کوردستان رۆژهەاڵتی نێوخۆی لە و دووژم  لەگەڵ بەربەرەکانی و شەڕ لەکاتی
 دا تیرۆریسەتی کردەوەیەکەی لە و بەۆنەیەوە بەم شەادی رێوڕەسەمی چەوونی بەڕێەوە لەکەاتی و رێبەر قاسملووی دوکتور

 و شەەار لە وێەەنە کەم یەکی هەەاوخەمی و سەەۆز و هەسەەت دەربڕینەەی بەهەەۆی بەەوو کە بەەوو ئەوەش هەر. بەەوون هیدشەەە
 دا نێویەەان لە کە پێشەەمەرگانە و کەەادر ئەو بەەوونی شەەەهید کە بڵێەەی  ئەگەر  نییەەه زێەەدەڕۆیی. کوردسەەتان گونەەدەکانی

 ناسەەری نێەەوی بە الوان یەکیەتیەەی ئەنەەدامی و پێشەەمەرگە بنەمەەاڵەی سەەووکی روح و شەەیری  خوێ  سەەالەی١٧ الوێکەەی
  دڵسۆزیی و هاوخەمی هەستی زیاتر بوون، شەهید دا بەربەرەکانی و شەڕ لە کە شەهیدانە لەو بوو، تێدا کەریمی
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 .ورووژاند کوردستانی خەڵکی
 

 دەربڕینەەی بەەۆ بەەانە، و بۆکەەان مەهابەەاد، شەەارەکانی لە بەتەەایبەت کوردسەەتان، خەڵکەەی لە کەس هەزاران سەەەردانی
 و وێەنە هەڵگرتنەی و فشەار و زەخەت سەەرەڕای یەڵەدا، شەەوی شەەهیدانی بنەمەاڵەی لەگەڵ هاودەردی و ۆشیسەرەخ

 شەەهیدان، بنەماڵەی لە کردن هەڕەشە و پاسدارانەوە سپای ئیتالعاتی ئیدارەی سیخوڕانی لەالیەن خەڵکی لە فیلم
 کوردسەتان خەڵکەی کەۆمەاڵنی دەروونەی و دڵ لە دێموکرات خەباتگێڕانی و پێشمەرگە خۆشەویستیی قوواڵیی دەربڕی

 نێوخەەەۆی لە جۆراوجەەەۆر رێەەەگەی لە و شەەەێوەیەک هەمەەەوو بە سەرەخۆشەەەی پەیەەەامی بەهەزاران مەەەاوەیەدا لەو. دایە
 دێمەوکرات و پێشەمەرگە خەڵکەی و نێەردراون دیمۆکرات حیزبی پێوەندیدارەکانی ناوەندە بۆ کوردستانەوە رۆژهەاڵتی
 کەەەردەوە ئەنجامەەەدانی لەوەش جەەەگە. دەربڕیەەەوە دڵتەزێەەەنەوە بەەەۆنە بەو یەەەانخۆ بەرزی هەسەەەتی کوردسەەەتان پەروەری
 کوردسەەتان، گەڕەکەکەەانی و گونەەد و شەەار هەمەەوو لە یەڵەەدا، شەەەوی جینەەایەتی کردنەەی مەحکەەووم بەەۆ یەکەەان تەبلیغی
 خۆشەویسەەەتیی سەەەەلمێنەری کوردسەەەتان، بەجەرگەکەەەانی و بەهەسەەەت الوە و حیەەەزب الیەنگرانەەەی و ئەنەەەدام لەالیەن
 .بوون یەکانی تیرۆریستی کردەوە و ئیسالمی کۆماری لە بێزاری و نەفرەت و دێموکرات و ەپێشمەرگ

 
 رەشەەەکانی چەەاڵە و بەنەەدیخانەکان لە بەڵکەەوو نەگەەرتەوە، گونەەدەکانی و شەەار هەر کوردسەەتان خەڵکەەی پشەەتیوانیی

 دێمەوکرات حیەزب گەوێی ەب ئیسالمی کۆماری جینایەتکارەکانی کردەوە لە ناڕەزایەتی بانگی رێژیمیش، جەلالدەکانی
 سەەردەمی تێگەیشەت ، بەاش رێەژیمەش ئەو دەسەەاڵتدارانی و گەیشەت خەڵکی و یەلدا شەوی شەهیدانی بنەماڵەی و

 بێەدەنگی رەشەی تەمی ناتوان  و چووە بەسەر بەندیخانەکانیش لە تەنانەت خەڵکی، ناڕەزایەتی دەنگی کردنی کپ
 قزێونە کردەوە ئەو دوابەدوای و پێوەندییەدا هەرلەو.داسەپێن  ویتەوا بە لەسێدارەدان و ئەشکەنجە و سەرکوت بە
 سەۆهەیال و پیەری هەاجەری بایەزیەدی، ئەفسەانەی ناوەکەانی بە ”کرمەان”شەاری زینەدانی لە بەنەدکراو شێرەژنی سێ

 قەاڵ سایی  خەڵکی نەزەری محەممەدی کەرە  شاری رەجایی زیندانی لە کورد سیاسیی بەندکراوی هەروەها و مینایی
 ئیسەالمی کۆماری تیرۆری دەزگای کردنی مەحکوم وێڕای پەیام، دەرکردنی بە دایە زیندان لە ساڵە ٢١ لە زیاتر کە
. دەربڕیەوە شەەهیدان بنەمەاڵەی و حیەزب بەۆ خۆیان هاوخەمی و سەرەخۆشی دێموکرات، قەاڵی بەردەم تەقینەوەی و

 رەهای دەسەاڵتی رێژیم کە شوێنێک لە و سێدارە و تپە کۆماری زیندانەکانی قوواڵیی لە هاودەردی پەیامی ناردنی
 و کەورد ژنەی شەێرە سەێ لەالیەن بەتەایبەت و هەیە دا گەلەکەمان سەربەرزەکانی بەندکراوە لەگەڵ هەڵسووکەوت لە

 بەارودۆخێکی لە رێەژیم ئەشەکەنجەگەرانی نامرۆیەانەی کەرداری و زینەدان ئازارەکەانی بەهۆی ماوەیە ئەو کە پیاوێک
 پێەنەداوە، یان مورەخەسەی ئیزنەی بەڕێزیشی دایکی فەوتی دوای تەنانەت و تائێستا وە١٣٧٣ ساڵی لە و دایە خرا 
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 دەبەەڕی دیەەکەش لەالیەکەەی و بەجەرگەەانەیە بەنەەدکراوە ئەو وێنەی بەەێ چاونەترسەەیی و خەەۆڕاگری نیشەەانەی لەالیەک
 .نەتەوەکەمانە رۆڵەکانی ئازاتری  وەک پێشمەرگەیە بەرزی ناوی خۆشەویستیی

 
 خەڵکەەەەەی لە کەس هەزاران دێمەەەەەوکرات، تێکۆشەەەەەەرانی بەەەەەوونی شەەەەەەهید بەداوی هەر کوردسەەەەەتانیش باشەەەەەووری ەل

 و نەمەر قەادر حەاجی کەۆیەی کەوردپەروەر، کۆیەی شاری خەڵکی بەتایبەت لەکوردستان، بەشە ئەو دۆستی دێموکرات
 خەڵکەەی و سەەێوە خەەاڵە و تۆفیەە  تەەاهیر وەک مەزنەەی هونەرمەنەەدانی شەەاری و نەتەوەییمەەان سەەرودی شەەاعیری دڵەەدار

 یڵەەدا شەەوی شەەهیدانی سەرەخۆشەەیی رێوڕەسەمی بەشەداری مەەاتەمەوە و بەپەژارە زۆر ”هەرمەۆتە“ گونەدی کریسەتیانی
 یەکڕیەەزی نیشەەانەی کەەۆیە، خەڵکەەی بەتەەایبەت و کوردسەەتان باشەەووری دۆسەەتی دێموکرات خەڵکەەی بەشەەداری. بەەوون

 دوو هەر لە کورد گەلی لەنێوان هاویشت  کەلێ  و درز بۆ نبوو ئیسالمی کۆماری پیالنەکانی تێکشکانی و نەتەوەیی
 لەنێەو کە ئەوەی لەسەەر کردبەوو کەار زۆری ئیسەالمی کۆمەاری کە بەتایبەت. دا کوردستان رۆژهەاڵتی و باشوور بەشی

 .بنێتەوە ئاژاوە و بێنێ پێک دێموکراتەکان بوونی لە ناڕەزایەتی دا خۆشەویست کۆیەی خەڵکی
 

 مەسەعود کەاک و عێەرا  دەوڵەتەی کەوردی کۆمەاری سەەرۆک مەعسەووم، فەواد دوکتەور یەکانی ەرمیف پیامە جگەلەوەش
 و کوردسەتان پارلمەانی سەەرۆکایەتی و هەرێەم حکەوومەتی سەەرۆکی پەیەامی و کوردسەتان هەرێمی سەرۆکی بارزانی،

 قەاڵی بەۆ  ردسەتانکو لە بەشەە ئەو پیشەەییەکانی و سیاسەی رێکخراوە و حیزب و پارت هەموو سەرکردایەتی هاتنی
 قورسەەایی و وەزن و سەەەن  وەبیەەرهێنەرەوەی شەەەهیدان، بنەمەەاڵەی و دێمەەوکرات حیزبەەی لە سەرەخۆشەەی دێمەەوکرات

 سەەەەەنورە دەرەوەی لە ئیسەەەەالمی کۆمەەەەاری لەالیەن یە کردەوەتیرۆریسەەەەتی ئەو گرانەەەەایی و قەبەەەەارە و حیزبەکەمەەەەان
 .بوو یەکانی سیاسی

 
 رێەژیم تیەرۆری دەزگای کردنی مەحکووم و کوردی رەوەندی رێپێوانی و کسیۆنئە چوونی، بەڕێوە واڵتیش دەرەوەی لە
 بەەوونی ئەکتیەە  دا، ئۆسەەتوڕالیا و کانەەادا و مریکا ئەەه و ئورووپەەایی واڵتەەانی زۆربەی لە یەڵەەدا شەەەوی جینەەایەتی و

 ئیسەالمی اریکۆمە سەازماندراوی و دەوڵەتی تیرۆریزمی لەقاودانی و واڵتانە لەو ریکخستنەکانی و دێموکرات حیزبی
 .واڵتانەدا ئەو و کوردستان خەڵکی نیشانی

 
 نیەا، عباس رسەەالن ئه میرخەزری، هەاب وه قۆیتاسەی، عەلەی شەەهیدان بنەمەاڵەی لە سەرەخۆشی وێرای دا کۆتایی لە

 یەکگرتەوویی هەوێنەی بە ببەێ شەەهیدانە ئەو رژاوی بەنەاحە  خەوێنی هیواخەوازی ، کەریمەی، ناسر و باقری ساالر
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 و سەەەرکوتکەران بەگژداچەەوونەوەی بەەۆ کوردسەەتان، رۆژهەاڵتەەی یەکانی سیاسەەی رێکخەەراوە و حیەەزب و اننەتەوەکەمەە
 .کوردستان خاکی لە بەشە ئەو داگیرکەرانی

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٥  ژماره لە

 
 ٢١١٦ دێسەمبەریی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
  
 

 ٥١٠٨ و ٥١٠٧انی ساڵی بابەتەک
 

  
 
 

 دووی رێبەندان و یادی کۆمار
 

 دا،١٣٢٤ سەەەەاڵی لە و رۆژە لەو.  کەەەەورد نەتەوەی بەەەەۆ گەەەەرنگە رۆژێکەەەەی دا هەەەەاوچەر  مێەەەەژووی لە رێبەنەەەەدان دووی
 یەکەم وەک «کوردسەەتان کۆمەەاری» محەمەەمەد، قەەازی کەەورد پێشەەەوای و کوردسەەتان دێمەەۆکراتی حیزبەەی لەسەردەسەەتی

 کەەورد نەتەوەی ئەەااڵی دامەزراو کوردسەەتان رۆژهەاڵتەەی لە و مەهابەەاد شەەاری لە کەەورد ینەتەوە مەەۆدێڕنی دەسەەەاڵتی
 ..هەڵدرایەوە نەتەوەییمان خەباتی لە زێڕی  اڵپەڕەیەکی چەشنە بەم و شەکایەوە

 
 بێگەانە،  داگیرکەرانەی هێرشەی سەەرەڕای و ژیەاوە خەوی نیشەتمانی و زێەد لەسەەر مێەژوو درێژایەی بە کورد نەتەوەی

 یەخسەیریی نیەری و بەووە زاڵ دا رێژەکەان خوێ  بەسەرداگیرکەرە ماوەیەک پاش و کردوە بەربەرەکانی و وەنەتواوەتە
 کەەورد نەتەوەی دا سەەەفەویش و عوسەەمانی ئیمپڕاتەەۆری دوو بەسەەەر کوردسەەتان دابەشەەبوونی لەدوای. داڕنیەەوە ملی لە

 داگیرکەرانەەی و بێگەەانە ژێردەسەەتەی و ملەەکەچ نەبەەوە ئامەەادە و خوڵیانەەدوە مەزنەەی یەتی قارەمەەانی داسەەتانی و شەەۆرش
 شاعەبباسەەەی لەسەەەەردەمی «زێڕی  لە  خەەەانی«لەالیەن «دم دم قەاڵی«جەەەوامێرانەی بەرخەەەۆدانی لە. بەەەێ کوردسەەەتان
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 و شەەۆرش دەیەەان کوردسەەتان، بەەاکووری لە دێرسەەیم رەزای سەەەید یەکەی خوێنەەاوی شۆرشەەە هەتەەا بگەەرە یەوە سەەەفەوی
 کەوردان والتەی سەەربەخۆیی و داگیەرکەران لەگەڵ بەربەرەکانی بۆ دا وردستانک بەشەکانی هەموو لە گەورە راپەڕینی

 جەنگاوەرەکانیەەەان و رێەەبەران لەخەەۆبردوویی و فیەەداکاریی سەەەەرەڕای شۆرشەەانە، لەو کەەام هی  بەاڵم. سەەەریهەڵداوە
 .بکەن دەستەبەر کورد نەتەوەی لەمێژینەی ئاواتی نەیانتوانی بەداخەوە و نەبوون سەرکەوتوو

 
 و شەۆرش سەەرنەکەوتنی یەکانی سیاسەی و نەاوچەیی و مێژوویەی هۆکەارە لەبەرچەاوگرتنی بە محەمەمەد قازی اپێشەو

 لەجەنەەگەی بەتەەایبەت کوردسەەتان، رۆژهەالتەەی ئەوکەەاتی مەرجەەی و هەل و کەەورد نەتەوەی رابەەردووی راپەڕینەکەەانی
 و سەەۆڤیەت یەکێەتیەەی زەکەەانیهێ لەالیەن ئێەەران باشەەووری و بەەاکوور کە دا کەەاتە لەو و جیهەەانی دووهەمەەی شەەەڕی

 لە یەکێەک خەۆی کە ئەو. کەرد گەاڵڵە کەوردی دەسەەاڵتی دامەزرانەدنی بیەرۆکەی کرابوون، داگیر مەزنەوە بریتانیای
 دا موکریەان بەتەایبەت و کوردسەتان خەڵکەی کەۆمەاڵنی نێو لە و بوو سەردەمە ئەو بەلیمەتەکانی و زانا هەرە مرۆڤە
 نەمانیدەسەەەەاڵتی لە دەرفەتە و هەل لەو دەبەەەێ دەیزانەەەی بەەەاش هەبەەەوو، یکەەەۆمەاڵیەت بەهێەەەزی پەەەێگەی و جەەەێگە

 دەوڵەتەەی دامەزرانەەدنی بە دەسەەەاڵتە بۆشەەایی ئەو و وەرگرێ ناوچەکەداکەڵەەک لە پەهەەلەوی بنەمەەاڵەی سەەەرکوتکەری
 .پڕبکاتەوە کوردی

 
 مەودێڕن شەێوازێکی بە ێدەبە یە کەوردی دەسەەاڵتە ئەو دەیزانەی و لێکەدابوەوە بەارودۆخەکەی باش زۆر نەمر پێشەوای
 بنەەەەاغەی لەسەەەەەر لەسەەەەەرەتادا بەەەەۆیەش هەر. دابەەەەمەزرێ دیەەەەکە دەسەەەەەاڵتەکانی لە جیەەەەا بەسەەەەتێنیکی لەسەەەەەر
 دامەزراندنی یەدا سیاسی رێکخراوە ئەو دایکبوونی لە ساڵڕۆژی لە رێک و ١٣٢٤ گەالوێژی ی٢٥ لە «ژکاف«کۆمەڵەی

 و روون ئامەانجی و پرۆگەرام و پەیەرە بە مەۆدێرن، و ەسەەردەمیان حیزبێکەی وەک ی«کوردستان دێمۆکراتی حیزبی«
 و دەرەکیەەی فەەاکتەرە بە بەسەەت  پشەەت بە پاشەەان. راگەیانەەد مەهابەەاد شەەاری چەەوارچرای مەیەەدانی لە دیەەاریکراو،

 کەەۆمەاڵنی پشەەتیوانی کوردسەەتان، رۆژهەاڵتەەی لە بەرفەەراوان نەەاوچەیەکی دابوونی لەبەردەسەەت: وەک یەکەەانی نێوخۆی
 پێشمەرگەی هێزی هەروەها و پێشمەرگە هێزی و سوپا بوونی و عەشیرەتەکان و خێڵ سەرۆک و خەڵک ئازادیخوازی

 ئازەربایجەان ملەی دولتەی بەوونی و ناوەنەدی دەسەەاڵتی الوازی دیکەش لەالیەکی و لەالیەک یەکان، بارزانی کارامەی
 قەازی پێشەەوا ئازەربایجەان  دەسەەاڵتی لە سەۆڤیەت یەکێەتیی پشتیوانی و متمانە جێی و بەهێز یەکی دراوسێ وەک

 .بکاتەوە بەرز کوردستان ئااڵی و ڕابگەیێنێ کوردستان کۆماری دەبێ کە باوەڕە ئەو سەر هێنایە محەممەدی
 

  کانی شارە باقی و مەهاباد خەڵکی لە کەس هەزار دەیان ئاپۆرای نێو لە ١٣٢٤ رێبەندانی دووی لە هەربۆیەش
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 شەکۆداردا رێورەسەمێکی لە مەهابەاد چوارچرای لە کوردستان، دیکەی ەکانیپارچ کوردی سەدان هەروەها و کوردستان
 بەۆ دەوڵەت کەابینەی و راگەیێنەدرا نەمەر پێشەەوای سەەرۆکایەتی بە کوردسەتان کۆمەاری  هەڵکەراو کوردسەتان ئااڵی

 کۆمەاری. کەرد کۆمەاردا دەسەەاڵتی ژێەر ناوچەکانی لە ئەرکەکانی و کار راپەڕاندنی بە کاروبار،دەستی بەڕێوەبردنی
 لە شەەارەزا و روونەەاکبیر لە زۆر و کوردسەتان بەشەەەکانی هەمەوو خەڵکەەی هومێەدی و هیەەوا کانگەای بە بەەوو کوردسەتان

 کۆمەارە ئەو دەسەەاڵتی ژێەر ناوچەکەانی لە روویەان کۆمەار بە خەزمەت بەۆ یەوە خۆشەویسەتی بە جوراوجۆرەکەان بوارە
 تەمەنەەی لە سەەالێک لە کەمتەەر لەمەەاوەی جەەگەلەوەش. دەزانەەی خۆیانیەەان کۆمەەاری بە هەمەەوان کە کەەرد نەتەوەیەەی
 نمەوونە بەۆ نێوخەۆ لە دەکەرێ کە کەران یەکەان دەرەکی و نێوخۆیی بوارە هەموو لە باش کاری زۆر دا کوردی دەسەاڵتی

 هەزاران لە پێکهەەاتوو کوردسەەتان، لەشەەکەری و یەکەەان فەرمی یە ئیەەداری ودەزگەەا دام و دەوڵەت دامەزرانەەدنی لە بەەاس
 لە بەاس هەروەهەا و جەێکەوت دا کەورد نێەو لە هەمیشەە بەۆ و لێنەرا ی«پێشەمەرگە«ناوی دواتر کە وردک جەنگاوەری

 تەایبەت رێکخراوی و الوان یەکێەتیی دامەزراندنی و رۆژنامە گۆڤارو چەندی  دەرچوونی و کوردی زمانی بە خوێندن
 پێوەنەدی دامەزرانەدنی ەرەوەشد ئاسەتی لە. بکەیە  کۆمەار دەسەکەوتەکانی لە دیەکە نمەوونەی زۆر…… و ژنان بە

 رێککەوتنەی ئیمەزای و ئازەربایجان دەوڵەتی لەگەل یەکانەوە کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووری بوارە هەموو لە پتەو
 خوێنەدکاری دەیەان نەاردنی هەروەهەا و ناوەنەدی دەوڵەتەی هێزەکەانی هێرشەی ئەگەری لەبەرانبەر نیزامی و بەرگری

 لەگەڵ یەکەان ئابووری و بازرگەانی یە پێوەنەدی پەرەپێەدانی و خوێنەدن بە رێەژەداند بەۆ سۆڤیەت یەکێەتیی بۆ کورد
 .کوردستان کۆماری دەسکەوتەکانی لە بەشێک  جیهانی، دووهەمی شەڕی سەرکەوتووەی زلهێزە ئەو
 

 ەڕایسەەر و کوردە نەتەوەی یەکانی شانازی لە یەکێک گومان بێ کوردستان دێمۆکراتی حیزبی دەسەاڵتی و کۆمارە ئەو
 و دەسەەکەوت زۆر هەەات، کۆتەەایی هاورێیەەانی و پێشەەەوا بەەوونی شەەەهید بە کە چارەنووسەەەکەی و کەەورتی تەمەنەەی

 سەەروودی کوردسەەتان، ئەەااڵی بە ئامەەاژە دەکەەرێ کە هێنەەا بەدیەەاری بەگشەەتی کەەورد نەتەوەی بەەۆ پڕبەەایەخی ئەزمەەوونی
 شەەەڕ جەنگەەاوەری بەهێزتەەری  وەک دا جیهەەان لە ئەوڕۆ کە بکەیەە  پێشەەمەرگە پیەەرۆزی نەەاوی رەقیبەەو ئەی نەتەوەیەەی

 .ناسراوە تێرۆریزم لەگەڵ
 

 کەورد و رووخەا شەا ئەرتەشەی هێمنەانەی هاتنەوەی بە دامەزرانی دوای لە ساڵێک لە کەمتر پاش کوردستان کۆماری
 لە بەشە لەو کوردی دەسەاڵتی تێکشکانی هۆکارەکانی لەسەر. نەگەیشت سەربەستی و ئازادی بە دیکەش جارێکی بۆ
 هۆکارەکەان لە بەشەێک بە ئاماژەی مێژوونووسێک و شارەزا و کەس هەر و کراوە لێکۆڵێنەوە و باس زۆر دا ردستانکو
 رێبەرانەی ڕاکردنەی لە یەکەم، کۆمەار رووخەانی سەەرەکی هۆکەاری هەرەزۆریەان زۆربەی بەاڵم کەردوە  هەموویەان یان
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 لە کە دەزانە  یە کەسەی هەزار دەیەان پوشەتەیە و کەۆک هێەزە ئەو خۆبەدەسەتەوەدانی و ئازەربایجان میللی حکومەتی
 چەشەنە بەم و نەکەرد یەان بەربەرەکانی پێشەەوەدا بەرەکەانی لە  ناوەنەدیی دەوڵەتەی شەڕەکەی و شەە  هێەزە بەرانبەر

 و خێەەەڵ سەەەەرۆک دووهەمەەەیش و کەەەرد لەرزۆک کوردسەەەتانیان کۆمەەەاری دەسەەەەالتی ژێەەەر ناوچەکەەەانی خەڵکەەەی ورەی
 خۆیەان وەفەاداری نەامە، ئەاڵوگۆڕی ڕێەی لە و گرتبوو ناوەندەوە بە یان پێوەندی ێنینەه بە کە بوون عەشیرەتەکان

 دژی بە بەرخەەۆدان و بەربەرەکەەانی لەسەەەر هاوڕێکەەانی و پێشەەەوا پێەەداگری سەەەرەڕای ئەوەش راگەیانەەدبوو  شەەا بە
 .ئاسایی خەڵکی ورەی دابەزینی لەسەر هەبوو کاریگەری شا، ئەڕتەشی هێرشی

 
 لەسەێدارە کۆمەار بەرپرسەانی لە زۆر و هاوڕێیەانی و پێشەەوا و هەات تەمەنەی بە کۆتەایی سەتانکورد کۆمەاری راستە
 ڕاپەرینەی و شەۆرش ئەاگری بڵێسەەی بەاڵم کەرایەوە، کەپ دەنگی ماوەیەک بۆ کوردستانیش دێمۆکراتی حیزبی و دران

 دا کوردسەتان دیەکەی ەکانیبەش هەموو و کوردستان رۆژهەاڵتی لە کۆماریش رووخانی دوای ساڵ ٧١ ماوەی لە کوردان
 گەورەتەری  جیهەان سەاڵەدا٧١ ئەو لەمەاوەی. بەوویەوە بەرز پێشەوو لە زیەاتر کەورد مەافخوازی بەانگی و نەکووژایەوە

 رێەژیمە لە زۆر.  دایە گەۆڕان لە و گەۆڕاوە جیهەان سیاسەی نەخشەی و دیتووە بەخۆیەوە بارێکەوە لەهەموو ئاڵوگۆری
 یە وپەنانی پشت بێ کۆمار سەردەمی وەک دا جیهانی سیاسەتی رۆژەڤی لە کورد و ونرووخا ناوچەدا، لە دیکتاتۆرەکان

 زۆرترخەەۆ هەمووکەەات لە گشەەتی بە کەەورد نەتەوەی سەربەسەەتی، و ئەەازادی بە گەیشەەت  بەەۆ ئەگەرەکەەان و هیواکەەان و
 .دەنوێنی

 
 دا ئەازادیخواز خەڵکەی ەیئیەراد تەوژمیەی لەبەرانەبەر  دەسەەاڵت لەوپەڕی پاشەایەتی رێژیمەی چۆن هەروەک ئێران لە

 کۆمەاری ، کەورد مافەکەانی بە رێژیمیەدژ ئێەرانەوە، مێەژووی رەشەکانی الپەڕە چووە ناوی رووخاو پێڕانەگیراو خۆی
 نەەاوچەیی زلهێزێکەەی وەک و هەیەتەەی دا ناوەڕاسەەت نەەاوچەیرۆژهەاڵتی لە دەسەەەاڵتەی هێەەزو ئەو سەەەرەڕای ئیسەەالمیش

 گڕکەەەانی دا راسەەەتی لە و شەەەپرزەیە بەتەواوی دا واڵت نێوخەەەۆی لە ات،دەکەەە دەرەوە دوونیەەەای لەگەڵ هەڵسەەەووکەوت
 بەشەە لەو کەوردیش نەتەوەی گومەان بێ. دەنەێ هەنگاو نەمان بەرەو وەزاڵەهاتوو لە خەڵکی نەفرەتی و ناڕەزایەتی

 کەلەێ  تەنەانەت و تواناکانیان هەموو لە بەکەڵکوەرگرت  شێوەیەک، بەهەموو دەبێ و دایە مەیدان لە کوردستان لە
 مافەکانیان پێشێلکرانی بەرانبەر خۆیان نارەزایەتی دەنگی بێ، ئیسالمیش کۆماری رێژیمی یاساییەکانی کەلەبەرە و

 .بکەنەوە بەرز
 

  کوردی، مۆدێرنی دەسەاڵتی و دەوڵەت یەکەمی  وەک کوردستان کۆماری رووخانی پاش رەنگە دیکە لەالیەکی
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 سەەەاڵە، ٢٥ لە زیەەەاتر بەەۆ ئەوە کە بەەەی  کوردسەەتان باشەەەووری لە نەتەوەکەمەەەان لە بەشەەێک سەەەەربەخۆیی شەەاهیدی
 شەەڕی وەک نەهامەتییەکەان، هەمەوو سەەرەڕای و گرتەووە بەدەسەتەوە دا عێەڕا  واڵتی چوارچێوەی لە خۆی دەسەاڵتی
 دەوڵەتەی شەێوە تێرۆڕیسەتی ڕێکخەراوی دڕنەدانەی هێرشەی دا دواییش دووساڵەی لەم و ئابووریی گەمارۆی و نێوخۆیی
 ڕاگرێ شەکاوە کوردستان جوانەمەرگەکەی کۆمارە ئااڵی بەسەربەرزی توانیویەتی داعش،

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٦  ژماره لە

 
 ٢١١٧ جانیوێریی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
  
 

 !تەشەنەسەندنی رەگەزپەرستی لە پارێزگای ورمێ
 

 لە ١٥١٤ ساڵی لە چاڵدێڕان بەناوبانگی شەڕی پاش لە و یەکان سەفەوی سەردەمی لە تەنیا ان،کوردست رۆژهەاڵتی
 سەەەەردەمی لە بەڵکەەەوو دانەبەەەڕاوە، یەکانەوە عوسەەەمانی ئیمپڕاتەەەۆری دەسەەەەاڵتی ژێەەەر کەوتە کە گەورەکەی بەشەەەەکە
 لەوان، یەکێەک کە کەراوە دابەش دا پارێزگەایەک چەنەد بەسەر لەنێوخۆدا کوردستان لە بەشە ئەو یەکانیش پەهلەوی
 کەورددا خەڵکەی نێەو لە و  کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبی سیاسی ئەدەبیاتی لە کە رۆژئاوایە ئازەربایجانی پارێزگای

 .ناسراوە ورمێ بەپارێزگای
 

 لە رەزاشەەا سەەرکوتکەرەکانی هێەەزە بەدەسەەتی نەەاجوانمێرانەی کەەوژرانی و شەەکاک سەەمکۆی شۆڕشەەی تێکشەەکانی پەەاش
 سەەاڵی لە خوزسەەتان عەرەبەکەەانی سەەەرۆکی ،”خەزعەەل شەەێخ”کوشەەتنی هەروەهەەا و شەەنۆ شەەاری لە١٣١٩ پووشەەپەڕی٣١

 لەالیەکەی و دیەکە شۆرشێکی و راپەڕی  هەرچەشنە سەرهەڵدانی ئەگەری سەرکوتکردنی بۆ لەالیەک رەزاشا دا،١٣١٥
 و ”نەتەوە ەەە دەوڵەت”تێئەۆری بەکردەوەکردنەی و دامەزراندن و خۆی سەرەڕۆیانەی دەسەاڵتی داسەپاندنی بۆ دیکەش،

 بەپێەی( کشەوری تیسەیمات)واڵت بوونی دابەش نەخشەی واڵت، کردنی سانترالیزە و ناوەند لە دەسەاڵت کۆکردنەوەی
 بە بەوو( رەزایە)ورمێەی شەاری یە، پەێ بەو و گۆری ئێران کردنەوەی دابەش١٣١٦ خەزەڵوەری ی١٦پەسندکراوی یاسای
 لەگەڵ شەارە ئەو سەاڵەدا ئەو رێبەنەدانی سەێی لە هەر پاشەان. ”ۆژئەاوار بەاکووری“ پارێزگەای شارەکانی لە یەکێک
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 پارێزگەای دە لە چەوارەم پارێزگەای وەک( گەڕووس)بیجەاڕ و مەراغە ،(موکری ساوجوباڵغی)مەهاباد خۆی، شارەکانی
 ١٣٤٤ سەاڵی لە پارێزگەایە ئەو. لێەدابڕا بیجەاڕی و مەراغە دیەکەدا دابەشەکردنێکی لە و کەران دیەاری واڵت ئەوکاتی
 و پارێزگەایە ئەو کەوردی زۆرینەی لەبەرچاوگرتنی بێ بە یەوە ناوەندی دەسەاڵتی لەالیەن فەرمی شێوەی بە بەمالوە

 .لێندرا ی”رۆژئاوا ئازەربایجانی“ نێوی بوون، کورد دانیشتوانی هەموو کە موکریان مەڵبەندی شارەکانی تەنانەت
 

 رێەزەوە چاوی بە هەمیشە و نەکردوە پارێزگایەدا لەو یەکانمان یئازەر بوونی ی”ئینکار”کورد ئێمەی ئەوەی سەرەڕای
 و کوردسەەەتانە پارێزگەەایە ئەو ”واقەەەع ئەمەەری”وەک چ و مێژوویەەی یەکی راسەەەتی وەک چ بەاڵم کەەردوون، تەماشەەامان
 بەپەەەێچەوانەی و دێن  پێەەەک دانیشەەەتوانی زۆریەەەنەی بەەەێالیەن، و فەرمیەەەی ئامەەەارێکی نەبەەەوونی سەەەەرەڕای کوردەکەەەان

 مەهابەاد لەشەارەکانی و موکریان لە کە هەرئەوە. دەژی  وباپیرانیان باب زێدی لەسەر ساڵە هەزاران ەکان،ی ئازەری
 و مەەاکۆ لە ورمەەێ، پارێزگەەای شەەارەکانی بەەاقی لە و دەژیەە  کەەورد تەنیەەا رەبەت، و پیرانشەەار ،سەردەشەەت، بۆکەەان و

 .یەیە راستی ئەو دەری نیشان ینەیە،زۆر دا بەشێکیان لە کورد قەاڵ، سایی  و تکاب هەتا بگرە بازرگانەوە
 

 بەەەرا لەگەڵ گەەەرفتی  و کێشەەەە لە بەدوور و یانە ئاشەەەتی ژیەەەانی پەەەێکەوە دۆسەەەتایەتی، لەگەڵ کەەەورد، وەک ئەەەێمە
 جمهەووری دەوڵەتەی و ئازەربایجەان میللەی حکەوومەتی سەەردەمی لە چەۆن وەک هەر سۆنگەیەوە لەو یەکانمان  ئازەری

 دا لەبەرەیەک  تەەاران سەەەرکوتکەری دەسەەەاڵتی بەرانەەبەر لە هاوسەەەنگەر و اوشەەانه( کوردسەەتان کۆمەەاری)دا کوردسەەتان
 دا لەچەپەرێەک یەکان ئازەری برا لەگەڵ کورد نەتەوەی وەک خوازیاری  ئێستاش بوون، یەک پەنای و پشت و بووی 
 هاتنەسەەەرکاری یدوا لە هەر بەداخەوە بەاڵم. بچیەەنەوە دا ئیسەەالمی کۆمەەاری گەلەەی دژی داپڵۆسەەێنەرانی بەگەەژ و بەەی 

 رەوتەەی بەتەەایبەتی و بەگشەەتی یەکەەان ئازەری بەەێ، لەگەڵ ئێستاشەەی هەتەەا یەوە ئیسەەالمی کۆمەەاری گەلەەی دژی رێژیمەەی
 سەپای هێزەکانی) کردوە قەاڵچۆ ماوەیەدا لەو کوردیان بەکردەوە و دان دەسەاڵت لە ئەوانەی چ ئازەری،  دەمارگرژی
 پارێزگەاری سەەعادەت عەلی قوربان… و قەتاری و حەسەنی وەک انیکەس و زیندانەکان نێو جەالدانی و پاسداران

 و نەوخبە بیرو روونەاک بەنەاو و دان دەسەەاڵت بەازنەی دەرەوەی لە ئەوانەی چ ،(جێگەرەکەی رادفەر رەزا علەی و ئێستا
 ،”مەجەازی فەزای“ چاالکەانی و ئیسەالمی کۆمەاری ئۆپۆزیسەیۆنی بەنەاو لە زۆر بەشەێکی تەنەانەت و مەدەنەی چاالکی

 و بەگشەەەتی کەەەورد نەتەوەی بەدژی ئیسەەەالمی کۆمەەەاری سەەەەرکوتکەرانی لەگەڵ هاوتەریەەە  بەەەۆنەیەکەوە، بەهەمەەەوو
 یەکەەان ئازەری و کەەورد هاوبەشەەی دووژمنەەی لەئاشەەی ئەەاو دا لەراسەەتی و دەوەسەەتنەوە کوردسەەتان رۆژهەاڵتەەی بەتەەایبەتی

 وەک ی”مەورەکەب”واڵتەانی چارەنووسی بزان  و بکەنەوە ئیسالمی کۆماری دوای داهاتووی لە بیر ئەوەی بەبێ. دەکەن
 لەۆژیکی و هەزر بەسەەر شەوێنیزم دا لەکاتێەک کێشەکان، ئاشتیانەی چارەسەرنەکرانی لەئەگەری فرەنەتەوە، و ئێران
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 مرۆیەەەی کارەسەەاتێکی چ ببیەەن ، دیەەەکەدا نەتەوەیەکەەی مەەافی نەبەەوونی لە خۆیەەەان مەەافی و ببەەێ زاڵ دا نەتەوەکەەان
 !لێدەکەوێتەوە

 
 داگیەرکەران تێکۆشانی و هەوڵ بەپێچەوانەی کە نەتەوەیەک بەرگی و جل و کەلتوور و زمان بە کردن رێزی بێ ئایا

 البردنەی یە؟ مەنتیەی و مروڤەانە کردەوەیەکەی خەۆڕاگرێ، دا ئاسێمیالسەیون و توانەوە تەوژمی لەبەرانبەر توانیویەتی
 قەجەرە کە موکریەان، مەڵبەنەدی شارەکانی نەتتەنا پارێزگایە، ئەو شارەکانی بوونی کوردستانی هێماکانی هەموو

 پەێکەوە بەۆ داهەاتوویەک چ کەوردن، دانیشتوانی ی”موتڵە ”زۆرینەی و دەناسی کوردستانیان بەبەشێکی تورکەکانیش
 شەەاری نەخەوازراوی شەەڕی لەدوای دەکەەات؟ تەرسەیم پارێزگەایە لەو ئەەازەری و کەورد نەتەوەی دوو ئاشەتیانەی ژیەانی

 خەەوێنی گەەۆمی ورمەەی، ئەوکەەاتی جەەومعەی ئیمەەام حەسەەەنی، وەک کەسەەانی و ئیسەەالمی کۆمەەاری  فیتەەی بە کە نەغەدە
 وەک و بگەرنەوە خویان راستەقینەی جێی نەیانتوانیوە شارە، ئەو کوردی زۆری بەشێکی ئێستاش هەتا و لێکەوتەوە

 لە ئێسەتا کەوردانەی ئەو تەنەانەت و بەوون نیشتەجێ بەناچاری ورمێ، پارێزگای دیکەی شارەکانی لە بوون، ئاوارە
 پەڕاوێەز و یە نەی شەارەکەدا بەڕێەوەبەری لە مافێکیەان هەی  ، دەژی  خۆیان رەسەنی شاری و واڵت لە نەغەدە، شاری

 و محمەدیەەار شەەارەدێی و شەەارە ئەو یەکەەانی ئازەری تورکە کە دایە لەحالێەەک ئەوە یە؟ چەەی نیشەەاندەری ئەوە خەەراون،
 کەمتەر! دێەن  پێەک نەغەدە دانیشەتوانی زۆریەنەی ئێستا کە( پەپاغەکانقەرە) موکریان مەڵبەندی الجانی ناوچەی

 هەی  زێەدی و خاک کورد نەتەوەی. کراون ”خۆیی”کوردەوە لەالیەن و کردووە کوردستان لە روویان ساڵە دووسەد لە
 و بووە ەاڵئاو دیکەش لێیەوماوەکانی نەتەوە بۆ باوەشی تەنانەت داوە  نیشانی مێژوو و نەکردوە داگیر نەتەوەیەکی

 و بریەەاردەر دەبێەەتە میەەوان و بێگەەانە بە دەبەەێ خەەانەخوێ کاتێەەک بەاڵم لێکەەردوون  پێشەەوازی یەوە دڵهراوانەەی بە
 دەکرێ؟ بینی پێش ناوچەیە ئەو بۆ داهاتوویەک چ و دێ پێک کورد تاکی لەالی هەستێک چ ،!دار دەسەاڵت

 
 و کەورد نەتەوەی دوو کە شەارانەی لەو و ورمەێ ێزگایپار لە دیتوومانە جاران زۆر رابردوودا، ساڵی چەند لەماوەی
 لەالیەن کەردن سەووکایەتی بە تەنیەا دیەاردەیە ئەو. کەراوە کەوردان بە سووکایەتی دەژی ، بەیەکەوە ئازەری تورکی

 شەەەێوەیەکی بە بەڵکەەەوو یە  نەەەی خۆرسەەەک رەوتێکەەەی دا لەڕاسەەەتی و نەبەسەەەتراوەتەوە رەگەزپەرسەەەت ئەەەازەری تاقمێەەەک
 بەەااڵی کاربەدەسەەتانی و یەکەەان ئازەری جەەومعە ئیمەەام یەتیەکەەان، ئەمنی دەزگەەا لەالیەن دراو مانسەەاز و هەدەفمەنەەد

 .دەچێ بەڕێوە و دادەرێژرێ مجلیسەوە زمانی ئازەری نوێنەرانی و پارێزگا
 

  بەشێوەیەکی)یەوە ئیسالمی کۆماری هاتنەسەرکاری پاش چ و دا پاشایەتی رێژیمی لەسەردەمی چ کە ئاشکرایە و دیار
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 یەکان ئازەری بە دراوە ورمێ پارێزگای لە دا لەهەمووئاستەکان یەکان بەڕێوەبەری دەسەاڵتە بەرەبەرە(تر زە  ئاشکراو
 کە شەەارانەی لەو تەنەەانەت دا، کاروبارەکەەان بەڕێەەوەبردنی و دارشەەت  لە کەەورد و کەەراوە پەەاوان ئەوانەوە لەالیەن و

 کومەاری یەکەانی گەلی دژی سیاسەەتە لە یەکێەک ئەوە. یەتەیهە و هەبەوە رۆڵەی کەمتەری  کوردن سەرجەم دانیشتوانی
 سەەتەم، و زۆڵەەم بەاڵم. کەەراوە رەچەەاو دیەەکەش نەتەوەکەەانی گەڵ لە وزۆر  کەم و کەەوردە نەتەوەی دژی بە ئیسەەالمی
 ورمەەێ پارێزگەەای لە ئەوەی و هەیە خەەۆی رادەی داگیەەرکەرانەیە، ودیەەاردەیەکی یە نەەی قەبەەووڵ جێەەی ئەوەی سەەەرەڕای
 .دەبینێتەوە خۆی کورددا نەتەوەی ی”ئینکار”خانەی لە دەکرێ یەکانەوە ئازەری دارە سەاڵتدە لەالیەن

 
 و پارێزگەەار دا، لەئێەەران  گونەەدەکان شەەارو شەەوورای و ئیسەەالمی کۆمەەاری هەڵبژاردنەکەەانی لەبەرەبەری و مەەاوەیەدا لەو

. هەڵبەژارد پارێزگایەدا لەو دنەکانهەڵبژار رەوتی چاودێری بۆ کەسیان ١١ ورمێ، پارێزگای لە وپێوەندەکانی دەست
 دا ورمەەێ شارسەەتانی لە و کەەوردن نەتەوەی لە حەشەەیمەتەکەی نیەەوەی لە زیەەاتر کە پارێزگەەایەک لە ئەوەیە سەەەیر
 بەناوهەڵبژاردنەانە، ئەو چەاودێری بەۆ پارێزگەاوە لەالیەن کورد کەسێکی تەنانەت بێ، زۆرینە کورد دەکرێ شیمانە

 !یەکان  ئازەری لە چاودێرەکان هەمووی و نەکراوە نیشان دەس
 

 بۆ پەیامێکە چ هەڵگری و بێ مەبەستێک چ بە دەبێ لێژنەیەدا لەو کوردەکان لە کەسێک تەنانەت نەکردنی دیاری
 دیسەان دەبەێ کەورد نەتەوەی دا، ئیسەالمی کۆمەاری نەمانی لەئەگەری ئایا لەداهاتوودا؟ و پارێزگایە لەو کورد گەلی

 و وسەەەەوزی سەەەەرچنار و قەاڵتەەەان و قەەەارنێ گونەەەدەکانی و نەغەدە بەکەەەۆمەڵی ریکوشەەەتا وەک تراژیەەەدی شەەەاهیدی
 وەک کەسەانی بەدەست سامناکتردا و گەورەتر قەبارەیەکی لە ئەویش دیکە، بەکۆمەڵی کوشتاری دەیان و ئیندرقاش

 یاسەتیس بەگژ لەسەرەتاوە و نەبوە هەڵوێست بێ و دەن  بێ کە نەتەوەیەک بێ؟ …و ”قەتاری مراد“ و ”معبودی“
 لە ئەەازادی بەۆ خەبەات لە گەشەاوەی کارنەامەیەکی و چەەۆتەوە دا ئیسەالمی کۆمەاری گەلەی دژی رژێمەی سەەرکوتکەرانەی

 خەبەاتی ئێەران، دیکەی نەتەوەکانی هەموو لەبری دا، راستی لە و کردوە تۆمار رێژیمەدا ئەو دەسەاڵتدارێتی ماوەی
 . رژاوە خوێنی و کردوە

 
 لە هاوکارەکانیەەان و رادفەر رەزا عەلەەی جێگەەرەکەی و پارێزگەەار سەەەعادت، علی وربەەانق سەەەرەکی مەبەسەەتی گومەەان بی

 و فێەەل کردنەەی”موهەندیسەەی”و دەنگەەدەران دەنگەەی لە دەسەەتێوەردان لەالیەک پارێزگەەادا، یەتەەی ئەمنی لێەەژنەی بەنەەاو
 دووک هەر رانەیشەەا لەو شەەووڕاکان، هەڵبژاردنەکەانی لە بەتەمەەان و هەڵبەەژاردنەیە دوو لەو دەنگەکەان لە تەڵەکە
 هەمەوو بە دەیەانەوێ دیەکەش لەالیەکەی و بەێ دا خۆیەان لەپەاوانی شەووڕاکان ئەنجوومەنی دەژی ، بەیەکەوە نەتەوە
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 هەڵبژێرانەی ئەوە و کەمیەنەیەکە پارێزگەایە لەو کەورد نەتەوەی کە بسەەلمێن  کوردسەتان و ئێران و ناوچە خەڵکی
 هەڵبژاردنەکەەەانی زۆری هەرە زۆربەی لە  هەم کە بەتەەایبەت! یەیە راسەەتی ئەو سەەەەلمێنەری یەکەەان ئازەری نەەوێنەرە
 لەبەرئەوەی هەم و نەبەوە یەک وەک دانیشەتوانەکەی رێەژەی لەگەڵ قەت کەورد دەنگدەری ،رێژەی دا ئیسالمی کۆماری

 بەڕێەوەبەری و دەسەەاڵت جومگەکەانی تەواوی و ئەازەری  هەمەووی و یە تێدانی کوردی نوێنەری یە دەکەسی لێژنە ئەو
 .زۆرە پیالنە ئەو سەرگرتنی ئەگەری دایە، لەدەست پارێزگایان

 
  ئێەەەران خەڵکەەەی وەزاڵەهەەەاتووی کەەەۆمەاڵنی و دەڕوا نەمەەەان بەرەو ئیسەەەالمی، کۆمەەەاری دەسەەەەاڵتی یە لەوەدانەەەی شەەەک

 و یە کەێ دەگەرێ، بەدەسەتەوە دەسەاڵت دا ئێران لە ئیسالمی کۆماری لەپاش  ئەوەی   بەاڵم. دەکەن دیاری چارەنووسی
 ئەوەی بەاڵم ناکرێ  بینی پێش و دەکاتەوە روونی داهاتوو دەبێ، سیاسەتێکی و برنامە چ و جەرەیانێکە و رەوت چ

 ئیەدئۆلۆژیک دەسەەاڵتی بێتەسەەرکار دا ئێران لە هەردەسەاڵتێک: یەکەم گرینگە، پرسیی دوو دیارە، لەئێستاوە هەر
 هاتنەسەەەرکاری بە ئیەەزن ئێەەران خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی و نەەابێ ئیسەەالمی کۆمەەاری دەسەەەاڵتی چەشەەنی لە توتەەالیتێر و

 ، ئازەری و کورد دوونەتەوەی دا حاڵەتێک لەهەر: دووهەم. دەکەنەوە رەتی و نادەن رێژیمە ئەو هاوشێوەی دەسەاڵتی
 دا لەداهەاتووش بەوون، یەک جیرانەی و دراوسێ یەوە ناخۆشی و خۆشی بە ساڵە سەدان مێژووی درێژایی بە چۆن وەک
 دا، ئێەرانیش سیاسیی جوغرافیای نەمانی و مان لە تەنانەت دەژی ، لەسەری خاکەی ئەو لەسەر و یەک لەگەڵ هەر
 کە ئەوەیە شارسەتانیانە، و سەەردەمیانە لۆژیەک، و ژیەر رێگەای تەنیا هەربۆیەش دەمێننەوە  دراوسێ و جیران وەک
 بە کەەەەردن سەەەەووکایەتی و کەەەەانکوردە بەهێنەەەەدنەگرتنی و ومەزنخەەەەوازی دەمەەەەارگرژیی و پەرسەەەەتی رەگەز بیەەەەری لە

 بەڵکەوو کەورد نەتەوەی هەر نەک کە سەەرکۆتکەرە رێەژیمە ئەو داهێنەانی بەچەۆک بۆ و خۆبپارێزن یەکانیان پیرۆزی
 بەتەەایبەت دیەەکە، نەتەوەکەەانی پەنەەای و پشەەت و هەەاورێ کەەردوە، بەش بەەێ مافەرەواکانیەەان لە یەکانیشەەی ئازەری

 .کوردب  نەتەوەی
 

 هەسەەتی لە وەرگەەرت  بەکەڵەەک رێەەژیمە ئەو دا، ئیسەەالمی کۆمەەاری گەلەەی دژی دەسەەەاڵتی لەمەەاوەی یە لەوەدانەەی شەەک
 گەلەکەمانیەان رەوای جەوواڵنەوەی و کردوەتەوە کورددا ئازادیخوازی نەتەوەی بەگژ ئەوانی ئێران، خەڵکی مەزهەبی

 یەکەان، ئازەری اخەوەبەد. رشەتووە منەداڵەوە و ژن بە کوردیەان تاوانەکەانی بێ مەرۆڤە خوێنی و کردوون سەرکوت پێ
 هەمەان لەسەەر ئێستاش بەڵکوو هەبوە، بڕەدا و کوشت و سەرکوت لەو زۆریان پشکی هەر نەک دراوسێتی، بەحوکمی

 لە جگە دا داهاتووش لە و دەچنێتەوە بەرهەمەکەی ئیسالمی کۆماری ئێستادا لە کە سیاسەتێک و رێڕەو. دەڕۆن رێڕە
 هەرئەەاڵوگۆرێکی لەئەگەری کە رەگەزپەرسەەتی و دەمەەارگرژی تەەۆی انەەدنیچ و نەتەوەیەەی نەفرەتەەی و ر  پەرەپێەەدانی
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. یە نەی یەکان ئازەری و کورد بۆ سوودێکی هی  لێدەکەوێتەوە، دەرەتانی بێ و تاوان بێ خەڵکی خوێنی رژانی دا سیاسی
 بگەرە را مەاکۆ لە کە یە نەی دا وئەازەری کەورد نەتەوەی دوو برایانەی و ئاشتیانە ژیانی بەیەکەوە لەقازانجی ئەوەش
 .دەژی  بەیەکەوە هەمەدان و کولیایی سونیوری هەتا

 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٧  ژماره لە
 

 ٢١١٧ فێبریوێریی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
   
 
 

 ئاشتەوایی نیشتمانیی یان ئاشتبوونەوەی باڵەکانی رێژیم
 

 دۆناڵەەد هەڕەشەەئامێزی و تونەەد کەاردانەوەی و ئیسەالمی کۆمەەاری مووشەەکیی تەەاقیکردنەوەی شلەپەا و مەاوەیەدا لەو
 رێەژیم پێشەووتری کۆماری سەرۆک خاتەمی محەممەدی یەدا، پێوەندی لەو ئامریکا پایەبەرزی کاربەدەستانی و ترامپ

 هەمەوو یەکگرتەووی بە تەوانی دە کە هەلە باشەتری  ئێستا گوتی و کرد نیشتمانیی ئاشتەوایی داوای دا لێدوانێک لە
 لێەدوانەی و پەیەام ئەو. بپەارێزی  ئیسەالمی کۆمەاری و شەۆرش نیشەتمانیی بەرژەوەنەدی و قەازانج الیەنەکان و هێزە

 و کەڕووبەەی مەهەەدی”  دەسبەسەەەرکردنی“( ١٣٨٩ رێبەنەەدانی ی٢٦) سەەاڵڕۆژیی شەشەەەمی  بەرەبەری لە کە خەەاتەمی
 کەسە و خامنەیی توندی دژکردەوەی لەگەڵ کرایەوە، باڵو رەهنەوەرد، ازار هاوسەرەکەی، و مووسەویی میرحوسەینی
 دا بەگەژی توونەدی بە خەاتەمی، ناوهێنەانی بەبەێ خەامنەیی. بەووەوە بەرەوڕوو دەسەەاڵت بەهێزی باڵی ناسراوەکانی

 بە ەوەئەوان لەالیەن کە دا دەسەەەاڵت لە خەەراوە پراوێەەز رەوتە ئەو لەگەڵ ئاشەەتبوونەوەیەکی هەرچەشەەنە و هەەاتەوە
 .کردەوە رەت کراوە، نێودێر ”فیتنە“
 

 لە باڵێەەک لەالیەن دەسەەەاڵت  و هێەەز بەەوونی کەڵەکە رەوتەەی ئێسەەتا، تەەا رژیەەمەوە ئەو هاتنەسەەەرکاری لەسەەەرەتای
 و دەسەاڵت بەرەبەرە و پێکردووە دەستی ناسراوە رژیمە ئەو خوازی پاوان و توندئاژۆ باڵی بە کە دا  ئیسالمی کۆماری

 ورد کاربەدەستانی لە کەس بەهەزاران ماوەیەدا لەو. کراوە پاوان باڵەوە ئەو لەالیەن یەکان ئابووری جومگە و هێز
 ئیسەالمی، کۆمەاری دامەزرێەنەری و رێەبەر روانەگەی و دیەد لە جیاواز بۆچوونی دەربڕینی بەهوی رژیمە ئەو درشتی و

 و پاسەداران سەپای) راسەتەقینە ەسەەاڵتید بەهێەزی مافیەای و ”کاسەت“ و خەامنەیی هەنەووکە، و دواتەر و خومەینی
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 لە کەەەەوژراون، نەهێنەەەەی، ئاشەەەەکراو شەەەەێوەی بە( …و جوومعەکەەەەان ئیمەەەەام و زەبەالحەکەەەەانی یە ئەەەەابووری بونیەەەەاتە
 زۆر ئەگەر گشەتی بە و کەراون بەنەد ماڵەکانیەان لە و الدراون، لەسەەرکار بەسەەرچووە، تەمەنیان دا گرتووخانەکان

 پەڕاوێەز خەاتەمی وەک کەراب ،” رەعەایەت“ دا دەسەاڵت لە پێشوویان پێگەی و گەجێ پێی بە و لێنەگرتب  توندیان
 .خراون

 
 و رژیەم باڵەکەانی ئاشەتبوونەوەی بەۆ بوو پەیامێک دا لەراستی نیشتمانیی، ئاشتەوایی نێوی ژێر لە خاتەمی پەیامی

 لە کۆماری سەەەرۆک نەکەەانیهەڵبژارد دوای لە کە کەسەەانەیە ئەو و دەورووبەری رێهۆرمیسەەتەکانی و خەەۆی گەڕانەوەی
 لە بەاس دا پەیەامەکەی دەقەی لە کە خەاتەمی هەم ئەگەینەا. خەران پەرواێەز لە دواتر و کران زیندان لە ٨٨ ساڵی

 دژی و سەەەەرکوتکەر سیاسەەەەتە لەبەرچەەەاوگرتنی بە خەەەامنەیی، هەم و دەکەەەا ئیسەەەالمی کۆمەەەاری نیزامەەەی پاراسەەەتنی
 لە  ئێرانیەەان خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی و واڵت بەسەەەر رابەەردوودا سەەاڵی ٣٨ مەەاوەی لە بەاڵیەی ئەو و خۆیەەان یەکەەانی گەلی
 و جەێگە هەی  یەوە باڵەکەانی هەمەوو بە و دا خوی تەواویەتی لە رژیمە ئەو دەزان ، باش هێناوە، دا بوارەکان هەموو
 یهێشەتوەنە و راگرتەوە پێ لەسەر ئیسالمیی کۆماری ئەوەی دەزان  باش ئەوش. نەماوە یەکی رەوای و ئیعتبار و پێگە
 گەیشتۆتە سنوورەکانی تەنانەت کە زەنگە زەبرو و سەرکوت و بڕ و کوشت سیاسەتی لەالیەک برووخێ  ئێستا هەتا

 و تەقیەنەوە مەرجەکەانی بەشەیک نەبەوونی ئامەادە دیکەش لەالیەکی ناپارێزێ  ئەوانیش و دوێینش یەکانی ی”خود“
 شەەەەپۆلی بتەەەوانێ کە بەهێەەەزە ئۆپۆزسەەەیۆنێکی و ئالتێرنەەەاتی  نەبەەەوونی و ئێەەەران خەڵکەەەی کەەەۆمەالنی راپەڕینەەەی
 وەک ئیسەالمی، کۆمەاری بەگەژ و بکەاتەوە کەۆ کراودا ودیەاری هەدەفمەنەد و کەاریگەر بەسەتێنێکی لە یەکان نارەزایەتی
 .بداتەوە تۆتالیتردا و گەلی دژی رێژیمێکی

 
  توونەەدەکانی وهەڕشەەە وانلێەەد و خەەاتەمی نیشەەتمانیی ئاشەەتەوایی بەنەەاو پەیەەامی هەمەەبەر لە خەەامنەیی دژکەەردەوەی

 خەاتەمی چیتەر کە یەن راستی ئەو پیشاندەری رابردوودا رۆژەی چەند لەو دەسەاڵت خوازی پاوان باڵی دەمڕاستەکانی
 لە وێنەکەانی نەبەوونەوەی بەاڵو و نەهێنەان نێەو بەربەسەتی و نەمەاوە دا دەسەەاڵت دەرەوەی ” یەتەی ئەمنی بازنەی“ لە

 دەسەەاڵت مافیەای بەدوورنازاندرێ و یە نی ئەو کردنی دەمکوت بۆ رێگا و بژاردە نیاتە ،…و دا رۆژنامەکان و گۆڤار
 سەەرەوەی ئاسەتی لە کە بەتەایبەت بکەات  دەسبەسەەر مەاڵەوە لە هاوسەەرەکەی و مووسەوی و کەرووبی وەک ئەویش

 نەکەرد زاتەی ئەگەر دا، لێەدوانەکانی و قسەە لە کە بوو خاتەمی تەنیا ئیسالمی، کۆماری ناسراوەکانی یە کەسایەتی
  و نەگرت هەڵوێستی و نەکردن محکووم ی”فیتنە سەرانی”ناو بە بکات، مووسەوی و کەرووبی لە بەرگری راشکاوانە

 .مایەوە دەن  بێ
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 لە دەسبەسەرکران سال شەش ماوەی لە ئیسالمی، کۆماری راستەقینەی دەسەاڵتی و خامنەیی دیکەوە لەالیەکی بەاڵم
 خەڵکی کۆمەاڵنی لەالیەک. نەبوون تەنگەتاو ئێستا وەک کات هی  رەهنەوەرد، زارا و ەویمووس و کەرووبی ماڵەوەی

 لە یەکەی، دیکتاتۆری و خنکێ  ئازادی رژیمە و خامنەیی لە خۆیان نارەزایەتی و توورەیی و ڕ  دەربڕێنی بۆ ئێران
 لەو خەەۆی شەەێوەی لە کە ڕێخسەەتوەوە دەسبەسەەەرکراوانەیان ئەو ئەەازادی بەربەەاڵوی کەمپەینەەی یەکەەان کۆمەاڵیەتی تەەۆڕە
 دا جیهەانی ئاسەتی لە کەسە سێ ئەو دەسبەسەرکرانی نێوخۆیی کێشەی دیکەش لەالیەکی بووە، وێنە بێ سالەدا شەش
 دەوڵەتەەی بەڵکەەوو بەەووە، بەرەوروو مەەرۆڤ مەەافی پەەارێزەری و کەەار داکۆکی ناوەنەەدەکانی نەەارەزایەتی لەگەڵ هەر نەک

 پشەتیوانی وێەڕای ئامریکەا، دەرەوەی وەزارەتەی وتەبێەژی یەدا پیوەنەدی لەو. ەتخ سەەر هێناوەتە ئەمریکاشی تازەی
 لە رێەەز کەەردووە ئیسەەالمی کۆمەەاری لە داوای لەمەەاڵەوە، دەسبەسەەەرکران کەەردەوەی کردنەەی سەەەرکۆنە و کەمپەیەەنە لەو

 و یاسەەا هەمەەوو پەەێچەوانەی بە و بگەەرێ مەەرۆڤ مەەافی پاراسەەتنی لەگەل پێوەنەەدی لە یەکەەان نێونەتەوەی رێککەوتەەنە
 بەنەەدیخانەکان رەوانەی سیاسەەی چاالکوانەەانی عەەادیالنە، کردنەەی دادگەەایی و تەەاوان دیەەاریکردنی بەبەەێ و رێسەەاکان
 ئەو ئێەەەران نێوخەەەۆیی کاروبەەەاری لە دەسەەەتێوەردان پاسەەەاوی، بە ئیسەەەالمی کۆمەەەاری هەمیشەەەە وەک دیەەەارە. نەکەەەات

 .کرد مەحکووم ئەمریکای دەرەوەی وەزارەتی هەڵوێستەی
 

 لە بەدوور کردەوەیەکەەی پێەەدرا، ئامەەاژەی هەروەک کە هاوسەەەرەکەی، و مووسەەەوی و کەڕووبەەی کێشەەەی جەەگەلەوەش
 رووی دەرخەری و نێەوەڕۆک دەربەڕی ئیسەالمی، کۆمەاری سەەرکوتکەرەکانی کەردەوە لە یەکێک وەک و یاساکانە هەموو
 بە و ئێەەران خەڵکەەی نیکەەۆمەاڵ نەەاڕەزایەتی دەربڕینەەی بەەۆ بەسەەتێنێک بەەوەتە رژیەەمەیە، ئەو ڕاسەەتەقینەی و دزێەەو

 و بکەاتەوە خەۆی لەکەۆڵ بەهاسەانی نەاتوانێ و دەدات بۆ زۆرتری کەهەیە لەوەی باجی ئیسالمی کۆماری یەوە دڵنیای
 نێەو ئاسەتی لە چ نێوخۆیی، قەیرانی زۆر لەگەل ئیسالمی کۆماری رژیمی کە بەتایبەت. بێ دەرباز لێکەوتەکانی لە

 .بەرەوڕوویە دا اڵتو بەڕێوەبەری لە چ و دەسەاڵت ئالیەی
 

 شیکردنەوەی دا دەسەاڵت ی” کاست“ و خامنەیی دژکردەوەی و خاتەمی ئاوشتەوایی بانگەوازی لەگەڵ پێوەندی لە هەر
 درێژایەەی بە یەک لەگەڵ هاوتەریەە  دژبەر، ڕادەیەک تەەا و جیەەاواز لێەەک ڕوانینەەی دوو کە دایە لەجەەێ یە راسەەتی ئەو

 الیەن لە ”مەوتڵە ”دەسەەاڵتی گرتنەی بەدەسەتەوە و خومەینی مەرگی دوای لە بەتایبەت و ئیسالمی کۆماری تەمەنی
 روانینەەی. هەیە بوونیەەان ئێسەەتاش و ئەەارادابوون لە ئیسەەالمی کۆمەەاری پاراسەەتنی بەەۆ یەوە، خەەامنەیی جێگەەرەوەکەی،

 نەەاوبە و ئیسەەالمی کۆمەەاری بەەوونی و یەت ومەوجەەوودی مەەان زاڵە، دا دەسەەەاڵت لە ئێسەەتاش هەتەەا کە یەکەم بۆچەەوونی
 بەەەێ بە“ ئیسەەەالمی، کۆمەەەاری دامەزرێەەەنەری یەکەەەانی فیکریی روانیەەەنە و بنەمەەەا بە بەەەوون پابەنەەەد لە گەشەسەەەەندنی،
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 و ناوچەیی کێشە لەگەڵ تەعامول“ و کۆمەڵگا بەڕێوەبەری ئوسلووبەکانی و شێوە لە ”نواندنێک نەرمیی چەشنە هی 
 لە( شەێعەوە بۆچەوونی لەڕوانەگەی)شەەریعەت اسەاکانیی داسەەپاندنی بنەمای لەسەر کە دەبینێتەوە دا ”یەکان جیهانی

 دژایەتەەی شەەۆڕش، نەەاردنەدەرەوەی) یەکەەانی، بنەڕەتی سیاسەەەتە و ئامەەانج بە پابەنەەدبوون دەرەوەش لە و خەەۆ، نێەەو
 و بۆچەوونەیە بیرو ئەو( …یەکان تێرۆریستی تاقمە دەستەو یارمەتی و رۆژئاوا جیهانی و ئەمریکا لەگەڵ نالۆژیک
 و مەەاڵوێرانی و شەەەڕ ئەگەر تەنەەانەت یە، دەرەکەەی و نێوخەەۆیی دژکەەردەوەی و بەرەنگەەاربوونەوە شەەنەهەرچە ئامەەادەی

 لەبەرانەەبەر پاشەکشەەە لە هەمیشەەە کە دووهەم ڕوانینەەی و بۆچەەوون. لێبکەوێەەتەوە خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی دەرەتەەانی بێ
 طالیانی وەک ەسایەتییەکانیک بۆچوونی خراوەتەوە، دوور دەسەاڵت ئاڵیەی لە هاتووە هەتا و بووە رکەبەرەکەیدا

 پابەنەد لەگەڵ کە بەووە …و خەاتەمی و کەڕووبەی و مووسەەوی وەک کەسەانی خوارتر پلە چەند بە و مونتەزیری و
 بۆخویەان کە شەێوەیەی بەو یەوە، ئیەدئۆلۆژی و فیکریەی سۆنگەی لە ئیسالمی، کۆماری یەکانی سەرەکی بنەما بە بوون

 ال یان ئیسەەالمی کۆمەەاری پاراسەەتنی ئەوان! رووداوەکەەانە لەگەڵ ڵسەەووکەوتهە لە ”عەقاڵنەەیەت“ لێەەوەدەکەن  باسەەی
 لەهەموو یەکان نێوخۆی فاکتەرە هەموو گرتنی لەبەرچاو بە و ئێستادا مەرجی و هەل لە دەزان  باش زۆر و گرینگە

 دەپەڕێ،تێەە پێەەدا نێوەڕاسەەتی رۆژهەاڵتەەی و جیهەەان ئەەاڵوگۆڕانەی ئەو و …و کەەۆمەاڵیەتیی و ئەەابووریی بوارەکەەانی
 بەو بەر تێدەکۆشە  شەێوەیەک هەمەوو بە بەۆیەش هەر. دەڕوات رووخان و نەمان بەرەو شێوەیە بەو ئیسالمی کۆماری
 . بگرن( ئێران ئیسالمیی کۆماری هێنانی هەرەس رەوتی)رەوتە

 
 ازەئەامر لەهەمەوو خەبەات، شەێوەکانی لەهەمەوو ئەوەیە ئیسەالمی کۆمەاری دژی بە خەبەات ئێستای قۆناغی پێویستی

 و دیکتەاتۆری تێکشەکاندنی بەۆ پۆتانسەێلەکان، و توانەا لەهەموو یەکان، نێودەوڵەتی یە یاسایی پێدراوە رێگا و رەوا
 دووپەەات ئێەەران خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی بەەۆ یە راسەەتی ئەو و وەرگری  کەڵەەک ئیسەەالمی کۆمەەاری دەسەەەاڵتدارانی سەەەرەڕۆیی
 رژیمێکەەی ی”تەحەمەەوول”جیهەەان، ئاسایشەەی و منەەیەتئە و رۆژهەاڵت نەەاوچەی و ئێەەران مەرجەەی و هەل کە کەیەەنەوە

 بەەەەۆ تێبکۆشەەەەی  دەبەەەەێ، و ناکەەەەات یەوە پۆپەکەەەەانی و لەەەە  و بەەەەاڵ هەمەەەەوو بە ئیسەەەەالمی کۆمەەەەاری وەک سەەەەەرەڕۆی
 و سەەەربەخۆیی و ئەەازادی کە داهەاتوویەک وەدیهێنەەانی پێنەاو لە گۆڕانکاریەکەەان زیەاتری هەرچەەی ترکەردنەوەی بەری 
 .بێت ئێران دیدەی ستەم گەالنی ئەوالی و ئەمال بێ مافی ن،ژیا چۆنیەتی لە بڕیاردان مافی

 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٨  ژماره لە
 

 ٢١١٧ فێبریوێریی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 پەرەسەندنی قەیرانەکان و داهاتووی کۆماری ئیسالمی

 
 هەڵبژاردنەی هەروەهەا و گونەدەکان و شەار شەووڕاکانی و کۆماری سەەرۆک کەانیهەڵبژاردنە دیکە مانگی سێ لە کەمتر
 ئەو. دەسەپێدەکات نەی  دا مەجلەیس لە نوێنەرەکانیەان هۆیەک بەهەر شارانەی لەو ئێستا مەجلیسی دووهەمی دەورەی

 الیەنی هەدوو بۆ هەیە تایبەتیان گرینگی هەریەکەو و رێژیم  سەرەکی باڵی دوو ملمالنێی گۆڕەپانی هەڵبژاردنانە
. دەکەن  باسەی یەوە بەهەستیاری زۆر رێهۆرمیستەکان و میانەڕەو باڵی بەتایبەت هەردووالیەن، هەربۆیەشە. دەسەاڵت

 یە بریتی ورووژێندراوە، رێهۆرمیستەکان و دەوڵەت باڵی و رووحانی قسەکانی لە ئێستاوە هەرلە کە سەرەکی پرسی
 لە دەسەەاڵت بەسەەر زاڵ باڵی و خامنەیی بە سەر بەهێزەکانی ناوەندە و پاسداران سپای دەستێوەردانی ئەگەری لە

 .هەڵبژاردنەکان کردنی موهەندیسی و دابردن بەالرێ و ٨٨ ساڵی سێناریۆکەی بوونەوەی دووبارە و دا هەڵبژاردنەکان
 

 لە و وونبە ئاشەکرا و روون هەڵوێسەتەکانی یەوە ئیسەالمی کۆمەاری کەاری هاتنەسەەر لەسەەرەتای خەامنەیی هەرچەنەد
 لە و شەەکاوەتەوە دەسەەەاڵتدا نێەەو بەەاڵێکی بەالی دا هەڵوێسەەتەکانی لە هەمیشەەە رێەەژیمیش رێەەبەری بە بەەوونی دوای

 کەڵکەەی حکەەوومەتی خوازانی چاکسەەازی دژی بە”حکەەوومەتی حەەووکمی”وەک خەەۆی یاسەەای سەەەرەوەری و رەهەەا دەسەەەاڵتی
 ئێسەتاش هەتەا دا رێژیم باڵەکانی کێشەی نێوان ەل خامنەیی الیەنی بێ لە گومانێک ئەگەر حاڵەش بەو. وەرگرتووە
 و نەمەاوە گومەانە ئەو ڕێەژیم، باڵەکەانی ئاشتەوایی بۆ ناوبراو دژبەرانەی هەڵوێستی دوای لە ئیتر ئەوە مابووبێ،

 ئیەدی ئێستا خامنەیی دەزان ، باش خوازەکانەوە  رێهۆرم وهەموو  موتەهەری و خاتەمی و رووحانی بە الیەک، هەموو
 و هێەەز هەمەەوو کە نیەەزامە بەدەسەەەاڵتی و بەهێەەز بەەاڵی رێەەبەری بەڵکەەوو یە، نەەی نیەەزام هەمەەوو رێەەبەری یدالەراسەەت

. داگرتەووە دا، پاسەداران سەپای مافیەای و خۆی پاوانی لە … و ئیداریی و ئابووریی و دادوەری و نیزامی دەسەاڵتە
 لە دەسەەەەەتێوەردان مەترسەەەەەی ن،رێهۆرمیسەەەەەتەکا ناسەەەەەراوەکانی یە کەسەەەەەایەتی و رووحەەەەەانی دەبینەەەەەی  هەربۆیەشەەەەەە

 دا هەڵبژاردنەکەەەەان لە یەکەەەەان نیزامی ئۆرگەەەەانە نەەەەابێ کە دەکەنەوە دووپەەەەاتی و رێنیشەەەەتووە هەڵبژاردنەکانیەەەەان
 .هەبێ یان کاریگەری

 
 لە قسەەکانی و سەااڵن ٨ پەاش خەاتەمی لەگەڵ مەجلەیس نوێنەری ٥١ و موتەهەری عەلی چاوپێکەوتنی لەوبەینەدا

 یاسەا، کردنەی پێشەێل زیەاتر لەوە نەی  ئامەادە( رێهۆرمیستەکان)ئەوان دەدا نیشان جلیس،مە رۆڵی لەگەڵ پێوەندی
 و دەکەن سەەیر دژبەرەکانیەان بەۆ رێخۆشەکەرێک وەک خەامنەیی ئێسەتا ئەوان. بکەن قەبووڵ خامنەییش لە تەنانەت
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 جوومگەکەەانی ربەسەەە زاڵ بەەاڵی و خەەۆی بەقەەازانجی دەیەەدا، نەەاوبراو کە وبریارێەەک فەرمەەان و حەەوکم هەر دەزانەە 
 .یە ئیسالمی کۆماری راستەقینەی دەسەاڵتی

 
 پەراوێەز سەاڵە چەنەد نەاوبراو کە دا لەکاتێەک خاتەمی، لەگەڵ مەجلیس نوێنەرانی لە بەشێک و موتەهەری دیداری
 واڵتیشەەەی چەەوونەدەرەوەی ئیزنەەی و بەدواوەیە سەەزای وێنەکانیشەەی باڵوبەەوونەوەی و بەەردن نیەەو تەنەەانەت و خەەراوە

 و ناسەەەەزا و هێەەەرش کەوتەبەر مەەەوتەهەری و لەەەێکەوتەوە خوازی پەەەاوان بەەەاڵی تەەەووڕەیی و ر  لەالیەک نەەەادرێ، پێ
 بەاش خۆی ئەرکەکانی رابردوودا لە مەجلیس ئەگەر کە راگەیاند خامەنەیی بەگوێی پەیامەی ئەو دیکەش لەالیەکی
 بەرێەەوەبردنی بە پێبەنەەدن ئەوان. یە نەەی یاسەەاوە سەەەرووی لە کەس و گەەۆڕاوە دۆخەکە ئیسەەتا ،!نەبەەردووە بەڕێەەوە

. بەەەێ کاربەدەستەکانیشەەەەوە بەرزتەەەری  لەالیەن کەەەردنەکە پێشەەەێل ئەگەر تەنەەەانەت ئیسەەەالمی، کۆمەەەاری یاسەەەاکانی
 لەالیەن خەاتەمی خسەتنی پەراوێەز بەکردەوە بوو مەبەستیان چاوپێکەوتنەدا لەو خوازان چاکسازی باڵی جگەلەوەش

 ناوبراو پێگەی لە و یە نی سووتاو مۆرەیەکی خاتەمی کە بڵێ  ئەوە و بکەن پێشێل سااڵن هشت پاش یەوە خامنەیی
 نەزۆر بەشەەێوەیەکی هەروەهەەا و وەربگەەرن کەڵەەک داهەەاتوو هەڵبژاردنەکەەانی بەەۆ دا رێەەژیم بەدەنەی و خەڵەەک نێەەو لە

 ەیسەااڵن لەو کە رەفسەەنجانی شوێنی کردنەوەی پڕ بۆ خاتەمی کراودا، دیاری  زەمەنی پرۆسەیەکی لە و درێژخایەن
 .بناسێن  ناسرابوو، رێهۆرمیستەکان و میانەڕەو مەعنەویی باوکی وەک ژیانی کۆتایی

 
 ئێسەتا یەکەی، گەلی دژی دەسەاڵتە لە ساڵ ٣٨ تێپەڕینی پاش ئیسالمی، کۆماری بڵێی  ئەگەر نەبێ زێدەڕۆیی رەنگە
 مەترسەیی بە  هەسەت پێشوو ەل زیاتر دەمڕاستەکانی و رێبەران و لەرزۆکە پێگەی و جێگە کاتێک هەموو لە زیاتر

 پێکردوە هەست یەیان مەترسی ئەو زیاتر رێهۆرمیستەکان باڵی گومان بێ. دەکەن دەسەاڵتەکەیان نەمانی و تێکچوون
 گەورەتەەری  بوارەکانەەدا، هەمەەوو لە قەیرانەکەەان خسەەتنی گوێ پشت و خەەامنەیی لەرێەەڕەوی بەەوون بەردەوام دەزانەە  و

 جەمەەەاوەری، تەقینەوەیەکەەەی و راپەڕیەەە  هەرچەشەەەنە و ئیسەەەالمی مەەەاریکۆ مەوجەەەوودیەتی و مەەەان بەەەۆ هەڕەشەەەەن
 .رادەماڵێ بۆچوونێکەوە و باڵ بەهەموو هەرهەموویان،

 
 بە تەەایبەت زمەەانی و ئەدەبیەەات و شەەێوە بە رێەەژیمە ئەو پێشەەووی و ئێسەەتا کاربەدەسەەتانی لە هەرکەەام هەربۆیەشەەە
 خۆیەان نیگەرانەی بەسەردەسەاڵتیش زاڵ باڵی سەربە مۆرەکانی تەنانەت. دەردەبڕن خۆیان ترسەی ئەو رەوتەکەیان

 هەرەس و دەبەێ هەڵەۆڵ دارێک گەنەدەڵە وەک خەریەکە نێوخەۆدا لە ئیسالمی کۆماری کە نەیانشاردوەتەوە و دەربڕیوە
 تەازەتری  لە نیەزام یەکانی بەرژەوەنەدی دیەاریکردنی کەۆڕی ئەنەدامی رەزایەی، موحسینی یەدا پێوەندی هەرلەو. دێنێ
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 وەک قاجارەکەان و سەەفەوی دەسەەاڵتی و ئیسەالمی کۆمەاری پێوەدیەارە، دڵەڕاوکێەی و تەرس روونی بە کە دا لێدوانی
 دا داڕمەان و داڕزان لەحاڵی نێوخۆ لە بەاڵم بێ، دیار بەهێز دەرەوە لە دەسەاڵتێک رەنگە“ دەڵێ و دەشوپهێنێ یەک
 لە زۆر مەاوەیەدا لەو بەڵکەوو دەربڕیەوە، رێژیم داهاتووی لە خۆی نیگەرانی کە یە نی کۆنەپاسدارە ئەو تەنیا. ”بێ

 دۆخە لەو خۆیەان مەترسی بەشێوەیەک و هەریەکە رێژیم، باڵی هەردوو لە نیزیک یان الیەن، بێ یەکانی کەسایەتی
 .دایە جیدی لەمەترسیی ئیسالمیی کۆماری و ناخاێنێ زۆر شێوەیە بەو وەزعە ئەو گوتوویانە بەراشکاوی و دەربریوە

 
 زاڵ بەەەەەاڵی دەمڕاسەەەەەتەکانی هەرەزۆری زۆربەی و پاسەەەەەداران سەەەەەپای مافیەەەەەای و خەەەەەامنەیی ەرانەەەەەبەردالەب بەاڵم

 و خۆیەەەەەەان بەلکەەەەەەوو نەەەەەەاکەن، یە مەترسەەەەەەی بەو هەسەەەەەەت کە داوە نیشەەەەەەان وایەەەەەەان هەر نەک دا بەسەردەسەەەەەەەاڵت
 وەک ەئەو بەەکەن، یەکیش مەترسەەی بە هەسەەت ئەگەر دیەەارە. دەبیەەن  توانەەادا هێەەزو لەوپەڕی نیزامەگەنەەدەڵەکەیان

 دەدا هەوڵ کە ئامریکایە هەمووشیانەوە سەرەوەی لە و یە دەرەکی ئیسالمی کۆماری لەسەر مەترسی دەڵێ ، هەمیشە،
 ئاسەتەنگە و قەیەران لە بەاس ئەگەر! دایە هێز لەوپەڕی نیزام لەنێوخۆدا دەنا برووخێنێ، ئیسالمی کۆماری نیزامی

 هەڵچنیەەوە، ئێەەران خەڵکەەی دەرەتەەانی بێ و هەژار کەەۆمەاڵنی ەب تەنگەەی کە دەکەن یەکەەانیش کۆمەاڵیەتی و ئەەابووریی
 و خۆیەان یەکانی سیاسەی و ئەابووریی سیاسەەتە دەوری و تەنەگەژانە و قەیەران ئەو رابەردووی لەبەرچاوگرتنی بەبێ

 رووحەانی ئەسەتۆی دەخەنە تەاوانەکەی( نەژاد ئەحمەدی دەوڵەتی)باوەرپێکراوەکەیان، دەوڵەتە دەورە دوو دەسەاڵتی
 خەڵەەک کردنەەی خزمەت لە وادەوبەڵێنەکەەانی رووحەەانیش هەرچەنەەد. رابەەردوودا سەەاڵی چەەوار لەمەەاوەی ەوڵەتەکەید و

 سەەرمایە لە بەشێک کراو مۆر”بەرجام“ ناوەکیی رێکەوتنی نەبێ هی  هەر چوارساڵەدا لەو بەالم نەگەیانووە، بەجێ
 ئابووری و ئیسالمی کۆماری کە یەکان ئابووری ۆگەمار لە بەشێک و کرانەوە رێژیم رادەستی لەدەرەوە، کراوەکان بلۆک

 سەەرۆک دەورەی دوو لە کە هێنەانەوەیە وەبیر جێی یەدا پێوەندی لەو هەر. وەالنران کردبوو داماو و ئیهلیج ئێرانی،
 داهەەاتی دواڵر میلیەەارد ٧١١ لە زیەەاتر ئیسەەالمی کۆمەەاری دا نەوت داهەەاتی بەەواری لە تەنیەەا نەژاد، ئەحەەمەدی کۆمەەاری
 .لێکراوە چی نازانێ کەس کە هەبووە

 
 و سەەرەکیی قەیرانی سێ لەگەڵ خویدا تەواویەتی لە ئیسالمی کۆماری دەردەکەوێ یەکان، راستی بەلەبەرچاوگرتنی

 .بەرەوڕوویە ساز چارەنووس
 

 تەعەامول و ئیسەالمی کۆمەاری پاراسەتنی چەۆنیەتی و یەکان گشەتی خەتە و سیاسەەت و دەسەەاڵت قەیرانەی یەکەمیان
 بۆچەەوونی و روانەەی  دوو دیەەکە واتەەایەکی بە. دەرەوەیە و نێوخەەۆ لە رێەەژیمە ئەو نەیەەارانی و دۆسەەتان ەگەڵل کەەردن
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 کۆمەەاری نیزامەەی پاراسەەتنی ئەویەەش کەەۆک   لەسەەەری الیەن هەدوو دا کۆتەەایی لە کە مەبەسەەتێک بەەۆ دژبەر و جیەەاواز
 .ئێرانە ئیسالمیی

 
 سیاسەتی و پاسداران سپای و خامنەیی لەالیەن دەسەاڵت نیکرد پاوان لەگەڵ میانەڕەوەکان و رێهۆرمیست لەالیەک

 لەگەڵ بەاڵم لێەوەبکەن باسەی نەکەردوە زاتیان ئێستا تا هەرچەند نی ، دا یەکان”خود”ئاڵیەی کردنەوەی بەرتەسک
 و ویەالیەت کردنەی پەتەو بەۆ و خەومەینی نەمەانی لەدوای کە وشەەیەک. نەی  دا فەقیهەیش ویالیەتی بوونی ”موتڵە “

 و سەەن  بەلەبەرچەاوگرتنی دەیەانەوێ رێهۆرمیسەتەکان. کەرا زیەاد کۆنەپەرستانەیە ئەسڵە بەو خامنەیی پێی شوێ 
 رێەبەری داپڵۆسەێنەری نیهەادێکی بە کە نیگەهبەان شەووڕای دا لەهەڵبژاردنەکان ب   بەشدار دا لەدەسەاڵت ئیعتباریان

 ئەوان  بەدەرکردنەەی لەمەیەەدان بەەۆ ئامرازێەەک ەنەبێەەت و نەکەەاتەوە رەت بەربژێرەکانیەەان و کاندیەەدا شەەیاویی دەزانەە 
 گەورەی بەشێکی بەسەر چنگی کە پاسداران سپای مافیای وەک خامنەیی سەربە زەبەالحەکانی و زۆر بونیاتە بنکەو

 بەرانەەەبەر لە و بکەەەرێتەوە بەرتەسەەەک هەیە، داهەەەاتێکی و سەەەەرمایە چ نەەەازانێ کەس و گرتەەەووە دا واڵت ئەەەابووری
 وەزارەتێکەی نەبەنە و وەرنەدەن یەتەی ئەمنی لەکاروبەاری دەسەت پۆپەکانی و ل  بەسیج و سپا واڵمدەرب   دا دەوڵەت

 بەاش ئەوان نەکەات  هەڵسەووکەوت ”جینەاحی“ بەشێوەی دادپەروەری دەزگای ئیتالعات  وەزارەتی لەگەڵ هاوتەری 
 ئاسەتی لە پەووڵ کەردنەوەی سەپی و تمەنی میلیارد هەزار سەدان بە دزی و خۆری وبەرتیل ئابووریی گەندەڵی دەزان 
 مان بۆ جیدی هەڕەشەیەکی وەک و تێوەیگالون ناسراوەکان یە کەسایەتی دا ئیسالمی کۆماری لە و دایە دەسەاڵت بەرزی

 و دیەد جیاوازی. دیاردەیەن ئەو کردنەوەی بەرتەسک خوازیاری بۆیەش هەر دەزان   رێژیمەکەیانی مەوجوودیەتی و
 بەەوارە لەهەمەەوو و نەەاکرێتەوە کەەورت بەوانە دا بەسەردەسەەەاڵت زاڵ بەەاڵی و نەییخەەام لەگەڵ الیەنە ئەو بۆچەەوونی
 دەسەەەاڵت کردنەەی پەەاوان تێگەیشەەتوون بەەاش بەگشەەتی. دەبینەەدرێ دا ئاسەەتەکان لەهەمەەوو و  یەکەەان دەرەکی و نێوخەەۆیی
 ئەو کێشەانیدرێژە بەڵکەوو بکەات، چارەسەەر دەسەاڵت نێو قەیرانی ناتوانێ هەر نەک باڵەکەی و خامنەیی لەالیەن
 فەرمانەکانی کەچی مل رواڵەت بە پاسداران سپای ئێستا ئەگەر کە بەتایبەت دەبات، نەمان بەرەو دەسەاڵت دۆخە،
 و بگەرێ بەدەسەتەوە دەسەەاڵت بەتەواوی رەنگە زەبەالحە، بەهێزو مافیایە ئەو ناوبراو، مردنی لەپاش یە، خامنەی
 .نەداتەوە خۆی ەرەوەتریس لەئاستی بەرپرسێک و بڕیار و یاسا هی  واڵمی

 
 لە دامەەاوی قەیرانەەی بەرەوڕوویە، لەگەڵەەی دا خەەۆ تەواویەتەەی لە ئیسەەالمی کۆمەەاری کە سەەەرەکی قەیرانەەی دووهەم

 کۆمەەاری. ئێەەرانە ئێسەەتای کۆمەڵگەەای کەەانی…و کەەۆمەاڵیەتی و ئەەابووری و سیاسەەی گەەرفتە کێشەەەو چارەسەەەرکردنی
 و یەکان سیاسەی یە ئازادی و ماف و ئێران گەالنی سەرکوتی لە ەشیر کارنامەیەکی یەوە باڵەکانی هەموو بە ئیسالمی
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 دەسەاڵتی ژێر ئێرانی. کردوە تۆمار دا یەکان تاکەکەسی و گشتی کۆمەاڵیەتی یە ئازادی کردنەوەی بەرتەسک هەروەها
 و ییخەامنە لە بەتەایبەت دەسەەاڵت، لە رەخەنە نەیە بەۆی کەس لەودا لە داخەراوە کۆمەڵگەایەکی ئیسەالمی، کۆماری
 لەژێەر خۆیەان موخەالیهی تەنەانەت و دژ بۆچەوونێکی و رەخنە هەرچەشنە و بگرێ دەسەاڵت نێو دەسڕۆیشتووی باڵی
 مەافی لە داکۆکیکەار و سیاسەیی و مەدەنەی بواری چاالکانی و دەکەن سەرکوت رێبەریی و نیزام لەگەل دژایەتی ناوی

 لە هەبەەوە رێەەژیمەدا لەو بەرزیەەان پەەایەی پەەلەو کە کەسەەانەی لەو زۆر تەنەەانەت. دەکەەرێ  بەنەەدیخانەکان لە مەەروڤ
 .دان دەسبەسەری لە ماڵەوە لە کەڕووبی و رەهنەوەرد و مووسەویی وەک یان دان، زیندانەکان

 
 و ژیەەان و خەەراپە لەڕادەبەدەر هەژارەکەەان تەەوێژە و چەەی  و کارمەنەەدان و کرێکەەاران دۆخەەی یەوە، ئەەابووری بەەواری لە

 بەەەوەتە گەورەکەەەان شەەەارە لە گۆڕخەوەکەەەان و خەوەکەەەان کەەەارتۆن دیەەەارەی. دایە یهەژار لەوپەری خەڵکەەەی گەەەوزەرانی
 خەڵکەی نیوەی لە زیاتر کە هەرئەوەندە. دەچێ بوونەوە بەرز بەرەو دێ هەتا هەژاری رێژەی و ئاسایی دیاردەیەکی

 عەلەی ەوتەیب. ئێەرانە خەڵکەی کەۆمەاڵنی و ئابووریی نالەباری دۆخی نیشاندەری دان، هەژاری خەتی ژێر لە ئێران
 حەشەیمەتی دەی لەسەەدا دەسەتی لە سەەرچاوەکان نەوەدی لەسەەدا“ رێەژیم کەۆمەاڵیەتی ریهەاهی و کەار وزیر رەبیعی
 تەمەن میلیەون یەک لە کەمتر مانگانەیان داهاتی مامناوەندی بنەماڵەیەکی ئەگەر دا ئێستا ئێرانی لە! ”دایە ئێران
 سەبەدی“ کردنی دابی  بۆ رێژیم مەجلیسی کارگرووپی لێژنەی اریئام بەپێی. دادەژی ”موتلە ”هەژاری لە ئەوە بێ،

 لەژێەر ئەگینەا هەبەێ، مانگانەی داهاتی تمەن هەزار ٤٨٩ و میلیۆن دوو دەبێ کەسی چوار بنەماڵەیەکی ”مەعیشەتی
 و گەنەەەدەڵی لە رێەەەژیم کە دایە لەحالێەەەک ئێەەەران خەڵکەەەی کەەەۆمەاڵنی کەەەۆڵەواری و هەژاری. دایە هەژاری خەتەەەی
 دەیەەان دزی بەەوونی ئاشەەکرا هەواڵەەی یە نەەی رۆژ و بەەووە نەەوقم دا والت داهاتەکەەانی بەفیڕۆدانەەی و دزی و خەەۆریبەرتیل
 بەسەت  پشت بە ”ئێەران“ رۆژنامەی یەدا پێوەندی هەرلەو. نەکرێتەوە باڵو دا یەکان گشتی راگەیێنە لە میلیاردی هەزار

 هەزار ٦٧ نەوت فرۆشەەی لە نەژاد ئەحەەمەدی دەوڵەتەەی دەڵەەێ کەەردوە پەسەەندی مەجلەەیس کە٩٦ سەەاڵی بەەوودجەی بە
 .کردوە ”تخلف“ تمەنی میلیارد

 
 بە گیرۆدەبەوون دیەاردەی وەک یەکان کۆمەاڵیەتی گرفتە کێشەو لە زۆر نەیتوانیوە رێژیم یەوەش کۆمەاڵیەتی باری لە

 و سەات کەسەانەی ئەو بەربەاڵوی لەسەێدارەدانی سەەرەرای یەدا، پێوەنەدی لە پڕداهات بازرگانی و هۆشبەرەکان ماددە
 فرۆشەتنی بنەماڵەکەان، هەڵوەشەانەوەی و تەاڵ  فرۆشەی، لەش دیەاردەی هەروەها. بکاتەوە کەم پێدەکەن، سەودای

 بەشەی دیەکە، کەۆمەاڵتی دزێەوی دیەاردەی دەیەان و …بووەکەان لەدایەک تازە کۆرپە بە بازرگانی و لەش ئەندامانی
 .دا ئێران ئیسالمیی کۆماری رەشی نیزامی سایەی ژێر لە ئێرانە خەڵکی کۆمەاڵنی
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 تەریکەی دا جیهەانی کۆمەڵگەای لە هەمیشەە لە زیەاتر خەریەکە و گرتووە ئیسالمی کۆماری بەرۆکی کە قەیران سێهەم
. ناوەڕاسەەتە رۆژهەاڵتەەی واڵتەەانی لە ئاژاوەنەەانەوە و دەسەەتێوەردان و رێەەژیم دەرەوەی سیاسەەەتی قەیرانەەی دەخەەاتەوە،
 واڵتەانی نیگەرانەی هەۆی بوەتە پاسدارانەوە سپای لەالیەن یەکان مووشەکی نەوەکرد تاقی بە پەرەپێدان جگەلەوەش

 هەڵگرتنەەی توانەەای کە مووشەەەکێک کەەردنەوەی تەەاقی لەدوای هەربەەۆیەش. رۆژئەەاوایی واڵتەەانی و ئەمریکەەا و نەەاوچە
 و انیکۆمپە ٢٥ سەەر خسەتە گەمەارۆی و نوانەد توونەدی هەڵوێسەتی ئەمریکەا، نەوێی دەوڵەتی هەیە، ئەتۆمی کاڵوەی
 .پاسداران سپای لەگەڵ دار پێوەندی کەسی

 
 دا بوارەکەان هەمەوو لە کۆمەڵگەا بردنەی بەرێەوە شەێوەی لە و دەسەەاڵت نێەو لە چەۆن وەک ئیسەالمی کۆمەاری گومان بێ

 جیەەاواز روانینەەی دوو لە و شەەێوەیەیە بەو هەر دا دەرەوەش سیاسەەەتی لە بەەووە، رەهەنەەدی دوو و پەەارادۆکس تووشەەی
 دیاری یەکان گشتی هێڵە ئەوەی بەاڵم. دەکات دا یەکان ناوچەی قەیرانە لەگەڵ و دەرەوە دونیای گەڵلە وکەوت هەڵس
 بەسەەەر زاڵ بەەاڵی و پاسەەداران سەەپای و خەەامنەیی روانەەگەی یە، ئیسەەالمی کۆمەەاری راسەەتەقینەی سیاسەەەتی و دەکەەا

 و نەەەاوچە واڵتەەەانی روبەەەاریکا لە دەسەەەتێوەردان و نەەەانەوە ئەەەاژاوە بەسەەەتێنی سەەەەر لە کە  سیاسەەەەتیک. دەسەەەەاڵتە
 دەزانەێ بەاش ئیسەالمی کۆمەاری بەوحەاڵەش. بەڕێوەدەچی و دامەزراوە یەکان تێرۆریستی تاقمە دەستەو دانی یارمەتی
 رێەژیمە ئەو هەڕەشەەیەکی هەرچەشنە بەرەنگاری و نامێن  دەن  بێ کردەوەکانی ئاست لە ناوچە واڵتانی و ئەمریکا

 نەهێنەەی بە رابەەردووی بەفرانبەەاری ١١ یەکەی مووشەەەکی کەەردنەوە تەەاقی وێەەنە، بەەۆ دەبینەەی  بۆیەشەەە هەر دەبەەنەوە،
 ئەو مەاوەی لەو هەروەهەا. کردەوە ڕاستی پشت پاسداران سوپای ئەمریکاوە، لەالیەن درانی لەقاو پاش و دا ئەنجام

 پێشەوو وەک وپاس تیژرەوەکانی بەلەمە دەکەن، هاتووچۆ لەکەنداودا ئەمریکا شەڕکەرەکانی پاپۆڕە کە مانگەدا دوو
 هەر دەزانەە  ئیسەەالمی کۆمەەاری کاربەدەسەەتانی و خەەامنەیی. بەە  تخوونیەەان نەەاوێرن و نەەاکەن تەراتەەێ  نیزیکیەەان لە

 .بکەوێتەوە لێ رێژیم بۆ گەورەی کارەساتی دەتوانێ چەشنە لەم جموجۆڵێکی
 

 هەتەا بەوشەێوەیەی نەاتوانێ ئیسەالمی کۆمەاری یەوە بەدڵنیەای لێەوەکرا، باسیان یانەی راستی ئەو گرتنی بەلەبەرچاو
 لە بەدوور و یەکدەسەتە و یەکگرتەوو دا دەسەەاڵت نێەو لە نە چونکە بدات، خۆی بوونی بە درێژە هێناویەتی، ئێستا

 لە نە و هەیە دا بوارەکەەەان هەمەەەوو لە ئێرانەەەی کۆمەڵگەەەای گرفتەکەەەانی و کێشەەەە چارەسەەەەری توانەەەای نە قەیەەەرانە 
. دەکەرێ سەەیر متمەانە جێەی و بەرپەرس حکەوومەتێکی وەک دا نێوەڕاست تیرۆژهەال ناوچەی لە و جیهانی کۆمەڵگای

 دەستێوەردان  بەسەردەسەالت زاڵ باڵی و خامنەیی بشکێتەوە  دا الیەک بەهەر بانەمەڕ ی٢٩ هەڵبژاردنەکانی ئاکامی
 نەکەۆمەاڵنی ”کە ناکەاتەوە کەم یە راسەتی لەو هەی  بە   دەنگدەران کەچی مل یان بکەن دا هەڵبژاردنەکان ئاکامی لە
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 دەتوانێ دا خۆی تەواویەتی لە ئێران ئیسالمیی کۆماری دەسەاڵتی نە و بژی  رابردوو وەک دەیانهەوێ ئێران خەڵکی
 !بدا برەوپێ سیاسەتەکانی دەرەوە خۆو نێو لە
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٦٩٩ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ مارچیی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
 
 

 !یەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و رووسیە پێوەندی
 

 حکەوومەتی هەیئەتێکەی سەرپەرسەتی بە رێەژیم کۆماری سەەرۆک رووحانی حەسەنی ، خاکەلێوەی ی٧ دووشەممە رۆژی
 واڵتە ئەو کۆماری سەەرۆک پەۆتی  وێالدێمیەر و وەزیەر سەەرۆک مێدوێەدوڤ دیمیتەری لەگەڵ و کەرد رووسیەی سەردانی

 نەخشەە پێەی بە لەودا کە کەرایەوە بەاڵو هەاوبەش بەیاننەامەیەکی سەفەرەدا ئەو کۆتایی لە. کرد گهتوگۆی و دیدار
 هەتەا  یەکەان فەرهەنگی و سیاسەی و ئابوریی بوارە هەموو لە دووالیەن یەکانی پێوەندی پەرەپێدانی لەسەر ڕێگایەک

 ترینیەەان گرین  کە کەەران مەەۆر گرینەە  بوورییئەەا رێککەوتنەەی چەنەەد دا دیەەدارە لەو. کرابەەوو داگەەری پێ ٢١٢١ سەەاڵی
 و بەنەەەدەرعەباس لە گەرمەەەایی وێسەەەتگەی و بووشەەەێهر پارێزگەەەای لە دیەەەکە نەەەاووکی وێسەەەتگەی دوو دامەزرانەەەدنی
 .بوون … و ئاس  رێگای پەرەپێدانی

 
 الیەکلە کە دایە کاتێەەک لە یەکانیەەان ئابووری و سیاسەەی یە پێوەنەەدی پەرەپێەەدانی و رووسەەیە لە رووحەەانی دیەەداری
 رووسەیە لەگەڵ یەکانی پێوەنەدی پەرەپێەدانی پێویسەتی و گرینگەی بە دەرکەی ئێسەتا وەک کات هی  ئیسالمی کۆماری

 وەهەا دا جیهەانی و نەاوچەیی سیاسەەتی مەیەدانی لە ئێسەتا وەک بەدەگەمەن دووالیەن دیەکەش لەالیەکەی و نەکردووە
 و قەازانج و سەۆنگە لە رووسەکان و دا ئێران بەسەر زاڵ رێژیمی لە هەریەک دیارە. بوون هاوتەری  و هاوهەڵوێست
 یە بەرژەوەنەەەدی ئەگەر و کورتخەەەایەن لە تێدەکۆشەەە  و هەڵدەسەەەەنگێن  یانە پێوەنەەەدی ئەو خۆیەەەانەوە بەرژەوەنەەەدی
 بەاڵم. وەرگەرن کەڵەک خۆیان تایبەتی قازانجی بۆ یانە، پێوەندی لەو دا درێژخایەن لە بوون بەردەوام هاوبەشەکان

 پەرە زیەاتر هەرچی یەکانیان پێوەندی دەبێ کە باوەرە ئەو سەر هێناوەتە رێژیمەی دوو ئەو ئەوەی یە یلەوەدان شک
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 بەەەۆ زۆری بەەەایەخی و گەەەرینگە دا خەەەۆی لە خەەەۆی کە یەکەەەان، ئابووری یە بەرژەوەنەەەدی و قەەەازانج لە جەەەگە بەەەدەن، پێ
 ئەمریکەا دژکەردەوەی ئیسەالمی اریکۆمە بەۆ بەتەایبەت. یە نەاوچەیی سیاسەی هاوبەنەدی پێویستی هەیە  هەردووالیەن

 و رێەژیمە ئەو مووشەەکی قەیرانەی لەگەڵ پێوەنەدی لە فارس کەنداوی و نێوەڕاست رۆژهەاڵتی لە وهاوپەیمانەکانی
 واڵتە ئەو داهەەاتووی و سەەووریە قەیرانەەی هەروەهەەا و دا بەسەەەری زیەەاتر ئەەابووری گەمەەارۆی داسەەەپاندنی ئەگەری

 ئەمریکەا و رووسەکان نێوان کێشەکانی لە الیەک لە بێت هەرچۆنێک دەیهەوێ و هەیە تایبەتی گرینگی شەڕلێدراوە
 هەرچەشەەنە ئەگەری لە دیەەکەش لەالیەکەەی و وەرگەەرێ کەڵەەک خەەۆی قەەازانجی بە یەکەەانی ئورووپایی هاوپەیمەەانە و

 رێکخەەەەەراوی لە کە هەبەەەەەێ رووسەەەەەیەی وەک بەهێەەەەەزی پشەەەەەتیوانێکی خەەەەەۆی، دژی بە نەەەەەاوچەیی یەکی هاوبەنەەەەەدیی
 و نەاوچەیی سەێناریۆیەکی چەشەنە هەر لەسەر هەبێ کاریگەری دەتوانی و هەیە ڤێتۆی مافی دا گرتووەکاننەتەوەیەک

 .دا جیهانی
 

 سیاسەت بە بەرانبەر توندەی هەڵوێستە ئەو و فارس کەنداوی عەرەبی واڵتانی کۆبوونەوەی دوایی  بروانینە ئەگەر
 دەردەکەوێ، بۆمەان نواندیان، دا نێوەڕاست رۆژهەاڵتی لە میئیسال کۆماری تێکدەرانەی و ئاژاوەگێڕانە کردەوەکانی و

 کۆمەاڵنی قازانجی بە تێدایە گومانی کە ئابووری نامەی رێککەوت  چەندی  مۆرکردنی و مۆسکۆ بۆ رووحانی سەفەری
 کۆمەەاری لە رووسەەەکانە سیاسەەی پشەەتیوانی راکێشەەانی و سیاسەەی رێککەوتنەەی مەبەسەەتی زۆرتەەر بێەەت، ئێەەران خەڵکەەی
 گرێبەسەتە لە رووسەەکان دەزانە  بەاش ئیسالمیشەوە کۆماری دەمڕاستەکانی بە الیەک هەموو ئەگینا ئێران  یئیسالم

 کە خایانەد سەاڵی ١٦ لە زیەاتر بووشەێهر نەاووکی وێسەتگەی نمەوونە بەۆ نەبەوون  سەرڕاسەت زۆر دا یەکانیش ئابووری
 دانەەی بە بەتەمەەایە ئیسەەالمی کۆمەەاری رەوادیەەا بەوحەەالەش! کەەرایەوە ڕێەەژیمە ئەو ڕادەسەەتی رووسەەەکانەوە لەالیەن

 پشەکی بە بەوون رازی و خەزەر دەریەای لە ئێەران مەافی لەسەەدی بیسەت لە چاوپۆشەی ئەگەری وەک، ئیمتیازگەلێکی
 وەرگەرت  کەڵەک بەۆ رووسەەکان شەەڕکەرەکانی فڕۆکە بە دان ئیزن و سۆخۆ فڕۆکەی کڕینی هەروەها و لەسەد سێزدە

 نێەودەوڵەتی پشەتیوانی و رازی، لەخۆی زلهێزە ئەو دیکە، ئیمتیازێکی چەند و ێرانئ لە یەکانی ئاسمانی پێگەی لە
 .بکات دەستەبەر بۆخۆی

 
 یەوە یەکانی سەەربازی و مەاڵی توانەا هەمەوو بە دەچێەت سەال شەەش بەۆ ئەوە کە ئێەران ئیسالمیی کۆماری جگەلەوەش
 ئەو پاراسەتنی بەۆ بەسیجی و پاسدار ەزارانه بە ئێستا تا و دەکات سووریە لە ئەسەد بەشار رێژیمی لە پشتیوانی

 هەڵوێسەتی لە نەیگەرانە داوە، کۆشەت  بە واڵتەکەیەتەی، خەڵکەی لە کەس میلیۆنهەا مەاڵوێرانی هۆکاری کە ڕێژیمە
 قەیەەرانە ئەو یەەاریزانی تری  سەەەرەکی ئێسەەتا لەالیەک رووسەەەکان کە بەتەەایبەت واڵتەدا  لەو رووسەەەکان داهەەاتووی
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 بە سووریە داهاتووی و رێڕەو( تورکیە)ناوچەدا لە هاوپەیمانەکانی و ئەمریکا هاوکاری بە  دەتوان و یەن خوێناوی
 و سات لە داوە نیشانیان رووسەکان دیکەش لەالیەکی و نەبێ ئیسالمی کۆماری رەزامەندی جێی کە بەرن دا ئاقارێک

 لە زۆرێک لە چاوپۆشی خۆیان بااڵی بەرژەوەندی بۆ ئامادەن و نادەن دۆستەکانیان بە بایەخێک هی  دا کردن سەودا
 .بکەن لەمێژینەکانیشان دۆستە بەناو لەگەڵ تەنانەت رێکەوتنەکانیان،

 
 بێنیەەامی  واڵتە، ئەو وەزیرانەی سەەرۆک لەمەوبەر مەاوەیەک و باشەە یەکانیان پێوەنەدی ئیسەرائیل لەگەڵ رووسەەکان
 هەر کە وەرگەرت رووسەیە لە  ئیسەالمی کۆماری گەڵلە پێوەندی لە بەڵێنی زۆر و کرد کرێملینی سەردانی ناتانیاهوو

 سەعوودیش عەرەبسەتانی بەرەی لەگەڵ زلهێزە ئەو. لێکەوتەوە رێژیمەی ئەو دەمڕاستەکانی بوونی پێناخۆش دا لەجێ
 خسەەتنی پەک بەەۆ سەەعوودی عەرەبسەەتانی و هەیە باشەەیان هاوکەەاری دا ئۆپێەەک نەوتەەی رێکخەەراوی لە و خۆشەەە بەینەەی

. بکەات مەۆر لەگەڵ ئەابووری رێککەوتنەی دۆاڵر میلیەارد هەزاران بە ئامەادەیە ئیسەالمی کۆماری و رووسەکان پێوەندی
 لەگەڵ پێوەنەەدی لە ئورووپەەایی واڵتەەانی و ئەمریکەەا یەکەەانی ئابووری گەمەەارۆ درێژکەەردنەوەی سەەەرەڕای رووسەەەکان

 ئەو لەگەڵ ئامەادەن تاشئێسە ئەۆکرای ، ڕۆژهەاڵتەی ئاژاوەکەانی و خۆیەان خەاکی بە کەریمە دوورگەی شەێوە لکاندنی
 گاڵە سەودایان و سات دەرگای قەت یەدا رێ لەو و بکەن تەعامول خۆیان ئابووری شەریکی گەورەتری  وەک بەرەیە
 .نەداوە

 
 جەاران زۆر خۆیەان مانەوەی بۆ دیکتاتۆرەکان رێژیمە و هەڵەکانە بوونەوەی دووپات جاران زۆر مێژوو ئەوەیە سەیر

 رووسەەەەکان بە بەەەوون ئەسەەەتوور پشەەەت کە دەردەخەن ئەوە یانە راسەەەتی ئەو. دەکەنەوە دووپەەەات رابردوویەەەان هەڵەی
 یە پێوەنەەدی لە نەزانەەێ یە نەەی کەس! دۆڕاوە  ئەسەەپی لەسەەەر کەەردن گەەرەو وەک رێەەک یەوە ئیسەەالمی کۆمەەاری لەالیەن

 رووسەکان ڵکووبە بخرێ ، گوێ پشت ئورووپاوە و ئەمریکا الیەن لە ناخوازن هەر نەک رووسەکان درێژخایەنەکان،
 یەکانی جیهانی و ناوچەیی هاوپەیمانە و واڵتە ئەو یەتی ئەمنی و سیاسی و ئابووری پێگەی و جێگە و رۆڵ ناتوان 
 بووکەڵەکەان بە یەاری و بگرن دەستەوە بە یەک بە دژ سەرەداوی چەند ناتوان  کە دەزان  رووسەکان. بگرن نادیدە
 کۆمەاری یەکانی مووشەکی بەرنامە ئاست لە چ بۆیەشە هەر! بدەن نیشان بێالیەن خۆیان دا کاتیش هەمان لە و بکەن

  هاوپەیمانەکەانی و ئەمریکا و ئیسالمی کۆماری سەربازی و سیاسی بوونەوەی بەرەنگار چەشنە هەر لە چ و ئیسالمی
 سەەالمیئی کۆمەەاری سیاسەەەتەکانی لەگەڵ درێژخایەنیەەان هەڵوێسەەتی بێگومەەان سەەووریەدا، خوێنەەاوی قەیرانەەی لە چ و

 یە بەرژەوەنەەەدی وەدوای ئەوە دا، الیەنێەەەک هەڵبژاردنەەەی ئەگەری لە و کۆتەەەایی لە زلهێەەەزە ئەو و نەەەابێ هاوتەریەەە 
 رێککەوتنەی مۆرکرانی سەرەڕای کە رێژیمێک. خۆی قوربانی قۆچی دەکاتە ئیسالمی کۆماری و دەکەوێ خۆی بااڵکانی
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 هێنەەانی هەرەس لەگەڵ دا نێوخەەۆییش ئاسەەتی لە و مەەاوەتەوە تەریەەک هەر دا جیهەەانی ئاسەەتی لە هێشەەتا ”بەرجەەام“
 لە کەردن دەربەاز خۆ لە سەرلێشێواوە و قەیرانەکان چارەسەری لە داماوە دۆش و بەرەوڕوویە کۆمەاڵیەتی و ئابووری

 .باروودۆخە
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧١١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ ئەپریلیی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
 
 

 تاقیکردنەوە موشەکییەکانی ئێران و قووڵبوونەوەی قەیرانەکان
 

 کەۆرەی و ئێەران و ڕووسیە واڵتی سێ سەر ئابوورییەکانی سزا گەاڵڵەی پەسندکردنی پاش دەکرا چاوەڕوان هەروەک
 ئەو كکۆماری سەەرۆک ترامەپ دۆناڵەد گەاڵوێەژ، ی١١ چوارشەەممە ڕۆژی ئێەوارەی ئامریکەاوە، کۆنگرەی لەالیەن باکوور

 دەبەێ کە یاسەایەک بە بوون شێوەیە بەم واڵتە سێ ئەو سەر ئابوورییەکانی سزا و کرد واژۆ سزایانەی ئەو واڵتەش
 .جێبەجێکردنەوە بواری بچنە دیاریکراودا ماوەیەکی لە
 

 امەبەرنەە پەرەپێەەدانی بەەۆ ڕێەەژیمە ئەو بەرنەەامەی بەەۆ دەگەڕێەەتەوە ئیسەەالمی کۆمەەاری بەسەەەر سەەەپێندراو سەەزاکانی
 نەاوکی ڕێککەوتنەی لەژێرپێنەانی  هاوپەیمانەکەانی و ئامریکا دەوڵەتی ڕوانگەی لە کە دوورهاوێژەکانی مووشەکییە

 لەدوای. کرابوو واژۆ ٥+١ بە ناسراو گرووپی و ئێران ئیسالمیی کۆماری لەالیەن لەمەوبەر دووساڵ کە ە«بەرجام»
 و مووشەەکییەکانی بەرنەامە پەرەپێەدانی بە کرد دەستی اییخێر بە زۆر ئیسالمی کۆماری بەرجام ناوکیی ڕێککەوتنی

 کە بەوو گەالوێەژ ی٥ پێنجشەەنبە لە «سیمورغ» مووشەکی هەڵدانی ڕێژیم موشەکیی تاقیکردنەوەی نموونەی دوایی 
 کیلۆمێتریی ٥١١ هەتا دەتوانێ و هەیە دەسکردی مانگی هەڵگرتنی توانای ئیسالمی کۆماری کاربەدەستانی قسەی بە

 .بڕوا ئاسمان یبۆشای
 

  سەرەکی ڕۆڵی بەتایبەت و نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی ناوچەی واڵتانی لە ئاژاوەنانەوە و دەستێوەردان دیکە لەالیەکی
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 سەپا بۆیەشەە هەر. ڕێەژیم  دژی نوێیەکانی سزا سەرەکییەکانی هۆکارە لە ناوچەییەکان قەیرانە لە پاسداران سپای
 مافەکەەانی لەژێرپێنەەانی لەوەش جەەگە. گەاڵڵەیەن ئەو نوێیەکەەانی سەەزا سەەەرەکیی ئامەەانجی دەسەەتوپێوەندییەکانی و

 لە …و سەەیخوڕی بەتەەاوانی ئێرانی ەەەە ئامریکایی هەەاواڵتیی چەنەەد بەبەەارمتەگرتنی ولەڕاسەەتیدا زینەەدانیکردن و مەەرۆڤ
 .بوون ڕێژیم سەر ئابوورییەکانی سزا چڕکردنەوەی  هۆکارەکانی لە دیکە یەکێکی ئێراندا

 
 پەرەپێەەدانی لە دەبەە  بەردەوام ڕایانگەیانەەدوە ئەوەش سەەەرەڕای ئیسەەالمیی کۆمەەاری سەەەرووی یبەرپرسەەان هەڵەەبەت

 بێەدەن  رێژیمە پاسدارانی سپای لە روویان زۆرتر کە ئابوورییەکان سزا لەبەرانبەر و مووشەکییەکان تاقیکردنەوە
 پێوەنەەدیەدا لەو. دەکەن تەەربەهێز پاسەەداران سەەپای قوودسەەی هێەەزی واتە دەرەکیەەیەکەی، بەەاڵی و هێەەزە ئەو و نەەاب 

 حەوکمی پێەدانی ڕێوڕەسەمیی لە خەامنەیی علەی ئامریکەاوە، کۆماری سەەرۆک لەالیەن سەزاکان واژۆکردنەی پاش ڕۆژێک
 لەسەەەر پێەەی دیەەکەش جەەارێکی بەەۆ ئامریکەەا، سەەەر بەەۆ توونەەد هێرشەەی وێەەڕای ڕووحەەانی، حەسەەەنی بە سەەەرۆککۆماری

 ئەو لەبەرانەبەر هەتەا دا هەان نەوێیەکەی دەوڵەتە و ڕووحەانی و داگرتەوە ئیسالمی کۆماری کردەوەکانی و سیاسەت
 .ب  خۆڕاگر واڵتەدا

 
 و سیاسەت لەبەرچاوگرتنی بە ئێران ئیسالمیی کۆماری لەگەڵ هاوپەیمانەکانی و ئامریکا پێوەندییەکانی داهاتووی

 بەەەۆ هەوڵەەەدان ەهەەەاهەرو و نێوەڕاسەەەت ڕۆژهەاڵتەەەی نەەەاوچەی و ئێەەەران نێوخەەەۆی لەئاسەەەتی ڕێەەەژیمە ئەو کردەوەکەەەانی
 ئەو دەکەرێ شەیمانە بەڵکەوو بچەێ، ئاسەاییبوونەوە بەرەو وێنەاچێ هەر نەک کۆمەڵکوژەکان چەکە بە دەستڕاگەیشت 
 لە هەر ئامریکەا و ئیسالمی کۆماری نێوان پێوەندیی دیارە. بڕۆن زیاتر گرژیی بەرەو ڕۆژ لەووگەڵ ڕۆژ پێوەندییانە

 الیەن دوو و پچەەرا تەەاران لە ئامریکەەا باڵوێزخەەانەی داگیرکرانەەی پەەاش و ڕێەەژیمە ئەو هاتنەسەەەرکاری سەەەرەتای
 سەەەرۆککۆماری ئۆبامەەا، بەەاراک سەەەردەمی لە حەەاڵەش بەو نەبەەوتەوە، بەیەکەوە ئاسەەاییان پێوەنەەدییەکی هیچکەەات
 ئەو پێەی بە ئامریکەا و ڕۆیشەت  کەمبەوونەوە بەرەو گرژییەکەان بەرجەام رێککەوتنەی واژۆکردنی بە ئامریکا پێشووی
 بە سەەبارەت کە ئابوورییەکەان گەمەارۆ لە زۆر و کرد ئازاد ئێرانی بلۆککراوەکانی داراییە لە زۆر بەشێکی تنەڕێکەو

 ئیسەالمی کۆمەاری بەوحەاڵەش. نەا  وەالی سەپابوون بەسەریدا ناوکیی چەکی پەرەپێدانی  و بەرهەمهێنان بەرنامەی
 شەەوڕای ئەەابووریی گەمەەارۆی هەروەهەەا و کەەانیهاوپەیمەنە و ئامریکەەا هەمەالیەنەی و تونەەد گەمەەارۆی لەپەەاش کە

 واز بەوو ناچەار گرتبەووەوە، ئابوورییەکەانی سەەرەکییە جومگە تەواوی کە یەکگرتوەکان نەتەوە ڕێکخراوی ئەمنیەتی
 بەەۆ ڕاکێشەەێ، نێەەونەتەوەیی کۆمەڵگەەای ویسەەتی و بەرجەەام ڕێککەوتنەەی بەەۆ مەەل و بێنەەێ ناوکییەکەەانی بەرنەەامە لە

 ڕۆژهەاڵتەەی لەنەەاوچەی هێەەز بااڵنسەەی دەیتەەوانی کە ناوکییەکەەانی چەەاالکییە و بەرنەەامە ڕاگرتنەەی قەرەبەەووکردنەوەی
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 بە کە کەرد دوورهاوێژەکەانی مووشەەکییە بەرنەامە پەرەپێەدانی لە ڕووی بگەۆڕێ، ڕێژیمە ئەو قازانجی بە نێوەڕاست
 دووسەاڵ لە ەرجامب واژۆی دوای ڕۆژ چەند تەنانەت هەربۆیەش ڕێککەوتنەیە  ئەو دژی بەرجام ی٢٢٣١ برگەی پێی

 پێشەووی دەوڵەتەی لەالیەن هەر پاسەدارانەوە، سەپای لەالیەن «عیمەاد» مووشەکی تاقیکردنەوەی بەهۆی لەمەوبەر
 .سەپا ئیسالمیدا کۆماری بەسەر ئابووری گەمارۆی ئامریکاوە

 
 ڕابەردوو مەانگی لەچەنەد ئامریکا نوێی دەوڵەتی هەڵوێستەکانی و قسە و ڕاستییانە ئەو گرتنی لەبەرچاو بە دیارە

 لە ئیسالمی کۆماری لەگەڵ «تەعامول» و ڕوانی  شێوەی لە بەرچاو ئاڵوگۆڕێکی دەبینی  ئیسالمیدا کۆماری لەئاست
 و نەبەەوون بێەەدەن  بریتانیەەاش و فەڕانسەەە و ئاڵمەەان وەک ئورووپەەایی واڵتەەانی تەنەەانەت. داوە  ڕوویەەان ئامریکەەا

 ڕێژیمە ئەو مووشەکییەکانی چاالکییە دەبێ بەرجام ڕێککەوتنی بە پابەندبوون وێڕای کە باوەرە، ئەو گەیشتوونەتە
 کە بکەیە  واڵتەانە ئەو ڕابەردووی ڕۆژی چەنەد هەڵوێسەتی لە بەاس دەکەرێ وێنە بۆ. بکرێنەوە بەرتەسک سەرەڕۆیە

 تەاقیکردنەوەی کێشەەی کەردوە ەکگرتوەکەان نەتەوەی گشەتیی سکرتێری ئانتۆنیۆگۆترێش، لە داوایان ئامریکا وێڕای
 .باس بەر بێنێتە ڕێکخراوە ئەو ئاسایشی ئەنجوومەنی لە ئیسالمی کۆماری مووشەکی

 
 ڕێککەوتنەی لە تونەدی ڕەخەنەی دا ئامریکەا سەەرۆكکۆماری هەڵبژاردنەکەانی بانگەشەەی لە کە ترامەپ دیکە لەالیەکی
 هەڵنەوەشەاندەوە، یبەرجام هەرچەند هەبوو، ئیسالمیدا کۆماری لەمەڕ ئامریکای ئەوکاتی سیاسەتەکانی و بەرجام
 بەسەەر تەازە ئەابووری گەمەارۆی سەەپاندنی و ڕێککەوتنە ئەو کردنی بەکردە لەسەر توند چاودێری دانانی بە بەاڵم
 لەگەڵ پێوەنەدی لە چ ئیسەالمی، کۆمەاری کردەوەکەانی و سیاسەت لەبەرانبەر نییە ئامادە داوە نیشانی ڕێژیمەدا ئەو

 لەکاروبەەەاری دەسەەەتێوەردان و ئاژاوەنەەەانەوە ئاسەەەت لە چ و ورهاوێژەکەەەاندو مووشەەەەکە پەرەپێەەەدانی و بەرهەمهێنەەەان
 .بێ بێدەن  و بنوێنێ نەرمی ناوچەییەکانیدا هاوپەیمانە

 
 دەستێوەردان  و ئاژاوەنانەوە لەمەر خۆی کردەوەکانی و سیاسەت لە واز نییە ئامادە داوە  نیشانی ئیسالمیش کۆماری

 حەەزووری لووبنەەان و سەەووریە و عێەەرا  و یەمەن واڵتەەی چەەوار لە ئێسەەتا رهە و بێنەەێ نەەاوچە واڵتەەانی کاروبەەاری لە
 و هاوکەاری هێەزەوە بەهەمەوو واڵتەدا لەو ماڵوێرانکەر شەڕی ساڵ شەش لەماوەی و سووریە لە.  هەیە تێکدەرانەی
 ژیمەیڕێە ئەو مەاوەیەدا لەو کە بەوو ئیسەالمی کۆمەاری ئەوە لەڕاسەتیدا و کەردوە ئەسەەدی بەشەار ڕێژیمی پشتیوانیی
 نێەوەی ئەاوارەبوونی و بێتەاوان خەڵکی میلیۆن بە بوونی بریندار و کوژران هۆی بوتە جۆرە بەو و ڕاگرتوە لەسەرپێ

 لەشەەڕی و کێشەەکان لە بەشەێک بۆتە بەکردەوە لەیەمەن. سووریەدا لەدەرەوەی و خۆ نێو لە واڵتە ئەو حەشیمەتی
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 بەرهەڵسەەتکارە هاوکەەاریی بە «نیەەابەتی» شەەێوەی بە کەەانیهاوپەیمانە و سەەعوودی عەرەبسەتانی لەگەڵ واڵتەدا ئەو
 ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی کە ئاژاوەیە شەڕو ئەو سەرەکییەکەی زەرەرمەندی دیارە. دایە ملمالنێ و لەشەڕ حوسییەکان
 ڕێەی لە ئیسەالمی کۆمەاری لوبنانیش، و عێڕا  لە. واڵتەیە ئەو لێیەوماوی و بێتاون خەڵکی دەکا، خۆش ئاگرەکەی

 و ئەەەاژاوە لە هەیە بەەەااڵی دەسەەەتی و چەەەاالکە زۆر لوبنەەەان حیزبەەەوڵاڵی و پاسەەەداران سەەەپای قوودسەەەی زەکەەەانیهێ 
 بەرژەوەنەدی لەگەڵ پێوەنەدی لە ئیسەالمی کۆمەاری دیەکەی سەەلبی هەڵوێستی زۆر و ڕاستییانە ئەو. نائارامییەکاندا

 مەترسەەەیی کە مەزنخەەەوازییەی ئەو و نێوەڕاسەەەتدا ڕۆژهەاڵتەەەی و فەەەارس کەنەەەداوی لە هاوپەیمانەکەەەانی و ئامریکەەەا
 و واڵتە ئەو لەالیەن گومەان بێ کەردوە، نەیگەران ئامریکاشەی وەک زلهێزێکەی تەنەانەت و ناوچەکە نێو هاویشتووەتە

 کەەردەوە و سیاسەەەت بەهەمەەوو دەبەەێ یەەان ئیسەەالمی کۆمەەاری و نەەامێننەوە وەاڵم بەەێ داهەەاتوودا لە هاوپەیمانەکەەانی
 و زیەاتر سەزای چەاوەڕوانی دەبەێ یەان  بگەرێتەبەر، ژیەرانە ڕێڕەوێکی و بچێتەوە اخوید ناوچەییەکانی ئاژاوەگێڕانە

 ناوچەییەکانی هاوپەیمانە و ئامریکا لەگەڵ سەربازیش تێکهەڵچوونی تەنانەت بگرە و نێودەوڵەتی تەریکبوونەوەی
 .بێتەوە

 
 و ئامریکەەەا کە ەوەیەئ لێەەەبکەن، حاشەەەای نەەەاتوان  ئیسەەەالمیش کۆمەەەاری ڕێبەرانەەەی دیەەەارە ئێسەەەتاوە لە کە ئەوەی

 زەبەری لێەدانی بە ناچەار ئەگەر تەنەانەت سەرەڕۆیە، ڕێژیمە ئەو بەگژداهاتنەوەی لەسەر مکوورن هاوپەیمانەکانی
 .ب  مووشەکییەکانی بنیاتە و بنکە لە بەتایبەت سەربازیش،

 
 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧١٧ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٧ ئاگۆستیی ٧: ەوتیڕێک  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 مرۆڤێک ئاوێتەی خۆر و خاک
 

 دا لە یادی دە ساڵەی کۆچی هەمیشەیی کاک عوسمانی ڕەحیمی

 
 بەۆ بەاڵم وایە، کەمتەریش بگەرە و چاوترووکاندنێک و ساتەوەختێک وەک دا  مرۆڤایەتی کۆمەڵگای ژیانی لە ساڵ دە

 کە دەژی دەیە چەنەد مەرۆڤ مەگەر بەۆ. نیەیە کەم تەمەنێکی ساڵ ەد دەهەیەکە، چەند هەر تەمەنیان کە مرۆڤەکان
 چەۆنیەتی لەسەەر دەتوان  کە هەن  تاکەکان کەسایەتیی بە تایبەت هۆکاری زۆر ژیاندا لە ؟!بزانێ کەم بە ساڵ دە

 کۆمەڵگەەەایەکی بێگومەەەان حەەەاڵەش بەو. بەەە  دانەر شەەەوێ  نەهامەتییەکانیشەەەیەەوە و خۆشەەەیی بە ، مرۆڤەکەەەان ژیەەەانی
 بەەۆ بەەێ لەبەەار و بەەاش بەسەەتێنێکی دەتەەوانێ دا بوارەکەەان هەمەەوو لە دواکەوتەەوویی لە بەدوور و ئەەازاد ەوتوو،پێشەەک

 دیەاری بە کە کەورتە تەمەنە ئەو سەاتەکانی بە سەات لە وەرگرت  چێژ و تام و ئاسوودەیی و تاکەکان گەشەکردنی
 دەکەەرێ بەەێ، داگیرکەەراویش و ژێردەسەەتە بگەەرە دواکەوتەەوو، هەر نەک کۆمەڵگەەاکە ئەگەر بەاڵم مرۆڤەکەەان  بە دراوە

 بکەن؟ ئاسوودەیی و خۆشبەختی بە هەست تاکەکان
 
 خۆشەی هەمەوو بە ژیان دەزانێ خۆناسێ ، قۆناغەکانی بە گەیشت  پاش کە گیانلەبەرێکە تەنیا مرۆڤ دا ڕاستی لە 
 رۆژێەەک چەەۆن وەک و کەەاتییە نەهامەتیەکەەانییەوە، و کێشەەە و سەەەرکەوت  هەمەەوو بە سەەوێرییەکانییەوە، و تەەاڵی و

 هەمەوو لە مااڵوایی و خاک ناخی نێو بگەڕێتەوە دەبێ رۆژێکیش زەوییە، پیرە ئەو سەر ناوەتە پێی و بووە لەدایک
 .بکات خۆشەویستانی و هیوا و نەهامەتی و ناخۆشیی و خۆشی

 
 بۆ تێکۆشان و ەباتخ ب ، ئامانج مرۆڤەکان ئاسوودەبوونی و خۆشبەختی ئەگەر کە باوەڕەن ئەو لەسەر کەسانە ئەو

 واتە ئامانجەدا، ئەو پێناو لە دانان ماڵ و گیان و سەر تەنانەت و دەربەدەری و کوێرەوەری ئامانجە، بەو گەیشت 
 بەدژی چەوسەاوەکان، لەپێنەاو خەبەات. بەختەوەریەیە دا خەۆی لە خەۆی کۆمەڵگەا، رزگاریی و مرۆڤەکان بەختەوەریی
 چەوسانەوە لەودا کە دادپەروەر کۆمەڵگایەکی سازدانی بۆ تێکۆشان و مێژوو ملهوڕانی و دیکتاتۆڕەکان و داگیرکەران

. دا”بەخەتەوەری“ چەمکەی پێنەاو لە پیەرۆزە خەبەاتێکی و ئینسەانی ئەاواتێکی بکرێ، خاشەبڕ دا شێوەکانی هەموو لە
 بەەۆ خەبەەات لە ژیەەانی، هەناسەەەکانی دوایەەی  هەتەەا بێوچەەان کە بەەوو کەسەەانە لەو یەکێەەک ڕەحیمەەی عوسەەمانی کەەاک
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 بەۆ خەبەات وابەوو بەاوەڕی عوسەمان کەاک. نایەوە سەری سەربەرزانە نەوەستاو ستەملێکراوەکەی نەتەوە بەختەوەریی
 نەتەوەکەشەەی بەختەوەریەەی و رزگەەاری ئەگەر و چەمەەکە ئەو لەگەڵ هەەاوتەریبە نەتەوەکەی بەختەوەریەەی و ئەەازادی
 و بەخەتەوەری پێنەاو لە و هەبەووە هەڵوێسەتی کەووبەڵ دانەنیشەتووە، الیەن بەێ و ئەژنۆ دەستەو ئەو، ئەوا نەبینێ،

 خەڵکەی زۆربەی وەک دەتەوانێ دەیزانەی بەاش عوسەمان کەاک. هەڵێنەاوە هەنگەاوی دا مرۆڤەکەان  ئازادیی و سەربەرزی
 و بنەووقێنی دا واڵتەکەی داگیرکەرانەی و زۆردار و زۆری و زوڵەم لە چەاوی و کەا کەپ خەۆی گەوێی بێ، الیەن بێ دیکە
 لە گیەەانم هەمیشەەە و بەەدەم فیەەڕۆ بە داخەەانەوە و شەەا  بە کەەورتەم تەمەنە ئەو ئەمەە  بەەۆ! مەە ؟ئە هەر بەەۆ بڵەەێ،

 خەبەات؟ مەیەدانی نەایەنە و نادەن دا بەکۆڵ نەتەوەکەیان بەختەوەریی خەمی دیکە خەڵکی بۆ ئەدی بێ، دا مەترسی
 ئەو سەر هێنایە ئەوی ەڵکووب نەکردەوە، دوور پیرۆزەکەی ڕێبازە لە عوسمانی کاک هەر نەک پرسیارانە ئەو بەاڵم

 کەەاک. گەلەکەیەان نیشەاندەری رێ و ئەەازادی سەووتمانی بە بەب  هەبە  ئەو وەک کەسەەانێک دەبەێ هەمیشەە کە بەاوەڕە
 حیزبەی پێشەەوای بەتەایبەت نەتەوەکەمەان، رزگاری شەهیدانی رێبازی رێگاو کە دەزانی بەختەوەر بە خۆی عوسمان

 .بەر تۆتەگر کوردی نەتەوەی و کوردستان دێمۆکرات
 

 شەەارە لە کەەوردپەروەر و نێەەو خۆش مامناوەنەەدی بنەمەەاڵەیەکی داوێنەەی لە هەتەەاوی ی١٣٣٥ سەەاڵی لە عوسەەمان کەەاک
 و بەەوو کوردسەەتان کۆمەەاری پێشەەمەرگەکانی لە سەەاڵە حەمە کەەاک بەرێەەزی، بەەاوکی. بەەوو دایەەک لە بەەانە جەەوانەکەی
 کەاک بۆیەش هەر. کرا زیندانی ساواکەوە یەنال لە جاران چەند حیزبەوە تەشکیالتی بە پێوەندی بەهۆی پاشانیش
 هێشەتا عوسەمان کەاک. بەوو ئاشەنا ئەوکەات دەسەەاڵتی زەبروزەنگی و دیکتاتۆڕی لەگەڵ منداڵییەوە لە هەر عوسمان

 دیەەکەش الیەکەەی لە و دابەەوو ئەەارا لە عێەەرا  کوردسەەتانی رزگەەاریخوازانەی شۆڕشەەی الیەک لە کە بەەوو مێرمنەەداڵێک
 و شەڵەژاند پاشەایەتی سەەردەمی ئێرانەی مەندی گۆمی دێمۆکرات تێکۆشەرانی لەالیەن ٤٦ەە٤٧ ساڵەکانی جوواڵنەوەی

 دا ئێران لە  بااڵدەست نەتەوەی لەگەڵ جیاوازیی کوردێک، وەک ئەو کە کرد بەهێز دا دەروونی و دڵ لە هەستەی ئەو
 خەفەتێکەەەی و خەم تووشەەەی مێرمنەەەداڵەی ئەو و ژێردەسەەەتەیە و لێکەەەراو زوڵم و جیەەەاواز نەتەوەیەکەەەی کەەەورد و هەیە

 دوا بە. کردبەوو پاشەایەتی ڕەشەی دەسەەاڵتی لە نەهەاتوو لەب  تووڕەییەکی و ر  دا کات لەهەمان و پڕووکێ  تاقەت
 .گیرا ساواکەوە لەالیەن باوکی حەمەساڵحی خەلیهە ئەوەدا

 
 دا، ساواک زەبروزەنگی و سیاسەت گێژاوی لە بنەماڵەکەی و شارەکەی کە هەستیاردا، وا سااڵنێکی لە عوسمان، کاک

 کۆتەایی سەەرکەوتوویی بە بەانە شەاری لە دواناوەنەدیی و سەەرەتایی خوێنەدنی قۆناغەکانی دەکرد، تێپەڕ زەمانیان
 لە سەراسەری کۆنکووری لە کردن بەشداری دوای بوو، بانە سەرکەوتووەکانی خوێندکارە لە یەکێک کە ئەو. هێنا پێ
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 بەاڵم. وەڕێەکەوت شەیراز بەرەو خوێنەدن درێەژەی بەۆ ١٣٥٣ سەاڵی پەاییزی راووەرگیە شەیراز زانکۆی پزیشکیی ڕشتەی
 سەەاڵی کە دا هەەانی خوێنەەدکاریی، بەەزووتنەوەی خەبەەاتگێڕانی کەەۆڕی لەگەڵ تێکەڵبەەوون و سیاسەەەت بە ئەو هەەۆگریی
 یدانشەەکەدە بەەۆ گواسەەتەوە خەەۆی خوێنەەدن درێەەژەی بەەۆ تەەاران، بگەڕێەەتەوە بتەەوانێ ئەوەی بەەۆ ١٣٥٤ سەەاڵی واتە دواتەەر

 جیەددیتر کەارێکی بەۆ ئەاوەاڵتر مەیەدانێکی بتەوانێ ئەوەیەکە بەۆ بەوو بەاش سەەرەتایەکی ئەوەش. تەاران دامپزیشکیی
 .ببینێتەوە ئامانجەکانی و فکر بۆ خەبات لەپێناو

 
 کە کەات ئەو سیاسەییەکانی بیروبۆچەوونە و زانکەۆ خوێنەدکارانی لەگەڵ سەەروبەندەدا لەو هەر عوسمان کاک هاوڕێ
 لە ئەو. کاریگەرییان ژێر کەوتە و بوو ئاشنا دەکران پۆلی  دا چە  بیروبۆچوونی و مارکسیزم ارچێوەیچو لە زۆرتر
 دادپەروەریەی بە بەاوەڕی دیەکەش الیەکەی لە و بوو شادا حەمەڕەزا کوردکوژیی رێژیمی دژی کورد الوێکی وەک الیەک

 هەر بوو  کۆمەڵ زەحمەتکێشەکانی توێژە و چی  و کرێکاران چەوسانەوەیەکی هەرچەشنە لەنێوبردنی و کۆمەاڵیەتی
 بەاقی و تەاران لە خۆپیشەاندانەکان پەرەسەەندنی و ٥٧ ساڵی لە ئێران گەالنی شۆرشی دەسپێکردنی لەگەڵ بۆیەش

 بەشەداریی ڕێەژیمە، ئەو ڕووخەانی هەتەا عوسەمان کەاک پەهەلەوی، بنەمەاڵەی دەسەەاڵتی دژی بە دا ئێەران شارەکانی
 کە الوێەک وەک عوسەمان کەاک ٦١ سەاڵی هەتەا شەۆرش سەرکەوتنی دوای لە. کرد دا کانخۆپێشاندانە لە چاالکانەی

 ئیەران خەڵکەی فیەداییەکانی چەریکە رێکخەراوی ئەنەدامی وەک هەبەوو ”چە “ بیروبۆچەوونی و مارکسەیزم بە باوەڕی
 .دا کوردستان لە خۆی سیاسییەکانی چاالکییە و کار بە درێژەی

 
 کوشەتاری و کوردسەتان سەەر بەۆ ئێەران ئیسەالمی کۆمەاری سەرکوتکەرانەی هێرشی یدوا لە بەتایبەت و ماوەیەدا لەو

 گەۆڕانی ڕەحیمەی عوسەمانی کەاک بۆچەوونی بەرەبەرە ژێردەسەتەکەمان، واڵتە گونەدەکانی شەارو لە خەڵەک بەکۆمەڵی
 اکەامەئ بەو خەبەات، و سیاسەەت دونیەای نێەو هەاتبووە ەوە”چە “ دەالقەی لە کە الو عوسەمانی کاک. بەسەرداهات

 واڵتەکەمەان لە زەحمەتکێشەکان ئینسانە چەوسانەوەی نەمانی و کۆمەاڵیەتی دادپەروەریی و سوسیالیزم کە گەیشت
 و بەدیەل بەدوای ئەو. بەێ دا نەتەوەیەی چەوسەانەوەی و سەتەم لەژێەر هەروا کەورد نەتەوەی ئەگەر نەاکرێ، خاشەبڕ

 مەافی بکۆشەێ تێ هەم و بەدات خەبەات بە درێەژە دا کێشەانزەحمەت پێناو لە بتوانێ هەم کە دەگەڕا دا چارەیەک رێگە
 نەتەوایەتەەی  خەبەەاتی و چینەایەتی خەبەەاتی لە تێکهەڵکێشەێک واتە بکەەات، دەسەتەبەر کەەورد نەتەوەی زەوتکەراوی

 چەکەەی و گەەرت کوردسەەتانەوە دێمەەۆکراتی حیزبەەی ڕیزەکەەانی بە پێوەنەەدی زۆر هەڵسەەەنگاندنێکی پەەاش بەەۆیەش هەر
 خەبەاتی قۆنەاغی بە کە دا خەبات ئێستای قۆناغی لە تێگەیشتبوو باش عوسمان کاک. کرد شان لە پێشمەرگایەتی

 لە توێژەکانییەوە و چی  و پێکهاتە هەموو بە نەتەوە دەبێ ناسرابوو،( دمکراتیک  ەە  ملی) دێمۆکراتیک  ەە  نەتەوەیی
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 نەکرێتەوە لەبیر کۆمەاڵیەتیش ییدادپەروەر بۆ خەبات دەبێ دا کات لەهەمان بێ  رزگاری نەتەوایەتی ستەمی چن 
 دژی بە خەبەەاتە گرینگتەەرە، و سەەازە چارەنووس قۆنەەاغەدا لەو ئەوەی و بەەدرێ  لێکگەەرێ خەبەەاتە شەەێوە دوو ئەو و

 .ئازادییەکانیەتی و ماف دەستەبەرکردنی و نەتەوەکەمان و واڵت رزگارکردنی و کوردستان داگیرکەرانی
 

 تەەوانی خەەۆی، کەەوردانەی بەەێگەردی هەسەەتی و دلسەەۆزی و لێهەەاتوویی یهەەۆ بە زوو زۆر هەر ڕەحیمەەی عوسەەمانی کەەاک
 شەاری وێەردی شەەهیدانی ی٨١ هێەزی زەربەتەی دەستەی لە سەرەتا ئەو. ببڕێ سەرکەوتوویی بە تەشکیالت پلەکانی

 برا ١٣٦٢ ساڵی لە واتە سەروبەندەدا لەو هەر. بانە شارستانی کۆمیتەی ئەندامی بە بوو پاشان درا، سازمان بانە
 لێەەژنەی ئەنەەدامی و شارسەەتان کەەۆمیتەی ئەنەەدامی کەەات ئەو کە ڕەحیمەەی عەەومری کەەاک عوسەەمان، کەەاک گەورەکەی

 و بەدا  زۆر ئەوەی سەەرەڕای عەومەر کەاک بەوونی شەەهید. کەرا شەەهید بوو، بانە شارستانی کۆمیتەی بەرێوەبەریی
 بە درێژەی پێشوو لە تر تی  گوڕو بە زۆر ئەو و خەبات لە عوسمان کاک دڵساردبوونەوەی هۆی بە نەبوو بوو، بەژان

 بە بەوو دا کوردستان دێمۆکراتی حیزبی حەوتی کۆنگرەی لە عوسمان کاک. دا کوردستان داگیرکەرانی دژی بە خەبات
 داو خەبەەات بە درێەەژەی ناوەنەەدی کەەۆمیتەی ئەنەەدامی وەک سەەێزدە کەەۆنگرەی هەتەەا و ناوەنەەدی کەەۆمیتەی ئەنەەدامی

 دەنگی رادیۆ بەرپرسی و دەبیرخانە بەرپرسی و بانە شارستانی کۆمیتەی ەرپرسییب وەک جۆراوجۆری بەرپرسایەتی
 بە ئەرکەکەەەانی تەەەوانی خەەەۆی لێهەەەاتوویی بە عوسەەەمان کەەەاک مەەەاوەیەدا ئەو تەواوی لە. پێئەسەەەپێردرا کوردسەەەتانی

 لە بێ نیبەشداربوو ڕەحیمی، عوسمانی کاک خەباتی زێڕینەکانی الپەڕە لە یەکێک ڕەنگە. ڕاپەڕێنێ سەرکەوتوویی
 لە بەشەداری نهێنەی بە زۆر حیەزب پێشەمەرگەکانی لە پۆلێەک وێەڕای عوسەمان کاک. دا کوردستان باشووری ڕاپەڕینی
 و پارێزگەەا دەسبەسەەەرداگرتنی و هەولێەەر شەەاری لە حوسەەێ  سەەەددام رێژیمەەی بنیاتەکەەانی بەەنکەو سەەەر بەەۆ هێەەرش

 .دەکەن پارێزگادا ئەنجومەنی باڵەخانەی
 

 لەو مەەانەوە سەەاڵ دوو پەەاش بەاڵم ئاڵمەەان، واڵتەەی چەەووە و کەەرد هەنەەدەران لە رووی ١٣٧١ سەەاڵی لە عوسەەمان کەەاک
 گەڕایەوە بەێ، نیشەتەجێ لەوێ هەمیشەە بەۆ دەیتەوانی ئەوەی لەگەڵ و پەنەابەری مەافی وەرگرتنەی سەرەڕای واڵتە،

 .دا خۆی نیچاالکییەکا و کار بە درێژەی و خەبات مەیدانی هاتەوە تر گوڕوتی  بە پێشوو لە و کوردستان
 

 بەۆ بەاڵم بیسەتبوو، بەوو لەمێژ زۆر ڕەحیمی عوسمانی کاک بەڕێز ناوناوبانگی ئەوەی سەرەڕای دێڕانە ئەو نووسەری
 و کەوت عوسمان کاک بە چاوی ١٣٧٥ ساڵی بەفرانباری ١٩ی لە دێمۆکرات بنەماڵەی یەکگرتنەوەی پاش یەکەمجار

 .پێبڕا لەگاڵ هاوکاربوونی شانازیی دا”کوردستان“ رۆژنامەی ینووسەران دەستەی لە و ڕادیۆ کۆمیسیۆنی لە پاشان
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 و وردبەەی  لەڕادەبەدەر دا وەرگێەەڕان و نووسەەی  لە بەەوو، دیسەەیپلی  بە و جیەەددی زۆر دا کارەکەەانی لە عوسەەمان کەەاک
 دا ننافەرمییەکەا کۆبوونەوە کۆڕو لە و هاوڕێیانی لەگەڵ هەڵسووکەوت و دۆستایەتی لە. بوو کارامە و ”نووس خێرا“

 دەزانەێ ناسەیبا ڕەحیمی عوسمانی کاک کەس هەر بەڕاستی. بوو لەبەرداڵن و نوکتەزان و قسەخۆش و گەرموگوڕ زۆر
 .کۆبوونەتەوە لەودا ئینسانییەکان بەرزە تایبەتمەندییە تەواوی

 
 قات چەند بە دا بوارەکان زۆربەی لە ئەوەی سەرەڕای. بوو بەزلزانی خۆ لە دوور بە و خاکەڕایی خۆشەویست، خەڵک

 لەسەەر خەۆی قەت بەوو، کارامەتر زاناترو بوو لەسەرتر لەوی تەشکیالتیان پلەی تەنانەت کە ئەوانەی زۆربەی لە
 ئەوەی بەبەەێ دیبەەایە دا حیزبەەی هەەاوڕێیەکی لە هەڵەیەکەەی یەەان زانیبەەایە، شەەتێکی ئەگەر و نەدەگەەرت هاوڕێیەەانی

 .دەکرد فێری دەیزانی ئەوەی و دەکردەوە ستڕا بۆ هەڵەکەی بکات، خۆشکاندنەوە بە هەست بەرانبەرەکەی
 

 هەمیشەەە ڕووداوە، لەو بەەوونی بەدا  وێەەڕای دێمەەۆکرات، حیزبەەی بەەوونی لەت و ١٣ کەەۆنگرەی دوای لە عوسەەمان کەەاک
 دەناسەی عوسەمانیان کەاک نیەزیکەوە لە ئەوانەی بەوو، دا لەدڵەی حیزبەی ریزەکەانی یەکگرتنەوەی و یەکڕیزی ئاواتی

 سەرووی لە عوسمان کاک حیزبییە، پایەی و پلە نەبێ، مەبەستی ئەوەی گەردە بێ و پاک ڤەمرۆ ئەو کە دەیانزانی
 هەر نەتەوەکەی، رزگەەاریخوازانەی جەەوواڵنەوەی و حیەەزب بە خەەزمەت و خەبەەات دەیەەڕوانییە تەشەەکیالتییەوە پەەێگەی
 هەڵبژاردنەکەان مییەکە دەوری لە جیناحییەوە دەستەبەندی هۆی بە ئەوەی لەپاش حیزب ی١٣ کۆنگرەی لە بۆیەش
 ناوەنەدی کەۆمیتەی کاندیەدای خەۆی دووهەم دەوری بەۆ بەڵێنییەکەان، و وادە سەەرەڕای نەهێنەایەوە، پێویستی دەنگی

 ئەنجەوومەنی“ بەرپرسیی بە بوو و دا خەبات و کار بە درێژەی حیزب کادری وەک کۆنگرە کۆتایی پاش و نەکردەوە
 دێمەەۆکڕاتی حیزبەەی سیاسەەیی دەفەەتەری ڕاوێژکەەاری وەک وسەەمانع کەەاک حیەەزبیش لەتبەەوونی دوای لە. ”مەەرۆڤ مەەافی

 .کرا نیشان دەست کوردستان
 

 لە زایینەەی ی٢١١٧ سەەیپتامبری ی١١ بە بەرانەەبەر هەتەەاوی ی١٣٨٦ خەرمانەەانی ی٢١ لە عوسەەمان کەەاک بەداخەوە زۆر
 خەاتوو بەڕێەزی، ەیبنەمەاڵ و هاورێیەانی و حیزب و لێکردی  دوایی کۆچی دڵ ڕاوەستانی بەهۆی دا ساڵی ٥١ تەمەنی
 .کرد بێبەری خۆی بوونی لە سنووری و سوورکێو و سامان جگەرگۆشەکانی و پەخشان

 
 بە ئەو. کەرد تاسەەبار سیاسیشەی نەیەارانی بەڵکەوو هاوڕێیەانی، و دوسەت هەر نەک عوسەمان کاک لەناکاوی مەرگی
  بنەماڵەی بۆ خۆی مەرگی کەسەری و دەرد و ئێش بەاڵم گرتبێ، ئامێز لە مەرگی دەرد و ئێش بەبێ ڕەنگە و ئارامی
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 .هێشت بەجێ دێمۆکرات حیزبی ئۆگرانی هەموو و دۆستانی و هاوڕێ و بەڕێزی
 

 لە کە ڕادەگەری  بەڕێەز و بەرز ڕەحیمەی عوسمانی کاک دڵتەزێنی و ناوادە کۆچی ساڵەی دە یادی دا کاتێک لە ئێمە
 دەیەەان و وێەەردی شەەهیدانی و عوسەەمان کەەاک کەیجەوانە شەەارە بەانە، خەەۆڕاگری شەەاری ڕابەردوودا ڕوژی چەنەەد مەاوەی

 کۆمەاری جینایەتکارەکانی هێزە دەستی بە کورد کۆڵبەرانی کوژرانی تاوانی ئاست لە شارە، ئەو سەربەرزی شەهیدی
 ئەو گەلییەکەانی دژی کەردەوە ئاسەت لە بەانە خەۆڕاگری خەڵکەی و کوردستان دا نیشانیان و ڕاپەڕی  سێدارە و پەت

 .ناب  دەن  بێ ڕێژیمەدا
 
 عوسمان کاک دایە دڵمان لە هەمیشە پیرۆزەکەت رێبازە و ناو و یاد
  

 ٢١١٧ سێپتەمبەریی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
 
 

 داهاتووی سووریە و پێگەی کۆماری ئیسالمیی ئێران لەو واڵتەدا
 

 میلیەۆن بە هەر نەک ئێسەتا هەتەا کە واڵتە ئەو مەاڵوێرانکەری شەەڕی و سەووریە قەیرانەی بڵێەی  نەاکرێ هەرچەند
 کارەساتی سەدان و بوون ئاوارە واڵتە ئەو خەڵکی لە زیاتریش لەوە زۆر بەڵکوو لێکەوتۆتەوە، برینداری و کوژراو

 داعەش، لەگەڵ شەەڕ کە ئەوەیە دیارە ئێستاوە لە ئەوەی بڵێی  دەکرێ بەاڵم دەبێ  تەواو زووانە بەم بووە بەدواوە
 .دەڕوا کۆتایی بەرەو تێرۆڕیستییە ڕێکخراوە ئەو شکانی بە
 

 زۆریەەەەنەی کە دێمەەەەۆکراتەوە سەەەەووریەی هێزەکەەەەانی لەالیەن هەم دێرەلەەەەزوور پارێزگەەەەای لە دواپەەەەێگەی لە داعەەەەش
 و دراوە گەمەارۆ بەشارئەسەدەوە دەوڵەتی هێزەکانی لەالیەن هەم و ن«پەیەدە» سەربە شەڕوانانی لە پێکهاتەکەی

 ئەو هاوپەیمانەکەەانی، و ئامریکەەا و ڕووسەەیە شەەەرکەرەکانی فەەڕۆکە هاوکەەاریی بە نییزیکەەدا لەمەەاوەیەکی وێەەدەچی
 لەبەرانەەبەر سەەەخت، زۆر بەرگریەەی سەەەرەڕای داعەەش، ڕەقەەیەش، شەەاری لە. دەرێ بێەەتە داعەەش لەچنەە  نەەاوچەیەش
  شکان تووشی نیزیکانە بەو لەوێش دەکرێ چاوڕوان و داوە لەدەست شارەکەی زۆربەی دێموکرات، سووریەی هێزەکانی
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 .بێ
 

 چەەەاوەڕوانی دەبەەەێ و نەەەایە کۆتەەایی واڵتە ئەو قەیرانەەەی سەەەووریە، لە داعەەەش شەەکانی بە نیەەەیە لەوەدا شەەەک دیەەارە
 نێەەوان لە کە بەەی  «ژنێەە » کۆنهڕانسەەی دیەەکەی خەەۆلیکی و قەزاقسەەتان لە «ئاسەەتانە» ئاشەەتی کۆنهڕانسەەەکانی

 بەڕێەوە نەتەوەیەکگرتوەکانەدا ڕیکخراوی چاوەدێری رلەژێ سووریە ئۆپۆزێسیۆنی هێزەکانی و ئەسەد بەشار دەوڵەتی
 دوو ڕۆڵەەی واڵتە، ئەم سیاسەەیی داهەەاتووی لەسەەەر هەبەەێ کەەاریگەریی دەتەەوانێ و گەەرینگە نێەەوەدا لەو ئەوەی. دەچەەێ

 وەالنەەانی و یەکتەەری لەگەڵ ڕێککەوتەە  بە دەتەەوان  زلهێەەزە دوو ئەو. ئامریکەەایە و ڕووسەەیە واتە سەەەرەکی، زلهێەەزی
 .بکەنەوە یەکالیی واڵتە ئەو قووڵی قەیرانی سووریەدا گێژاوی لە دیکەیان کێشەکانی تێوەرنەدانی و کێبەرکێیەکان

 
 بە شەڕ سووریەدا لە سەرەکییان مەبەستی ڕایانگەیاندووە، هاوپەیمانەکانی و ئامریکا هەم و ڕووسەکان هەم دیارە
_ داعەش لە جەگە_خەۆدەبیننەوە تێەرۆردا ەیخەان لە کە گرووپانەی ئەو و تێرۆڕیزم چەمکی بەاڵم تێرۆڕیزمە  دژی
 شەەڕی نەاوی بە ئامریکەا دیتمەان وەک هەر واتە. ناکۆکی  جێی هاوپەیمانەکانیانەوە و زلهێزە دوو ئەو ڕوانگەی لە

 بەهەمەان ڕووسەەکانیش و دەدا خەۆی زەبەری وەبەر ئەسەەد بەشەار دەوڵەتەی هێزەکەانی جارناجارێک هەر تێڕور دژی
 و ئامریکەەا لەالیەن لەمەوبەر مەەاوەیەک هەتەەا کە سەەووریە ئەەازادی سەەپای هێزەکەەانی لە زەبەەر وەشەەاندنی لە شەەێوە

 مەبەسەەتی کە نەیانشەەاردوەتەوە ئامریکاییەکەەان حەەاڵەش بەو. ناپەەارێزن دەسەەت دەکەەران تەیەەار هاوپەیمانەکەەانییەوە
 و بەکەن دانووسەتان ڕووسەکان لەگەڵ سووریە داهاتووی لەسەر ئامادەن و داعشە لەنێوبردنی سووریە لە سەرەکییان

 دەورەی لە بەشارئەسەەەەەد سیاسەەەەی داهەەەەاتووی لەگەڵ پێوەنەەەەدی لە بەتەەەەایبەت پێشەەەەوویان، هەڵوێسەەەەتەکانی لە
 .بنوێن  نەرمی ڕادەیەک هەتا دەسەاڵتدا ی«ئاڵووگۆر»
 

 و ن«دانووسەتان» و ساتوسەودا لەگەڵ داوە، نیشانیان ڕابردوو ساڵی دەیان بەدرێژایی کە ڕووسەکانیش لەوالشەوە
 ئامەادەن بەرژەوەنەدییەکانیانە  تەنیەا گەرینگە بۆیان ئەوەی و نی  پێداگر دژایەتیدا، لە نە و دۆستایەتیدا لە نە
 داگیرکردنەی لەدوای کە هاوپەیمانەکەانی و ئامریکەا ئابوورییەکەانی گەمەارۆ وەالنانی و ئیمتیاز چەند وەرگرتنی بە

 بەشەار وەک دۆسەتی زۆر لە واز سەپاوە، بەسەریاندا ۆکرای ئ ڕۆژهەاڵتی ئاژاوەکانی و شەڕ و کرێمە دووڕگەی شێوە
 بەلەبەرچەاوگرتنی بەۆیەش. شەکاندووەتەوە بەالیەدا هێزیان بەاڵنسی و بوون پشتی لە ئێستا هەتا کە بێن  ئەسەد

 ئەو و ڕووسەەەکان بەەۆ شەەەڕە ئەو تێچەەووی هەروەهەەا و سەەووریە قەیرانەەی بەردەوامیەەی مەترسەەییەکانی و ڕاسەەتییە ئەو
 و ئامریکەا واڵتە، لەو داعەش شکانی پاش لە هەیە زۆر ئەگەری لەئارادایە، ئێستا هەر کە ئینسانییەی یەتراژیدی
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 ئیسالمیی کۆماری و تورکیە وەک ناوچەییەکانی ڕۆڵگێرە پاشانیش و ڕێککەون سەرەکییەکان خاڵە لەسەر ڕووسەکان
 .دانوێن  ڕێککەوتنە ئەو بۆ مل بکەن ناچار ئێران

 
 ئۆپۆزسەەیۆنی نێەەوان لە ئەوتەەۆ پێشەەکەوتنێکی ئێسەەتا تەەا ژنێڤەەدا و ئاسەەتانە لەدانووسەەتانی شەەکرایەئا و دیەەار ئەوەی

 کە گەیشەتوون ئاکەامە بەو الیەن هەردوو بەاڵم ئەاراوە، نەهەاتوەتە ئەسەەددا بەشار دەوڵەتی و سووریە دێمۆکراتی
 الیەن لە شەەڕ الیەنەی هەردوو چەونکە نەاتوان   بەرن، لەنێەو یەکتەر بیانەوێ ئەگەریش تەنانەت کورتخایەندا لە

 بەالی تەواوی بە کە نیەیە شەێوەیەک بە شەەڕ بااڵنسەیی و لێەدەکرێ ڕاسەتەوخۆیان پشەتیوانی دەرەکییەکەانەوە هێزە
 نێەو لە چ ئەسەد، بەشار دەوڵەتی دیارە، هەروەک بەوحاڵەش. بشکێتەوە دیکەدا الیەنەکەی زیانی بە و الیەنێکدا

 ئاسەەتی لە هەروەهەەا و دایە لەدەسەەتی ئێسەەتا کە سەەووریە خەەاکی لە پانتەەاییە ئەو یلەڕوو چ و  نێوخۆییەکەەانی ڕیەەزە
 ئەو. هەیە بەهێزتەری سەتاتویەکی( لوبنەان حیزبولالی و ئیسالمی کۆماری ڕووسەکان،) دەرەکییەکانیشی پشتیوانییە

 هەرەزۆری ەشەیب ئیسەالمی، کۆمەاری هەمەالیەنەی پشەتیوانیی سەەرەڕای ڕابەردوودا سەاڵی چەنەد لە ئەسەدەی بەشار
 تەوانی و هەاتەدەرێ بەرگری حاڵەتی لە بەتەواوی ڕووسەکان، هاتنەکایەی لەپاش بوو، لەدەستدا سووریەی خاکی

 و بگەەرێتەوە دیەەکە شەەاری چەنەەد …و دەمێشەە  دەورووبەری و حەڵەب وەک گرینگەکەەانی نەەاوچە و شەەار لە زۆرێەەک
 .پێشڕەوییە خەریکی دێرئەلزوور لە ئێستاش

 
 پێکهەاتووە، بەیەک دژ بگەرە و جیەاواز تەاقمی و دەسەتە چەند لە کە دێمۆکرات سووریەی پۆزسیۆنیئۆ لەبەرانبەردا

 ماوەیەکە هاوپەیمانەکانیشی و ئامریکا و لێدەکرێ پشتیوانیی تورکیەوە لەالیەن تەنیا کردەیی شێوەی بە لەالیەک
 کە بەهێەەزن یەکگرتەەوو ئەوەنەەدە نە و دێمەەۆکرات  و متمەەانە جێەەی نەزۆر هێەەزانە ئەو کە بەەاوەڕە ئەو گەیشەەتوونەتە

 لە پشەەەتیوانی بە و شەەەەڕ بە ئەسەەەەد بەشەەەار ڕووخەەەانی سەەەێناریۆی هەربەەەۆیەش بەەەدرێ  یارمەتییەەەان لەوە زیەەەاتر
 تەنەانەت و لێکەراوە بێەدەنگەی وادیەارە ڕۆژاواییەکەانییەوە، هاوپەیمەانە و ئامریکەا لەالیەن سووریە، ئۆپۆزیسیونی

 بەەەوونی بە بە بەەاوەڕی شەەێوەیەک هەەی  بە و هەڵدەکێشەەا بەشەەار لە ریتیەە شەەیروو هەرلەسەەەرەتاوە کە تەەورکیەش
 سازانی لە لەهەمانکاتدا  و ملمالنی لە دەزانێ، و بووەتەوە هێور ئیدی نەبوو، داهاتوودا سووریەی لە بەشارئەسەد

 ب،بەەا و جرابلەەۆس شەەاری بۆسەەەر لەشکرکێشەەی لەپەەاش تەەورکیە. بێنەەێ مەزنخوازییەکەەانی لە واز دەبەەێ زلهێزەکانەەدا،
 ئێسەتا بەووە، ئەسەەد بەشەار دەوڵەتی بەچۆکداهێنانی سەرەتادا، لە ئەگەر سەرەکی، مەبەستی کە نەیشاردووەتەوە

 و بگەرێ  جەزیەرەوە و «کۆبەانی» بە «عەفەری ›‹ کوردسەتانیی نەاوچەی لکانەدنەوەی بە بەر مەبەسەتییەتی زۆرتر
 سەووریە لە کوردسەتان باشەووری وەک ی«ۆدیهەاکت» سیاسەیی قەوارەیەکەی هەرچەشەنە دروستبوونی ئەگەری بە پێش
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 و خەبەات بە پەارچەدا چەوار بەسەر دابەشکراو نەتەوەیەکی وەک کورد الیەک لە دەزانێ سوور کە بەتایبەت. بگرێ
 دیەکەش الیەکەی لە و کوردسەتانە سەەربەخۆیی واتە خەوی لەمێەژینەی خەونەی وەدیهێنەانی عەوداڵەی خۆی تێکۆشانی

 .بشارنەوە دێمۆکراسیخوازی و مافخوازی تەوژمی لە خۆ ناتوان  ناوچەش دیکەی انیدەواڵت بگرە تورکیە، هەر نەک
 

 بە و سووریەشەێلگیرانە لە نێوخۆیی شەڕی سەرهەڵدانی لەسەرەتای کەهەر ئێرانە ئیسالمیی کۆماری دیکەش الیەکی
 مەانەوەی کە ەوەنەیشەاردووەت و کەردووە ئەسەەد بەشەار ی«عەلەوی» کەمیەنەی رێژیمی لە دیهاعی شێوەیەک هەموو
 فەرماندەرەکانی لە یەکێک قسەی بە سووریە لە بەرگری و سوورە هێڵی ڕێژیمە ئەو بۆ دەسەاڵتدا لە ئەسەد بەشار
 ئەو و ڕووداوەکەەان ڕەوتەەی بەوحەەاڵەش. گرینگتەەرە خۆزسەەتان پارێزگەەای لە بەرگریکەەردن لە رێەەژیم پاسەەدارانی سەپای

 ئەگەر کە ئەوەیە دەکەەرێ دیەەکە الیەکەەی لە ڕووسەەەکان و الیەکلە هاوپەیمانەکەەانی و ئامریکەەا لە چەەاوەڕوانییەی
 هەبێ، ڕۆڵێکیشی سووریەدا داهاتووی لە ئەسەد بەشار تەنانەت

 
 هەتەا حاڵەتدا باشتری  لە و نابێ نێوخۆیی شەڕی سەرهەڵدانی پێش و لەمەوبەر ساڵ شەش ئەسەدەی بەشار ئەو

 بە دەکەەەرێ هەربەەەۆیە. بمێنەەەێ دەسەەەەاڵتدا لە دەتەەەوانێ نەتەوەیەکگرتووەکانەەەدا چەەەاودێریی ژێەەەر لە هەڵبژاردنێەەەک
 واڵتێەەک نیەەیە، بەهێەەز زۆر ئەگەرێکەەی کەئەوەش لێکهەڵنەوەشەەێتەوە، ئەگەر داهەەاتوو، سەەووریەی بڵێەەی  دڵنیەەاییەوە

 و کەس لەالیەن دەسەەاڵت کەڵەکەبەوونی لە بەدوور و المەرکەزی بنەمەای و ئەسەاس لەسەەر دەسەاڵتەکەی کە دەبێ
 و ئەەۆردۆن وەک دراوسەەێی و دەرو بەەۆ مەترسەەیی النیکەمەەی کە دەبەەێ واڵتێەەک دادەمەزرێ، کەوەپێکهەەاتەیە و تەەاقم

 نە چونکە ئیسالمی، کۆماری تەڕاتێنی مەیدانی نابێتە ئیدی کە دەبێ واڵتێک گرینگتر، هەموو لە و دەبێ ئیسرائیل
 عەلویی کەمینەی و ئەسەد نە و دەب  ڕازی بەوە تورکیە تەنانەت و عەرەبی واڵتانی و هاوپەیمانەکانی و ئامریکا

 بەاش ئامریکەا لەوەش جەگە. بەکەن لەبەار ئیسەالمی کۆماری رێژیمی بۆ بەستێنە ئەو بتوان  کە دەمێنێ هێزەیان ئەو
 و یەمەن پاشەەان و سەەووریە لە نێوخەەۆیی شەەەڕی دەسەەپێکردنی و عێەەڕا  لە حوسەەێ  سەەەددام ڕووخەەانی لەدوای دەزانەەێ

 بە ناوچەدا ئاستی لە لەالیەک ئێران ئیسالمیی کۆماری ،«بەرجام» ناوکی نیڕێککەوت مۆرکردنی دوای لە هەروەها
 بەووەتە نەاوچەیی، زلهێزێکەی وەک و قەیرانەکەان مەیدانی هاتووەتە بەرباڵوتر و بەرینتر پێشوو لە زۆر ڕێژەیەکی
 توانەایەوە مەووهە بە دیەکەش لەالیەکەی و ناوچەییەکەانی هاوپەیمانە و ئەمریکا بەرژەوەندییەکانی لەسەر هەڕەشە
 بگەرە هاوپەیمانەکەانییەتی، و ئامریکەا نیگەرانیەی جێی هەر نەک کە دەدا مووشەکییەکانی پرۆژە بە پەرە خەریکە

 لە گەورە کێشەەی دەتەوانێ لەداهەاتوودا نەا، ئێستاش ئەگەر ڕێژیمە ئەو کە ڕاستییەیە ئەو سەلمێنەری و نیشاندەر
  ئێران ئیسالمیی کۆماری بێ ڕازی داهاتوودا سووریەی لە ئامریکا ناکرێ چاوەڕوان بۆیەش هەر. بنێتەوە ناوچەدا
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 .هەبێ واڵتەدا لەو پێشووی سەردەمی وەک پێیەکی جێ
 

 (بۆتەوە باڵو دا” کوردستان“ ی٧١١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ سێپتەمبەریی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
 
 

 هەرێمی چاو پڕ لە هیوا باشووری کوردستان و کاتالۆنیا دوو
 
 هەڵوەشەانەوەی و جیهانی دووهەمی و یەکەم شەڕەکانی کۆتایی دوای لە بەتایبەت و ڕابردوو ساڵی سەت ماوەی لە

 لەسەر سەربەخۆ واڵتی دووسەت نیزیکەی ئێستا و بوون دایک لە سەربەخۆ واڵتی دەیان کۆنۆڵیالیزمدا، سیستەممی
 وەک نەابێ کوردسەتان دەڤەرێکی و ناوچە بەقەدەر پانتاییان کە دونیا ەکانیبچووک واڵتە لە هەر هەیە  زەوی گۆی

 فێدراسەیۆنی وەک زەبەالحەکەانی واڵتە هەتەا( ماڵەدیو و مۆناکۆ لوگزامبورگ، ئیشتای ، لیخت  ماڵت، مارینۆ، سان)
 .داگرتوە جیهانیان زۆری ڕووبەرێکی کە کانادا و هیندوستان چی ، ئامریکا، ڕووسیە،

 
 خۆیان  ویستی بەبێ و نی  سەربەخۆ کە ماون زەوی گۆی لەسەر کاتالۆنەکان و کورد وەک نەتەوەی زۆر ەدابەین لەو
 و نەیەەانتوانیوە سەەاڵەش سەەەدان بگەەرە و دەیەەان تێکۆشەەانێکی و خەبەەات سەەەرەڕای و لکێنەەدراون دیەەکەوە واڵتەەی بە

 ئەیەەالەتی و کوردسەەتان باشەەووری ،ماوەیەشەەدا لەو هەر. داڕنەە  مەەل لە یەخسەەیری نیەەری نەیانهێشەەتووە داگیەەرکەران
 نایەانەوێ چیتەر کە نەتەوە دوو وەک ویسەتیان دەنگدەران دەنگی و سەندووقەکان دێموکراتیکی ڕێگای لە کاتالۆنیا

 لەگەڵ شەێوەیەک بە هەرکامەیان بەاڵم دا، سەربەخۆیی بە دەنگیان ب ، دیکەدا نەتەوەیەکی ئااڵی و چەتر ژێر لە
 سەەەربەخۆییان، هیەەوای وەدیهەەاتنی و بەەوون بەرەوڕوو دەورووبەر واڵتەەانی و ناوەنەەدی یدەسەەەاڵت نەرێنەەی دژکەەردوەوی

 .کەوت وەدوا ماوەیەک بۆ النیکەم
 

 پێوەرەکەەانی و فەەاکتەر زۆر بەەوونی سەەەرەڕای ئیسەەپانیا، لە کاتالۆنەکەەان و کوردسەەتان باشەەووری لە کەەورد بەەۆ بەاڵم
 دەبەێ کە پرسەیارێکە بەگەن، ئەاواتە بەو هەلەومەرجەدا ەول نەیانتوانی سەربەخۆ، دەوڵەتی دامەزراندنی و نەتەوە
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 کەورد نەتەوەی هەم. بەدرێتەوە واڵمەی دەرەکییەکان و نێوخۆیی و جوغرافیایی مێژوویی، هۆکارە لەبەرچاوگرتنی بە
 بە پێویست و نییە شاراوە کورد ئێمەی بۆ. دەکەن خەبات سەربەخۆیی بۆ ساڵە لەمێژ کاتالۆنەکان هەم و گشتی بە

 سەەەدەی دوو لە کەمتەەر لە و نەتەوەیەەی شوناسەەی قۆنەەاغی بە گەیشەەت  لەپەەاش بڵێەەی  کە ناکەەا هێنەەانەوەش نەنمەەوو
 و خسەتووە وەرێ سەربەخۆیی بۆ و داگیرکەران دژی بە بچووکمان و گەورە نەتەوەیی شۆرشی دەیان بەمالوە، ڕابردوو

 دابەش واڵتەەدا چەەوار بەسەەر کەەورد ئەگەر جوغرافیەاییەوە، لەبەەاری دیەەارە. نەگەیشەتوون بەئاکەەام هیچیەان بەداخەوە
 داگیرکەرەکانیەەدا دراوسەەێ لە یەکێەەک لەگەڵ سەەەربەخۆیی کێشەەەی تەنیەەا لێکەەدانەبڕاو قەوارەیەکەەی وەک و نەکرابەەا
 ئەگەری بە کوردسەتان پانتەایی حەشیمەت رێزەی و ئابووری و سروشتی هۆکارە هەموو لەبەرچاوگرتنی بە هەبووبا،

 و نیەیە بەرەوڕوو دوژمنێەک لەگەل تەنیەا کورد ئێستا چونکە دەهات، وەدی زووتر زۆر کورد سەربەخۆیی ئاواتی زۆر
 جەگە دەسەەاڵتانەش ئەو. دایە کێشەە لە داپڵۆسەێنەر دەسەاڵتی چوار لەگەڵ کە دابەشکراوە نەتەوەتەکی لەڕاستیدا

 یەکتەەر بۆسەەەر شەەارگو و زەخەەت ئەەامرازی  وەک و دژایەتەەی بەەۆ یەکەکەەانی  دوای لە  یەک شۆڕشەەە و کەەورد لە لەوەی
 نەەەاکۆکییەکی هەرچەشەەەنە سەەەەرەڕای دا،  نیشەەەانیان مەەەاوەیەدا لەو و ڕابەەەردوو لە هەروەک وەرگرتەەەوە، لەەەێ کەڵکیەەەان
 و دەگەەرنەوە یەک کوردسەەتان، بەشەەەکانی سەەەربەخۆیی لەگەڵ دژایەتەەی نەگەەۆڕی سیاسەەەتی سەەۆنگەی لە نێوانیەەان،

 دیەاردە لەو یەکێەک ئەمە. دێەنەوە کەورددا سەەربەخۆی دەسەەاڵتی دامەزرانەدنی و کەورد نەتەوەی بەگەژ هاوهەڵوێست
 .دەکاتەوە جیا کاتالۆنیاشەوە نەتەوەی بە دیکە ژێردەستەکانی نەتەوە زۆربەی لە کورد نەتەوەی کە نەرێنییانەیە

 
 سەەەرەڕای مەەاوەیەدا لەو و کەەراوە داگیەەر ئیسەەپانییەکانەوە لەالیەن واڵتەکەیەەان سەەاڵە 919 ئەوە کاتالۆنەکەەانیش

 و خەبەات و جەنگەاوە سەەربەخۆیی بەۆ زۆر و کەم کاتالۆنیەا نەتەوەیە، ئەو توانەدنەوەی بەۆ ئیسپانیا ۆریز هەوڵی
 لەالیەن کاتالۆنیەەەا چەکەەەداری خەبەەەاتی لەمەوبەر سەەەاڵ ٧٧ واتە ١٩٤١ سەەەاڵی لە دواجەەەار. کەەەردوە بەربەرەکەەەانی

 لەوئیس» سەەربەخۆییخوازان، رۆکیسەە و کرا سەرکوت بێبەزەییانە شێوەیەکی بە فرانکۆ ژێنێڕال ئەوکات دیکتاتۆڕی
 بارسەەێلۆن لە دەدا کاتالۆنیەەای سەەەربەخۆیی بەەژی دروشەەمی حالێکەەدا لە سەەاڵ هەمەەان ئۆکتەەۆبری ی١٥ لە «کامپەەان 
 .کرا تیرباران

 
 دوو بەەێ لەگەڵ ئێستاشەەی و  ڕابەەردوو سەەاڵی دەیەەان درێژایەەی بە مێژووییەکەەان و جەەوغرافی فەەاکتەری لە جەەگە بەاڵم

 بەەۆ ژێردەسەەتەکان نەتەوە خەبەەاتی لەسەەەر هەبەەووە سەەەرەکییان ڕۆڵەەی و دەور «دەرەکەەی» و «نێوخەەۆیی» هۆکەەاری
 .بکەی  کەو و  شەن کاتالۆنیا و کوردستان سەربەخۆیی ڕاپرسیی ڕوانگەیەوە لەو دەکرێ. سەربەخۆیی
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 ەڕێکخەەراو و حیەەزب دەسەتی لە کوردسەەتان لە بەشەە ئەو دەسەەەاڵتی دەچەێ سەەاڵ ٢٥ لە زیەاتر بەەۆ ئەوە کوردسەتان لە
 شەەەڕی تەنەەانەت کە زۆر نەەاکۆکیی سەەەرەڕای توانیویەەانە و دایە هێەەزانە لەو هەڵیەەواڵوە دەوڵەتەەی و سیاسەەییەکان

 دەوڵەت هەیکەلەی و قەوارە و دامەزرێن  حکوومەتییەکان و مەدەنیی و بەڕیوەبەریی رێکخراوە لێکەوتەوە، نێوخۆیی
 ناشەەفافیەت بەهەۆی لەالیەک لەسەەرەتاوە هەر واڵت بەڕێەوەبەریی لە ئەزموونە ئەو بەداخەوە بەاڵم. بنێ  بونیات

 لەەێکەوتە و داعەەش دڕنەەدانەی هێرشەەی پەەاش ساڵەشەەدا چەنەەد لەو و گەنەەدەڵی پەرەسەەەندنی و ئەەابووری بەەواری لە
 جەاڕزکەر و زۆر قەیرانەی تووشەی فێدڕالەوە، دەوڵەتی الیەن لە کوردستان راوێزخرانی په هەروەها و نەرێنییەکانی

 ڕێکخەەەراوە و حیەەزب دیەەەکەش لەالیەکەەی. کەەەرد ئەەابووری تەنگەشەەەەی دوچەەاری خەڵکیشەەەی ژاریهە کەەۆمەاڵنی و بەەوو
 بەو اڵم بەه ب ، زاڵ خۆیاندا کانی ناکۆکییه و کێشە ر سه به  نەیانتوانیوه خت وه  به کوردستان باشووری سەرەکییەکانی

 ی که ڕاپرسەەەییه نیەەەیە لەوەدا گومەەەان کەەەران، بەەەاس الوازانەی خەەەاڵە ئەو هەمەەەوو گرتنەەەی لەبەرچەەەاو بە و حەەەاڵەش
 لە ئەگەر و بەەەوو خویەەدا لەجێەەی و کوردسەەتان باشەەووری لە زێەەەڕینە و مێژوویەەی الپەڕەیەکەەی هەرێەەم سەەەربەخۆیی
 هێەەزی ئیسەەالمیدا کۆمەەاری پاسەەدارانی و  شەەەعبی حەشەەدی و عێەەرا  هێزەکەەانی هێرشەەی لەگەرمەی و دواسەەاتەکان

 ڕووداوەکەان ڕێەڕەوی لەوانەبەوو بکەردایە، بەرگرییەان «وورمەخم» و «پردێ» شەڕەکانی  له ی وه ئه ک وه  رگه پێشمه
 زۆرتەرەوە، تینێکەی گەوڕو بە بگەرە نەدابەا، لەکەیس کوردسەتانی ئازادکراوی خاکی نیوەی هەر نەک کورد و بگۆڕدرێ
 .کردبا خۆی ڕەواکەی ویستە ملکێشی دەرەوەشی دونیای و «واقع ئەمری» بکردبایە داهاتوودا لە ی که ڕاپرسییه

 
 و هەەەاودەنگی و زەمینییەکەەەان پاشەەەان و ئاسەەەمانی سەەەنوورە داخسەەەتنی و کوردسەەەتان داگیەەەرکەری واڵتەەەانی تیەەەیدژایە

 و سیاسەی ورەی لەالیەک کوردسەتان، هەرێمەی حکەومەتی لە زۆر وگوڕەشەەی هەڕەشەە و بەغدا لەگەڵ هاوهەڵوێستی
 باشەووری سەەربەخۆیی لەگەڵ وەدەرە دنیەای تیی دژایەه دیەکەش لەالیەکی و کردەوە بەرز بەغدای دەوڵەتی سەربازی

 کەەرد وای کەەورد نەتەوەی ئیەەرادەی بەچۆکەەداهێنانی بەەۆ نەەاوچەیی گەلەکەەۆمەگی لەئاسەەت بەەوون بێەەدەن  و کوردسەەتان
 سەەپای فەرمانەەدەی و پاسەەدار سەەەدان بگەەرە و دەیەەان و ئیسەەالمی کۆمەەاری بە سەەەر عبی شەەه حەشەەدی و عێەەرا  سەەوپای

 ناوچەکەەانی و شەەار سەەەر بەەکەنە هێەەرش ئامریکەەایی، چەکوچەەۆڵی  پێشەەکەوتووتری لە کەڵکەەوەرگری  بە پاسەەداران،
 .بکەن داگیری و کوردستان

 
 پەنەای و  پشەت سەردەمەشەدا لەو کەورد بەداخەوە  که دا  نیشانی کورد نەتەوەی دژی بە دەرەکییە گەلەکۆمەگییە ئەو
 و مەەەایەوە بەتەنیەەەا ێرانەنەەەاجوام دەرەوەدا دونیەەەای و نەەەاوچە لەئاسەەەت کەەەورد نەتەوەی ئەگەر بەاڵم. چیاکەەەانە هەر

 نادیەار مەاوەیەکی هەتەا کوردسەتانیان باشووری سەربەخۆیی پرسی بەکردەوە گەلەکۆمەگی بە کوردستان داگیرکەرانی
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 و کەەەرد فەەەراهەم یەیەەەان«نسەەەکۆ و شەەەکان» ئەو بەسەەەتێنی کە بەەەوو کەەەوردی نێومەەەاڵی کەلێنەەەی ئەوە بەەەرد،«لەبەەەار»
 .زیاتر زیانی لە خۆپاراست  و کورد ماڵی نێو یەکگرتوویی بە  نده به بێگومان نسکۆیەش ئەو قەرەبووکردنەوەی

 
 توانیویەەانە و هەیە نێوخۆییەەان خۆبەڕێەەوەبەریی زۆر و  کەم نەەاوچەیە ئەو دەچەەێ سەەاڵ ٤١ بەەۆ ئەوە کاتالۆنیەەاش لە

 یەکەمەەی لە هەرێەەمە ئەو خەڵکەەی. هەبەەێ ئیسەەپانیادا و خۆیەەان ئەەابووری گەشەسەەەندنی لە بەرچاویەەان کەەاریگەریی
 سەدا لە بە میلیۆنیدا ڕاپرسییەکی لە دەنگدەران رکوتی سه و ئیسپانیا پۆلیسی هێرشی سەرەڕای ڕابردوودا ریئۆکتۆب
 لە هەرێەمەش ئەو پارلمانی و دا ئیسپانیا لە جوودابوونەوەیان بریاری سەربەخۆیی، بۆ بەڵێ بۆ دەنگەکان نەوەدی

 .ڕاگەیاند ایکاتالۆنی سەربەخۆیی  نه کالیه یه ڕەزبەر پێنجی هەینی ڕۆژی
 

( ١٥٥بەەرگەی) واڵتە ئەو بنەڕەتەەی یاسەەای بە پشتبەسەەت  بە ناوەنەەدی دەوڵەتەەی دەکەەرا، چەەاوەڕوان هەروەک بەاڵم
 بانگهێشەتیان پەاش و گەرت ناوچەییەکانەدا ئیەدارە و بنکە بەسەر دەستی و ڕاگەیاند هەڵوەشاوە ناوچەیی دەوڵەتی

 یەازدەی پێنجشەەممە ڕۆژی لە کاتالۆنیەای دەوڵەتەی ەدەسەتانیکارب دادگەاییکردنی ئیسەپانیا دادی دەزگەای دادگا، بۆ
 دایە لەحالێەک ئەوە. پێکەرد دەسەت هەرێمەی و له سەربەخۆیی ڕاگەیاندنی و ڕاپرسی ئەنجامدانی تاوانی بە ڕەزبەر

 .نەبووە کردنەوە خۆڕادەست ئامادەی و بێلژیکە والتی لە کاتالۆنیا سەرۆکی
 

 هەریمە ئەو سەربەخۆیی نەیارانی و نییە یەکدەست هەرێمەدا ئەو پارلمانی نێو لە و نێوخۆیی ئاستی لە کاتالۆنیا
 بە کاتالۆنیەەەا هەروەهەەەا. نەەەی  و نەبەەەوون ئیسەەەپانیادا لە جوودابەەەوونەوە لەگەڵ زمەەەان  ئیسەەەپانیۆلی زۆربەیەەەان کە

 لەو نەانەتتە و نیەیە چەکەداری هێزی هەیە، هەریمەکەی پاراستنی بۆ پێشمەرگەی هێزی  کە کوردستان پێچەوانەی
! ڕاگەیانەەد بێالیەنەەی خۆبەڕێەەوەبەردا، هەرێمەەی و ناوەنەەد دەسەەەاڵتی کێشمەکێشەەی لە نەەاوچەییش پۆلیسەەی مەەاوەیەدا

 هەەەەی  ناوەنەەەەدییەوە دەوڵەتەەەەی لەالیەن نەەەەاوچەیی دەوڵەتەەەەی و پاڕلەمەەەەان هەڵوەشەەەەانەوەی پەەەەاس هەربەەەەۆیەش
 .نەکەوت رچاوبە جەماوەری ناڕەزایەتی و خەڵکی خۆپێشاندانی لە جگە بەربەرەکانییەک

 
 کاتالۆنیایان سەربەخۆیی تیی دژایه نەتەوەیەکگرتووەکان ڕێکخراوی و ئورووپایی واڵتانی هەموو دەرەوەش لەئاستی

 بە زۆر ئێرانیش ئیسالمی کۆماری و عێرا  و تورکیە دەوڵەتی. خست پشتگوێ هەرێمەیان ئەو خەڵکی دەنگی و کرد
 بەڵکەوو کوردەکەان، سەەربەخۆیی مەافی لەگەڵ نەک دا نیشەانیان و! دکر کاتالۆنیایان سەربەخۆیی ئیدانەی تووندی

 .مافخوازانەن بزووتنەوەیەکی هەرچەشنە دژی
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 لەگەڵ ئورووپەا یەکیەتیەی واڵتەانی موخەالیهەتی دیەکە لەالیەکەی و لەالیەک ئیسەپانیا ناوەنەدی دەوڵەتی دژایەتی
 ڕێکخەەەەراوی پەسەەەەندکراوەکانی و مەەەەرۆڤ مەەەەافی برگەکەەەەانی بە پشتبەسەەەەت  دا،  نیشەەەەانی کاتالۆنیەەەەا سەەەەەربەخۆیی

 ژێردەستەکانی نەتەوە سەربەخۆیی بۆ گەاڵن، چارەنووسی دیاریکردنی مافی لەگەڵ لەپێوەندی نەتەوەیەکگرتووەکان
 پەاڵنەر دەتەوانێ ئەوەی و نییە مافە ئەو سەرخستنی زامنی بەاڵم پێویستە، ئەگەر کاتالۆن، و کورد نەتەوەی وەک

 .نادەنەوە دەن  دەنگدان  سندووقەکانی دەنگی نەبێ هێزت هەتا و «ێزەه» بێ زامنی و پشتیوان و
 

 دەنگەی کاتالۆنیەا خەڵکەی ئەگەر و دەنگەدان سەندووقەکانی سەەر  دەچەنەوه داهەاتوودا دێسامبری ٢١ لە کاتالۆنەکان
 لەگەڵ پێوەنەەدی لە و نەەاوچەیە لەو سیاسەەی بەاڵنسەەی ئەوا بەەدەن، سەەەربەخۆییخوازەکان الیەنە و حیەەزب بە بەگەەوڕ

 سەەەربەخۆییخوازی دەنگەەی دیسەەان دەتەەوان  واڵتە ئەو خەڵکەەی و دەشەەکێتەوە کاتالۆنیەەادا الی بەەۆ ناوەنەەدی دەوڵەتەەی
 بەسەەر فێەدێڕالیزم سیسەتەمی دەتەوانێ، کاتالۆنیا نەبێ، هی  هەر حاڵەتێکدا لەوەها دیارە. بکەنەوە بەرز خۆیان

 .گەورەیە دەسکەوتێکی ئەوەش کە بسەپێنی، مادریددا
 
 لەبەرانەبەر ئامریکەا نەویی هەڵوێستی بەتایبەت ناوچە، ئاڵوگۆڕەکانی بەلەبەرچاوگرتنی کوردستانیش باشووری لە

 دەبەەێ نەەاوچە، واڵتەەانی و عێەەرا  نیەەو بەەۆ ڕێەەژیمە ئەو بەهێەەزی پەلهاویشەەتنی  درێەەژەی و ئێەەران ئیسەەالمیی کۆمەەاری
 لە بەشەە لەو کەورد کە بکەنەوە نسکۆیەی و شکان لەو بەشێک قەرەبووی دەتوان ، کە بی  ڕووداوگەلێک چاوەڕوانی
 ئیسەەالمی کۆمەەاری هەموویەەانەوە لەسەەەرووی کوردسەەتان، داگیرکەرانەەی و دوژمنەەان بێگومەەان. بەەووە تووشەەی کوردسەەتان
 ڕینی ڕاپەەه بە کە دەسەەکەوتانەش ئەو و هەاڵییسەەێننەوە کوردسەەتان باشەەووری لە نێوخەەۆیی ئەەاژاوەی شەەەڕو دەیەەانەوێ
 واتە ،«دەردەکەورد» لە دوورکەوتەنەوە بەۆیەش هەر. بسڕنەوە چەسپاون، ەوە٩١ ساڵی ەل باشوور خەڵکی کۆمەاڵنی
 پاراسەتنی بەۆ بەێ چەک کەاریگەرتری  دەتەوانێ کورد ماڵی نێو یەکریزی و یەکبەردان پشتی و دووبەرەکی و ناکۆکی

 شەکاننەهاتووی لە ۆییسەربەخ ڕاگەیاندنی و بەشەداگیرکراوەکانی گەڕاندنەوەی داهاتوودا لە و کوردستان باشووری
 .کوردستان لە بەشە ئەو

 وریایی ش وه ئه ڕووداوانەیە، ئەو قی چه و ند ناوه گشتی بە کوردستان و نەکراوە چاوەڕوان ڕووداوی ئاوسانی ناوچە
 .دەوێ سیاسییەکانی ڕێکخراوە و حیزب و خەڵک کۆمەاڵنی هەموو بوونی لەسەرخەت و وشیاری و
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧١٣ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ نۆڤەمبەریی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 دا دۆخی زیندان و زیندانیان لە کۆماری ئیسالمی

 
 و نادیەارە و لێەڵ دیەکەی ئامارەکەانی زۆربەی وەک ئێرانەدا ئیسالمیی کۆماری لە بەندکراوان و بەندیخانەکان ڕێژەی

 بوونیان زیندانەکاندا لە بەندکراو سەدهەزار چەند و هەیە بەندیخانەی چەند ڕێژیمە ئەو نییە مەعلووم بەتەواوی
 .هەیە

 
 بەاڵم بەێ، مەعلەووم فەرمییەکان بەندکراوە و بەندیخانە ڕێژەی ڕێژیم زیندانەکانی ڕێکخراوی ئاماری پێی بە ڕنگە
 سەەەەەرەداوەکەیان هەیە ریبیەەەەانهاوتە بنیەەەەاتی و ئۆرگەەەەان کە حکوومەتییەکەەەەان دامەزراوە و ئۆرگەەەەان زۆربەی وەک

 لە بەنەەدیخانە و زینەەدان زۆر و شەەێوەن بەهەمەەان بەنەەدیخانەکانیش خەەامنەیی، و پاسەەداران سەەپای بەەۆ دەگەڕێەەتەوە
 نە و دەزانەەێ ڕێژەیەەان نە زینەەدانەکان ڕێکخەەراوی و ئاخنەەدراون زینەەدانیی لە کە هەیە بوونیەەان دا ئیسەەالمی کۆمەەاری
 پاسدارانەوە سپای ئیتالعاتییەکانی ئۆرگانە لەالیەن نادیارانە، زیندانە ئەو .تێدایە بەندیکراویان چەند دەشزانێ

 لە ڕاگەیەنەدراو فەرمیەی ڕێەژەی پێەی بە و حەاڵەش بەو. نەی  زینەدانەکان ڕێکخەراوی سەربە و دەکرێ  سەرپەرشتی
 شارۆچکەکانی و شار تەواوی لە  بەندیخانەکان لە بەندیکراو هەزار ٢٢١ لە زیاتر زیندانەکانەوە، ڕێکخراوی الیەن
 لە دوورە زۆر بەدڵنیەاییەوە کە ڕێژەیە ئەو گرتنی بەلەبەرچاو هەر. دەکێش  محکوومیەتیان دەورەی و هەن دا ئێران

 بەراورد بە دا ئیسەەالمی کۆمەەاری دەسەەەاڵتی ژێەەر ئێرانەەی کە دەردەکەوێ بۆمەەان بەنەەدکراوەکان، ڕاسەەتەقینەی ڕێەەژەی
 ئێەەران بەنەەدکراوەکانی زۆربەی. هەیە دیەەار بەنەەدیخانەی و بەنەەدی زۆری یەکجەەار ڕێژەیەکەەی دیەەکە، واڵتەەانی لەگەڵ
 بەنەدیخانەکان لە کۆمەاڵیەتییەکەان تەاوانە باقی و هۆشبەر ماددەی بە دار پێوەندی تاوانەکانی دانی ئەنجام لەسەر
 نەدیخانەکانیبە لە ڕۆژنەامەییش و مەدەنەی و فەرهەنگیەی بوارەکەانی چاالکی سیاسی، زیندانیی هەزاران بەاڵم دان،

 یاسەەەای لە کە سەەەەرەتایی ئیمکانەەەاتی هەرچەشەەەنە لە و دەدرێەەە  ئەشەەەکەنجە و ئەەەازار کە دان ئیسەەەالمی کۆمەەەاری
 .کراون بێبەری هاتووە، دا زیندانەکان

 
 لەو هەر نەکەەەڕی، دا گشەەەتییەکان ڕاگەیەنە  و ڕۆژنەەەامە لە زینەەەدانیانە ئەو ئەشەەەکەنجەی و ئەەەازار باسەەەی نیەەەیە ڕۆژ

 ورمێ بەندیخانەکانی و کەرە  گەوهەردەشتی و ئێوی  وەک بەندیخانەی چەند لە تەنیا زیندانی دەیان بە ماوەیەدا
 زینەدانەکان کاربەدەسەتانی و ڕێەژیم قەزایەی دەزگەای هەڵسەوکەوتی لە خۆیەان نەاڕەزایەتیی دەربڕێنەی بۆ تەورێز و

 .ڕۆیشت  مردن پیلی بەرەو و خواردن لە مانگرت  دایە دەستیان
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 مەەافی کۆمیسەەیۆنی لەالیەن ئیسەەالمی کۆمەەاری ڕێژیمەەی مەەرۆڤەوە، مافەکەەانی بە دار پێوەنەەدی واریبەە زۆر لە چەەۆن وەک
 لەژێر لەگەڵ پێوەندی لە مرۆڤ، مافی لە داکۆکیکار دیکەی ڕێکخراوەکانی و یەکگرتوەکان نەتەوە ڕێکخراوی مرۆڤی
 و بەنەدکراوەکان ئەشکەنجەی و ارئاز لەگەڵل پێوەندی لە کراوە، مەحکووم ساڵێ هەموو مرۆڤەوە مافەکانی پێنانی

 ئەشەەکەنجەی و ئەەازار. کەەراوە محکەەووم جەەار سەەەدان بە ئێسەەتا هەتەەاکوو ڕێەەژیمە ئەو بەنەەدیخانەکانیش بەەارودۆخی
 دادگەەایی ناڕاسەەت، تەەۆمەتی هەڵبەسەەتنی و زۆرەملەەێ ی”ئێعتەەراف“ وەرگرتنەەی و لێکەەۆڵینەوە کەەاتی لە بەنەەدکراوەکان

 بەنەەەدیکراوە سەەەەر خسەەەتنە گوشەەەار دادگاکەەەانەوە، بەنەەەاو لەالیەن ایەندرێژخەەە زینەەەدانیی سەەەەپاندنی و ناعەەەاداڵنە
 و ئیسالمی کۆماری دادی دەزگای کە کردەوانەن کارو لەو پێکردنیان، حورمەتی بێ و شێوەکان هەموو بە سیاسییەکان

 .دێن  بەکاری زیندانیان دژی دران، حوکم پاش چ و کردن دادگایی پێش چ زیندانەکان کاربەدەستانی
 
 ئەشەکەنجەدان  و گوشەار ژێر لە کە نی  نێوخۆییەکان بەندییە تەنیا ئەوە ئێران ئیسالمیی کۆماری یندانەکانیز لە
 ئەو ڕووخەانی بەۆ گێەڕان پەیالن و کەردن سەیخوڕی تەاوانی بە زینەدانەکان لە دا ئێران لە تابعیەتی دوو زیندانی زۆر

 لە رۆیتێەەەرز هەواڵەەەدەری دەزگەەەای ڕابەەەردوودا ژیڕۆ دوو مەەەاوەی لە هەر. کەەەراون بەنەەەد دا زینەەەدانەکان لە ڕێەەەژیمە
 ڕاپەۆرتی بەپێەی. دان خرا  بارودۆخێکی لە دا ئێران لە تابعیەتی دوو زیندانی دەیان کە کردەوە باڵوی دا ڕاپۆرتێک
 واڵتەانی هاوواڵتیەانی پێشەوو لە زیەاتر الوە بەم ٢١١٥ ساڵی لە پاسداران سپای ئیتالعاتییەکانی ئۆرگانە رۆیتێرز
 و ئەمریکەایی هەاوواڵتی ٣١ لە زیەاتر ئێسەتا هەر دەڵەێ، ڕاپەۆرتە ئەو. کەردووە دەسبەسەەر دا ئێران لە ییانڕۆژئاوا
 .دەسبەسەرن دا ئیسالمی کۆماری زیندانەکانی لە رۆژئاوایی واڵتانی

 
 وکینەا ڕێکەوتنەی دوای لە ناخۆشە پێی دا ئێران لە ئابووری دەزگای گەورەتری  وەک پاسداران سپای دەڵێ ڕۆیتێرز
 و بە  چەاالک دا ئێەران ئابوورییەکەانی بەشەە لە ڕۆژئاواییەکەان ئابوورییە و بازرگانیی شیرکەتە و کۆمپانیا بەرجام

 بەنەاو لەگەڵ هاوکەاری و سەیخوڕی تەاوانی بە کەسەانە ئەو پێشەوو لە زیەاتر بەۆیەش هەر بەکەن، لێژ پێ پێی جێ
 .هەیە ڕۆژئاواییان واڵتانی لە یەکێک ڕەگەزنامەی بوون ئێرانی لە جگە کە دەکات دەسبەسەر دوژم 

 
 ئیسەالمی کۆماری ڕێژیمی کە کردووە لەوە باسیان جار دەیان ئورووپایی واڵتانی و ئەمریکا کە دایە حاڵێک لە ئەوە
 واڵتە سەەەەر بخەەەاتە گوشەەەار دەیەوێ و ە”بەەەا “ وەرگرتنەەەی بەتەمەەەای کەسەەەانە ئەو بەەەارمتەگرتنی و بەنەەەدکردن بە

 .ڕۆژئاواییەکان
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 ئەو تەمەنەی دەیەی چەوار مەاوەی لە دا ئیسەالمی کۆمەاری لە بەنەدکراوەکان و زیندانەکان بارودۆخی نییە دالەوە شک
 مەافی دەتەوانێ ئەوەی و وادەبەێ هەر نەبەێ، ڕێەژیمە ئەو لەسەەر گوشەار ئەگەر دا داهەاتووش لە بەووە، چەۆن ڕێژیمە
 ڕێکخراوەکەەەانی و دەرەوە واڵتەەەانی اریگوشەەە لەالیەک بکەەەات دەسەەەتەبەر دا ئێەەەران لە بەنەەەدکراوەکان مەەەافی و مەەەرۆڤ

 بەۆ مەدەنییەکانە و سیاسی زیندانییە مانگرتنی و تێکۆشان و خەبات دیکەش لەالیەکی و مرۆڤە مافی لە داکۆکیکار
 .ئەشکەنجەیان و ئازار و گوشار  وەالنانی
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 !ی کرماشان و لێکەوتەکانیبوومەلەرزە
 

 زیانپێگەیشەتووەکان، شەارە و نەاوچە خەڵکەی و تێەدەپەڕێ کرماشەان شەارەکانی بەوومەلەرزەی ڕوودانی لە ڕوژ چەند
 خەواردەمەنی و کردنەوە گەرم خۆ کەرەسەی و چادر وەک سەرەتاییەکانی پێداویستییە نەبوونی و کەمی لەبەر هێشتا

 شیری  قەسری و سەرپێڵ و دااڵهۆ دەڤەری شاخاوییەکانی ناوچە گوندی دەیان لە کە دایە لەحاڵێک ئەوە. دەناڵێن 
 کارەساتە ئەو قوربانیانی لە زۆر و نەهاتووە لێیەوماەوکانەوە هانای بە کەس ناوچەکان خەڵکی لە جگە ئێستاش

 بەتەایبەت پەاییزی سەۆڵەی و سەرما لەوەش جگە. ماونەتەوە دا کاوالشەکان پەردووی دارو ژێر لە هەر گوندانە لەو
 نێەوەدا لەو. پێهەڵچنیەون تەنگەی و بڕیوە لێیەوماو خەڵکی لە بڕستی دا شاخاوییەکان ناوچە لە و درەنگەشەوان لە

 .دەچەوەسێنەوە و دەبین  ئازار زۆرتر پەککەوتەکان پیرو و منداڵ
 

 دەکەرا چەاوەڕوان ەرەکەی،وێەرانک هێزیەی  گەورەیەی لەبەرچاوگرتنی بە بوومەلەرزەکەوە، ڕوودانی سەرەتای لە هەر
 کە کارەسەاتبارانەیە بەوومەلەرزە لەو ریشەتێر دەی لەسەر ٣.٧. بەرچاوب  و زۆر دا بوارەکان هەموو لە زیانەکانیشی

 دامودەزگەەا و دەوڵەت دەکەەرا چەەاوەڕوان هەربەەۆیەش هەبەەێ، کەس هەزار سەەەدان ژیەەانی سەەەر لە کەەاریگەری دەتەەوانێ
 و بەەکەون وەخەەۆ زووتەەر ”قەیرانەکەەان بەڕێەەوەبەریی سەەتادیی“ دەڵەەێ  پێەەی ئەوەی و سەەوور مەەانگی و حکوومەتییەکەەان

 ئەو و حکوومەتییەکەەان ئۆرگەەانە و دەوڵەت دیتمەەان ڕۆژەدا چەنەەد لەو وەک هەر بەاڵم. بەەێ  لێیەوماوەکەەان دەفریەەای
 هەتەا و بچە  لێیەومەاوانەوە هانەای بە کارەسەاتەدا ئەو گەورەیەی لەئاسەت! نەیانهەویسەت یەان نەیانتوانی ستادەش
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 لە ئەوە. مەەاونەتەوە سەەۆڵەدا سەەەرماو لە دەرەتەەان بێ   و ئیمکانەەات بەەێ لێەەدراوەکان بەەوومەلەرزە زۆربەی ئێسەەتاش
 ڕوودانی ساتەکانی یەکەم لە هەر جیهان و ناوچە واڵتانی زۆربەی و نەتەوەیەکگرتوەکان ڕێکخراوی کە دایە حالێک

 بەاڵم ڕاگەیانەەد، لێیەومەەاو خەڵکەەی بەەۆ مرۆیەەی ارییهاوکەە نەەاردنی بەەۆ خۆیەەان ئامەەادەیی کوردسەەتان بەەوومەلەرزەی
 ئەەەێمە کە ڕایانگەیانەەەد دەرەوە کاروبەەەاری وەزیەەەری زەریەەەف، محەمەەەمەدجەوادی لەوان یەک و ڕێەەەژیم کاربەدەسەەەتانی

 بکەی   دابی  پێداویستییەکان دەتوانی  نێوخۆیی ئیمکاناتی بە و بۆخۆمان و نییە دەرەکی هاوکاریی بە پێویستمان
 !کردنێک؟ بی دا چۆن ئەویش

 
 و ببەنەوە کوردسەتان ناوچەکەانی بەوومەلەرزەی لێکەوتەکەانی دەروەسەتی نەیەانتوانی هەر نەک ڕێەژیم دامودەزگاکانی
 کەلەوپەالنەی ئەو دابەشەکردنی لە تەنەانەت بەڵکەوو بەکەن، دابەی  لێیەومەاو خەڵکەی سەرەتاییەکانی پێداویستییە

 گونەەەدەکانی شەەەارو خەڵکەەەی مرۆییەەەانەی یەەەارمەتییە ئەو یەەەان ن،کرابەەەوو دابەەەی  پێوەندیەەەدارەکانەوە دەزگەەەا لەالیەن
 کە گونەدانەی و نەاوچە لەو زۆر و کەرد هەاڵواردنیەان نەاردبوون، لێیەوماوەکانیەان بەۆ ناوچەکەان باقی و کوردستان
 .نەبیندراوە ڕەوا پێ سەرەتاییەکانیان پێداویستییە و ماونەوە دا بێبەشی لە دەژی  تێدا  یارسانی کوردی خەڵکی

 
 نەەاوچە بەسەەەر ئەمنییەتەەی بەتەواوی کەشەەێکی دیەەکە، ئەمنییەکەەانی هێەەزە و پاسەەداران سەەپای بەەوونی لەوەش جەەگە

 بەدەن، ماڵوێران و ئاوارە خەڵکی یارمەتی ئەوەی بری لە هێزانە ئەو دا لەڕاستی و کێشاوە دا بوومەلەرزەلێدراوەکان
 و ڕاو خەریکی و ”گورگەمێش( چێوداری)سەگی“ تەبوونە یان دەکەن، هەڕەشە و دەکەنەوە سوور خەڵکی لە چاو یان

 پاسداران سپای دژی بە دەن  بەتێکڕای خەڵکی ناوچەکە، بۆ ڕووحانی سەردانەکەی لە دیتمان بۆیەش هەر. ڕووت 
 .دەردەبڕی داپڵۆسێنەرە دەزگا لەو خۆیانیان ناڕەزایەتی و دەدا دروشمیان کردەوەکانی و
 

 ئەوە لێکەوتەۆتەوە، برینەداری هەزار دە نەزیکەی و کەوژراو کەس ٥١١ لە یەاترز ئێسەتا هەتەا مرۆییە کارەساتە ئەو
 کەوژراون ناوچەکەان خەڵکی لە کەس هەزار لە زیاتر دەڵێ شائاباد نوێنەری ”سەفەری ئەحمدی“ کە دایە لەحالێک

 ئەو. مەاب  زینەدوو دا ڕووخاوەکەان بینەا پەردووی دارو لەژێەر ڕەنەگە و شەوێن  و سەەر بێ ئێسەتا هەتا کەسیش زۆر و
 و گەنەدەڵ دەزگەای دا نیشەانی لەالیەک نەایەن، لەئەژمار کە ماڵییەکانی و گیانی لێکەوتە و زیان لەگەڵ کارەساتە
 و کەورد هاوواڵتیەانی مەرگەی و نیەیە چەشەنەی لەم کارەسەاتی ڕووبەڕووبەوونەوەی تونەای ئیسالمی کۆماری داتەپیوی

 شەارو لە کەورد گەلەی دیەکەش لەالیەکەی و نیەیە گرینە  بۆیان و ”ڕاناچڵەکێنێ“ ڕێژیم کاربەدەستانی ماڵوێرانیان،
 و نەی   براکوردەکانیەان و خوشک لەگەڵ دا خۆشی و شایی لە تەنیا دا نیشانی ئێران هەموو لە  کوردستان گوندەکانی
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 کەەانیکاروانە. دەچەە  هانایەەانەوە بە تواناکانیەەانەوە هەمەەوو بە و هاوخەمیەەان  و گەڵیەەان  لە دا وشەەەپۆڕیش شی  لە
 کەوردان کرماشەانی و شەیری  قەسەری و سەەرپێڵ و دااڵهەۆ و بەرە کوردستان گوندەکانی شارو هەموو لە کە یارمەتی
 تەەمەن میلیەەون سەەەدان وێەەڕای ئەوانە کەەۆی و دەبەە  بەردەوام هەر داهاتووشەەدا ڕۆژانەەی لە دڵنیەەاییەوە بە  دەچەەوون

 .دەکات خاوەنداریی کوردی کۆمەڵگای و کورد تاکی کە نەتەوەییەیە ئینتما ئەو نیشاندەری دیکە هاوکاریی
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 داهاتووی سووریە و پێگەی کورد لە ڕۆژاوای کوردستاندا
 

 سەرەڕای .نەهاتوە کۆتایی واڵتە لەو ماڵوێرانی و شەڕ و هەیە درێژەی سووریە قەیرانی دەچێ ساڵ حەوت بۆ ئەوە
 ئەو لەگەڵ شەەڕ کۆتەایی بە بەاڵم نەمەاوە، سەووریەدا لە ئەوتەۆی پێگەیەکەی داعەش تێرۆڕیسەتیی ڕێکخراوی ئەوەی

 و دەرەکییەکەان ئەکەتەرە ڕێککەوتنەی و سەازان و دژبەرەکەان نێوخەۆییە الیەنە نێەوان ئاشەتیی ئاسۆی ڕێکخراوەیەش،
 بەێ، پێکهاتەکەانییەوە هەمەوو بە خەڵکی کۆمەاڵنی هەموو نوێنەری کە گشتگیر سیاسی قەوارەیەکی دامەزراندنەوەی

 ڕووی سەووریە، واڵتەی دانیشەتووانی نیزیکەدا داهەاتوویەکی لە کە بکەیە  ئەوە پێشەبینیی نەاکرێ و، لێڵە و ناڕوون
 ئەو دیەەداری لە ئەوەی سەەەرەڕای کە بەتەەایبەت. بکەەرێ چارەسەەەر قەیەەرانە ئەو و ببیەەن  بەخۆیەەانەوە ئاسەەوودەیی
 واڵتەەی لە ڕووسەەیە و ئەمریکەەا زلهێەەزی واڵتەەی دوو سەەەرۆکی پەەۆتی  وێالدیمیەەر و ترامەەپ دوناڵەەد ێەەوانن دواییەەانەی
 گەیشەتوونەتە و کەراوە سەووریە لە داعەش لەگەڵ شەڕ درێژەدانی لەسەر لەیەن دوو ڕێککەوتنی لە باس وییەتنامدا

 لەسەەر قووڵیەان نەاکۆکیی زلهێەزە دوو ئەو دەبینەی  نییە، سەربازیی ڕێگەچارەی واڵتە ئەو کێشەی کە باوەڕەی ئەو
 پێوەندییەدا لەو هەر. ناکرێ بەدی جارێ النیکەم لەنێوانیاندا، ڕێککەوت  دوورەدیمەنی و هەیە سووریە داهاتووی

 شەوڕای لە ڕووسیە نوێنەری هاوپەیمانەکانی، و ئەمریکا توندی ڕخنەی سەرەڕای خەزەڵوەر، ی٢٥ پێنجشەممە ڕۆژی
 لە لێکەەۆڵینەوە لێەەژنەی کەەاری درێژکەەردنەوەی بڕیارنەەامەی بەرنووسەەی یەکگرتوەکەەاننەتەوە ڕێکخەەراوی ئەمنیەتەەی

 ئێسەتا هەتەا کە لەحاڵێکەدایە ئەوە. کرد «ڤێتۆ» ئەسەدی بەشار هێزەکانی الیەن لە شیمیایی چەکی بەکارهێنانی
 دەوڵەتەی ەنلەالی شەیمیایی چەکەی بەکارهێنەانی لە بەاس نەتەوەیەکگرتوەکەانەوە ڕێکخەراوی لەالیەن جەاران چەند

  هەشتا کوژرانی بەهۆی بوو کە «شەیخوونە خان» شاری لە ڕابردوو ساڵی بەهاری نموونەش دوا کە کراوە سووریەوە
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 .مەدەنی کەسی
 

 پەەەارتی کادەرکەەەانی کۆبەەەوونەوەی لە لێەەەدوانی دوایەەەی  لە تەەەورکیە سەەەەرۆککۆماری ئەردۆغەەەان دیەەەکەش لەالیەکەەەی
 و ئەمریکەا سیاسەەتی لە توند ڕخنەی وێڕای خەزەڵوەر، ی٢٦ هەینی ڕۆژە لە دا«گەشەپێدان و داد» دەسەاڵتداری

 پاراسەتنی یەکینەکەانی کەوردی شەەڕڤانانی پێکهاتەکەی زۆرینەی کە دێمۆکڕات سووریەی هێزەکانی بە چەک پێدانی
 دەڤەری ڕایگەیانەەەد و کەەەرد «پەیەدە» دێمۆکراتیەەەک یەکیەتیەەەی پەەەارتی لە تونەەەدی هەڕەشەەەەی ن،«یەپەگە» گەل

 ئەرتەشەی وەک هاوپەیمانەکەانی تەاقمە و دەسەتە و تەورکیە هێزەکەانی. دەردێنەی  کوردەکان دەستی ژێر لە عەفری 
 بەتەمەان دا«فەورات مەتەاڵی» عەمەلیاتی درێژەی لە تورکەمانەکان، و عەرەب دەسکردە گرووپە و سووریە ئازادی
 بەۆ هەر. بەکەن داگیری و سەر ەنەبک هێرشی پاشانیش و بدەن گەمارۆ عەفری  پارێزگای لەهەمووالیەکەوە سەرەتا

 .ڕاگوێزن ناوچەیە لەو نیزامییەکانیان پێگە و هێز کردوە ڕووسەکان لە داوایان مەبەستەش ئەو
 

 ئەو چەەونکە بەەێ، ڕوونتەەر دیەەکە ئەکتەرەکەەانی هەمەەوو لە سەەووریەدا داهەەاتووی لە تەەورکیە سیاسەەەتی ئێسەەتا ڕەنەەگە
 عەرەبستانی لەگەڵ و بەشارئەسەد لەسەرکارالدانی سیاسەتی لە بوو پێداگر ڕژدی بە زۆر لەسەرەتادا کە حکومەتە
 پەەاش کەەرد، سەەووریە ئۆپۆزسەەیۆنی و ئەەازاد ئەرتەشەەی ڕێکخسەەتنی بەەۆ زۆریەەان تێچەەووی هاوپەیمانەکەەانی و سەەعوودی

 و ئیسالمیدا  کۆماری ڕێژیمی و ئەسەد بەشار قازانجی لە هێز بااڵنسی گۆڕانی و ڕووسەکان بەکردەوەی هاتنەکایەی
 خەۆش خویەان پێەی جەێ خەریکە  کوردسەتان ڕۆژاوای لە کوردییەکەان هێزە تێگەیشت تورکیە ئەوەی لەدوای وەهاهەر

 داعشەەدا شەەەڕی لە_ تونەەدیان ڕخەەنەی و پێناخۆشەەبوون سەەەرەڕای_ ڕابەەردوودا دووسەەاڵەی لەو ئەمریکەەاش و دەکەن
 کوردسەتان هەرێەم حکومەتی ەشنیچ لە کوردی دەسەاڵتێکی مەترسیی بە هەستی زوو دەکا، هاوکارییان و پشتیوانی

 لە بەشەەەە لەو کەەەورد نەتەوەی لەگەڵ دژایەتەەەی ئاراسەەەتەی بە سەەەووریە لە خەەەۆی سیاسەەەەتی و ئیسەەەتراتێژی و کەەەرد
 ئەو لێەەدوانەکانی لە دەبینەەی  هەربەەۆیەش. داڕشەەتەوە بەهەرتێچەەوویەک و شەەێوەیەک و چەشەە  بەهەر کوردسەەتاندا
 گەلیەی دژی کردەوەکەانی و سیاسەت لە باس پێشوو لە کەمتر یەداتورک کاربەدەستانی باقی و ئەردۆغان دووساڵەی

 و ویسەت بەپەێچەوانەی کە هاوپەیمانەکانییەتی و ئەمریکا لە هەیە، ڕخنەیەکیشیان ئەگەر و دەکرێ ئەسەد بەشار
 یباس بنەوان، و سەرەوان دەوڵەتەکەی و ئەردۆغان ئەگینا دەکەن، کوردییەکان هێزە لە پشتیوانی تورکیە ئیرادەی

 .دەسوون کوردستان ڕۆژاوای لە شیروتیر و دەکەن کوردەکان و پەیەدە و یەپەگە هەڕەشەی
 

  عوسمانییەکانەوە خەالفەتی بە خەون هەمیشە ئیسالمییەکەی پارتە و ئەردۆغان ئاشکرایە و ڕوون جگەلەوەش
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 عوسەەمانییەکاندا تەەورکە نێکسەەەردەما ن کەەه ده  سەەتچووه ده  لەەه  اڵته دەسەەه و هێەەز و لەەه بەەاس حەسەەرەتەوە بە و دەبیەەن 
 کە «ئەنتەاکیە» وەک و بکەاتەوە عەفەری  دەڤەری داگیرکردنەی لە بیەر ئەردۆغەان نییە دوور بۆیەش هەر ، بوویانه
 فەرمەەی بە گومانەەاوی ڕاپرسەەییەکی دوای ١٩٤٦ سەەاڵی لە پاشەەان و کەەرا داگیەەر واڵتەوە ئەو لەالیەن ١٩٣٩ لەسەەاڵی
 ڕۆژەی چەنەەد لەو لەالیەک کە بەتەەایبەت. ببینەەێ عەفەەری  بەەۆ ونەشخە ئەو ،«خەتەەایی«پارێزگەەای سەەەر خسەەتییە
 نەتەوەی ڕێەژەی بااڵدەسەتی و دەکەا پارێزگەایە لەو عەڕەبەکان و  تورکمەن بەرزی ڕێژەی باسی بەردەوام ڕابردوودا

 بگەڕێەتەوە نەاتوانێ و نەمەاوە جەارانی پەێگەی سەووریە دەزانەێ بەاش دیەکەش لەالیەکی و پرسیار ژێر دەخاتە کورد
 شەەڕی دوای لە «گەواڵن» بەرزاییەکانی توانی ئیسرائیل چۆن ڕەنگە و عەڕەبی بەهاری ڕووداوەکانی پێش سەردەمی

 ماسەی لێەڵ ئەاوی لە دەتەوان  ئەوان شەێوەیەش بەو ،«واقع ئەمری» بیکاتە و بکا داگیر ١٩٦٧ ساڵی ڕۆژەی شەش
 میراتەی ئەردۆغەان بۆچەوونی بە و بەرەکەتە و پیەت بە زۆر کە بەکەن داگیەر کوردسەتانییە دەڤەرە ئەو هەم و بگەرن

 گەیشەەتنی و کەەوردی دەسەەەاڵتی دامەزرانەەدیی ئەگەری کێشەەەی لە بەشەەێک لە خۆیەەان بەرۆکەەی هەم و عوسەەمانییەکانە
 .بەکەنەوە ئازاد دەریای بۆ کوردستان ڕۆژاوای سنووری

 
 هێزەکەانی لەالیەن دەسەتەوەگرتنیبە و دێرەلزوور پارێزگای لە داعەش شکانی دوای لە دیکەوە، لەالیەکی و ئێستا

 پێوەنەدییەدا لەو هەر. کردووە زیادبوون لە ڕووی کوردستان ڕۆژاوای لە بەرەیەش لەو هەڕەشە سووریەوە، دەوڵەتی
 دوای ڕایانگەیانەدوە بەڕاشەکاوی ئێەران ئیسەالمیی کۆمەاری ڕێژیمەی واتە سەرەکییەکەی، هاوپەیمانە و ئەسەد بەشار

 بەشەار. دەڤەرە ئەو ئەازادکردنی بەناو بۆ یە«ڕەقیە«شاری بەرەو هێزەکانیان ئاراستەی پارێزگایە، ئەو گرتنەوەی
 هەرچەشەەنە بەەۆ خەەۆی ئاشەەکرای دژایەتیەەی داهەەاتوو، سەەووریەی ی«عەەرووبە» نێەەوەورۆکی لە پێەەداگری وێەەڕای ئەسەەەد

 غەیەەرە انیپێکهاتەکەە بەەاقی و کەەورد نەتەوەییەکەەانی مەەافە دانپێەەدانانی و «المەرکەزی» و فێەەدێڕاڵی سیسەەتەمی
 چ ئێەەەران ئیسەەەالمیی کۆمەەەاری ڕێژیمەەەی هاوکەەەاری بە ئێسەەەتاوە لە داوە  نیشەەەانی و ڕاگەیانەەەدوە واڵتە ئەو عەرەبیەەەی
 .دەکا پەیڕەو داهاتوودا لە کوردەکان ئاست لە سیاسەتێک

 و بەشارئەسەەەد هێزەهاوبەشەەکانی لەنێەەوان پێکەدادانێک هەرچەشەنە ئێسەەتادا لەهەلەومەرجی لەوەدانیەەیە شەک دیەارە
 کە دێمەەوکرات سەەوریەی «یەپەگە» هێزەکەەانی دیەەکە الیەکەەی لە و لەالیەک لوبنەەان حیزبەەوڵاڵی و پاسەەداران سەەپای

 شەڕی بە ببێ و لێبکەوێتەوە گەورەی شەڕی دەتوانێ دەکرێ  پشتیوانی و تەیار ئەمریکاوە لەالیەن باسکرا هەروەک
 .بکەوێتەوە لێ دیکەی اوەڕواننەکراویچ ڕووداوی و ئەمریکا و ئێران ئیسالمی کۆماری نێوان بەوەکالەتی

  هەروەک کە ڕاستییەن ئەو سەڵمێنەری لەالیەک کوردستان داگیرکەرانی هەڕەشەئامێزەکانی لێدوانە و ڕووداوانە ئەو
  پێشهاتەکانی چاوەڕوانی دەبێ و ناڕوونە زۆر سووریە لە سەقامگیری و ئاشتی دوورەدیمەنی باسکرا، لەسەرەوە
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 لە کوردەکەەان دیەەکەش، لەالیەکەەی و بەەی  قەیەەرانە ئەو لەهەمەەبەر ڕووسەەەکان و ئەمریکەەا وتیهەڵسەەووکە و داهەەاتوو
 دەوڵەتەی و ئیسەالمی کۆمەاری و تەورکیە کوردستان، داگیرکەرانی پیالنەکانی ئاگاداری باش دەبێ کوردستان ڕۆژاوای
 .دەسکەوتەکانیان لەسەر ئاشکرایە و گەورە هەڕەشەی کە ب  سووریە

 سەەەرکوتی و کەەورد نەتەوەی کێشەەەی ئاسەەت لە درشەەتەکانیان، و ورد نەەاکۆکییە سەەەرەڕای داوە یاننیشەەان داگیەەرکەران
 گەلەگورگەکەەان گەلەکەەۆمەگیی لەوپێوەنەەدییەدا هەرەزە  نمەەوونەی. هەەاودەنگ  و کەەۆک مەەافخوازانەکەی، جەەوواڵنەوەی

 و کوردسەەتان هەرێمەەی سەەەربەخۆیی ڕاپرسەەیی لەبەەاربردنی بەەۆ بەەوو هاوبەشەەیان پیالنەەی و( تەەورک و عەرەب فەەارس،)
 و پاسەداران سەپای و شەەعبی حەشەدی لەالیەن کوردسەتان باشەووری خەاکی لە زۆر بەشەێکی و کەرکەووک داگیرکردنی
 پێشەکەوتووی چەکوچەۆڵی لەگەڵ گەلەکەۆمەگییە ئەو بەداخەوە کە بەوو عیرا  فێدێڕاڵی بەناو دەوڵەتیی هێزەکانی
 جیهەان بااڵدەسەتەکانی واڵتە و یەکگرتوەکەان نەتەوە ڕێکخەراوی ناجوامێرانەی و شەرمێونانە بێدەنگی و ئەمریکایی
 کوردسەتانەوە، داگیرکەرانەی لەالیەن چەشەنە لەم پیالنی ئەگەری نەبوونەوەی دووپات بۆ بۆیەش هەر. بوو بەڕەوڕوو
 ێەکڕ خۆیەان نێومەاڵی شەتێک لەهەمەوو بەر دەبەێ لیوپۆپەکانیانەوە هەموو بە ڕۆژاوا لە کوردییەکان هێزە لەالیەک

 لە دەڵەەێ  وەک دیەەکەش لەالیەکەەی و ڕاگەەرن بەدوور  ئێسەەتایان هەتەەا دووبەرەکیەەی و پەرتەوازەیەەی لە خەەۆ و بەەخەن
 وەک دەسکەوتەکانیان پاراستنی و ئازادییەکانیان و ماف دەستەبەرکردنی بۆ درێژخایەنیان سیاسەتی و ئیستراتێژی

 و هەسەتیار سیاسەیی گەمەی لە دەڵەێ  وەک و بە  اننیە و نەرم تاکتیکییەکانیشەدا و سیاسی هەنگاوە لە و ب  پۆاڵ
 .«سەبەتە» یەک نەخەنە «هێلکەکان» هەموو ناوچەدا، و سووریە هەنووکەی چارەنووسسازیی

 
 لە کە گەیشەەتوون ئاکەەامە بەو ڕووسەەەکان و ئەمریکەەا هەروەک بەاڵم لەەێڵە، و نەەاڕوون سەەووریە داهەەاتووی هەرچەنەەد

 ئەکەتەرە نێەوان لە سەازان و ساتوسەەودا چەاوەڕێی دەبەێ نەاکرێ، ارەسەەرچ کەوێرەیە گەرێ ئەو سەەربازییەوە ڕێگەی
 هەم دەتەوان ، چۆن ئەوان بزانی  و بی  سەرەکییەکە زلهێزە دوو بەتایبەت قەیرانە و کارەسات ئەو سەرەکییەکانی

 ەنەتەشەە دیەەکە بۆشەەوێنەکانی قەیەەرانە ئەو نەهەەێڵ  هەم و بگەەرن بێتەەاوان خەڵکەەی لەوەزیەەاتری خوێنڕشەەتنی بە بەر
 لەوە داهەەاتوودا لە و ئێسەەتا لە سەەووریە نەهەەێڵ  ناوچەییەکەەانی هاوپەیمەەانە و ئەمریکەەا کاتەەدا لەهەمەەان. بسەەتێنێ
 داعەش، سەەرەتانی نەمەانی پەاش لە راسەتیدا لە و ئێەران ئیسەالمیی کۆمەاری ڕێژیمەی «پاشەخانەی» بە ببەێ زیاتر

 .دابگری سووریە کاولکراوی واڵتی جەستەی ڕێژیمە ئەو ی«لەڕەشە»
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧١٤ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٧ نۆڤەمبەریی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 !ڕۆژی جیهانیی بەربەرەکانی لەگەڵ توندوتیژی دژ بە ژنان

 
 سەێ ١٩٦١ سەاڵی نەوامبری ی٢٥ ڕۆژی لە. ژنەانە بە دژ تونەدوتیژی لەگەڵ بەربەرەکەانی جیهانی ڕۆژی نوامبر، ی٢٥

 الیەن لە ئەشکەنجە و ئازار مان  چند پاش ”میرابێل“ خوشکەکانی بە ناسراو دۆمێنیکەن، کۆماری خەڵکی خوشکی
 سیاسەەی چەەاالکوانی کە بەەوو ئەوە خوشەەکە سەەێ ئەو تەەاوانی. دەکەەوژرێ  واڵتە ئەو ئەمنییەتەەی و ئیتالعەەات ڕێکخەەراوی

 .دەکرد سیاسییان خەباتی دۆمێنیکەن دیکتاتۆڕی و سەرەڕۆ دەسەاڵتی دژی لە و بوون
 
 لە ژنەەان مەەافی پەەارێزەری چاالکوانەەانی کۆبەەوونەوەی لە ١٩٨١ سەەاڵی لە خوشەەکە، سەەێ ئەو کەەوژرانی دوای سەەاڵ ٢١
 بەربەرەکەانی ڕۆژی بە بکەرێ میرابێەل خوشەکەکانی کەوژرانی ڕۆژی کەرا پێشەنیار کۆلۆمبیا واڵتی پێتەختی ”بۆگۆتا“

 و ژیەەان و خوشەەکە سەەێ لەو بگیەەرێ ڕێەەز هەم کە بەەوو ئەوە پێشەەنیارە ولە مەبەسەەت. ژنەەان بە دژ تونەەدوتیژی لەگەڵ
 بەۆ بەێ بەربەسەتێک و دژکەردەوە و ژنەان بەهانەاوەچوونی بەۆ بێ هەنگاوێک هەم و نەکرێ فەرامۆش چاالکییەکانیان
 نەتەوەیەکگرتووەکەەەەان ڕێکخەەەەراوی ١٩٩٩ سەەەەاڵی لە سەەەەەرەنجام. ژنەەەەان ڕەگەزی لەگەڵ تونەەەەدوتیژی پەرەپێەەەەدرانی

 .ڕاگەیاند بەفەرمی ژنان بە دژ توندوتیژی لەگەڵ بەربەرەکانی ڕۆژی وەک میرابێلەکانی کوژرانی یساڵوەگەڕ
 

 لەگەڵ بەربەرەکانی بۆ ژنانیش خەباتی و ماوە هەر وزۆر کەم کۆمەڵگاکاندا هەموو لە ژنان بە دژ توندوتیژی دیارە
 مەافی بەتەایبەت و مەرۆڤ مەافی لە داکۆکیکەار یەکیەتییەکەانی و رێکخەراوە لەالیەن نامرۆڤانەیە و دزێو دیاردە ئەو
 لە سەەرمایەداری نیزامی بەستێنی لە کە نوێ دیاردەیەکی وەک فیمینیزم جوواڵنەوەی بێگومان. بەردەوامە هەر ژنان

 ژنەان بەۆ بەنرخەی دەسەکەوتی گەلێەک ئێسەتا تەا بسەتێنێ، گەشە توانی و سەریهەڵدا ڕابردوو سەدەی شێستی دەیەی
 بە دواکەوتەەەوو واڵتەەەانی لە بەتەەەایبەت جیهەەەان واڵتەەەانی هەمەەەوو لە ژنەەەان حەەەاڵەش بەو اڵمبە. کەەەردووە مسەەەۆگەر

 بەسەەەر زاڵ سیاسەەیی نیزامەەی و ئەەایی  و دیەە  کۆمەاڵیەتییەکەەان، دواکەوتەەووە ونەریەەتە داب لە زۆر لەبەرچەەاوگرتنی
 و دەپارێزرێ یاسا کوە تەنانەت و، سیستماتیکە توندوتیژییە ئەو و بەروەوڕوون توندوتیژی لەگەڵ کۆمەڵگاکاندا

 .کۆمەڵگایانە و واڵت ئەو بنەڕەتی یاسای لە بەشێک بۆتە
 

 پێی بە بەئاشکرا و کراوە جێگیر تێدا توندوتیژی کە واڵتانەیە لەو یەکێک ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی ژێر ئێرانی
 لە ئەوە.  دەکەەەرێ سەەەیر پیەەاوان پاشەەکۆی و دوو دەرەجە مرۆڤەەی وەک ژنەەەان و دەکەەرێ پێشەەێل ژنەەان مەەافی یاسەەا
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 ئەەاوێتەی ئێرانەەدا کۆمەڵگەەای لە ژنەەان بە دژ تونەەدوتیژی سەەاڵە هەزار لە زیەەاتر بگەەرە و سەەەدان کە حاڵێکەەدایە
 لەدوای. چەسەەەپاوە کۆمەڵەەەدا تاکەکەەەانی مێشەەەکی و هەەەزر نێەەەو لە چەسەەەپاو نەریتێکەەەی وەک و بەەەووە پیاوسەەەاالری

 لە پێشەوو ڕێژیمەی سەەردەمی لە کە سەایانەییا ئەو زۆربەی سەەرەڕۆیەوە، و گەلەی دژی ڕێەژیمە ئەو هاتنەسەرکاری
 نمەوونەی زۆر و جودابەوونەوە و تەاڵ  مەافی و میرات منداڵ، سەرپەرستی بنەماڵە، پێکهێنانی دادوەری، بوارەکانی

 و ئیسەەالم پاراسەەتنی نەەاوی بە بەەوون، ژنانەەدا بەرژەوەنەەدیی و قەەازانج لە کەەات ئەو بنەڕەتەەی یاسەەای لە کە دیەەکە
 دا پاشەایەتیش سەردەمی لە دیارە. کراون بەیاسایی و کرانەوە گەاڵڵە ژنان دژی بە ەرلەنوێس و وەالنران شەریعەت

 لێەەدەکرا، غەدریەەان و دەچەوسەەانەوە شەەێوەکان لە شەەێوەیەک هەمەەوو بە ژنەەان و هەبەەوو هەر ژنەەان بە دژ تونەەدوتیژی
 ئەوڕۆیەەی نیشەەاندانی بەۆ تکەەا ئەو دەسەەاڵتی و نەکرابەەوون بەیاسەایی چەوسەەانەوەیە ئەو و تونەدوتیژییە ئەو بەاڵم
 زۆر ئیسەالمی کۆمەاری سەەردەمی لەئاسەت بەکردەوەبوونیەان، سەەرەڕای ژنەان، بە پێوەندیەدار یاسەاکانی خۆی، بوونی

 .بوون پێشکەوتووتر
 

 دایکەکەەانیش تەنەەانەت و مێەەرد و بەەرا و بەەاب لەالیەن بنەمەەاڵەیی تونەەدوتیژی لەگەڵ دا ئێەەران کۆمەڵگەەای لە ژنەەان
 ڕا جاهێلییەت چاخەکانی ناخی لە ئیسالمی کۆماری کە دواکەوتووانەی یاسا ئەو دا دەرەوەش ستیئا لە و بەڕەوڕوون

 ژنەەان تەەایبەتی ژیەەانی و بنەمەەاڵە بە پێوەندیەەدار تونەەدوتیژییەکانی. بەرەوڕوون هێنەەاون، خەەۆی لەگەڵ دیەەاری بە
 لەشهرۆشەەیی زۆرەملەەی بە وەپاڵنەەان، تەەاوان و سەەووک قسەەەی و جنێەەو دەسەەدرێژی، جنسەەی، تونەەدوتیژی لە بەەریتی 
 تەنەانەت و لێکێشەان بێگاری و خەتەنەکەردن و مەاڵەوە لە کەردن زینەدانی ئاشەکراو ئەشەکەنجەی و لێەدان و پێکردن
 .چەشنە  لەم دیکەی توندوتیژی زۆر و ڕاگرت  برسی

 
 ەسەەتیبەرب و بەرەوڕوون تونەەدوتیژی لەگەڵ یاسەەایی بەشەەێوەی ژنەەان کە ئاشەەکرایە و ڕوون دا کۆمەڵگەەاش ئاسەەتی لە

 و کەردن سەەفەر ئیزنەی هەتا زۆرەملێوە، جلوبەرگی لە هەر. ڕاوەستاوە لەسەریان ”دامۆکلێس شمشێری“ وەک یاسایی
 و  ژان کەەەەردۆتە ژنەەەەانی ژیەەەەانی کە دیەەەەکە داسەەەەەپاوی بەربەسەەەەتی زۆر و دیە و دان شەەەەەهادەت و مەەەەارەیی و تەاڵ 

 دابەونەریتە ئەو و یاساییانە بەربەستە ئەو سەرەڕای ژنان کە دەبینی  و دیتوومانە ماوەیەدا لەو دیارە. چەوسانەوە
 لەالیەن پەاوانکراو کەۆمەڵگەی بەسەەر و بەکەن دەسەتەبەر خۆیەان بەۆ بەاش دەسەکەوتی زۆر توانیویانە دواکەوتوانە،

 ڕەواکەانی مەافە وەدیهەاتنی بەۆ خەبەات حەاڵەش بەو. بسەەپێن  ئێرانەدا بەسەەر زاڵ سیاسیی دەسەاڵتی و پیاوانەوە
 نابێ سەرکەوتوو کۆمەڵیش ، هەموو دایکی کە کۆمەڵ نیوەی چەوسانەوەی و توندوتیژی چنگی لە ربوونڕزگا و ژنان

 لەالیەکەەی و نەبەەێ هاوتەریەە  دیکتەەاتۆڕی و زۆری و زۆڵەەم نەمەەانی بەەۆ سەرانسەەەری خەبەەاتی لەگەڵ لەالیەک ئەگەر
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 ئەازادی رێگەای خەباتکەارانی مەووهە بەگشەتی و مەرۆڤ مافەکەانی چاالکانی و ڕووناکبیران بەتایبەت و پیاوان دیکە
 وەک بنەمەەاڵە، هەەزری و فەرهەنەە  بکۆشەەی  تێ  هەموومەەان دەبەەێ لەوەش جەەگە. نەبەە  چەپەردا لەیەک ژنەەان لەگەڵ
 بەردی و بکەیەە  پیەەاوان و ژنەەان و کچەەان و کەەوران نێەەوان یەکسەەانی ئەەاوێتەی کۆمەڵگەەا، شەەانەی چەەووکتری  و  یەکەم

 .نی دامەزرێ بنەماڵەوە لە یەکسانی بناغەی
 

 ٢١١٧ نۆڤەمبەریی ٢٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  
  
 
 

 بدوڵاڵ ساڵح و لێڵتر بوونی ئاسۆی یەمەن کوژرانی عەلی عە
 

 سەەنعا دەرەوەی لە یەمەن، کەۆنگرەی حیزبەی ڕێەبەری و پێشەوو کۆماری سەرۆک عەبدوڵاڵساڵح علی دووشەممە، ڕۆژی
 دژی بە حووسەەەییەکان گەڵ لە کە نەەەاوبراو. کەەەوژرا بەرهەڵسەەەتکارەکانەوە حووسەەەییە الیەن لە واڵتە ئەو پێتەختەەەی
 سەەەرکردایەتی بە عەڕەبەەی هاوپەیمانەکەەانی واڵتە بەرەی و هەەادی مەنسەەوور ڕەبە عەبەەد ڕاکەەردوو کۆماری سەەەرۆک

 ووشەەیت حووسەەییەکان لەگەڵ سەەەنعا لە ڕابەەردوودا ڕۆژی چەنەەد لە دەجەنگەەا، بەرەیەکەەدا لە سەەعوودی عەڕەبسەەتانی
 و گەەۆڕی هەڵوێسەەتی سەەاڵح عەبەەدوڵاڵ عەلەەی. لەسەەەردانا گیەەانی ئاکامەەدا لە و هەەات پێکەەدادان و شەەەڕ و نەەاکۆکیی
 هێنان کۆتایی و بێتاوان خەڵکی کوشتاری و ماڵوێرانی لە پێشگرت  و خەڵک پاراستنی بۆ کە باوەڕە ئەو هاتەسەر

 کە بێنەێ حووسەییەکان لەگەڵ هاوبەنەدی لە واز و هەڵەداتەوە نەیەارانی لەگەڵ نەوێ الپەڕەیەکی دەبێ شەڕە، بەو
 و نەناسەەەراوە بەفەرمیەەەی دەسەەەەاڵتەکەیان جیهەەەان واڵتەەەانی و یەکگرتوەکەەەان نەتەوە ڕێکخەەەراوی لەالیەن لەالیەک
 ئامادەیە ڕایگەیاند بۆیەش هەر. بەسراونەتەوە ئێرانەوە ئیسالمیی کۆماری بە بینەقاقایان هەتا دیکەش لەالیەکی

 شەەەڕو بە هێنەان کۆتایی لەسەەەر سەعوودی عەڕەبسەەتانی و هەادی مەنسەەوور ڕەبە عەبەد ڕاکەەردوو ریکۆما سەەرۆک لەگەڵ
 .بکات وتووێژ پێکدادان

 
 کۆتاییەانەدا لەو نەاوبراو دابەوو، دەسەەاڵت لە سەااڵن ٣١ مەاوەی واڵتە، ئەو ژێنێڕاڵێکەی وەک سەاڵح عەبدوڵاڵ علی

 شەەەڕ بە پێکهاتەکەەانییەوە هەمەەوو بە یەمەن ەڵکەەیخ نەەاکۆکیی و کێشەەە لەالیەک کە ڕایگەیانەەدبوو جەەاران چەنەەد
 هەربۆیەش. بوو ئێران ئیسالمیی کۆماری بەتایبەت دەرەکی، دەستێورردانی دژی دیکەش لەالیەکی و ناکرێ چارەسەر



ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

164 
 

 ئاکەامە بەو و دەکەرد دەرەوە واڵتەانی لە دوورکەوتەنەوە و نەتەوەیەی ئاشەتی لە باسی دا وتووێژەکانی لە جاران زۆر
 کۆمەاری ڕێژیمەی نێەوان ملمالنێەی گۆڕەپەانی بەۆتە واڵتە ئەو و دەرێ چەۆتە گرێەژنە لە یەمەن کێشەی کە گەیشتبوو
 عەبەدوڵاڵ بە کە یەمەن سەپای زۆری بەشەیی و حووسەییەکان واتە ئەوان و، سعوودی عەرەبستانی و ئێران ئیسالمیی

 نیەابەتی شەەڕی دا لەڕاسەتی هەادی، رمەنسەوو ڕەبە عەبەد هێزەکەانی واتە نەیارەکەانی، و مەاونەتەوە وەفەادار ساڵح
 سەووننە عەڕەبستانی و شێعەکان نوێنەرایەتی بە ئێران وەک ناوچەییەکانی زلهێزە گەمەی کارتی بوونەتە و دەکەن

 .مەزهەب
 

 ئەاگری کە ئیسەالمی کۆمەاری دەسەتێوەردانەکانی و لەالیەک عەڕەبەی واڵتەانی هاوبەنەدیی هاتنەکایەی پاش ناوبراو
 مووشەەکە بە سەعوودی عەڕەبسەتانی لە شەوێنێک چەنەد پێکەانی پەاش لە و دیەکە لەالیەکەی ەکەردد خۆشتر شەڕەکەی

 ئیتەەر یەمەن نێوخەەۆیی شەەەڕی کە گەیشەەتبوو ئاکەەامە بەو حووسەەییەکانەوە لەالیەن ئێەەران دەسەەکردی دوورهاوێژەکەەانی
 کە هەیە زۆری ریئەگە و نەەاوچەیی شەەەڕێکی بەەۆتە بەڵکەەوو نەبەسەەراوەتەوە، یەمەنەوە بە هەر و نیەەیە نێوخەەۆیی
 ڕۆژهەاڵتی و کەنداو واڵتانی هەموو بگرە یەمەن، واڵتی هەر نەک کە ناوچەیی شەڕێکی بە ببێ و بستێنێ تەشەنە

 بەینەشەدا لەو و نەی  بەراوە الیەک هەی  یەمەنەدا لە ئەوە نەگەا ئاستەش بەو ئەگەر تەنانەت. بگرێتەوە ناوەڕاست
 .ناکەوێ بەرچاو ڕوونی ئاسۆیەکی هی  کە یەمەنە شەڕلێدراوی و ولێیەوما و هەژار خەڵکی سەرەکی، زەرەرمەندی

 
 هەمەەەوو بە شەەەەڕ نەەەایەو کۆتەەەایی هەر نەک یەمەن کێشەەەەی سەەەاڵح عەبەەەدوڵاڵ علەەەی کەەەوژرانی پەەەاش بەهەرحەەەاڵ

 چەەونکە واڵتە  لەو بەەی  زۆرتەەر مەەاڵوێرانی و کوشەەتار چەەاوەڕوانی دەبەەێ بەڵکەەوو دەبەەێ، بەردەوام لێکەوتەکەەانییەوە
 لە یەکێەەەک سەەەەرۆکەکانی لە سەەەاڵحیش عەبەەەدوڵاڵ و چەکەەەدارن هەموویەەەان تایهەکەەەان و هەەەۆز کە ەواڵتەەەێک یەمەن

 شەەەەڕی و سەەەەنعا سەەەەر دەکەنە هێەەەرش هێەەەزەوە هەمەەەوو بە ئەوان بەدڵنیەەەاییەوە و یەمەنە هۆزەکەەەانی بەهێزتەەەری 
 بەێ چۆنێەک هەر یەمەن سەپای جەگەلەوەش. دەبەێ ڕابەردوو ڕۆژی چەند لە گەرمتر یەمەن پێتەختی لە دەستەویەخە

 دەکەەرێ، شەەیمانە و حووسەەیی هێزەکەەانی سەەەر دەکەەاتە هێەەرش ڕێبەرەکەیەەان، تۆڵەسەەەندنەوەی بەەۆ و نەەابێ بەەێالیەن
 .بکەن پاشەکشە سەنعا لە بکرێ  ناچار حووسییەکان

 
 ئەەاگری و ئیسەەالمی کۆمەەاری باڵوێزخەەانەی سەەەر کەەرایە هێەەرش مووشەەەک بە دووشەەەممە ڕۆژی هەر دیەەکە لەالیەکەەی
 و لێەەەدان ویەەەدیۆی ئەوەی پەەەاش بەاڵم وەدرۆخسەەەتەوە، هەواڵەیەەەان ئەو سەەەەرەتا تەەەاران تدارانیدەسەەەەاڵ تێەەەبەردرا،
  ناچار رێژیم کرایەوە، باڵو هەواڵدەرییەکان و کۆمەاڵیەتییەکان تۆڕە لە ئیسالمی کۆماری بنکەی سووتانی
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 .کردەوە پشتڕاست هەواڵەکەی پێداناو دانی
 

 لەئاسەتی بوونەکەان هاوتەریە  و ناوچەییەکان هاوبەندییە کە دەکات پەرەسەندن لە ڕوو دا لەحاڵێک یەمەن شەڕی
 ئیسالمی کۆماری بە دژ بەرەی دێ هەتا کە ئەوەیە حاشاهەڵنەگرە دیارو ئەوەی و دەب  ئاشکراتر جیهاندا و ناوچە
 دەبەێ کە ڕەباوە ئەو گەیشتوونەتە ئورووپایی واڵتانی و ئامریکا و دەرەوە دونیای و دەبێ پتەوتر و بەرینتر ئێران

 لە خەەۆی کەیهەەی بە کە هەوسەەارپچڕاوە ڕێەەژیمە ئەو دەنەەا دابنەەێ ، ئیسەەالمی کۆمەەاری دەسەەتێوەردانەکانی بەەۆ ئاسەەتێک
 خوێناویەانە قەیەرانە لەو کەڵەک خەۆی قەازانجی بە زیاتر لەوە تەراتێنە، خەریکی ناوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی واڵتانی

 .داوێژێ پەل و وەردەگرێ
 

 ٢١١٧ دێسەمبەری ٥: ڕێکەوتی  -ان و کورد  ماڵپەڕی کوردست: سەرچاوە
  
  
 
 

 بێدەنگی خامەنەیی و شەڕی دەزگای قەزایی لەگەڵ ئەحمەدی نژاد
 

 جێگەەری بەقەەایی، حەمیەەد بەەۆ ی نەەده پەڕوه گەنەەدەڵی تەەۆمەتی ە ڕێەەژیم دادی دەزگەەای ئەوەی لەپەەاش و مەەاوەیەدا لەو
 چەنەد نەاکۆکیی و کێشەە کەرد، دادگەای لکێشەی په و کەردەوە کۆمارییدا سەرۆک سەردەمی لە نەژاد ئەحمەدی پێشووی
 دادی دەزگەای سەەرۆکی الریجەانی، سەادقی دیەکەش لەالیەکەی و لەالیەک الیەنگرانەی و ئەحمەدیەنەژاد نێوان ساڵەی
 قسەە شەڕە ئەمجارەیان کە جیاوازییەوە بەو بەاڵم. هەڵدایەوە سەری دیسانەوە دەزگایە ئەو کاربەدەستانی و ڕێژیم

 لەالیەن نەژاد ئەحەەمەدی ئاشەەکرا بە و جنێەەودان ئاسەەتی گەیشەەتووەتە داد دەزگەەای بەتەەایبەت دووالیەن هێرشەەەکانی و
 .برێ ده ناوی سووتاو و سوواو مۆرەی و درۆزن و الت وەک  دەزگایەوه ئەو وتەبێژی

 
 نێوان انیگرژییەک و ناکۆکیی ئەحمەدینەژاددا مەحموودی سەرۆککۆماریی دووهەمی دەورەی کۆتاییەکانی لە هەرچەند
 دا نیشانی و دەرکەوت بەسەردەسەاڵتدا زاڵ باڵی و خامنەیی تەنانەت و الریجانی برایانی و داد دەزگای و ناوبراو

 بەاڵم نیەیە، پێوەنەدەکانی و دەسەت و نیەزام ڕێەبەری گەوێرایەڵی زۆریەش و سەەرەڕۆیە و «هاروها » ئەحمەدینەژاد
 و قورسایی هەموو دا٨٨ ساڵی هەڵبژاردنەکانی لە خامنەیی کە سەرۆککۆمارێک دەکرد ئەوەیان پێشبینیی کەس کەم
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 چەنەد تەڵەکەی و فێەڵ بە تەنەانەت هەڵبەژاردنەوەی، دووبەارە بەۆ نەا گرەوی لە نیزام ڕێبەری وەک خۆی ئیعتباری
 سەەەەەرکوتی هەروەهەەەەا و هەڵبژاردنەەەەدا ئاکامەکەەەەانی لە نەەەەاوبراو قەەەەازانجی بە دەنگەکەەەەان ڕێەەەەژەی لە میلیەەەەۆنی

 سەڵەمینەوە بەبەێ و بێتەوە دادوەریدا دەزگای و دەسەاڵت بەگژ بەڕاشکاوی ئاوا خەڵکی، کۆمەاڵنی نینارەزایەتییەکا
 ئەمەەدواییەی قسەەەکانی لەڕاسەەتیدا. بکەەا دەزگەەایە ئەو سەەەربەخۆنەبوونی و دیکتەەاتۆڕی لە بەەاس ئاکامەکەەانی، لە

 بەتەواوی ئیسەەەالمی ۆمەەەاریک کاربەدەسەەەتانی بڵێەەەی  دەکەەەرێ کە بەەەوو ڕاشەەەکاوانە و زە  ئەوەنەەەدە نەژاد ئەحەەەمەدی
 سەەەرۆککۆماری گەورەی خەیەەانەتی باسەەی کاردانەوەیەەدا لەیەکەم الریجەەانی سەەادقی دەبینەەی  هەربۆیەشەەە. پەشەەۆکاند

 و بوختەانچی و بێچەاوەڕوو  و داوە نیەزام لە پشەتەوەڕا لە خەنەجەری کەسەێکە نەاوبراو دەڵێ و دەکا ڕێژیم پێشووی
 .درۆزنە

 
 کۆماری  سەرۆک ئەحمەدینەژاد، و قەزایی دەزگای نێوان شەڕەقسەی و دەبا زۆر ئاوی هەویرە ئەو کوردگوتەنی دیارە

 خەامنەیی و ئیسەالمی کۆمەاری بۆ زۆری تێچووی و لێکەوتە دەکرێ چاوەڕوان و دەبێ گەرمتر هەتادێ رێژیم پێشووی
 لەو ئیسەەەالمی اریکۆمەەە ڕێەەەبەری خەەەامنەیی، کە ئەوەیە سرنجراکێشەەەە زۆر لەوبەیەەەنەدا ئەوەی  بەاڵم. بەدواوەدابەەەێ

 بەۆ ئەوەیە لەوان یەک کە دەخەوڵیێنێ پرسەیار زۆر ئەوە. بریەوە لەخەۆی متەقەی و هەڵبەژاردووە بێدەنگیی ماوەیەدا
 پاشانیشەدا لە و سەەرۆککۆماریی لەسەەردەمی بگەرە ئێستا، هەر نە کە کەسێک بەرانبەر دەنوێنێ نەرمی وا خامنەیی

 و «موسەتەکبێر» کەسەێکی وەک خەامنەیی ناڕاسەتەوخۆ بەشەێوەی و نناوهێنەا بەێ بە تەنەانەت و نواندوە سەربزێوی
 ڕاگەیێنەەدرا پێەەی خەەامنەییەوە الیەن لە ئەوەی لەپەەاش ئەحمەدیەەنەژاد. خنەکەەانی ڕه تەوژمەەی بەر خسەەتە «پاشەەا»

 بەپەەێچەوانەی پاشەەان هەرچەنەەد نەکاەەەە بەشەەداری دا سەەەرۆککۆماری دەورەی دوازدەهمەەی  هەڵبژاردنەکەەانی لە واباشەەە
 دووی لە و ئەهەەەواز شەەەاری لە ەەەەە ڕاگەیاند خەەەۆی کاندیەەەداتۆڕیی نەەەارەزایەتی نیشەەەاندانی وەک خەەەامنەیی یفەرمەەەان

 مرۆڤەی نەفەامتری  نافەامێ، مەیللەت وایە پێەی هەرکەس «گەوتی نەترسیی و چاوقایم بە زۆر ئەوساڵدا خاکەلێوەی
 «دیهاتوە؟وە هێندێکاندا نێو لە پاشیەتییەکە چ و ئیستکبارێکە چ ئەوە…زەوییە گۆی سەر
 

 سەەرۆککۆماری هەتەا خوپێگەیانەدنی پلەکەانی هەمەوو و ئیسەالمییە کۆمەاری نیزامی «خەلەفی» کوڕی ئەحمەدینەژاد
 و کەەردوویە ئیسەەالمیدا کۆمەەاری دادی دەزگەەای و خەەامنەیی لەئاسەەت سەەەربزێوییانەی ئەوە سەەەرەڕای ئێسەەتاش و بڕیەەوە
 ئەوانە بەاڵم. نەرێ داده ڕێەژیم کانی کییه ره سەه مەۆرە لە ێکیەک بە و بەرژەوەندییەکانە گشتی کۆڕی ئەندامی دەیکا،
 کوڕە» ئەو داوییانەی ئەو هەڵوێستانەی و قسە ئەو بەهۆی ڕێژیمە ئەو دادی دەزگای و خامنەیی ئەوەی هۆی نابنە

 بەۆ داوە نیشەانی ئیسەالمی کۆمەاری دا ئێسەتا لە و ڕابردوو لە لەالیەک چونکە. نەکەن لێ لێپێجینەوەی «ڕەسەنەیان
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 ، هەیبەێ و هەیبەووبێ نیزامەدا لە کە پەایەیەکی و پەلە هەر بە کەسەێک نییە،هەی  قەبەووڵ جێی نیزام تەواوەتیی
 زۆر دیەکەش لەالیەکەی. دابێ پلەکەانیش بەرزتەری  لە کەسەە ئەو بەا جا ببەزێنی، ئیسالمی کۆماری سوورەکانی هێڵە
 کەراوە، گۆشەەگیر ئێسەتا کە ڕێەژیمە ئەو ازییچاکسەازیخو و پێشەووتر سەەرۆککۆماری خەاتەمی وەک پلەبەرزی کەسی

 کۆمەاری دەسەەاڵتی و دادوەری دەزگەای و بکا هاوار و بکاتەوە زار ئەحمەدینەژاد وەک نەکردوە ئەوەی زاتی هیچکات
 .لەوچەشنە ڕخنەی بەر بخاتە خویدا ەتیی تەواوه لە ئیسالمی

 
 کۆمەەاری پەەاوانخوازی بەەاڵی و خەەامنەیی تیوانییپشەە کە خۆیەەدا کۆماری سەەەرۆک دەورە دوو لە ئەحمەدیەەنەژاد بێگومەەان
 سیسەەەتی و سیاسەەییەکان ئەەازادییە و فەرهەنگەەی و کەەۆمەاڵیەتی و ئەەابووری بەەوارە هەمەەوو لە بەەوو لەگەڵەەدا ئیسەەالمی
 ئەو هەتەەا ڕەنەەگە نەرێنییەکەەانی کەەاریگەرییە و کەەاردانەوە کە بەجێهێشەەت لەخەەۆی ڕەشەەی کارنەەامەیەکی …و دەرەوە
 سەرۆککۆمارییدا لەسەردەمی ناوبراو کە نییە شاراوە لەکەس جگەلەوەش بمێنێ، هەر بێ، دا دەسەاڵت لەسەر ڕێژیمە
 سەاڵی لە سەەرۆککۆماری هەڵبژاردنەکانی دوای لە بەتایبەت و ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی سەرکوتی لە هەبووە دەستی

 کۆمەاری گرتووخانەکەانی لە جینایەتانەی ئەو و خەڵک سەرکوتی لە بووە سەرەکیی بەرپرسی سەرۆککۆمار وەک ٨٨
 سەەاڵە چەەل نیەەزیکەی کە نیەەزامێکە لە بەشەەێک ئەحمەدیەەنەژاد. کەەراوە «کەهریەەزەک» گرتووخەەانەی وەک ئیسەەالمی،
 و شەەڕ ئەو سەەرەڕای ئێسەتاش و کەردووە خزمەتی سەرۆککۆمار پاشان و پاسدار وەک ئەو و بەدەستەوەیە دەسەاڵتی
 حەاڵەش بەو نیەزامەیە، ئەو پەارێزەری هەر هەیەتەی، ەسەەاڵتد دیەکەی بەشەکانی و داد دەزگای لەگەڵ گرژییانەی

 لەێ هەر تەۆڵەی و نەابێ خەۆش ئەحمەدیەنەژاد لە دەسەەاڵت ی«کاسەت» و ئیسەالمی کۆماری نیزامی نییە لەوەدا شک
 ئاگەەاداری بەڕوونەەی نەژاد ئەحەەمەدی کە دەزانەە  بەەاش هەمەەووالیەک چەەونکە کەمتەەر  تێچەەوویەکی بە بەاڵم دەکەەاتەوە،

 بونیەاتە و بەنکە و پاسەداران سەپای و ڕێەبەری بەیتەی و داد دەزگای لەسەر تەواوی بەڵگەی و ییەکانەنەهێن هەموو
 پاراسەتنی بەۆ چەۆن و بوون گەندەڵی نوقمی ڕادەیەک چ تا کە هەیە خامنەیی سەربە نادەوڵەتییەکانی و دەوڵەتی

 تێک جینایەەه هەەی   لەەه سەەتیان ده ئیسەەالمی کۆمەەاری  دەسەەەاڵتی ئەەاڵیەی نێەەو سەەەرووی کەسەەایەتییەکانی دەسەەەاڵتیان
 «زەمەان ئیمەامی هاتنی بەڵێنیدەری«بە کە ئیسالمی کۆماری «کورەتاقانەکەی» لەالیەک بۆیەش هەر.  پاراستوه نه
 … پارلەمان و دەوڵەت و داد دەزگای سەر هەڵدەکوتێتە بێباکانە ئاوا دەناسرا، «ئیسالمی کۆماری موعجیزەی» و
 ئەو بەلەبەرچەەەاوگرتنی داد دەزگەەەای و الریجەەەانی سەەەاد  دیەەەکەش لەالیەکەەەی و کەەەادە الیەنگرانەەەی لە وانەەەی بەڕه و

 هەڵەئامێز و بەپەلە کردەوەیەکی هەرچەشنە دەزان  گرتوون، داوێنی ی گەندەڵییانه و کردوویانە کە جینایەتانەی
 بەەدا، لەقەەاو ئێسەەتا لە زیەەاتر کەەردەوانە لەو ئەوان دەسەەتهەبوونی بە پێوەندیەەدار ڕاسەەتییەکانی هەر نەک دەتەەوانێ
 دەکەرێ چەاوەڕوان بەوحەاڵەش. دەبەێ تەواو هەموویەان بەزیانی و دەگرێتەوە بنەماڵەکەشی و خامنەیی پێی بەڵکوو
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 ئەو لەئاسەت نەاکرێ هەم چەونکە بەدەنەوە، ئەحمەدیەنەژاد بەرپرچەی بەشەێوەیەک خەامنەیی و دەسەەاڵت ی«کاست»
 ڕێنەوێنی بە تەنەانەت و خەۆی بەخۆشەیی نەاوبراو زانە دە و بە  بێدەن  ئەحمەدینەژاددا دژبەرانەی بۆچوونە و قسە

 لەداهەاتوودا هەنگەامەیە و شەەڕ ئەو درێژەکێشەانی هەم و ناهێنێ لەهەڵوێستەکانی و هاورێیانی لە واز خامنەییش
 ئیعتباریەەان بەێ و پرسەیار ژێەر دەبەاتە زیەاتر لەوە ڕێەژیمەکەی و خەامنەیی هەیەمەنەی دەرەوەدا و نێوخەۆ ئاسەت لە

 پێشەبینی دەکرێ حاڵەتدا باشتری  لە ئیسالمی کۆماری کەی«تاقانە» کێشەی لە بوون ڕزگار بۆ یەشهەربۆ دەکا 
 کەمتەر تێچووی و دەسبەسەرکران هاوسەرەکەی و مووسەوی و کەڕووبی چۆن وەک ماڵەوە، لە بکرێ دەسبەسەرکردنی

 و سەەرەڕۆ و گەنەدەڵ نیەزامە ئەو ڕەشەەکانی الپەڕە هەڵەدانەوەی و کردنیەان دادگایی لە ئیسالمی کۆماری بۆ هەبوو
 .دیکتاتۆڕییە

 
 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧١٥ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٧ دێسەمبەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
  
 

 
 دا پەرەسەندنی نارەزایەتییەکان لە ئێران

  
 لە نیەیە ڕۆژ و دایە پەرەسەەندن لە ئیسالمی یکۆمار ژێردەسەاڵتی ئێرانی لە ناڕەزایەتیی دەربڕینی و خۆپیشاندان

 هەمەوو لە ناڕەزایەتییەانە و خۆپێشەاندان ئەو. نەچەێ بەڕێەوە نەاڕەزایەتی کۆبەوونەوەی ئێەران شارەکانی لە یەکێک
 بەەۆ دەسەەپێکێک وەک دەکەەرێ و گرتەەۆتەوە کارخانەکەەانی و کەەارگە هەتەەا بگەەرە ڕا زانکۆکەەانەوە لە شەەارەکان، و شەەوێ 

 لە وزاڵەهەەاتوو خەڵکەەی لەالیەک کە بەتەەایبەت بکەەرێ  سەەەیر بوارەکانەەدا هەمەەوو لە ەزایەتینەەاڕ جەەوواڵنەوەیەکی
 نالەبەارە ودۆخە ئە نایانەوێ چیتر ئابووری، داتەپینی و هەژاری و هەمەالیەنە گەندەڵی و زەبروزەن  و سەرکوت

 و ئەمنییەتەی کەشەی نیپەرەسەەند سەەرەڕای دەسەەاڵتیش، دیەکەش لەالیەکی و بێ بەردەوام لێهەڵگرتون بڕستی کە
 پێشەەەوو وەک نەەەاتوانێ نوانەەەدن، تونەەەدی و کەەەۆمەڵ جۆراوجۆرەکەەەانی بەەەوارە چاالکەەەانی لە بەنەەەدیخانەکان ئەەەاخنینی

 .سووربکاتەوە خەڵکی کۆمەاڵنی لە چاو و بکات سەرکوت ناڕەزایەتییەکان
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 هەر نەک تەنەانەت کە وەسەەندو پەرەی وەهەا ڕێەژیم باڵەکەانی نێوان ناکۆکیی ماوەیەدا لەو دەبینی  لەوەش، جگە
 حەوکمێکی“ بە ڕابەردوو سەااڵنی وەک و بکەات لەێ بێەدەنگی نەاتوانێ گەنەدەڵە نیەزامە ئەو ڕێبەری وەک خامنەییش،
 کاربەدەسەتانی و مەجلەیس نەوێنەرانی لە هێنەدێک پەالمەاری کەوتۆتەبەر بەڵکوو بکات، پووشبەسەری ”حکوومەتیی

 کەسەە بەتەایبەت خۆیانەدا، تەواویەتەی لە ڕێەژیم دەمڕاسەتەکانی  دەبینەی بەۆیەش هەر. دەسەاڵت پێشووی و ئێستا
 کۆمەاری  ڕووخەانیی و ڕاماڵی  و جەماوەری سەرهەڵدانی مەترسیی لە باس ڕێژیم دەسڕۆیشتووی باڵی ناسراوەکانی

 ملە تەاوانی زۆر و خزمخزمێ  و بەرتیلخۆری و گەندەڵی بە دیکە ئەوەی خۆیەوە لەالی الیەو هەر و دەکەن ئیسالمی
 مەترسەەیی تێگەیشەەتوون لەوە بەەاش ئیسەەالمی کۆمەەاری دەسەەەاڵتدارانی زۆربەی و خەەامنەیی. دەکەەات تۆمەتبەەار چەشەەنە
 ڕۆڵیەی نەاوچەدا لە ئیسالمی کۆماری کە قەیرانانەش ئەو و نییە دەرەکیی هێرشی ڕێژیمەکەیان و سەریان بۆ گەورە

 بەەۆ ڕووخێەەنەر مەترسەەیی هەەۆی نەەابنە ایەنەەداکورتخ لە لەالیەک پەرەسەەەندنیان، و پێکهێنەەان لە هەیە سەەەرەکیی
 و نەاوچە لە خویەان شوێنپێی هەم و قازانجیانە بە قەیرانانە و دەستێوەردان ئەو دیکەش لەالیەکی و ڕێژیمەکەیان

 مەترسەەیی. دەبەن بەالڕێەەدا  پەەێ خەڵکەەی بیەەروڕای و هەیە نێوخەەۆیی مەسەەرەفی هەم و دەکەن پتەوتەەر واڵتەەانە لەو
 لەالیەکەەی و نێوخەەۆدا لە نیەەزامەیە ئەو داڕزینەەی و گەنەەدەڵبوون لەالیەک ئیسەەالمی کۆمەەاری مەەانەوەی سەەەر بەەۆ گەورە

 نیەەەزامە ئەو تۆمەەەاری دەتەەەوان  کە ئێەەەرانە خەڵکەەەی هەراوی و وەزاڵەهەەەاتوو و زەحمەتکەەەێش کەەەۆمەاڵنی دیەەەکەش
 .بهاوێ  مێژوویان زبڵدانی لە و دایانگرن دەسەاڵتەوە لەعەڕشی و تێکەوەپێچ 

 
 کۆمەاری سەەرکوتکەرەکانی هێەزە بەۆ کۆنتڕۆڵکردنی و کردووە پەرەسەندن لە ڕووی اڕەزایەتییەکانن باسکرا هەروەک
 لەوانەی کەس دەیەەان تەەاران شەەاری لە ڕابەەردوودا ڕۆژی چەنەەد مەەاوەی لە پێوەنەەدییەدا لەو. ئاسەەتەمە زۆر ئیسەەالمی
 ،”ئێرانیەەان ئەلبەەورزی“ انیدامەزراوەکەە وەک، مەەاڵی دامەزراوەی و بەەنکە چەنەەد لە سەەەرمایەکانیان و پەەووڵ پێشەەتر

 مایەپووچبوونەوەی پاش و دانابوو سودلێوەرگرت  بۆ و ئەمانەت بە ”سامینەلحوجە “ و ”تووس ئەفزەل“ کاسپیەن،“
 وێەەڕای و بەڕێەەوەبرد نارەزایەتیەەان خۆپیشەاندانی تێەەداچوو، ئەسەەپێردراوەکانیان سەەەرمایە و پەووڵ دامەزراوانە، ئەو
 .دەدا  ڕووحانی حەسەنی و دەوڵەت دژی بە دروشمیان جۆراوجۆر، راوەینووس و پالکارد کردنەوەی بەرز

 
 بەوون دروشەمانە لەو ”دزانە واڵتەی ئێەران“ و ”ڕووحەانی بەۆ مەرگ“ ،”خەجاڵەت خەجاڵەت، بەڕێوەبەری، دەزگای“

 رەخۆپێشەەەاندە لەالیەن ڕێەەەژیم ئیەەەدارییەکانی دامەزراوە و ناوەنەەەد لەبەردەم ڕابەەەردوەوە یەکشەەەەممەی ڕۆژی لە کە
 .دەوترانەوە مایەپووچبووەکانەوە
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 دیسەان دروشمانەیان ئەو خەڵکی، و چوو بەڕێوە تاران دادستانی بینای بەرانبەر لە خۆپێشاندان سێشەممەش ڕۆژی
 گەڕانەەدنەوەی بەڵێنەەی مەجلەەیس نەەوێنەرانی و دەوڵەت کاربەدەسەەتانی جەەار چەنەەد ئێسەەتا هەتەەا. دەکەەردەوە دووپەەات
 سەرمایەکانی خاوندارێتیی کەس ئێستا تا بەڵێنییانە و وادە ئەو سەرەڕای بەاڵم وە،دا خەڵکیان پووڵی و سەرمایە

 ئەو مەەایەپووچبوونی ڕاگەیانەەدنی لەپەەاش و سەەاڵەوە ئەم بەەانەمەڕی لە کە حالێکەەدایە لە ئەوە. نەکەەردۆتەوە خەەۆی
 هەر ڕێژیمیشەەدا لیسەەیمەج لەبەرانەەبەر تەنەەانەت و دامەزراوانە ئەو بینەەای لەبەردەم گردبوونەوەکەەان دامەزراوانە،

 .بووە بەردەوام
 

 مانگرت  وەک ئێراندا سەرانسەری لە کارخانەکان و کارگە لە ناڕەزایەتی کۆبوونەوەی و مانگرت  دەیان جگەلەوەش
 لەو خوزسەتان پارێزگەای لە ”هەفتەتەپە“ شەاری ”نەیشەکەریی“ کارخانەی کرێکارانی ئیعترازییەکانی گردبوونەوە و

 جوواڵنەوەی دەدا نیشان ئەوە. دەکەن خۆیان ڕابردووی مانگی چەند حەقدەستی داوای کرێکاران و وەرێخراوە ماوەیەدا
 یەکیەتیەەیە و سەەەندیکا لەالیەن کە گوزەرانییەەان و ژیەەان و کەەار  لەئاسەەت چەوسەەاوەکان نەەاڕەزایەتی و کرێکەەاران

 تووشی ئابورییەوە لەباری کە هۆیەوە بەو ڕێژیم و دان پەرەسەندن لەحاڵی دەکرێ ، سەرپەرشتی کرێکارییەکانەوە
 .تێپەڕێ بەسەریاندا ناتوانێ بۆتەوە، کەڵەکەبوو و چارەسەرنەکراو گرفتی و قەیران گەلێک

 
 نەیتوانیەەوە ئەمنیەتییەکەەان هێەەزە گوشەەاری و سەەەرکوت و بەەووە بەردەوام هەر ناڕەزایەتییەەانە ئەو کوردسەەتانیش لە

 و نییە پێگەیەکی و جێگە هی  کوردستاندا خەڵکی کۆمەاڵنی لەنێو دەزانێ باش ڕێژیمە ئەو و بەچۆکدابێنێ خەڵک
 سەەەرکوتکەرەکانی هێەەزە هەمەەوو و وەخەەۆدەکەون کوردسەەتان ڕۆژهەاڵتەەی خەڵکەەی ڕووداوێکەەدا، چەشەەنە هەر لەئەگەری

 .ڕادەماڵ  رێژیم
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 افی مرۆڤ و پرسی مافی مرۆڤ لە ئێرانداڕۆژی جیهانیی م
 
 دیەاری تەایبەت مەبەسەتی بۆ و جۆراوجۆر بەبۆنەی مێژوویی ڕۆژی زۆر نەتەوەیەکگرتوەکاندا ڕێکخراوی ڕۆژژمێری لە

 و کەەۆمەاڵیەتی سرووشەەتی، دیەەاردەیەکی لە دوورکەوتەەنەوە و ڕێزگەەرت  یەەان پشەەتیوانی هێمەەای بەەوونەتە و کەەراون
 .مرۆڤایەتییەوە

 
 یەکگرتوەکەان نەتەوە ڕێکخەراوی لە ئەندام واڵتی ٤٨ لەالیەن کە مێژووییانەیە ڕۆژە لەو مرۆڤ مافی هانیجی ڕۆژی

 جیهەان واڵتەانی هەرەزۆری زۆربەی پاشەان و کراوە ئیمزا ١٣٢٧ سەرماوەزی ١٩ بە بەرانبەر ١٩٤٨ دێسامبری ی١١ لە
 مرۆڤیەان مەافی ڕادەیەک چ تا و بوون گەکانیبەندوبر پابەندی چەندە ئەوەی سەرەڕای مرۆییەیان، ڕێککەوتنە ئەو

 .کراوە مۆر پاراستووە
 

 گەاڵڵەیەەان ئەو جەەار یەکەم بەەۆ ڕۆژەدا لەو کە بەەوو واڵتە کەەۆمەڵە ئەو لەگەڵ ئێەەران ئەوکەەاتی پاشەەایەتیی ڕێژیمەەی
 و نەدەپاراسەت مرۆڤەی مەافی هەر نەک پاشەایەتی سەەرکوتکەری و سەەرەڕۆ ڕێژیمەی کە لەحاڵێکدابوو ئەوە. مورکرد
 میللەی حکەومەتی نەتەوایەتییەکەانی جەوواڵنەوە خوێنەاوی سەەرکوتی لە سەاڵ سەێ تەنیەا بەڵکوو ندەگرت، لێ ڕێزی

 لە و کەەەوژران کەەەورد و تەەەورک چاالکانەەەانی لە کەس بەهەزاران و تێەەەدەپەڕی کوردسەەەتان کۆمەەەاری و ئازەربایجەەەان
 کەەوردان پێشەەەوای لەسەەێدارەدرانی یەئینسەەانی دژیەەی کەەردەوە ئەو چڵەپەەۆپەی کە لەسەەێدارەدران و کەەران بەنەەدیخانە

 .بوو هاوڕێیانی و محەممەد قازی پێشەوا
 

 لە سیاسەەەەی زینەەەەدانیی هەزاران بە پهەەەەلەوی بنەمەەەەاڵەی دەسەەەەەاڵتداری سەەەەەدە نیەەەەو لە زیەەەەاتر لە لەوەش جەەەەگە
 لەگەڵ پێوەنەەدی لە بەتەەایبەت مەەرۆڤ مەەافی شەەێوەکان لە شەەێوەیەک هەمەەوو بە و کەەران ئەشەەکەنجە بەندیخانەکانەەدا

 نەتەوەی لەگەڵ پێوەنەدی لە. دەکەرا پێشەێل ئێرانەدا لە توتالیتێرەکەان سیسەتیمە هەموو وەک سیاسییەکان کەچاال
 دێمەەوکراتی حیزبەەی نەهێنەەی تەشەەکیالتی ئاشەەکرابوونی لەپەەاش کە بکەیەە  کەسەەانێک بە ئامەەاژە دەتەەوانی  کەەورددا

 ڕاپێچەی و گیەران حیەزبەدا لەو بەوون ئەنەدام تەاوانی بە کوردسەتان گونەدەکانی و شار لە ١٣٣٨ ساڵی لە کوردستان
 لە و گیەران ٤٧ و ٤٦ سەاڵەکانی لە  حیەزب  ئەنەدامانی و پێشەمەرگە لە کەس دەیەان هەروەهەا کەران، زیندانەکان
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 لە مەرۆڤ مافی لەژێرپێنانی و سەرکوت سیاسیەتی لە کەم زۆر نموونەیەکی ئەوانە. دران ئەشکەنجە بەندیخانەکان
 سیاسەەەتی و مەەرۆڤ مەەافی پێشەەێلکردنی ڕێەەژەی نەەاکرێ نیەەیە لەوەدا گومەەان حەەاڵەشبەو بەەوون  پاشەەایەتی سەەەردەمی
 وەک ڕابەردوو دەیەی چەوار ماوی لە مرۆڤ مافی لەژێرپێنانی لەگەڵ پاشایەتی سەردەمی لە  زەبروزەن  و سەرکوت

 بەواری ەل و ژنەان ئەازادیی بەاری لە بەتەایبەت پێشەوو، ڕێژیمەی سەردەمی یاساکانی هەم چونکە. بکەی  سەیر یەک
 خە بایەه و نەکراوە  پێشێل بوارەکاندا هەمو لە مرۆڤ مافی ڕێژەیە بەو هەم و بوو زۆرتر کەسییەکان تاکە ئازادییە

 .نەکراوە پێ بێڕێزیان مرۆییەکان
 

 لە مەرۆڤ مەافی درندانەی و زە  پێشێلکردنی بە سەبارەت جار سەدان بە خۆی ڕەشی تەمەنی ماوەی لە ڕێژیمە ئەو
 مەرۆڤ مەافی لە داکۆکیکار ڕێکخراوەکانی سەرجەم و یەکگرتوەکان نەتەوە ڕێکخراویی مرۆڤی مافی ۆنیکۆمیسی الیەن

 پێشەێلکردنی لە بە  ڕێگەر نەیەانتوانیوە محکوومکردنەانە ئەو بەوحەاڵەش دراوە، لەقەاو کردەوەکانی و کراوە محکووم
 و گشەتییەکان شەوێنە لە ێدارەدانلەسە ئیسەالمی کۆمەاری یاسەاکانی پێەی بە و سیسەتماتیک سەەرکوتی و مەرۆڤ مەافی
 پێەەی بە «ئیسەەالمی قەساسەەی» دەڵەەێ  پێەەی ئەوەی گشەەتی بە و کەەوێرکردن و دەسەەت پەڕانەەدنی و کەەردن ردباران بەەه

 یەکگرتوەکەان نەتەوە ڕێکخەراوی مرۆڤی مافی ڕاپۆرتنێری ماوەیەدا هەرلەو. بەردەوامە هەروا ڕێژیمە ئەو یاساکانی
 و کەردەوە بەاڵو بوارەکانەدا لەهەموو ڕێژیمە ئەو پێشێلکارییەکانی لە وتەسەلیتێر ڕاپۆرتێکی «جەهانگیر عاسمە»
 بەرتەسەەک کۆمەاڵیەتییەکەەان ئەەازادییە تەنەەانەت ئازادییەکەەان، چەەۆن ئیسەەالمی کۆمەەاری کە سەەەلماندی بەڵەەگە بە

 .دەکا بێبەش سروشتییەکانیان مافە لە جیاوازەوە ئایینزای و بەدی  ئێران نەتەوەکانی و دەکاتەوە
 
 ڕێەژیم پاسەدارانی سەپای مەاوەیە ئەو هەر کە لەحالێکدایە مرۆڤ مافی پێشێلکردنی سیستماتیکی و وام رده به وتی ڕه

 تەاران لە کۆمەاڵیەتییەکان دزێوە دیاردە لەگەڵ بەربەرەکانی بەناو بۆ خۆی گەشتەکانی کە ڕایگەیاندوە بەڕاشکاوی
 لە و تەاران لە ئەمنیەتەی کەشەی زیەادکردنی نیەیە ەوەدال شەک.  دەکەاتەوە پەێ دەسەت شارەگەورەکاندا لە پاشان و

 کۆمەاڵیەتییەکەەان دزێەەوە دیەەاردە لەگەڵ بەربەرەکەانی بەنەەاو بە تەنیەەا پاسەدارانەوە سەەپای لەالیەن گەورەکەەان شەارە
 و دەسەەاڵت زیەاتری هەرچەی گرتنی بەدەستەوە بۆ ڕێژیم باڵەکانی نێوان کێبەرکێی بۆ دەگەڕێتەوە لەالیەک و نییە
 و سەەەەرهەڵدان ئەگەری ترسەەەی لە شەەەارەگەورەکان لە ئەمنییەتەەەیە کەشەەەی کردنەەەی تونەەەدوتۆڵ دیەەەکەش ەکەەەیلەالی

 و کەس ئەو و دەسەەەەەاڵت باڵەکەەەەانی مەەەەاوەیەدا لەو کە بەتەەەەایبەت. جەماوەرییەکەەەەان نەەەەاڕەزایەتییە پەرەسەەەەەندنی
 ی نەەده پەروه ەوەیهەڵەەدان خەریکەەی بەتونەەدی دوورخەەراونەتەوە لەدەسەەەاڵت نەژاد ئەحمەەدی تەەاقمی وەک الیەنەەانەی

  گەندەڵی نوقمی چەندە «موقەدەسە نیزامە» بەناو ئەو کە تێگەیشتوون باش خەڵکیش و یەکتری  گەندەڵییەکانی
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 .گالوە تێوەی چۆن و بووە
 

 تەنیەا و ناکەا پێشەێل خەۆی واڵتەکەی لە مەرۆڤ مەافی تەنیەا کە ڕێژیمەانەیە لەو دەگەمەن ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی
 واڵتە لە ڕێەەەەژیمە ئەو بەڵکەەەەوو نابەەەەا، بەڕێەەەەوە ئێەەەەران گەالنەەەەی بە دەرحە  زەبروزەنەەەە  و کوشەەەەتوبڕ سیاسەەەەەتی

 ئیسەەالمیی کۆمەەاری. واڵتەەانە ئەو خەڵکەەی سەەەرکوتی و کوشەەتوبڕ لە هەیە بەەااڵی دەسەەتی ناوچەشەەدا شەەەڕلێدراوەکانی
 هەزار دەیەان یبەوون و تەراتێەنە خەریکەی یەمەنەدا و عێرا  و سووریە والتانی لە دەچێ ساڵ چەند بۆ ئەوە ئێران

 زار هەه دان سەه برینەداربونی کوژرانی هۆی بوونەتە کە ئاژاوانەدا و شەڕ لەو چاالکانە بەشداریی و بەسیج و پاسدار
 یەکێەک ئیسالمیش کۆماری بێگومان و ڕەشەکوژی خانەی  دەچنه کە کاروکردەوانەن لەو واڵتانە، ئەو لەخەڵکی کەس

 .جینایەتانەیە ئەو تاوانبارانی لە
 

 بە تەنەەانەت و کردەوەکەەانی و سیاسەەەت بە خەەۆی تی دەسەەەاڵتداره سەەاڵ چەەل بە نیزیەەک مەەاوەی لە ئیسەەالمی اریکۆمەە
 کۆمەاڵنی ئازادییەکی و ماف هەموو سەرکوتکەری و تۆتالیتێر ڕێژیمێکی داوە نیشانی یاساکانیشی، لەبەرچاوگرتنی

 لە ئەەاڵوگۆڕ نەەاتوانیوە مەەرۆڤ مەەافی ارییداکۆکیکەە ڕێکخراوەکەەانی لەالیەن محکەەومکرانی چەەۆن وەک و ئێەەرانە خەڵکەەی
 کەاریگەری لەقاودانەانە، و کەردن مەحکوم چەشنە ئەو بی  چاوەڕوان نابێ لەداهاتووشدا پێکبێنێ، هەڵسووکەوتیدا

 زەبروزەنە  و سەەرکوت سیاسەەتی بنبڕکردنەی و مەرۆڤ مەافی پاراسەتنی بەۆ هەربەۆیەش. بکەا ڕێژیمەدا لەو بنەڕەتی
 و جیهەان دەسڕۆیشەتووی واڵتەانی گوشەاری وێڕای دەبێتەوە، زەقتر و بەرباڵوتر دێ هەتا کە ڕێژیمەوە ئەو لەالیەن

 و شەەقامەکان سەەر بێەنە ئێەران خەڵکەی کەۆمەاڵنی دەبەێ ڕێژیمە، ئەو سەر بۆ مرۆڤ مافی پارێزەری ڕێکخراوەکانی
 بەها و ئازادی درندانەیە بەوشێوە و لەوە زیاتر و بگرێ ئازادییەکانیان و لەماف ڕێز بکەن ناچار ئیسالمی کۆماری

 .نەکا پێشێل مرۆڤ، مافی جارنامەی مورکرانی لە ساڵ ٦٩ پاش سەردەم مرۆییەکانی
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧١٦ ژمارەی لە)
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 ٥١٠٨بابەتەکانی ساڵی 
 

 

 
 

 ی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانبەردەوامیی خرۆشان
 

 و گوزەرانیەان و ژیان خراپی بارودۆخی   له تیدەربڕی  ناڕەزایه بۆ ئێران هاتووی وەزاڵە خەڵکی کۆمەاڵنی سەرەنجام
 سەرشەقامەکان ڕژانە خوڵیاوە، بارێکەوە هەموو لە ئیسالمییەوە کۆماری سیاسەتەکانی بەهوی ەنالەبارەی دۆ  ئەو
 کۆماری ی«ڕەحمەت» سێبەری لەژێر نی  ئامادە چیدی  که ڕاگەیاند ڕێژیمەیان ئەو رانیدەسەاڵتدا بە بەڕاشکاوی و

 .بژی  ئیسالمیدا
 

 ئێەەران خەڵکەەی هەراوی کەەۆمەاڵنی ئێرانەەدا، بچەەووکی و گەورە شەەارۆچکەی و شەەار دەیەەان و تەەاران لە لەومەەاوەیەدا
 ئەوەی دا نیشەەانیان و دەربەەڕی ێەەژیمەڕ ئەو دۆزەخەەی لە خۆیەەان نەەاڕەزایەتیی دەنگەەی و سەرشەەەقامەکان  هاتوونەتەەه

 هەربەردەوامە-  «شەۆڕش بەاروودۆخی» پێدەڵێ  ئێستادا سیاسیی لەئەەبیاتی کە  -دایە لەگۆڕێ ئێراندا لە ئێستا
 . وه وێته بکه لێ قووڵی گۆڕانکاریی دەتوانێ و
 

 بەردەوامبەوونی کە یشەتوونتێگە ڕاسەتییە لەو باش توێژەکانەوە و  چی  بەهەموو ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی لەڕاستیدا
 تەوێژە و  چەی  زیەاتری چارەڕەشەی و  هەژاری لەگەڵ هەاوتەریبە خویەدا، لەتەواوییەتەی ئیسەالمی کۆمەاری دەسەاڵتی

 سەەرکوتکەرەکانی دەزگەا زەبروزەنگەی و  ئازادییەکەان سەرکوتی ئێستای هەتا سیاسەتی درێژەکێشانی و چەوساوەکان
 جەگە کە ناوچەییەکان خوێناوییە قەیرانە نێو بۆ ئێران زیاتری هەرچی کردنیلکێش په و، واڵتدا نێوخۆی لە رێژیم

 و ڕێەژیمە بەو سەەر تێرۆڕیسەتییەکانی تەاقمە و دەسەتە بەهێزبەوونی و ئێران نەتەوەکانی داهاتی بەفیڕۆچوونی لە
 .نیە دیکەی ئاکامێکی هی  ئێران ئەمنییەتی و ئاسایش کەوتنی لەمەترسیی

 
  و کێشە چارەسەری لەگەڵ نێودەسەاڵت باڵەکانی لە هیچکام کە دەرکەوتووە بەڕوونی ڕاستییەش ئەو هەروەها
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 ڕابەەەردوو، چەەەواردەیەی بەڵێنییەکەەەانی و وادە سەەەەرەڕای و نەەەی  ئێرانەەەدا دامەەەاوی خەڵکەەەی کەڵەکەبووەکەەەانی گەەەرفتە
 قەیەرانە دنیخوڵیانە و گەنەدەڵی و هەژاری و چارەڕەشەی لە جەگە بێ، بەدەستەوە دەسەاڵتیان هەتا لەداهاتووشدا

 بەڕای کە لەحالێکەەدایە ئەوە. نەەابێ خەڵەەک کەەۆمەاڵنی و ئێەەران بەەۆ بەرهەمێکیەەان هەەی  دەرەکییەکەەان، و نێوخەەۆیی
 دووهەمەەی دەورەی کۆتەەایی هەتەەا نەوت فرۆشەەی لە تەنیەەا ئیسەەالمی کۆمەەاری داهەەاتی ڕێەەژیم ئابوورییەکەەانی کارناسەەە

 کاتێەەەک زەوەنەەەدە و زۆر داهەەەاتە ئەو. بەەەووە دۆاڵر دمیلیەەەار ٩٧٦ دا ١٣٩١ لەسەەەاڵی نەژاد ئەحەەەمەدی کۆماریی سەەەەر
 ڕێژیمی ڕووخانی هەتا نەوت دۆزینەوەی سەرەتای لە ئێران نەوتی داهاتی لەگەڵ کە دەردەکەوێ باشتر قەبارەکەی
 .بووە دۆاڵر میلیارد ١٤١ تەنیا کە بکەی  بەراورد پاشایەتی

 
 و نی ده مەەەەه ئەەەەازادییە و تاکەکەسەەەەی ەئەەەەازادییەب ئازادییەکانیەەەەان، دەیەەەەانەوێ ئێەەەەران وەزاڵەهەەەەاتووی کەەەەۆمەاڵنی

 دەکەەرێ، پێشەەێل بەهەمووشەەێوەکان و زەوتکەەراوە لێیەەان ڕێەەژیمە ئەو یاسەەاکانی ی سەەۆنگه  لەەه کە کۆمەاڵیەتیەکەەان،
 ئیەەەدێئۆلۆژیکە ڕێەەەژیمە هەمەەەوو وەک ئیسەەەالمی کۆمەەەاری کە گەیشەەەتوون ڕاسەەەتییە لەو ئەوان. بەەەکەنەوە دەسەەەتەبەری

 ری به سەته ده لەهەمەبەر سیاسەەتەکانی لە ئەرێنەی ئاڵوگۆڕی نییە ئامادە هەر نەک ابردووڕ و ئێستا تۆتالیتێرەکانی
   دژه کەردەوە و سیاسەەت لەسەەر سەووربووە مەاوەیەدا لەو چەۆن وەک هەر بەڵکوو بێنێ، پێک ئازادییەکانیاندا و  ماف

 ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی. نابێ شتربا نەبێ، خراپتر ئەگەر و دەڕوا ڕێچکەیەدا بەو هەر لەداهاتووشدا کانی، مرۆییه
 بەهەۆی سەەرمایەکانیان کەسەانەی ئەو و کارخانەکەان و لەکەارگە کرێکەاران ناڕەزایەتییەکەانی و خۆپێشەاندان پاش

 ئێسەتایە ناڕەزایەتییەکەانی هەوێنەی لەڕاستیدا کە - داوە لەدەست رێژیم ماڵییەکانی بنیاتە و بنکە مایەپوچبوونی
 هەربەۆیەش بەڕووخێن ، ڕێەژیمە ئەو دەبێ ئیسالمی کۆماری جەهەننەمی لە ڕزگاربوون بۆ کە ئەوباوەڕە هاتنەسەر -

 .رێژیم باڵەکانی نێوان جیاوازیی بەبێ ڕیژیمەیە، ئەو دەسەاڵتی و خامنەیی بەرەو دروشمەکان ئاراستەی دەبینی 
 

 پەرەسەەندنی و، یەتییەکەانناڕەزا سەەرکوتی بەۆ بەدەسەتەوەیە زۆری پیالنەی ئیسەالمی کۆماری نیە لەوەدا  شک دیارە
 کەەۆمەاڵنی لەالیەک کە بەتەەایبەت خەەۆی، مەوجەەودیەتی و  مەەان بەەۆ دەزانەەێ  وره گەەه بەهەڕەشەەەیەکی خۆپێشەەاندانەکان

 لە خۆیەان کەانی دزراوه  ه«دەنە » داوای ٨٨ سەاڵی ناڕەزایەتییەکانی وەک ئەمجارەیان ئێران گەالنی وەزاڵەهاتووی
 ب تەنیەا ناڕەزایەتییەانە ئەو هەم و ڕادیکەاڵترن دروشمەکان هەم دیکەش ەکیلەالی ناکەن، دەنگدان سندووقەکانی

 و دەبینەدرێ ڕۆژەدا چەنەد لەم ئەوەی ئەوەشەدا لەگەڵ. سەرانسەەرییە و نەبەسەتراوەتەوە شەارێکەوە چەند و ەتاران
 و الواز خاڵی  هل بەدەر جوواڵنەوەیە ئەو خەڵک، کۆمەاڵنی ڕاپەڕینی گشتگیربوونی سەرەڕای کە ئەوەیە دەرکەوتووە

 سەەر خستۆتە گوشار ئەوەندەی کە ڕێژیمێک بەدژی خۆڕسکە جەماوەری جووالنەوەیەکی لەڕاستیدا. نیە کەموکووڕیش
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 لەێ بڕسەتی کە پەڕووکێنە  تەاقەت ژیەانە لەو ڕزگەاربوون بەۆ ڕاپەریە  لە جەگە نەمەاوە چارەیەکیەان هی  کە خەڵکی
 نەیتوانیەەەوە لەدەرەوە و نێوخەەەۆ لە یەکگرتەەەوو ۆپۆزسەەەیۆنێکیئ ئێسەەەتا هەتەەەا لەالیەک بەداخەوە کەوابەەەوو بڕیەەەون 

 لە خەامنەیی قسەەکانی لە وەک دیەکەش لەالیەکەی بەدەسەتەوەبگرێ، ڕێبەرییەکەی و بکا کاناڵیزە ناڕەزایەتییەکان
 دەیڵێەەەەەنەوە، ڕێەەەەەژیمیش کاربەدەسەەەەەتانی بەەەەەاقی و دەرکەوت خۆپێشەەەەەاندانەکاندا لەبەرانەەەەەبەر هەڵوێسەەەەەتی یەکەم

 لە هەر هۆیەشەەەوە بەو و ئیسەەالمی کۆمەەاری دوژمنەەانی ئەسەەتۆی دەخەنە ڕاپەڕیەەنەی ئەو هۆکەەاری و بەرپرسەەیارێتی
 جگە. بکەن سەرکوتی بەتوندی درێژەکێشانی و ناڕەزایەتییەکان پەرەسەندنی لەئەگەری دەکەن خۆش ڕێگە ئێستاوە
 باشەەتری  گوزارییەکەەانخزمەت و ئیەەداری دامودەزگەەا سەەووتاندنی وەک نابەرپرسەەانە کردەوەیەکەەی هەرچەشەەنە لەوەش

 لە باس ئەوەی سەرەڕای دەوڵەتەکەی و ڕووحانی و ناڕەزایەتییەکان سەرکوتی و ناساندن ئاژاوەگێر بە بۆ بیانوویە
 لەوەهەا نەیانشەاردۆتەوە دەکەن، داخوازییەکان و  ویست و ناڕەزایەتییەکان دەربڕێنی بۆ یاسایی مەجالی پێکهێنانی
 .ەبێد توندیان دژکردەوەی حاڵەتێکدا

 
 ئێسەەتا هەتەەا دەڵەەێ  فەرمانەەدەکانی وەک کە پاسەەداران سەەپای خۆپێشەەاندنەکان، پەرەسەەەندنی ئەگەری لە دیەەارە

 دەکەرێ شەیمانە لەالیەک نەکەردوە جووڵەیەکیەان هەی  خەڵکیەدا کەۆمەاڵنی ناڕەزایەتییەکانی لەگەڵ لەبەربەرەکانی
 هەروەها و ڕووحانی حەسەنی دەوڵەتی بەرانبەرلە ڕواڵەتی بەرپرسیاربوونی لە خۆی هەم و بکا کوودەتایەک شێوە

 بەەۆ دیەەکە لەالیەکەەی و  بەدەسەەتەوەبگرێ ڕاسەەتەوخۆ ڕێەەژیم جەەڵەوی و بکەەا ڕزگەەار دەسەەەاڵت چاکسەەازیخوازانی بەنەەاو
 وەک هێزەکەانی لە کەڵەک نێوخۆییەکەان، سەەرکوتکەرە هێزە وێڕای ئێران، خەڵکی کۆمەاڵنی ناڕەزایەتیی سەرکوتی

 بەگەەژ و وەرگەەرێ پاکسەەتانی و ئەفغەەان شەەێعەکانی و شەەەعبی حەشەەدی تاقمەکەەانی و ەسەەتەد و لوبنەەان حیزبەەولالی
 بەەۆ خۆیەەدا تەواوییەتەەی لە گەلیەەیە دژی ڕێەەژیمە ئەو نەەیە لەوەدا شەەک. بکەەا ئێرانیانەەدا وەزاڵەهەەاتووی کەەۆمەاڵنی
 لەهەەی  ،بەەوونی و  مەەان بۆسەەەر دەرەکەەی و نێوخەەۆیی هەڕەشەەەیەکی هەرچەشەەنە سەەەرکوتی و  که دەسەەەاڵته پاراسەەتنی

 نمەوونەی ناکەا، درێغەی بکەوێەتەوە، لێ بێتاوانیشی خەڵکی لە کەس هەزاران کوژرانی ئەگەر تەنانەت کردەوەیەک،
 کەوژراو میلیۆنەان بە کە یەمەنە و سەووریە واڵتانی خوێناوییەکانی قەیرانە لە ئیسالمی کۆماری ڕۆڵی بەرچاو هەرە

 ئێەەران خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی بەرینەەی بەەزووتنەوەی و ندانەکانخۆپیشەەا دەبەەێ هەربۆیەشەەە کەوتەەۆتەوە، لەەێ برینەەداری و
 .هەلپەرستان ڕاووڕووتیی و گشتییەکان ناوەندە و بنکە سووتاندنی و ئاژاوەگێڕی و ئانارشیزم  له بێ بەدوور

 
 لەگەڵ هەژانەدووە، ئیسەالمیی کۆمەاری ژێردەسەالتی ئێرانی ڕۆژێکە چەند کە جەماوەرییە و بەربەری  ڕاپەڕینە ئەو

 یەکیەتیی و ئامریکا گەرمیی پشتیوانی لەگەڵ لەدەرەوەش و، نێوخۆ لە ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی وێنەی بێ ازییپێشو
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 بەر جارە ئەو ناتوان  و سەختە زۆر دەسەاڵتداران بۆ لەالیەک دامرکاندنەوەی بۆیەش هەر بووە، بەرەوڕوو ئورووپا
 دیەکەش لەالیەکی و بکەن پێ پاشەکشەیان و بگرنەوە نئێرا ئازادیخوازی گەالنی پەنگخواردووی تووڕەیی و   ڕ  بە

 نەەاتوانێ بکەەا، بێەەدەنگی وهێزەسەەەرکوتکەرەکانییەوە پەەیالن بەهەمەەوو بتەەوانێ ڕێەەژیم ئەمجەەارەش ئەگەر تەنەەانەت
 داوە نیشەانی ئیسەالمی کۆمەاری لەوەش جەگە. بکەڕێتەوە دەرەوە دونیەای و لەنێوخۆ خۆی لەکیسچووی مەشرووعییەتی

 کە ئێران گەالنی ناڕەزایەتییەکانی و ڕاپەڕی  سەرهەڵدانی هۆکارەکانی ناتوانی و گەندەڵە و ڵیگە دژی نیزامێکی
 جیهەەەانی لە بەەەاو سەەەەرەتاییەکانی ئەەەازادییە و مەەەاف هەمەەەوو و کەەەۆمەاڵیەتی دادپەروەریەەەی لە بێبەشەەەبوون لە خەەەۆی

 بەردەوامبەەەەوونی دەکەەەەرێ چەەەەاوەڕوان و دیەەەەارە ئێسەەەەتا تەەەەا ئەوەی. بکەەەەا چارەسەەەەەر دەبینێەەەەتەوە، پێشەەەەکەوتوودا
 ئەو  کەاتی دامرکاندنی ئەگەری تەنانەت ئەگەرێکدا، لەهەر ئیسالمیش کۆماری و ئێرانە گەالنی خۆپێشاندانەکانی

 گەالنەەی داخوازییەکەەانی و ویسەەت بەرانەەبەر لە پاشەکشەەە بەرەو دەنەەێ دیەەکە هەنگەەاوێکی بەدڵنیەەاییەوە ڕاپەڕیەەنە،
 .ئێران خەڵکی

 
 ڕابەەردوودا ڕۆژی لەچەنەەد  و دەکەەرا چەەاوەڕوان هەروەک ئێرانەەدا کوردسەەتانی لە کەەوردیش گەلەەی لەگەل پێوەنەەدی لە

 چەوار مەاوەی لە داوە نیشەانیان کوردسەتان خەڵکەی ئیسەالمی، کومەاری زەبروزەنگەی و سەرکوت سەرەڕای دەرکەوتووە،
 کەۆمەاڵنی ولەنێە پەێگەی و جەێگە هیچکەات ئیسەالمی کۆمەاری و بەوون داپڵۆسێنەرە ڕێژیمە ئەو دژی ڕابردوودا دەیەی

 بەەێ، کەەۆنترۆلکردنی بەەۆ رێەەژیم الوازەکەەانی خەەاڵە هەرە لە یەکێەەک ڕەنەەگە کوردسەەتان. نەبەەووە کوردسەەتاندا خەڵکەەی
 بەتەەایبەت کوردسەەتان، شەەارەکانی لە خۆپێشەەاندانەکان تێچەەووی کە بەریەەنەوە گەلەکەمەەان لەبیەەر نەەابێ بەوحەەاڵەش

 شەارەکانی لە لەوەی زۆر خزمەتگوزارییەکان، ئیدارە و بنکە سەر بکرێتە هێرش و توندوتیژیی ئاستی بگاتە ئەگەر
 نەەگە ڕه و دەسەەتی دەکەوێەەتە کوردسەەتانی خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی کوشەەتاری بیەەانووی ڕێەەژیم و دەبەەێ زیەەاتر دەدا ڕوو دیەەکە

 هێرش لە بەدوور و مەدەنییانە شێوەی بە خۆپیشاندانەکان بەڕێوەبردنی بۆیەش هەر. بکەوێتەوە لێ زۆری قوربانی
 دەسەەەت نەدەنە کوشەەەتوبڕ و سەەەەرکوت بیەەەانووی خەڵکەەەی دەبەەەێ و گەەەرینگە گەلێەەەک گشەەەتییەکان ودەزگەەەادام سەەەەر بەەەۆ

 .ئیسالمی کۆماری سەرکوتکەرانی
 

 هێزەکوردسەتانییەکان، لەونێەوەدا و ئێەران سیاسەییەکانی ڕێکخەراوە و حیەزب یەکگرتەوویی بە پێویستی ئێستا دۆخی
 جەوواڵنەوەی سەەرکەوتنی  و پەرەسەەندن لەئەگەری و کەداهەنەوو بەارودۆخی لە چەونکە دێمۆکراتەکەانە، بەتایبەت

 و کەورد گەلەی خەبەاتی سەەرکەوتنی زامنەی دەتەوانێ ئەوەی بەهێەزە، ئەگەرێکەی کە سەەرکەوتنی، و ئێراندا گەالنی
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 بەپەێچەوانەش، و سیاسەییەکانیەتی ڕێکخەراوە و حیزب یەکگرتوویی بێگومان بێ، داخوازییەکانی و  ماف وەدیهێنانی
 .ئامانجەکانمان وەدیهاتنی لە دووربوونەوە و زیاتر کەلەبەری و  کەلێ  هۆی ببێتە دەتوانێ

 
 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧١٧ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ جانێوێریی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
  
 
 

 و دڵەڕاوکێی کاربەدەستانی ڕێژیم پەرەسەندنی ترس
  

 ئیسەالمی، کۆمەاری گەلیی دژی رێژیمی هاتنەسەرکاری و ئێران گەالنی شۆڕشی سەرکەوتنی یساڵوەگەڕ بەرەبەری لە
 دەڕوانەەنە پەرۆشەەەوە بە زۆر و ڕێنیشەەتووە ترسەەیان بەتەواوی ڕێەەژیمە، ئەو سەەەرەوەی دەمڕاسەەتەکانی و کاربەدەسەەت
 خەامنەیی بەۆ کەڕووبەی دیمەه سەرئاوەڵەی نامەی لەمەوبەر ڕۆژ چەند. دواکەوتووەکەیان نیزامە و خۆیان داهاتووی
 خەامنەیی لە تونەدی ڕەخەنەی نەاوبراو لەودا کە کەرایەوە بەاڵو کۆمەاڵیەتییەکانەدا تۆڕە لە ئیسالمی کۆماری ڕێبەری
. بگرێ وەئەستۆ نیزام شکستخواردوەکانی سیاسەتە و نەهامەتی دەیە سێ بەرپرسیایەتیی لێکردبوو داوای و گرتبوو

 گەەۆڕی سەەەر لە رێەەژیم کۆماری سەەەرۆک ڕووحەەانی حەسەەەنی تەوسەەاوییە، تونەەدو نەەامە ئەو باڵوبەەوونەوەی دوابەدوای
: گەوتی خامنەیی، نێوهێنانی بێ بە بەاڵم ڕاشکاوانە کردو پێشوو ڕێژیمی ڕووخانی هۆکارەکانی لە باسی خومەینی،

 سەتی،بی کە دەنگێەک تەنیەا و نەبەوو خەڵکەی نەاڕەزایەتی دەنگەی لە گەوێی چەونکە ڕووخەا بەۆیە پاشایەتی ڕێژیمی“
 بە ڕێەەژیم خیبرەگەەانی مەجلیسەەی سەەەرۆکی جەننەتەەی، رابەەردووش دووشەەەممەی ڕۆژی. ”بەەوو خەڵکەەی شۆڕشەەی دەنگەەی

 .داهاتووم ساڵی نیگەرانی گوتی و کردەوە دووپات دڵەڕراوکێی و ترس هەمان دیکە زمانێکی
 

 گەیشەتوون ڕاسەتییە لەو بەاش ئیسەالمی کۆمەاری دەمڕاستەکانی و کاربەدەستان و لەجێدان نیگەرانییانە و ترس ئەو
 کەسی هەزاران گرتنی بە ناتوان  و لێژی کەوتۆتە گڵۆڵەی داپڵۆسێنەرەکەیان، و دیکتاتۆڕی دواکەوتوو، نیزامە کە
. بەەکەنەوە کەەپ ئێەەران خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی تەەووڕەیی و ڕ  و نەەاڕەزایەتی دەنگەەی کوشەەتوبڕ، و زەبروزەنەە  و سەەەرکوت و

 دەسەەەاڵتی سەەەرەکییەکانی جەەومگە کە بەەاڵەی ئەو و پاسەەداران سەەپای تتەنەەانە ڕیەەژیم، کاربەدەسەەتانی هەروەهەەا
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 سەەرەداوی و دەکوت  ئیسالمی کۆماری نەیارانی قڵتوبڕی دەهۆڵی دەمارگرژانە و نیزیک  خامنەیی لە و بەدەستەوەیە
 شەپۆلی ربەسە چاو ڕابردوو مانگی چەند وەک ناتوان  لەالیەک دەبەستێتەوە، دەرەوە واڵتانی بە ناڕەزایەتییەکان
 حاشەا ناکرێ بۆیان دیکەش لەالیەکی و بنووقێن  دا ئێران ئازادیخوازی خەڵکی کۆمەاڵنی ناڕەزایەتی پەنگخواردووی

 لە بۆخۆشەیان هەر و ناڕەزایەتییەکەانە پێکهێەنەری کە بەکەن سیاسەییانە و کۆمەاڵیەتی و ئابووری بەستێنە ئەو لە
 الیەنە و کەس هەر و یەک دەدەنە هۆشەداری هەربۆیەش. دوویانەخوڵیان دەسەاڵتیان دەیەی چوار بە نیزیک ماوەی

 .دەلەرزێنێ دەسەاڵت کۆڵەکەکانی و دەبێتەوە قووڵتر خەریکە کە دەکەن ڕەوتە ئەو بۆ هەڵسەنگاندن بەشێوەیەک
 

 شەەپۆلی دەیەانەوێ جەننەتەی، وەک کەسەانی و پاسەداران سپای و خامنەیی کە ئەوەیە بەرچاوە دیارو ئەوەی بەاڵم
 کە بەدەن نیشەان وا و ببەسەتنەوە چارەسەریان لە دەوڵەت ناکارامەیی و ئابوورییەکان قەیرانە بە ڕەزایەتییەکاننا

 میلیەون چەوار لە هەژاری هێڵەی گەورەکەان شەارە و تەاران لە کە بەرزە ئاستە ئەو گەیشتۆتە هەژاری وێنە بۆ ئەگەر
 دابەزیەوە، بێەوێنە بەشەێوەیەکی جیهانییەکەان دراوە تلەئاسە تمەن بەرانبەری نرخی یان تێپەڕیوە، دا لەمان  تمەن
 نیەزام کەۆی ناڕەزایەتییەکان خۆیان بۆچوونی بە و بکات چارەسەری ناتوانێ دەوڵەت کە ئابوورییە کێشەیەکی ئەوە

 نێودەسەەاڵت ڕێهۆرمخوازەکەانی و ڕووحەانی لەگەڵ ئاخاوتنەکانیەان و زاریان ڕاوێژی دەبینی  هەربۆیەش. ناگرێتەوە
 .هەیە زییجیاوا

 
 و نیەەەزام داڕمەەەانی و قەیەەەران لە خەەەامنەیی بەرپرسەەەیارێتی لە بەەەاس ڕاشەەەکاوانە کەڕووبەەەی وەک کەسەەەێکی ئەگەر

 ڕێژیمەی چارەنووسەی بە چارەنووسەەکەی و ئیسەالمی کۆمەاری ڕووحەانی یەان دەکەات ئێران خەڵکیی ناڕەزایەتییەکانی
 و دەچرپێنەێ دەسەاڵتدا بەسەر زاڵ باڵی و نەییخام گوێی بە مەترسیی زەنگی دەڵێ  وەک و دەشوپهێنی پاشایەتی
 هەتەەا و زووتەەرە هەرچەەی ئێەەران خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی تەەووڕەیی و ڕ  شەەەپۆلی و ”شەەۆرش دەنگەەی“ دەڵەەێ  بەڕاشەەکاوی
 ئەو وادیەارە دەبەێ، نەوقم ئیسەالمی کۆمەاری کەشەتیی و تێەدادەچی  هەموومەان ئەگینەا ببیسە ، نەکەوتووە وەدرەنگی

 لەالیەک ئەوان و نیەیە دەسەەاڵتدا بەسەەر زاڵ بەاڵی و خامنەیی لەسەر کاریگەری رسیانەمەت زەنگی و هۆشداریدان
 لەالیەکەەی و بەەکەنەوە بەرتەسەەکی  ئابووریەکانەەدا کێشەەە خەەانەی لە و بەالرێەەدابەرن خەڵکەەی نەەاڕەزایەتی بەتەمەەان
 بەکەەۆڵ بڕیەەوە، کەەانهەژارە وتەەوێژە چی  لە کە بڕسەەتیی کە قەیرانەەاوییە دژوارو دۆخە ئەو بەرپرسەەیاریەتی دیەەکەش

 خۆیەەانی و ڕاکێشەە  دەوڵەتە ئەو دەسەەەاڵتی سەەاڵ پەەیج بەەۆ تەەاوان قەەامکی بەمجەەۆرە و دابەەدەن ڕووحەەانی دەوڵەتەەی
 .بکەن بێبەری لی
 



ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

180 
 

  زوو زۆر پێکرد، دەستی ”بێکاری و هەژاری بۆ نا“ لە ئەگەر ئێران گەالنی ناڕەزایەتییەکانی دایە حالێک لە ئەوە
 و سیاسەی بەوارە لە و هەاتنەدەرێ ئابوورییەکەان کێشە چارەسەری چواچێوەی لە ییەکانداخواز و ویست و پەرەیسەند

 لە دەبەێ ئێەران خەڵکەی کەۆمەاڵنی ئێسەتادا بەارودۆخی لە. نوانەد خۆیەان کۆمەاڵیەتییەکانەدا و تاکەکەسی ئازادییە
 ئەو وەک کرێکەاران. نبەکە خۆیەدا تەواویەتی لە ئیسالمی کۆماری گەلیی دژی ڕێژیمی بە پاشەکشە  بوارەکان هەموو
 بەدەن لەدەسەتی نیەیە هیچیەان حالەتێکیشەدا لەهەر و بیهرۆشە  نیەیە هیچیان خۆیان کاری هێزی جگەلە کە چینەی

 لە بەردەوامەەە  هەر ئێسەەەتاش بەەەوون، بەفرانبەەەار خرۆشەەەانی و ڕاپەڕیەەە  بەهێەەەزی هێەەەزی داوە نیشەەەانیان هەروەک
 داخوازییە و ویست نە و بگرێ مافخوازییە جوواڵنەوە بەو بەر نە ناتوانێ دەسەاڵت و ناڕەزایەتییەکان و گردبوونەوە
 داسەەپاو یاسەاگەلی و سیاسەەت لە ناڕەزایەتی دەربڕێنی و مەدەنی نافەرمانیی جگەلەوەش. بکات دابی  ڕەواکانیان

 ڵکەیکە دەتوان  ئێران وەزاڵەهاتووی کۆمەاڵنی کە چەکە باشتری  ئێستادا بارودۆخی لە ڕێژیمە ئەو دواکەوتووی و
 و گیەانی تێچەووی هەم چەونکە. بەکەن ئیسەالمی کۆمەاری دەسەەاڵتدارانی بە پاشەکشەە بەهەنگاو هەنگاو و لێوەرگرن

 ڕێکخراوەکەانی و دەرەوە واڵتەانی و ئێەران خەڵکەی توێژەکانی و چی  پشتیوانیی هەم و لێدەکەوێتەوە کەمتری ماددی
. بەدوادادێ ئیسەەالمی کۆمەەاری سەەەر بەەۆ دەرەکەەی و نێوخەەۆیی گوشەەاری هەم و ڕادەکێشەەی مەەرۆڤ مەەافی داکۆکیکەەاریی

 لەو پێکەرد، دەسەتی خەۆڕاگرەوە ژنێکەی لەالیەن تەاران ئینیالبی شەقامی لە کە ”زۆرەملێ حیجابی بۆ نا“ کەمپەینی
 مەل دەبێ ناچار رێژیم بەدڵنیاییەوە و پەرەدەگرێ ئێراندا شارەکانی لەهەموو خەریکە کە مەدەنیانەیە نافەرمانییە

 .بکات پاشەکشە و ڕاکێشێ ئێرانی کچانی و ژنان ویستی بۆ
 

 شەک و سەازە چارەنووس ئەاڵوگۆڕی ئاوسەانی ئیسەالمی، کۆمەاری هەڵتەکەاوی و گەنەدەڵ ڕیژیمەی ژێردەسەەاڵتی ئێرانی
 دەنە  ئێەران شەارەکانی گۆڕەپەانی و شەەقام لە خەڵکەی کەۆمەاڵنی بێزاریەی و تەووڕەیی و  ڕ  نەعرەتەی نییە لەوەدا 

 گرتووخەەەانەی جینەەایەتی دووبەەارەکردنەوەی تەنەەانەت و کوشەەتوبڕ و زینەەدانەکان ئەەاخنینی و کوتسەەەر و دەداتەوە
 کە ڕێەژیمە ئەو چارەنووسەی و داهەاتوو نەاتوانێ جەلالدەکانەدا، ئەشکەنجەی لەژێر الوەکان کوشتنی و ”کەهریزەک“

 !بگۆڕێ نەمانە و ڕووخان گومان بێ
 

 ٢١١٨ فێبریوێریی ٨: تیڕێکەو  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ناڕەزایەتییەکانی خەڵک و داهاتووی کۆماری ئیسالمی
  

 پێوەنەدی لە ئیسەالمی کۆمەاری دەمڕاسەتەکانی و دەبەێ گەرمتەر دێ هەتەا دەسەاڵت باڵەکانی نیوان ناکۆکیی و کێشە
 گرتەووە ڕێژیمەیان ئەو ۆکیبەر ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی بەفرانباری مانگی ڕاپەڕینی دوای لە قەیرانەی ئەو لەگەڵ

 ڕووحەانی، حالێکەدا لە. دەکەا پێشەنیار چەارەیەک ڕێەگە الیەک هەر و ناکۆک  لێی، دەربازبوون چۆنییەتی لەسەر و
 نەەاکۆکییە ئەگەری لە دەنەە  سەەندووقەکانی بەەۆ گەڕانەوە و گشتپرسەەی باسەەی ڕێبەنەەدان ی٢٢ لە ڕێەەژیم سەەەرکۆماری

 بە دەمڕاسەتەکانیان و دەسەەاڵت بەسەەر زاڵ بەاڵی هێنەایەگۆڕێ، سەەاڵتیدە دەزگاکەانی و بەاڵ نێەوان نێوخۆییەکانی
 .کرد تاوانبار «شۆڕش» دەڵێ  خۆیان وەک ڕێڕەوی لە الدان بە ڕووحانییان و دەوڵەت سەر کردە هێرشیان توندی

 راوەکانیگی کوژرانی بە ئاماژەکردن و قەزایی دەزگای لە توند ڕەخنەی وێڕای ئەحمەدینژاد محموود دیکە الیەکی لە
 قەەازانجی بە بنەڕەتییەکەەان ئەەاڵوگۆڕە لە باسەەی بەڕاشەەکاوی زۆر بەنەەدیخانەکان لە مەەاوەیە ئەو ناڕەزایەتییەکەەانی

 .نابێ بەردەوام زوڵم دونیایە ئەو جێگەیەکی هی  لە ڕایگەیاندوە و کرد خەڵکی
 

 کۆمەاری دامەاویی دەرکەوتنەی لەوان یەک کە تێەدا ڕاستییان زۆر هەرنەبێ ئەحمەدینەژاد و ڕووحانی هەڵوێستەکانی
 ڕوویەکەەەەانەوە هەمەەەەوو لە دەیە چەەەەوار نیەەەەزیکەی درێژایەەەەی بە خەەەەۆی کە قەیەەەەرانێکە لە دەرچەەەەوون لە ئیسەەەەالمی

 و کەۆمەاڵیەتی و سیاسەی و ئەابووری قەیرانەی لە تەنیا قەیرانە ئەو. دەبێ نوقم تێیدا خەریکە و خوڵیاندوویەتی
 مەشەرووعیەتی نەبەوونی و داڕمەان قەیرانی بەڵکوو ناکرێ، پێناسە دەسەاڵتدا نێو ناکۆکییەکانی و کێشە تەنانەت

 و ڕووخەەان خوازیەاری وەزاڵەهەاتوو خەڵکەی و ئێرانەدا خەڵکەی کەۆمەاڵنی نێەو لە گەنەدەڵەیە و سەەڕەڕۆ نیەزامە ئەو
 هەەی  کە گەیشەەتوون لەوە بەەاش زۆر ئیسەەالمی کۆمەەاری دەمڕاسەەتەکانی هەمەەوو بڵێەەی  دەکەەرێ و ئەوان. نەمەەانیەتی

 پەێ لەسەەر خۆیەدا تەواوییەتەی لە داڕماوەکەیەانی نیەزامە ئێسەتا هەتا ئەوەی و نەماوە خەڵکدا لەنێو کیانپێگەیە
 نەبەەوونی دیەەکەش لەالیەکەەی و، لەالیەک کوشەەتوبڕە و ئەشەەکەنجە و زینەەدان و زەبروزەنەە  و سەەەرکوت ڕاگرتەەووە،

 .بکا ڕێبەری و الیزەکان ئێران گەالنی ڕاپەڕینی بتوانێ کە یەکگرتوویە و بەهێز ئۆپۆزیسیۆنێکی
 

 بەو  «شەۆڕش دۆخەی» پێیەدەڵێ  سیاسەیدا ئەدەبیەاتی لە کە دۆخەیە ئەو ڕێەک دەیبینەی  ئێراندا لە ئێستا ئەوەی
 ئەوەی و داوە دەسەەت لە ئێرانەەدا خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی ڕەهەەای زۆریەەنەی نێەەو لە ڕەوایەەی و متمەەانە دەسەەەاڵت کە مانەەایە
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 کە دەکەنەوە دووپەاتی بەڕاشکاوی خەڵکیش کۆمەاڵنی و ێنەرەکانیەتیداپڵۆس هێزە و سەرکوت ڕاگرتووە پێی لەسەر
 نمەوونە بەۆ و بێوێنە ئاستێکی گەیشتووەتە هەژاری. بژی  دژوارەدا دۆخە لەو و بب  چەپۆکە ژێر چیدیکە نایانەوێ

 و دان«ڕەهەا» هەژاریەی هێڵەی ژێەر لە کەس میلیەون ١٢ دەڵێ ڕێژیم ئیمدادی کۆمیتەی سەرۆکی ،«فەتاح پەرویز»
 و شەارەزایان کە حالێکەدایە لە ئەوە. دەژی  ڕێژەییدا شێوەی بە هەژاری هێڵی ژێر لە میلیۆنیش ٣١ بۆ ٢٥ نێوان لە

. نهەژاریەدا هێڵەی لەژێەر ئێەران خەڵکەی لە کەس میلیەۆن ٥١ نیزیکەی کە باوەڕەن ئەو لەسەر سەربەخۆکان ناوەندە
 بەرهەمهێنانیان ئاستی یان داخراون، کارخانەکان و کارگە. بکا لێ حاشای ناتوانێ ڕێژیم و داڕماوە ئێران ئابووری
 لە تەنەانەت زیەادبوون ، لە ڕوو کرێکارییەکەان مەانگرتنە و نەاڕەزایەتی و دەردەکەرێ  کەار لە کرێکاران و دابەزیوە
. داخەراون پیشەسەازیی کارخەانەی و کەارگە سەەدان ئیسەهەهانیش و ئەراک پارێزگای وەک پیشەسازییەکانی ناوەندە

 ٣٢٣ ڕایگەیانەدوە ئەراک پارێزگەای لە پیشەسەازییەکان شەارۆچکە شەیرکەتی گشەتی بەڕێەوەبەری ،«ئامرە مستەفا»
 نێەوان لە بەرهەمهێنەانیش یەکەی ١٣٨٧ و بەوون بێکەار کرێکارەکانیەان و داخەراون تەواوی بە بەرهەمهێنان کارگەی
 .چاالک  سەد لە حەفتا بۆ بیست

 
 تەواوی بە و بڕیەوە ئێەران خەڵکەی چەوسەاوەی و هەژار کەۆمەاڵنی لە بڕسەتی یئەابوور نالەبەاری دۆخەی ئێستادا لە

 ئەزموونی وەک هەر بەڵکوو بکا، چارەسەر قەیرانەکان هەر نەک ناتوانێ ڕێژیمە ئەو کە باوەڕە ئەو سەر هێناونیە
 و سەەرکەوت مەیڕێژی دەسەەاڵتی ژێەر لە داهاتوویەان و گەوزەران و ژیەان دەریخستووە، دەسەاڵتدارییەکەی دەیە چوار

 بەفرانبەار ناڕەزایەتییەکانی لە دەبینی  و دیتمان بۆیەش هەر. تێیدان ئێستا کە دەبێ خراپتر لەوە زۆر گەندەڵدا
 دەسەەاڵتدارانی نێەوەدا لەو. بەوو ئیسەالمی کۆمەاری نیزامەی تەواویەتەی و خامنەیی لە دروشمەکان ڕووی ڕێبنداندا و

 بەەەاقی و خەەەامنەیی ئەگەر دەبەن فرتوفێڵێەەەک هەمەەەوو بەەەۆ پەنەەەا ییەکەەەانناڕەزایەت بەالرێەەەدابردنی بەەەۆ ڕێەەەژیمە ئەو
 گشەتی بە و ئیسەراییل و ئەمریکەا فیتەی بە ئێرانیان خەڵکی کۆمەاڵنی ناڕەزایەتی لەسەرەتادا رێژیم دەمڕاستەکانی

 ەسەووری بە بەۆ دەکەن دوژمنەان خۆیەان بەوتەی پەڕۆژەی لە بەاس ئێسەتا دەبەسەتەوە، ئیسەالمی کۆماری نەیارانی بە
 ئەگەر کە بخەەوێن  خەڵکیەەدا گەەوێی بە ئەوە شەەێوەیە بەو دەیەەانەوێ و واڵت دابەشەەبوونی هەڕەشەەەی و ئێەەران کردنەەی
 نیزامەی ڕووخەانی لە بەر مانە  چەنەد ئێەران شای کە قسەیەی ئەو ڕێک نامێنێ  ئێرانیش نەمێنێ ئیسالمی کۆماری

 بەوونی ئێرانسەتان و ئێەران نەمەانی هەڕەشەی ەیئەو ڕاستیدا لە. ئێرانستان دەبێتە ئێران گوتی و کردی پاشایەتی
 نەتەوەکانی لە هیچکام و فرەنەتەوەیە ئێرانی لە حاشا سیاسەتی بەڵکوو نی ، ئێران بەشخوراوەکانی نەتەوە دەکا

 هەمەوو و نەکەردوە جیابوونەوەیەان باسی فارسەکان غەیرە نەتەوە بە سەر سیاسییەکانی ڕێکخراوە و حیزب و ئێران
 مەافی نەتەوەکەان هەمەوو لەودا کە بوونێەک بەیەکەوە تایبەتمەنەدییەکان هەمەوو لەبەرچەاوگرتنی بە دەزان  الیەک
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. هەبەەێ بۆیەەان مەترسەەیداری لەەێکەوتەی زۆر دەتەەوانێ کە دابەەڕان و لێکتەەرازان لە باشەەترە زۆر هەبەەێ، یەکسەەانیان
 ڕێەژیمەوە ئەو دەمڕاسەتەکانی نالیە لە ئیسەالمی کۆمەاری دوای ئێرانەی داهەاتووی لە نیگەرانی دەربڕینی هەربۆیەش
 سیاسەەەتە لە و لەوان ئێەەران سەەتەملێکراوی گەالنەەی تۆڵەسەەەندنەوەی و خۆیەەان چارەنووسەەی لە نیگەرانەەی دربڕینەەی

 .مرۆڤایەتییەکانیانە دژی و جینایەتکارانە
 

 لە ازو خەەۆی خۆشەەیی بە و ئاشەەتییانە شەەێوەی بە باڵەکەەانیەوە هەمەەوو بە ڕێەەژیمە ئەو بچەەێ لەبیرمەەان نەەابێ دیەەارە
 کۆمەاری بەربەرەکەانی، لە بەدوور و «مەخمەلی » شۆڕشێکی بە کە بی  ئەوە چاوەڕوانی ناکرێ و ناهێنێ دەسەاڵت
 ئەو. بکەا چەۆل ئۆپۆزیسەیۆن سیاسەییەکانی ڕێکخەراوە و حیزب و خەڵک بۆ مەیدان و بێنێ دەسەاڵت لە واز ئیسالمی
 لەوەش و کوشەتووە کەسەی هەزار دەیەان دەسەەاڵتەکەی نیپاراست بۆ ڕابردوودا لە چۆن وەک هەر جینایتکارە ڕێژیمە
. ناپرینگێتەوە جینایەتێک هی  لە دەسەاڵت لەسەر مانەوەی بۆ لەداهاتووشدا ئاخنیوە، بەندیخانەکاندا لە زیاتری

 و ئەفغەەەان شەەەیعەی تەەەاقمە و دەسەەەتە و لوبنەەەان حیزبەەەوڵاڵی تەنەەەانەت و بسەەەیج و پاسەەەداران سەەەپای بەیەەەنەدا لەو
 هەمەەەەوو بە بەاڵم. لێەەەوەرگرێ کەڵکیەەەەان ڕژدی بە ڕێەەەژیم دەکەەەەرێ چەەەاوەڕوان کە ئەەەەامرازەن ئەو پاکسەەەتانییەکان،

 نێەوەدا لەو ئەوەی. «حەتمیەیە» ئیسەالمی کۆمەاری نەمەانی و ڕووخەان و لێژی کەوتوەتە ڕێژیم گڵۆڵەی ئەوانەشەوە
 بەتەایبەت حکەومەتی، نیکرێکەارا و کارمەندان سەرانسەریی مانگرتنی هەبێ، گورچگبڕی و کاریگەر دەوری دەتوانێ

 ڕەگەو لە ئیسەالمی کۆمەاری و دەکەا ویشەک رێەژیم ماددییەکەانی توانەا سەەرچاوەی کە گەازە و نەوت بەشەی کرێکارانی
 .هەڵدەتکێنێ ڕیشە

 
 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٢١ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ فێبریوێریی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 فەرمانیی مەدەنی و ئاکامەکانینا

 
 لە شەەەێوەیەک وەک مەدەنەەەی نافەرمەەەانیی پرسەەەی بەمەەەالوە، ڕابەەەردوو بەفرانبەەەاری مەەەانگی ناڕەزایەتییەکەەەانی لەدوای

 ئێەران سیاسەییەکانی ڕێکخراوە و حیزب و خەڵک توێژەکانی و چی  لەالیەن ناڕەزایەتیدەربڕی  و خەبات شێوەکانی
 گەڵەی دژی نێەوەڕۆکی لە ئاگاداربوون وێڕای ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی. دەدرێ پێ زیاتری گرینگی و گۆڕێ هاتووەتە

 کوشتاری و جینایەت خوڵیاندنی لە پەروابوونی بێ و سەرکوت دەزگای دڕندەیی و ئیسالمی کۆماری دواکەوتووانەی و
 و مەەاف ەریدەسەەتەب و ڕێەەژیمە بەو پێکەەردن پاشەکشەەە بەەۆ کە بەەاوەڕە ئەو سەەەر هەەاتوونە بەنەەدکراوەکان، و خەڵەەک

 لەهەر کەاریگەرتر ئێسەتادا بەاردۆخی لە دەتەوانێ لەالیەک کە چەکێەک وەک مەدەنەی نافەرمانیی لە ئازادییەکانیان
 ئەو دەسەەاڵتدارانی گژ بە و وەربگرن کەڵک دەکەوێتەوە، لێ کەمتری گیانیی تێچووی دیکە لەالیەکی و بێ چەکێک

 .بچنەوە ڕێژیمەدا
 

 لە ڕابەەردوو بەفرانبەەاری مەەانگی خۆپێشەەاندانەکانی لەگەڵ کە «زۆرەملەەێ حیجەەابی» بەەۆ نەەا جەەوواڵنەوەی نێەەوەدا لەو
 دەرکەوتەکانی لە یەکێک کەوت، وەڕێ دیکەش گەورەشارەکانی لە خێرا و پێکرد دەستی تارانەوە ئینیالبی شەقامی

 بە ناچەار یسەالمیئ کۆمەاری خۆیەدا بەرباڵویەی و بەردەوامەی ئەگەری لە دەتەوانێ کە مەدەنییەانەیە نافەرمانییە ئەم
 بەسەەتێنێکی و بکەا ئێرانەدا ژنەانی فەسەەرەتاییەکانی مەەا لەگەڵ پێوەنەدی لە دواکەوتەووەکەی ڕوانیەنە لە پاشەکشەە
 .ئێران کۆمەڵگەی دیکەی نافەرمانییەکانی پەرەسەندنی بۆ بێ لەباریش

 
 سەزای سەەپاندنی بە دنیانتۆقان و ژنان بگرەی و سەرکوت سیاسەتی سەرەڕای مەدەنییە، نافەرمانییە ئەو گرینگیی
 پێشەنوێژی خەاتەمی، ئەحەمەد ئەوەتەا ڕێەژیمەوە، کاربەدەسەتانی دڵەی خسەتۆتە زۆری ترسێکی کە دایە لەوە قورس

 لە دادەنەەدرێ، ڕێەەژیم دواکەوتووەکەەانی هەرە مەەۆرە لە یەکێەەک بە کە تەەاران هەینیەەی نەەوێژی حکەەومەتیی ڕێوڕەسەەمی
 پۆشەی  ئەازادیی و حیجەاب الدانەی لەگەڵ خەۆی سەەختی دژایەتیەی دەربڕینەی وێڕای حەوتوویەدا ئەم هەینیی نوێژی

. بجەووڵێنەوە سەەرپێچیکەران لەگەڵ تونەدی بە کە کەرد ڕێژیم سەرکوتی دەزگای لە داوای و کرد ژنان لە هەڕەشەی
 شەەارەکانی لە ڕێەەژیم دیەەکەی کاربەدەسەەتانی و نەەاوبراو قسەەەکانی لە دڵەڕاوکەەێ و تەەرس ئاشەەکرا بە ئەوەشەەدا لەگەڵ
 ئیسەەالمی کۆمەەاری دەسەەەاڵتدارانی. تاسەەاندوونی بەتەواوی حەڕەکەتە ئەو دیەەارە و، دەکەەرێ بەدی ئێرانەەدا دیەەکەی
 بە و گەیشەتوون زۆرەملی حیجابی بۆ نا جوواڵنەوەی و مەدەنی ناڕەزایەتیی پەرەسەندنی مەترسییەکانی لە بەباشی
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 سەەرکوتی و گەرت  حەاڵەش بەو. بکەن ەڵلەگ بەربەرەکانێی دەبێ بێ، شێوەیەک هەر بە کە دەزان  خۆیانی ئەرکی
 هەر ئیعترازییە حەڕەکەتە بەو درێژەیان ناوەناوە و نەکراون چاوترسێ  ژنان و بێ کاریگەر نەیتوانیوە ژنان توندی

 .داوە
 

 حیجەەابی بەەۆ نەەا جەەوواڵنەوەی شەەەپۆلی ژنانەەدا جیهەەانی ڕۆژی مەەارس، هەشەەتی بەرەبەری لە دەکەەرێ چەەاوەڕوان ئێسەەتا
 لەو ڕێەەژیم. بکەەاتەوە تاسەەان و کێشەەە تووشەەی ڕێەەژیم و بسەەتێنێ پەرە پێشەەوو لە بەرفراوانتەەر و رگەەوڕت بە زۆرەملەەی
 پاشەەان و مەەارس هەشەەتی لە تەەا ڕێکخسەەتوون سەەپاە و بەسەەیج وەک سەەەرکوتکەرەکانی هێەەزە ئێسەەتاوە لە و ترسەەاوە
 نەاڕەزایەتییەکی و خۆپێشەاندان هەرچەشەنە چوارشەممەسەووریدا و نەورۆز ئێەوارەی بەتەایبەت نورۆز پێش ڕۆژەکانی

 بەرینەەەی شەەەەقامی هاتنەسەەەەر ئەگەری لە دڵنیەەەاییەوە بەاڵم. بەەەکەن سەەەەرکوت گشەەەتییەکاندا شەەەوێنە لە جەمەەەاوەری
 و ئیسەالمی کۆمەاری دەسەاڵت، سەرەڕۆیی چنگی لە وەزاڵەهاتوو کچانی و ژنان بەتایبەت و ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی

 ژنان لە زیندانەکان ناتوان  و نابێ جوواڵنەوەیان ئەو سەرکوتی و ڕووبەڕووبوونەوە توانای سەرکوتکەرەکانی دەزگا
 هەرچەشەنە داوە نیشەانی ڕابردوو ناڕەزایەتییەکانی ئەزموونی لەالیەک چونکە. بئاخن  ئێران ئازادیخوازی کچانی و

 لێ اوانیپی و الوان تووڕەیی و ڕ  و گشتی ناڕەزایەتیی کچان و ژنان لەگەڵ سەرکوتکرەکان هێزە تووندوتیژییەکی
 لە بەدوور مەدەنییەکەان نافەرمەانە هەمەوو و زۆرەملەی حیجەابی بەۆ نەا جەوواڵنەوەی دیەکەش لەالیەکی و دەکەوێتەوە

 یەکگرتوەکەانی نەتەوە و ئەازاد دنیەای و مرۆڤ مافی پاڕێزەری ڕێکخراوەکانی پشتیوانیی هەربۆیەش و توندوتیژییە
 .بکا سەرکوتیان لێکەوتەکانی و «با » دانی بەبێ و ئاسانی بە ناتوانی ڕێژیم و دەبێ بەدوادا

 
 ئەابووری بنەڕەتیەی و قەووڵ قەیرانی کۆمەڵێک لەگەڵ واڵت نێوخۆی لە داتەپیوە ڕێژیمە ئەو دیکەشدا ڕوویەکی بە
 بەرەوڕوویە ڕۆژاوا و نەاوچە واڵتەانی لەگەڵ کێشەە کۆمەڵێەک لەگەڵ واڵتیش دەرەوەی لە و کۆمەاڵیەتی و سیاسی و

 و بەفرانبەار مەانگی ناڕەزایەتییەکەانی هەربەۆیەش. بکا چارەسەریشیان ناتوانێ و نیە لێیان بوونیدرباز توانای کە
 و قەیەەران لە الیەنێەەک تەنیەەا و فرەڕەهەنەەدن تەەازەدا سەەاڵی سەەەری و ژنەەان جیهەەانیی ڕۆژی بەرەبەری لە ئێسەەتا

 و دیکتەەاتۆڕی ڕێژیمەەی یەەیتەواوەت لە ڕووی لەالیەک و گشەەتگیرە بەڵکەەوو نەەاگرێتەوە، خەڵکەەی ناڕەزایەتییەکەەانی
 سەەرکوت کەاتیش بەشەێوەی تەنەانەت ئەگەر ناڕەزایەتییەانە ئەو دیکەش لەالیەکی و ئیسالمییە کۆماری تۆتالیتێری

 پێشەەوو لە گەەوڕتر بە سەەەرلەنوێ نەەیە، سەەەرهەڵدانەکانی هۆکارەکەەانی بنەبڕکردنەەی توانەەای ڕێەەژیم چەەونکە بکەەرێ ،
 لەژێرپێنەەانی بە و بەەدەن مەدەنەەی بەنافەرمەەانیی پەرە دەبەەێ ێەەرانئ خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی کەوابەەوو. سەەەرهەڵدەدەنەوە
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 جیهەەان بە و یەکتەەر گەەوێی بە یخۆیەەان بێەەزاری دەنگەەی ئیسەەالمی کۆمەەاری دواکەوتووەکەەانی داسەەەپاوە یاسەەا هێمنەەانەی
 .بگەیەن 

 
 ەدەرەوەل چ و نێوخەۆ لە چ ئێەران ژنەانی لەالیەن مەارس هەشەتی بەرەبەری لە زۆرەملەی حیجەابی بۆ نا جوواڵنەوەی

 سەەازکردنی و کۆمەاڵیەتییەکەان تەۆڕە لە کەڵکەوەرگرت  بە پیەاوانیش بەتەەایبەت بەدرێتێ، تەایبەتیی بەایەخی دەبەێ
 کەەردەوە بە و هەبەەێ بوێرانەیەەان هەڵوێسەەتی دەبەەێ «ئیەەنیالب شەەەقامی کچەەانی و ژنەەان» لە پارێزگەەاری کەمپەینەەی
 بە پێکەەەردن سەەەووکایەتی و لێەەەدان ئەگەری لە دەبەەەێ تەنەەەانەت بەەەکەن، خانمەکەەەان لە و حەرەکەتە لەو پشەەەتیوانی

 لە بەرگەەری دوودڵەەی و تەەرس بەەێ بە سەەەرکوتکەرەکانەوە، هێەەزە لەالیەن مەدەنیەەیە نافەرمەەانییە لەو بەشەەداربووان
 ئاسەت لە خەۆکردن لە دیهەا  لەگەڵ ناتەباییەکی هی  مەدەنی نافەرمانی گۆمان بێ. بکەن ئازادیخوازەکان خاتوونە

 .ئێرانە مافخوراوی گەالنی ڕەوای مافی بەرگری و نیە سەرکوتکەراندا ەوەندەقیز کردەوە و توندوتیژی
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٢١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ مارچیی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 

 
 

 ترس و دڵەڕاوکێی ڕێژیم لەسەرهەڵدانەوەی ناڕەزایەتییەکان
 

 و بەفرانبەار مەانگی لە ئێران خەڵکی وەزاڵەهاتووی کۆمەالنی بێوێنەی و بەری  یەتییناڕەزا شەپۆلی سەرهەڵدانی
 لە کە دیەەارە ئاشەەکرا بە و چانەەدووە ڕێژیمەەدا کاربەدەسەەتانی دڵەەی لە زۆری نیگەرانیەەی و تەەرس دواتەەردا، ڕۆژانەەی

 .تۆقیون گەندەڵەکەیان ڕێژیمە و خۆیان داهاتووی
 

 ئیسەالمی کۆمەاری کە ڕاستییەن ئەو نیشاندەدری ڕێژیم باڵی دوو بە سەر یناسراوەکان مۆرە ئەمدواییانەی قسەکانی
 نیەزامە کە تێگەیشەتوون بەاش و بیسەتووە ئێرانیەان خەڵکەی کەۆمەاڵنی بێزاریەی و ڕ  پەیەامی خویدا تەواویەتی لە
. وەنەبەو دیکەیان دەسکەوتێکی هی  …و فەرهەنگی و ئابووری و سیاسی هەرەسهێنانی لە جگە «موقەدەسەکەیان»

 چەەوار بەلەبەرچەەاوگرتنی خامنەییشەەەوە بە ڕێەەژیم کاربەدەسەەتانی و دایە لەجەەێ زۆر دڵەڕاوکێەەیە و  تەەرس ئەو دیەەارە
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 تۆڵەسەەندنەوەی و تەووڕەیی و ڕ  شەەپۆلی لە ترسەیان حەقیەانە خۆیەان، جینایەتکارانەی و ڕەش دەسەاڵتی دەیە
 .بێ ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی

 
 ڕاسەتییە ئەو دەرخەری گەرتەوە ئێرانەی شەاری سەەد لە زیەاتر کە بەفرانبار نیناڕەزایەتییەکا شەپۆلی لەوەش جگە
 و، دامەرکێنێتەوە ناڕەزایەتییەکان سەرکوتکەرەکانی دەزگا بە پشتبەست  بە دەتوانێ تەنیا ئیسالمی کۆماری کە بوو

 کۆمەەاری ەوەیەئ پرسەەیار بەاڵم. سەەەرکوتە دەزگەەای و زەبروزەنەە  تەنیەەا ڕاگرتەەووە پەەێ لەسەەەر ڕێەەژیمەی ئەو ئەوەی
 و ڕەش دەسەەەەاڵتی بە درێەەەژە ئەشەەەکەنجە، و زینەەەدان و کوشەەەتوبڕ و سەەەەرکوت بە دەتەەەوانێ کەی هەتەەەا ئیسەەەالمی

 هێەەور هەیبەەوو، کە هێەەزەی و تەوژم بەو بەفرانبەەار ناڕەزایەتییەکەەانی شەەەپۆلی ڕاسەەتە بەەدا؟ خەەۆی داپڵۆسەەێنەری
 قوولتر زیاتر ڕۆژ بە ڕۆژ بگرە و خۆیان  جێی لە هەروا وەڕێکەوتنی هۆکارەکانی الیەک لە ئەگەر بەاڵم بووەتەوە،
 هەر بەاڵم ،«بەفرانبەەار جەمەەاوەریی ڕاپەڕینەەی» بەشەەێوەی نە ئەگەر ناڕەزایەتییەکەەان دیەەکە الیەکەەی لە دەبەەنەوە،
 درێژەیەان پێشەوو لە زیەاتر پیشەسەازییەکان ناوەندە لە کرێکارییەکان ناڕەزایەتییە و خۆپێشاندان. بوون بەردەوام

 خۆپێشەەاندانی وەڕێکەوتنەەی و مەەانگرت  لە بەەاس کۆمەاڵیەتییەکەەان تەەۆڕە و گشەەتییەکان ڕاگەیەنە نەەیە ۆژڕ و بەەووە
 واز حوکمەدران و گەرت  سەەرەڕای دا نیشانیان مەدنی چاالکانی و ژنان مارسیشدا هەشتی ڕۆژی لە. نەکەن کرێکاران

 کەس سەەدان مەاوەیەدا لەو هەر هەروەهەا. نەاهێن  ئازادییەکانیان و ماف لەسەر پێداگری و مەدەنی نافەرمانیی لە
 و گیەران زۆر کوتەانێکی و لێەدان پاش سەرکوتکەرەکان هێزە لەگەڵ بەرەنگاربوونەوە لە گونابادییەکان دەروێشە لە

 دایە دۆخێەک لە ئێسەتاش ئێەران کەۆمەڵگەی دەدەن نیشەان ئەوانە. کەوژرا لێ ئەشکەنجەدا لەژیر یەکێکیان تەنانەت
 کەاروکردەوە بەرانەبەر لە خەڵکی ی«بەرگەگرت  ئاستی» و دەکرێ لێ چاوەڕوان دیکەی کیسەرهەڵدانێ ئەگەری کە

 .دابەزیوە زۆر ڕێژیمە ئەو گەلییەکانی دژی
 

 هەمیشەە وەک ڕاسەتییەکان لە خودەربەازکردن بۆ بەفرانبار ناڕەزایەتییەکانی سەرەتای لە هەر ڕێژیم کاربەدەستانی
 سەەەەەرەداوی و هۆکەەەەار ویسەەەەتیان هەڵخەڵەتێ  منەەەەداڵ سەەەەێناریۆی یسەەەەازکردن و کاڵهامەەەەانە دەلەسەەەەەی و درۆ بە

 موحسەی  لێهەات وای تەنەانەت و بگەڕێنەنەوە ئیسەالمی کۆمەاری دژبەری واڵتەانی بەناو بۆ خەڵکی ناڕەزایەتییەکانی
 دەفەتەری سەەرۆکی و ئەمریکەا نەوێنەری بەشەداریی بە هەاوبەش کۆمیتەی پێکهێنانی و هەولێر! پیالنی باسی ڕەزایی
 دەنگەی و کۆمەڵگە ناخی لە هەڵیواڵو بەهێزە تەوژمە ئەو زانیان کە دواتر بەاڵم کردبوو  بارزانی و حوسێ  مسەدا
. بەرن بەالڕێەەدا خەڵکەەی دیەەکە شەەێوەیەکی بە ویسەەتیان ئێەەرانە، خەڵکەەی وەزاڵەهەەاتووی کەەۆمەاڵنی بێەەزاری و ڕ 

 کەموکەەوورییە و کێشەەە لەچوارچێەەوەی کەەانناڕەزایەتییە ویسەەتیان دەسەەەاڵت بەسەەەر زاڵ بەەاڵی بەتەەایبەت لەوبەیەەنەدا



ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

188 
 

 بڕستی دەسکورتی، و هەژاری و ئابووری قەیرانی دەزان  ئەوانیش بدەن نیشان و بکەنەوە بەرتەسک ئابوورییەکاندا
 ئەو کە پێوەندیەەدارەکانە دەزگەەا و دەوڵەت ناکەەارامەیی ئەوە و بریەەوە دەرەتەەان بەەێ تەەوێژی و چەەی  و کرێکەەاران لە

 ناڕەزایەتییەکەان تەوژمەی لە ڕێژیمەکەیان و خۆیان هەم چەشنە بەم و خەڵکی شانی سەر خستووەتە نەهامەتییەی
 .بکەن لەرزۆک و لێژ دەسەاڵتدا لە ڕێهۆرمیستەکان و ڕووحانی پێگەی هەم و ڕاگرن بەدوور

 
  خەڵکی کۆمەاڵنی بەفرانباردا لەڕاپەڕینی کە بشارنەوە ڕاستییە ئەو نەیانتوانیوە چەواشەکارییانە ئەو بەوحاڵەش

 دروشەمی ڕەنەگە. بەوو خەامنەیی لە هەموویەانەوە سەەروو لە و ئیسالمی کۆماری تەواویەتی لە تووڕەییان و  ڕ  ڕووی
 کێشەەی لەوەش جەگە. کەوترابێتەوە دروشەمێک هەموو لە زیاتر شارەکان لە خامنەیی بۆ مەرگ و دیکتاتۆر بۆ مەرگ

 بەڵکەەوو نەەیە، هەژاری پەرەسەەەندنی و بێکەەاری و بووریئەەا قەیرانەەی تەنیەەا ڕێەەژیم لەگەڵ ئێەەران خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی
 زنیەدانێکی وەک ئێرانەی و هەڵچنیوە خەڵکی بە تەنگی بارێکەوە لەهەموو کە ڕێژیمەیە ئەو نەمانی خەڵکی ویستی
 ناڕەزایەتییەکەەان و ڕاپەڕیەە  لەبەەاری بەسەەتێنی ڕاسەەتیدا لە کە ئابوورییەکەەان کێشەەە و قەیەەران. کەەردووە لەەێ بەریەە 
 فەەرە ناڕەزایەتیەکەەان و نەەی  هەمەەووی بەاڵم خەڵەەک، داخوازییەکەەانی و ویسەەت لە بەەوون سەەەرەکی یبەشەەێک بەەوون،

 لە کە دەکەن ئیسەالمی کۆمەاری ڕووخەانی و سەربەستی و ئازادی داوای کوردیشەوە گەلی بە ئێران گەالنی. ڕەهەندن
 گەیانەدوەتە نێوخەۆدا لە ەکەیخەڵەک و واڵتە ئەو الیەک لە خەوی نابەرپرسانەی و داپڵۆسێنەرانە دەسەاڵتی ماوەی
 لە و دیەەکە لەالیەکەەی دابەە ، هەژاری هێڵەەی ژێەەر لە حەشەەیمەتەکەی لە کەس میلیەەون ٥١ لە زیەەاتر کە ئاسەەتەی ئەو

 گەمەارۆی هۆکەاری بەووەتە خەوی ئاژاوەگێڕانەی و نابەرپرسانە سیاسەتە و کردەوە بە ڕیژیمە ئەو دەرەوەشدا ئاستی
 داتەپینەەەی لە شەەەوێندانەربوون زۆر کە هاوپەیمانەکەەەانی و ئەمریکەەەا و کەەەاننەتەوەیەکگرتوە ڕێکخەەەراوی ئەەەابووریی
 لەسەەر ڕێژیم هەروەها. بێکاری ڕێژەی سەرێی چوونە و کارخانەکان و کارگە داخرانی وەک لێکەوتەکانی و ئابووری
 تونەدڕەوە ەتەاقم دەسەتەو بە یارمەتی دۆالریش میلیارد دەیان ساڵیانە هەژاران، گیرفانی و ئێران داهاتی حیسابی

 بکەاتەوە، کەم خەڵک کەڵەکەبووەکانی کێشە لە بەشێک نێوخۆ لە دەتوانێ کە زۆرە پاڕە بەو و دەکا ئیسالمییەکان
 .دەکا خۆش پێ ئاژاوەی و شەر ئاگری …و لوبنان عێرا ، سوریە، یەمەن، وەک واڵتانی لە
 
 و گەلەەەی دژی نیەەەزامە هەمەەەوو وویداهەەەات و چەەەارەنووس دیکتەەەاتۆڕییە، ڕێەەەژیمە ئەو چارەنووسەەەی دڵنیەەەاییەوە بە

 دەڕوا ئێەران خەڵکی وەزاڵەهاتووی کۆمەاڵنی بەدەستی ئیسالمی کۆماری نیە لەوەدا گومان و مێژوویە سەرەڕۆیەکانی
 دەزانەە  و بەەوون دلەڕاوکەەێ و تەەرس تووشەەی بەتەواوی کە ئیسەەالمی کۆمەەاری دەسەەەاڵتداران حەەاڵەش بەو.  نەەامێنێ و

 شەەێوەی بە و بەخۆشەەی نەەی  ئامەەادە دەکەوێەەتەوە، وەڕێ زوو یەەان درەنەە  ئێەەران خەڵکەەی ناڕەزایەتییەکەەانی شەەەپۆلە
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 لەوەشەدا شەک بۆیەش هەر. بێن  دەسەاڵت لە واز ئێران خەڵکی دەنگی بۆ گەڕانەوە و ڕێهراندۆم لە و شارستانیانە
 و وەدەکەوێەەتە لەەێ زۆری مەەاڵیی و گیەەانی تێچەەووی کە دەبەەێ پرۆسەەەیەک ئیسەەالمی کۆمەەاری ڕووخەەانی پرۆسەەەی نەەیە

 بەهەر دەدا نیشەەان دەکەن ئێەەران بەەوونی «سەەووریە«بە لە بەەاس سەەەرەڕۆیە نیەەزامە ئەو دەسەەەاڵتدارانی ئەوەیەەکە
 کۆمەەاری کە بەەێ لەەێ سووریەشەەی شەەەرلێدراوی واڵتەەی وەک ئێەەران ئەگەر تەنەەانەت بەەێ، نرخێەەک بەهەر و شەەێوەیەک
 بەفرانبەەار ناڕەزایەتییەکەەانی بەاڵم. نەەاهێن  دەسەەەاڵت لە واز هەبەەووە، بەەااڵی دەسەەتی خوڵیاندنیەەدا لە ئیسەەالمی
 خۆنەابوێرێ، جینایەتێەک چەشەنە هەی  خوڵیانەدنی لە ئەوەی لەگەڵ ڕێەژیمە ئەو سەەرکوتکەری هێەزی دا نیشانیان
 سەەر بەڕژێنە کەۆمەڵگە توێژەکەانی و چی  هەموو لەودا کە سازماندراو و بەربەری  جەماوەری حەڕەکەتێکی ناتوانێ

 هەتەا دەکەن نگریسەە دەسەەاڵتە بەو پاشەکشە قۆناغ بە قۆناغ ئێران خەڵکی ەاڵنیکۆم و بکا سەرکوت شەقامەکان
 .دەکەنەوە خۆیانی لەکۆڵ

 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٢٢ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ مارچیی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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ئەمینی محەممەد رەزا هاوڕێ ەکانینوسراو و بابەت  

 

 

190 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ەڕێکخەەراو و حیەەزب دەسەتی لە کوردسەەتان لە بەشەە ئەو دەسەەەاڵتی دەچەێ سەەاڵ ٢٥ لە زیەاتر بەەۆ ئەوە کوردسەتان لە

 شەەەڕی تەنەەانەت کە زۆر نەەاکۆکیی سەەەرەڕای توانیویەەانە و دایە هێەەزانە لەو هەڵیەەواڵوە دەوڵەتەەی و سیاسەەییەکان
 دەوڵەت هەیکەلەی و قەوارە و دامەزرێن  حکوومەتییەکان و مەدەنیی و بەڕیوەبەریی رێکخراوە لێکەوتەوە، نێوخۆیی
 ناشەەفافیەت بەهەۆی لەالیەک لەسەەرەتاوە هەر واڵت بەڕێەوەبەریی لە ئەزموونە ئەو بەداخەوە بەاڵم. بنێ  بونیات

 لەەێکەوتە و داعەەش دڕنەەدانەی هێرشەەی پەەاش ساڵەشەەدا چەنەەد لەو و گەنەەدەڵی پەرەسەەەندنی و ئەەابووری بەەواری لە
 جەاڕزکەر و زۆر قەیرانەی تووشەی فێدڕالەوە، دەوڵەتی الیەن لە کوردستان راوێزخرانی په هەروەها و نەرێنییەکانی

 ڕێکخەەەراوە و حیەەزب دیەەەکەش لەالیەکەەی. کەەەرد ئەەابووری تەنگەشەەەەی دوچەەاری خەڵکیشەەەی ژاریهە کەەۆمەاڵنی و بەەوو
 بەو اڵم بەه ب ، زاڵ خۆیاندا کانی ناکۆکییه و کێشە ر سه به  نەیانتوانیوه خت وه  به کوردستان باشووری سەرەکییەکانی

 ی که ڕاپرسەەەییه نیەەەیە لەوەدا گومەەەان کەەەران، بەەەاس الوازانەی خەەەاڵە ئەو هەمەەەوو گرتنەەەی لەبەرچەەەاو بە و حەەەاڵەش
  …بوو خویدا لەجێی و کوردستان باشووری لە زێڕینە و مێژوویی الپەڕەیەکی هەرێم سەربەخۆیی

 

 ینیمەئ دەممەحم ازەر                                                                                    
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