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خەرمانان،  ٢٦ی  بۆنەی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سکرتێری  شه ره فکه ندی،  سادق  دوکتور  تیرۆری  ساڵڕۆژی 
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان و هاوڕێیانی لە بێرلین 
سمینارێکی  ئیسالمی،  کۆماری  تیرۆرسیتەکانی  دەستی  بە 

پێکهێنا.
لەو سمینارە کە بەیانیی رۆژی پێنجشەممە، ٢٥ی خەرمانان 
لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات و بە بەشداریی 
سەدان کەس لە کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات گیرا، 
کاک برایم زێوەیی، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی...        ل٢             

بەشداریی  بە  ورمێ  بەسیجی  نهێنیی  كۆبوونەوەی 
چۆنیەتی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  سیلوانا  بەخشداری 

بەرەنگاربوونە لەگەڵ هێزی پێشمەرگە گیرا.
بەپێی راپۆرتی ناوەندی دێموكراسی و مافی مرۆڤ 
رابردوودا  رۆژی  چەند  ماوەی  لە  كوردستان،  لە 
دووهەمین كۆبوونەوەی نهێنیی فەرماندەكانی بەسیج 
رێباز  بەشداریی  بە  ناوچە سنووری یەكانی ورمێ  لە 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  سیلوانا  بەخشداری  میرزایی، 
پێشمەرگە  هێزی  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە  چۆنیەتیی 

بەڕێوەچووە.
ئەم كۆبوونەوەیە لە پایەگای بەسیجی گوندی دزەی 
مەڕگەوەڕی ورمێ بەڕێوەچووە و لەم كۆبوونەوەیەدا 

فەرماندەی  فەرد،  عەلی حەجازی  پاسدار  سەرهەنگی 
ناحیەی موقاومەتی بەسیجی سپای ورمێ رایگەیاندوە 
تا ئەو جێیەی دەكرێ، دەبێ لە ئاشكراكردنی ئاماری 
ورد و دەقیقی كوژراوانی سپا و بەسیج خۆ بپارێزن و 
بۆ پاراستنی بایەخەكانی شۆرشی ئیسالمی، تەنگ بە 

حیزبە كوردی یەكان هەڵچنن.
سەرچاوەیەكی باوەڕ پێكراو لەم كۆبوونەوەیەدا كە 
ناكا ناوی ئاشكرا بكرێ گوتی: بڕیار دراوە  پێویست 
بازاڕی حەوتووانەی دەزەی  لە زەوی یەكانی  بەشێك 
بیكەنە  قەرارە  و  بدرێ  بەسیجی یەكان  بە  مەرگەوەڕ 
رێباز  کۆبوونەوەکە  هەروەها  تەقەمەنی.  ئەنباری 
میرزایی بەخشداری سیلوانای ئەركدار كردوە كە بۆ 

مەڕگەوەڕ،  دزەی  دێهیاری  لە  رەزایەتنامە  وەرگرتنی 
و  سپی  ردێن  ماقواڵن،  پیاو  بۆ  كۆبوونەوەیەك 

شووڕای ئەم گوندە پێك بێنێ .
حەجازی فەرد لەم كۆبوونەوەیەدا پێداگریی لەسەر 
حیزبە  پێشمەرگەی  هێزی  ئەگەر  كە  كردەوە  ئەمە 
عەمەلیاتێک  كوردنشینەكان  ناوچە  لە  كوردی یەكان 
ئەو  ئینترنێتی  شتێك دا  هەموو  پێش  لە  دەبێ  بکەن، 
تا  بكرێ  فیلتێر  شێوەیەك  بە  یان  هەڵبڕن،  ناوچەیە 
دزەی  گوندی  موخابراتی  نەبنەوە.  باڵو  هەواڵەكان 
موقاومەتی  ناحیەی  لەگەڵ  هاوئاهەنگی  بە  مەرگەوەڕ 
بەسیجی ورمێ، یەكی دیكە لە بەشەكانی پیالن دژی 

هەر چەشنە جووڵەیەكی هێزی پێشمەرگە دەبێ.

بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
بۆنەی شەهیدبوونی ئازاد ئاڵی و ئەمیر 
تێکهەڵچوونەکەی رۆژی  لە  نستانی کە 
سێشەممە، ١٦ی خەرمانان لە ناوچەی 
کۆماری  هێزەکانی  لەگەڵ  سەردەشت 
نەمرانەوە،  کاروانی  چوونە  ئیسالمی دا 

رێوڕەسمێکی پێکهێنا.
ئێوارەی  کە  رێوڕەسمەدا  لەو 
خەرمانان  ١٨ی  پێنجشەممە،  رۆژی 
کەس   ١٠٠٠ لە  زیاتر  بەشداریی  بە 
حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  بنکەی  لە 
لە  بەڕێوەچوو،  کوردستان  دێموکراتی 
لەگەڵ کەسوکاری شەهیدانی  نیزیکەوە 
و  یاد  و  کرا  هاوخەمی  حیزب  تازەی 

بیرەوەریی ئەو شەهیدانە بەرز راگیرا.

لەو رێوڕەسمەدا کە بە خوێندنەوەی 
دەستی  شەهیدان«  »ئەی  سروودی 
سکرتێری  عەزیزی،  خالید  کاک  پێکرد، 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی 
لە سەرەتای  وتارێکی پێشکێش کرد و 
مێژووی  بە  ئاماژە  بە  قسەکانی دا 
دێموکراتی  حیزبی  قوربانیدانی 
و  دوور  کاروانی  و  کوردستان 
هەر  گوتی:  حیزب  شەهیدانی  درێژی 
سەروو  لە  و  شەهید  رێبەرانی  وەک 
محەممەد  قازی  پێشەوا  هەموویانەوە 
هیوای دەخواست کە ئێمە بە شێوەیەکی 
و  خوێنڕشتن  بێ  و  دیموکراتیک 
خوێنڕژان بە مافەکانمان بگەین، ئێستاش 
من ئارەزوو دەکەم هەرگیز شەهیدمان 

نەبێ، بەاڵم کاروانی خەبات و تێکۆشانی 
و شەڕ  مافەکانمان  جێخستنی  بۆ  ئێمە 
دڕندەی  رێژیمێکی  لەگەڵ  کێشەمان  و 
بەداخەوە  و  ئیسالمی یە  کۆماری  وەک 
کاروانە  ئەو  داهاتووش دا  لە  رەنگبێ 

درێژەی هەبێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
قسەکانی دا  درێژەی  لە  کوردستان 
و  ئاڵی  ئازاد  شەهیدان  رێگای  گوتی: 
بەاڵم  دەبێ،  درێژەی  نستانی  ئەمیر 
شەهیدە  دوو  ئەو  ڕێگای  رێبوارانی 
تازەیەمان هەر هاوسەنگەرانیان لە نێو 
جموجۆڵی  کە  نین  دێموکرات  حیزبی 
نیزامی یان دەبێ یان لە نێوخۆی واڵت دا 

حزووریان دەبێ و...               ل٢ 

شەهید دوکتور قاسملوو:
لە  جیهان دا  لــە  نێعمەتێک  هیچ 
ئازادی بەنرختر نیە. ئازادی کەرامەت 
و  ئینسان  بە  دەدا  »شەخسییەت«  و 

رێگە نادا بکرێ بە مۆرە.

شەهید دوکتور شەرەفکەندی:
دوکتور قاسملوو دەیهەویست خەڵکی 
وەدەستهێنانی  رێگای  لە  کوردستان 
شتێک  هەموو  پێش  مافەکانیانەوە 
هەست بە »شەخسییەت«ی ئینسانیی 

خۆیان بکەن.
***               

ــورد بە  ــ هــەســت پــێــکــردنــی مــرۆڤــی ک
نەتەوەیی  و  ئینسانی  »شەخسییەت«ی 
خەبات  ئەساسیی  هــەرە  بناغەی  خــۆی، 
ــی  ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی حــی ــکــۆشــان ــێ ت و 
خوێندنەوە  لە  وەک  هــەر  کوردستانە. 
ــەدا  ــزب ــەم حــی ــ ــی ئ ــەرانـ ــبـ و قـــســـەی رێـ
ــەوێ، ئــامــانــج لــە هــەوڵــدان بۆ  ــ ــ دەردەک
»مافە  و  ــازادی«  ــ »ئ دەستەبەرکردنی 
نەتەوایەتی یەکان«، هەمووی بۆ گەیشتن 
کە  شەخسییەتێک  »شەخسییەت«ە.  بە 
گەیشتن  رێگای  لە  تەنیا  کــورد  مرۆڤی 
مافە  »ئازادی« و »دەستەبەرکردنی  بە 
پێی  دەتــوانــێ  نەتەوایەتی یەکان«ییه وه  

بگات.
ئــیــنــســانــی کــــورد بـــۆ گــەیــشــتــن بــەم 
بە  هــەســتــکــردن  ــە ســـەرفـــرازی و  ل پلە 
سەربەستی، بە درێژایی مێژوو لە جووڵە 
و بزووتن دا بووە و لە کۆتایی دا حیزبی 
لەم  بەشێک  یەکەمجار  بــۆ  دێــمــوکــرات 
چوارچێوەیەکی  لە  بزووتنانە  و  جووڵە 
بۆ  و  دەخات  رێک  تەشکیالتی دا  فکری- 
کورد  مرۆڤی  کەسایەتیی  وەدەستهێنانی 

درێژە بەم کاروانە دەدات.
***                 

یەکێک  شەرەفکەندی  ســادق  دوکتور 
نەتەنیا  کە  بووە  حیزب  رێبەرانەی  لەو 
وەک سکرتێری ئەم حیزبە و بەتەنیا لە 
سەردەمی کەسی یەکه می دا لە حیزب دا، 
دەزگاکانی  لە  کاتانەی  ئــەو  چ  بەڵکوو 
راگەیاندنی حیزب دا کاری کردوە و چ ئەو 
شەهید  رێبەری  جێگری  وەک  کاتانەی 
لە  دیکەشی  ئەرکی  قاسملوو،  دوکتور 
و  دڵەڕاوکێ  هەمیشە  بــووە،  شان  سەر 
دەغدەغەی ئەم »بوون بە شەخسییەتەی 
ئینسانی کورد«ی لەگەڵ خۆێ دا گێڕاوە.

ــئــوری یــە  ــێـــک دا کـــە ت ــانـ ــەردەمـ لـــە سـ
ــەپـــی ســونــنــەتــی و  ــی چـ ــ ــان ــ ــاوردەک ــ ه
»ئــۆمــانــیــزمــی بـــــەدرۆ« خــەریــک بــوو 

سێبەریان...
                                    ل3

رەزا محەممەدئەمینی

ــودا بـــوو«.  ــی خـ ــاری ــە دی ــای ــەو کــوودت »ئـ
سەرۆک کوماری  بەناوبانگەکەی  رستە  ئەوە 

تورکیە، رەجەب تەیب ئەردۆغانە...   
                                      ل7                                                                                         

رەسووڵ سێلەکە

ــەی  ــگ ــە ســێ روان ــەاڵت ل ــ چــەمــکــی دەسـ
روانگەی  دەکـــرێ،  پێناسە  ســەرەکــی یــەوە 

»زاتگەرا« کە دەسەاڵت وەکوو...
                                       ل٨              

تاهیر قاسمی
 

ــردوودا،  ــ ــ ــی راب ــ ــاوەی رۆژانـ ــ ــە م ل
دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەکانی 

کوردستان لە درێژەی خەبات و...
                                 ل7                                                                         

عەزیز شێخانی

ســیــســتــم و قـــــــەوارە، چــۆنــیــەتــی 
دابەشکران و کۆبوونەوەی دەسەاڵت 

و هێز لە نێوان زلهێز و...
                                ل9                                    

ئەردۆغان تورکیە بەرەو کوێ 
رەکێش دەکا!

دەسەاڵتی کاریزماتیکنیشتمانی بە مین چێندراو
جەمسەرەکان، دەسەاڵت و 
دابەشکردنی هێز لە ئاستی 

نێودەوڵەتی دا 

سزای ئیعدام؛ کەم کردنەوەی 
تاوان یان پەرەپێدانی!

عومه ر باڵه کی

کاریگەریی بڕیاری دادگای 
میکونوس لەسەر گۆڕینی 
سیاسەتی کۆماری ئیسالمی

عەلی بداغی

ئێران، ئۆپۆزیسیۆنی سیستمی 
نێونه ته وه یی

حەسەن شێخانی

سمیناری یادی شەهیدانی میکونوس لە ٢٤ ساڵەی تیرۆری بێرلین دا

راپۆرتێك لە كۆبوونەوەی نهێنیی بەسیجی ورمێ لە پێوەندی لەگەڵ چاالكی یەكانی پێشمەرگە

د. شەرەفکەندی 
رێبەرێکی

ل4بەشەخسییەت

ل6

ل6

 کاک خالید عەزیزی لە رێوڕەسمی پرسە و سەرەخۆشیی شەهیدان ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی دا:

پێشمه رگه  له  کوردستان خاوه ن ماڵه  

سمایل شه ره فی
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سمیناری یادی شەهیدانی میکونوس
درێژەی                 

                  له  2٤ ساڵەی تیرۆری بێرلین دا

کۆمیتەی فینالندی حیزبی دێموکرات 
مەولود سوارە: ئێمە ئاگربەستمان لەگەڵ ئێران رانەگەیاندوەبە بۆنەی 2٦ی خەرمانان سمینارێکی بەڕێوەبرد

 تا بڵێین حەڕەکەتەکانی ئەم دواییانە کاتی یە

دێموکرات دا  حیزبی  بەڕێوەبەریی  لە  شه ره فکه ندی  سادق  دوکتور  رۆڵی  و  نەخش  لە  باسی  حیزب 
کرد و، کاک عەلی بداغی، ئەندامی راویژکاری کۆمیتەی ناوەندی باسی لە کاریگەریی بڕیاری دادگای 
میکونوس لە سەر گۆڕانکاری لە سیاسەتی دەرەوەی ئێران و گۆڕانکاری یەکان لە حاکمییەت لە نێوخۆی 

واڵت دا کرد.
لە الیەن سامان فەقێ نەبی،  ئەو سمینارە بە سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« دەستی پێکرد و 
بەڕێوەبەری سمینارەکەوە باسێک لە کەسایەتیی دوکتور شه ره فکه ندی و شوێن و پێگەی ئەو شەهیدە 

لە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستانی کرد.
لە یەکەم برگەی سەرەکیی سمینارەکەدا کاک برایم زێوەیی باسەکەی بە پێناسه یه ک له  که سایه تیی 
فرەرەهەندی دوکتور سەعید شه ره فکه ندی دەست پێکرد و تیشکی خستە سەر تایبه تمه ندی یه  به رچاوه کانی 

دوکتۆر سەعید له  نێو ریزه کانی حیزب و به  تایبه ت لە ئاستی ریبه رایه تی حیزبی دێمۆکرات دا.
روانگه   و  بۆچوون  باسەکەی دا  دیکەی  بەشێکی  لە  دێموکرات  حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی 
حه قانییه تی  له   شێلگیرانه   دیفاعی  وه ک؛  بوارەکانی  له   دوکتور سەعید شه ره فکه ندیی  جۆراوجۆره کانی 

جواڵنه وی کورد  و خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان له  رێگای نووسین و باڵوکردنه وه ؛ پێداگری 
له  سەر پێویستیی ته شکیالت و فاکته ری بەشداریی کۆمه اڵنی خه ڵک له  سەرخەستنی تێکۆشانی حیزب 
و جواڵنه وه  و، هەروەها خه تدان لە مەیدانی خەبات و ئه رکدار کردنی خه ڵک و دەستنیشان کردنی به  

پرسایه تیی سه رشانیان له  ئاست جواڵنه وه دا شی کردەوە.
باسێک لە بنەما فیکری یەکانی دوکتور سادق شه ره فکه ندی لە پێوەندی لەگەڵ چەب و خەباتی نەتەوایەتی 
و هەروەها نەخشی شەهید دوکتور شه ره فکه ندی لە ئیدارەی و بەڕێوەبەریی حیزب و بڕیارەکانی حیزب 
و  ئازادی  کۆمه اڵیه تی،  عه داڵه تی  پرسه کانی  له   سەعید  دوکتور  سووربوونی  و  پێداگری  هەروەها  و، 

دێمۆکراسی چەند تەوەری دیکەی باسەکەی کاک برایم زێوەیی بوون.
دادگای  بڕیاری  کاریگەریی  لە  باسی  کە  بوو  بداغی  عەلی  کاک  سمینارەکە  دووهەمی  پەنێلگێڕی 
میکونوس لە سەر راگرتنی ماشێنی تیرۆری کۆماری ئیسالمی لە ئورووپا و هەروەها کاریگەریی لە سەر 

گۆڕانکاری یە سیاسی یەکان لە نێوخۆی واڵت دا کرد کە هاتنەسەر کاری ئیسالحتەڵەبەکانی لێکەوتەوە.
ئەو بە ئاماژە بەوەی کە لە دنیای هاوچەرخی ئێمەدا تیرۆر بە شتێکی دژەبایەخ سەیر دەکرێ و نیزامی 
سیاسیی خەڵکی و دێموکراتیک زۆر بە دەگمەن پەنا بۆ تیرۆر دێنن، تیشکی خستە سەر کارنامەی دوور 
و درێژی تیرۆریستیی کۆماری ئیسالمی لە تیرۆری نەیارانی لە دەرەوەی واڵت و نێوخۆی واڵت ڕا بگرە، 

هەتا پشتیوانی لە گرووپە تیرۆریستی یەکانی جیهان.
پەنابردنی  هۆکاری  سەر  لە  باسەکەی دا  دیکەی  بەشێکی  لە  ناوەندی  کۆمیتەی  راوێژکاری  ئەندامی 
کۆماری ئیسالمی بۆ تیرۆر گوتی : الی رێبەرانی کۆماری ئیسالمی تیرۆری دژبەران کارێکی پیرۆزە، 
حیزبە  هەموو  بکرێن،  کپ  دەبێ  دژەکان  دەنگە  هەموو  کە  بووە  بەوە  باوەڕیان  کاتێک  هەموو  ئەوان 
بەرهەڵستکارەکان لە سەریان بدرێ و هەموو ئەو کەسانەی بە ملۆزم دادەنرێن دەبێ لێیان بدرێ. ئەوە 
بوو کە لە نیوخۆی واڵت بە قەتڵە زنجیرەییەکان و لە دەرەوەی واڵتیش لە رێگای کۆماندۆکانی تیرۆرەوە 

نیزیک بە ٥٠٠ کەس لە چاالکانی سیاسی یان تیرۆر کرد.
کاک عەلی بداغی دوایە کۆمەڵێک فاکتی هێناویەوە کە بەو هۆیانە کۆماری ئیسالمیی ئێران بە پشتیوانی 

سەرەکیی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی دەناسرێ.
بەڕێزیان دواتر باسی لەوە کرد کە بڕیاری دادگای میکونوس، یان بە واتایەکی دی خوێنی شەهید 
دوکتور شه ره فکه ندی و هاوڕێیانی بوو بە نوختەی گۆڕان لە سیاسەتی کۆماری ئیسالمی، هەم سیاسەتی 
سەر  بە  گۆڕان  کرد  ناچار  رێژیمی  چونکی  واڵت.  نێوخۆی  لە  دەوڵەت  لە  ئاڵوگۆڕ  هەم  دەرەوەی، 
دا  رێگای  میکونوس  قەیرانی  لە  تێپەڕین  بۆ  واڵتیش  نێوخۆی  لە  و  بێنێ  دەرەوەی خۆی دا  سیاسەتی 

ئیسالحتەڵەبەکان بێنە سەر کار.

کۆمیتەی فینالندی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
لە ٢٤ ساڵەی تیرۆری میکونوس دا کۆڕیادێکی بۆ 
و  شەڕەفکەندی  دوکتور  تیرۆری  سەر  لە  باس 
بیرەوەریی شەهیدان  یاد و  لە  هەروەها رێزگرتن 

ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی پێکهێنا.
ئەو کۆڕیادە کە رۆژی شەممە، ٢٧ی خەرمانان 
بەڕێوەچوو،  بە سروودی ئەی  لە شاری تۆرکۆ 
بۆ  بێدەنگی  دەقیقەیەک  راگرتنی  و  شەهیدان 

رێزلێنان لە شەهیدانی حیزب دەستی پێکرد.
خدر  سەید  کۆڕیادەدا  ئەم  سەرەتای  لە 
کومیتەی  بەرێوەبەریی  ئەندامی  میرسەیدی، 
رۆژە  لەو  باسێکی  دێموکرات  حیزبی  فینالندی 
کرد  پێشکێش  کۆڕیادەکە  نێوەرۆکی  و  مێژووییە 
خەباتی  و  ژیان  لە  باسی  زادئەحمەد،  شەهێن  و 
و  کرد  نەستانی  ئەمیر  و  ئالی  ئازاد  شەهیدان 
دێموکراتی  حیزبی  شەهیدانی  نوێترین  ژیاننامەی 

کوردستانی خوێندەوە.
خاتوو  کۆڕیادەکەدا،  دووهەمی  تەوەری  لە 
ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی  شەرەفکەندی،  گواڵڵە 
بۆ  باسەکەی  کە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
تەرخان  میکونوس  تیرۆری  بۆ  خوێندنەوەیەک 
کۆماری  مەبەستەکانی  و  نیاز  لە  باسی  کردبوو، 

ئیسالمی لە تیرۆری دوکتور شەڕەفکەندی کرد.
دوکتور  تیرۆری  پیالنی  سەرکەوتنی  چۆنیەتیی 
ریستورانی  لە  هاوڕێیانی  و  شەڕەفکەندی 
دادگای  پێکهاتنی  چۆنیەتیی  لە  باس  میکونوس، 
کاریگەریی  و  دادگایە  ئەو  بڕیارەکانی  میکونوس، 
چەند  ئیسالمی  کۆماری  سیاسەتەکانی  لەسەر 
گواڵڵە  خاتوو  باسەکەی  دیکەی  تەوەرێکی 

شەڕەفکەندی بوون.
دێموکراتی  حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی 
باسی  باسەکەیدا  دیکەی  بەشێکی  لە  کوردستان 
سادق  دوکتور  فرەڕەهەندیی  کەسایەتیی  لە 
شەڕەفکەندی  کرد و لەسەر تایبەتمەندی یە بەرزە 
ئینسانی یەکانی دوکتور سادق و بنەما فیکری یەکانی 

بۆ بەشداران دوا.
کەریم  کۆڕیادەدا  ئەو  دیکەی  برگەیەکی  لە 
فەرخەپوور و نزار کوێستانی شێعر و پەخشانیان 
خوێندەوە و سەید ئەحمەد حوسێنی بە گێرانەوەی 
ئەزموونی خۆی لە کارکردن لەگەڵ شەهید دوکتور 
دەوڵەمەندتر  کۆڕیادەکەی  شەرەفکەندی،  سادق 

کرد.
و  پرسیار  بۆ  کرا  تەرخان  کۆریادەکە  کۆتایی 
سەرنجی بەشداران لەسەر ئەو باسانە کە لە الیەن 
پرسیاری  والمی  شەرەفکەندییەوە  گواڵلە  خاتوو 

بەشداران درایەوە.

لە  دەردەچێ،  لەندەن  لە  کە  عەرەب  رۆژنامەی 
حیزبی  پێشمەرگەکانی  چاالکیی  رووماڵی  راپۆرتێک دا 
گۆپاڵە  دەڵێ  و  کردوە  ماوەیەی  لەو  دێموکرات 
لەو واڵتە  بە کەمینەی كورد  ئێران دژ  ئەستوورەكەی 
پێشمەرگەكانی  عەمەلیاتەکانی  بەردەوامیی  لە  رێگری 

حیزبی دێموکرات نەکردوە.
لەو راپۆرتەدا بە ئاماژە بە شەڕ و تێکهەڵچوونەکەی 
حیزبی  پێشمەرگەکانی  لە  دەستەیەک  ماوەیەی  ئەم 
دێموکراتی کوردستان لە ناوچەی سەردەشت باس لەوە 
کراوە کە ئێران لە هەموو کاتێک دا کە شەڕ و پێکدادان 
دەدا،  روو  پێشمەرگەدا  و  خۆی  هێزەکانی  نێوان  لە 
سوپای  بریندارەکانی  و  کوژراو  ژمارەی  بەرانبەر  لە 

پاسداران بێدەنگە دەکا و هەواڵەکان چەواشە دەکا.
رۆژنامەی عەرەب لە زمان مەولود سوارە، ئەندامی 
نوسیویەتی  کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی  رێبەریی 
درێژەی  ئێران  رێژێمی  بە  دژ  چەکداریی  چاالکیی  کە 
دەبێ و ئەوەش بەشێکی جیانەکراوەیە لە خەباتی کورد 

بۆ وەدەستهێنانی مافەکانیان.
لە  کورد  گەلی  وەک  ئێمە  دەڵێ:  سوارە  مەولود 
لە  ئێران دا  رێژێمی  دەسەاڵتی  ژێر  لە  رۆژهەاڵتی 
و  رۆشنبیری  ئابووری،  سیاسی،  بوارەکانی  هەموو 

کۆمەاڵیەتی دا مافەکانمان پشتگوێ خراوە.
ئەندامی رێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەڵێ 
لەگەڵ هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی پرسی کورد 
ئێستاش  بۆیە  ئەمنیەتی،  پرسێکی  کراوەتە  ئێران  لە 
رێژیم هەڵسوکەوتی چەکداری لەگەڵ پرسی کوردی لە 

چارەسەری سیاسیی ئەو پرسە پێ باشترە.
لەگەڵ  وتووێژەکە  درێژەی  لە  سوارە  مەولوود 

دەڵێ  دیکەدا  پرسیارێکی  وەاڵمی  لە  و  رۆژنامەیە  ئەو 
هەیە،  هەڵوێستەکانی دا  لە  پارادۆکس  ئێران  حکومەتی 
دژی  نەژادی  پاکتاوی  بۆ خۆی سیاسەتی  کاتێک دا  لە 
بە  دیکەشەوە  الیەکی  لە  دەکا،  پیادە  کەمایەتیەکان 
بیانووی بەرگری لە زولملێکراوان دەست لە کاروباری 

واڵتانی ناوچەکە وەردەدا.
چاالکیی  بەردەوامیی  بارەی  لە  سوارە  مەولوود 
پێشمەرگانە لەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردستان دەڵێ: 
ئێمە ئاگربەستمان لەگەڵ رێژێمی ئێران رانەگەیاندوە تا 
بڵێین کە ئەو جواڵنەوانەی ئەم دواییانە کاتی یە. نەخێر، 
هەموو  بە  رێژێم  سیاسەتەکانی  رووبەڕووی  ئێمە 
شێوەکانی دەبینەوە و لە بەکارهێنانی هێز تا گەیشتن بە 

مافە رەواکانمان بەردەوام دەبین.
شایانی باسە کە رۆژنامەی عەرەب، یەکەم رۆژنامەی 
لەندەن  لە   19٧٧ ساڵی  لە  کە  رۆژانەیە  عەرەبی 

دامەزراوە.

شەهید دەبن، رێبوارانی ئەو شەهیدانە لە نێو هەموو چین 
و توێژەکانی کۆمەڵگای کوردستان دان، هەموو ئەوانەی 
مەدەنی  چاالکیی  و  خەبات  واڵت  نێوخۆی  لە  رۆژانە 
دەکەن و مل بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران دانانەوێنن، لە 
زیندانەکان دا لە بەرامبەر فشار و ئەشکەنجەدا خۆڕاگرن 
و سەربەرزانە بەرگری لە حیزبەکەی پێشوا و ماف و 
تێکۆشەرانەی  ئەو  هەموو  دەکەن،  نەتەوەکەیان  داوای 
وەربگرن  کەلک  دەرفەتەکان  لە  دەدەن  هەوڵ  کە  واڵت 
ئەوانە  هەموو  نەکەن؛  قەبووڵ  ئیسالمی  کۆماری  لە  و 
رێبوارانی رێگای ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی و شەهیدانی 

دیکەی کوردستانن.
کاک خالید عەزیزی گوتی خەباتی حیزبی دێموکراتی 
دەتوانین  ئێمە  فرە رەهەندە،  و  فرە چەشن  کوردستان 
چاالکیی  بە  تێکەڵ  پێشمەرگانەمان  چاالکیی  بە  پێکەوە 
ئەو  لەگەڵ  واڵت  نێوخۆی  لە  رێکخراوەیی  و  مەدەنی 
دەنگی  دەبنە  نێودەوڵەتی دا  ئاستی  لە  تێکۆشەرانەی 
کاروانی  هەموومان  بە  کوردستان؛  رۆژهەاڵتی  خەڵکی 
خەباتمان بەهێزتر بکەین و بە کۆماری ئیسالمیی ئێران 
ئێمەش  خەباتی  مابێ  ئێمە  دژی  لە  زوڵم  هەتا  بڵێین 

بەردەوامە.
بەڕێزیان گوتی دەتوانین بە هاوکاری و هاوپێوەندیی 
هەموومان زیانەکانی ئەو تێچووە کەم بکەینەوە و هەموو 
خەباتێکی  لە  بن نەهاتوو  لە  ورەیەکی  بە  بکەین  ئەوانە 
لە  ئەوەی  بۆ  واڵت،  نێوخۆی  لە  بەهێز  جەماوەرێی 

نێوخۆی واڵت دا کۆماری ئیسالمی بەچۆک دا بێنین.
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
سەر  پەڕژایە  قسەکانی دا  دیکەی  بەشێکی  لە 
و  ناو  ئەو  و  ئیسالمی  کۆماری  چەواشەکاری یەکانی 
دێموکراتی  حیزبی  و  کورد  بزووتنەوەی  لە  ناتۆرانەی 
دەدەن. کاک خالید عەزیزی گوتی دەمێک ساڵە کۆماری 
دێموکراتی  حیزبی  و  خەڵک  دەیەوێ  ئێران  ئیسالمیی 
خەڵکی  دەبینێ  کاتێ  بەاڵم  داببرێ،  یەک  لە  کوردستان 
و  دەوێ  پێشمەرگەیان  کاتێ  هەموو  کوردستان 
پێشمەرگەش بەبێ خەڵکەکەی ناژی، هەوڵی داوە خەباتی 

کورد و حیزبی دێموکرات چەواشە بکا.
حیزبی  زوودا  لە  رێژیم  گوتی  عەزیزی  خالید  کاک 
دێموکراتی سەر بە ئەمریکا و سەر بە رۆژاوا دەناساند، 
حزووری  بە  دێموکرات  پێشمەرگەکانی  کە  ئێستاش 
نیگەران  ئیسالمی یان  کۆماری  خەڵک دا  نێو  لە  خۆیان 
کردوە و هیوا و هۆمێدیان لە دڵی خەڵک هاویشتۆتەوە، 
ئەوێمان  و  ئێرە  و  عەڕەبستان  بە  بەسراوەیی  تۆمەتی 

لێدەدا.
بەڕێزیان لە درێژەدا گوتی هۆی سەرەکیی خەبات و 
کۆماری  راست  نێوخۆی واڵت  لە  پێشمەرگە  حزووری 
ئیسالمی یە، نەک عەڕەبستان و ئەمریکا و ئیسڕائیل. ئەوە 
پێکدێنێ کە خەڵک  بارودۆخێک  کۆماری ئیسالمی یە کە 
خەبات و تێکۆشانیان هەبێ و تێچووی قورسی چاالکیی 
دەرەوە.  دەوڵەتانی  نەک  بدەن،  رێژیمە  ئەو  دژی  بە 
خەباتی کورد لە ئێران بۆ مافەکانی و تێکۆشانی حیزبی 
و  هەیە  ساڵەی   ٧1 مێژوویەکی  کوردستان  دێموکراتی 
لەو  هەندێ  دامەزرا  دێموکرات  حیزبی  کە  رۆژەی  ئەو 
مێژووی  بۆیە  نەبوو،  بوونیشیان  هەر  ناوچە  واڵتانەی 
حیزبی دێموکرات، نفووزی ئەو حیزبە و جێگە و پێگەی 

ئیسالمی  کۆماری  بۆ  هەمیشە  جیهانی دا  کۆمەلگای  لە 
جێی نیگەرانی بووە.

کاک خالید عەزیزی هەر لەو بەشە لە قسەکانی دا پێی 
لە سەر ئەوە داگرتەوە کە هەتا کۆماری ئیسالمیی ئێران 
و  پێش  بباتە  کوردستان  لە  ئەو سیاسەتانەی  و  بمێنێ 
لە  بیهەوێ  و  بکا  بێبەش  مافەکانمان  لە  کورد  ئێمەی 
پەراوێزمان بخا، خەباتی ئێمە و حزووری پێشمەرگانه  و 
تێکۆشانی مەدەنیمان دەمێنن و هەموو ئەوانەش لە سەر 

کۆماری ئیسالمی دەبن بە ماڵ.
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
پێی  بە  ئێمە  گوتی  قسەکانی دا  دیکەی  بەشێکی  لە 
نێو  لە  سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە 
ئێمەدا بوونەتە بنەما، بایەخ و باوەڕ؛ بە نیسبەتی هەرێمی 
کوردستان هەست بە بەرپرسایەتیی نەتەوەیی دەکەین، 
سەرکەوتنی خەبات لێرە و گەیشتنی هەرێی کوردستان 
و  پڕۆژە  لە  بەشێکە  مافەکانیان  جێخستنی  لوتکەی  بە 
بەرنامەی حیزبی دێموکرات و به  پێی توانای خۆی کاری 
دیکەش  جارێکی  بۆ  بۆیە  دەکا،  بۆ  کاری  و  کردوە  بۆ 
هەموو  سەرەکیی  هۆکاری  کە  دەکەینەوە  پێداگری 
لە سنوورەکان کۆماری  نێوخۆی واڵت و  لە  کێشەکان 
نە  و  کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی  نەک  ئیسالمی یە 

پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
کاک خالید گوتی: ئەگەر کۆماری ئیسالمی بە دووی 
ئەوەدا دەگەڕێ کە ئەو کێشانەی لە سەر نەمێنێ، تەنیا 
رێگای ئەوەیە گوێ بداتە داخوازی کورد لە رۆژهەاڵتی 
حیزبی  پڕۆژەکانی  پێوەندییەدا  لەو  و  کوردستان 

دێموکرات ببینێ.
لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
بەشی کۆتایی قسەکانی دا گوتی: ده مێکه  ئێمه  له و ده رده  
کورده  ده گه ین  له  رۆژهه اڵتی کوردستان که  پێشمه رگه  
زۆر  به شێکی  هاوکاریی  نه تیجه ی  ده که ون  که مین  له  
که م له و کوردانه ن  که  جاسوس و چاو ساغی دوژمنن. 
ساغی  چاو  ئیسالمی  کۆماری  ئه گه ر  کوردستان  له  
ئێمه  خاوه ن  بێگانه ن.  له  کوردستان  ئه وانه   نه بێ دڵنیام 
رۆژهه اڵتی  هیوادارم  ماڵن.  خاوه ن  پێشمه رگه   ماڵین، 
ببینێ.  خۆیه وه   بۆ  که سانه   جۆره   ئه و  که م  کوردستان 
کوردستان  رۆژهه اڵتی  خه ڵکی  نه ته وه یی  شعوری 
شیاوی ئه وه  نیه  که  خه ڵکی ئاوای تێدا بێ که  پێشمه رگه  
له  داو بخه ن. دڵنیام به  هاوکاری و هه ماهه نگیی هه موو 
الیه نه کان ده توانین پێالنه کانی دوژمن به ربه رچ بده ینه وه . 
پڕۆژەکانی  سەرکەوتنی  ئێمە،  دوژمنانی  سەرکەوتنی 
ئەوان لە دژی کورد لە نەبوونی یەکگرتوویی و یەکڕیزیی 
سیاسی یەکانی  الیەنە  نێوان  هەروەها  و  کورد  نێوماڵی 
ئەگەر  سیاسی یەکان  حیزبە  ئێمە  دڵنیام  بۆیە  کوردە. 
یەکتر  لەگەڵ  هاوخەباتیمان  و  هاودەنگی  و  هەماهەنگی 
لە  کورد  پرسی  لە  بەهێز  ئادرەسێکی  دەتوانین  هەبێ، 

ئێران دا دروست بکەین.
کاک حەسەن  ڕێوڕەسمەدا  ئەو  دیکەی  بڕگەیەکی  لە 
ئەمیر  و  ئاڵی  ئازاد  شەهیدان  ژیاننامەی  خۆشکەالم 
نستانیی خوێندەوە و کاک ئەحمەد قادری، پێشمەرگەی 
پێشکێشی  شێعرێکی  پێشمەرگەدا  وەسفی  لە  شاعیر 

بەشداربووان کرد.

  رێوڕەسمی پرسە و سەرەخۆشیی شەهیدان ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی 
درێژەی 
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درێژەی 

د. شەرەفکەندی رێبەرێکی بەشەخسییەت

دەوارە  و،  دەکێشا  کوردستان دا  و  ئێران  سیاسیی  فەزای  بەسەر 
دوکتور  ئەوە  هەڵدەدرا،  بۆ  بەیداخیان  مەزهەبگەرایی  رەشەکانی 
شەرەفکەندی بوو کە شەو و رۆژی لە سەریەک دادەنا و بە خوێندنەوەی 
رابردووی تێکۆشانی نەتەوەکەی، بیرمەندانە و بە ئیستداللەوە ئیدیعای 
چەپی کالسیکی لە سەر بە کۆنەپەرەست زانینی »نیشتمانپەروەری« 
هووییەتی  لە  دیفاعی  ئازایانە  و  دەدایەوە  بەرپەرچ  گەل دۆستی«  و 

موبارزاتی خەڵکی کوردستان دەکرد.
ئەو باش دەیزانی کە خەڵکی کوردستان تەنیا ئەو کاتە دەتوانن وەک 
نەتەوەیەک ببنە خاوەن کەسایەتی و شەخسییەتی خۆیان کە بە ئازادی 
سەردەمێک دا  لە  راست  بۆیە  هەر  بگەن.  نەتەوایەتی یەکانیان  مافە  و 
هەستی  و  نەتەوایەتی  مافی  دەستەبەرکردنی  بۆ  تێکۆشان  کە 
»کۆنەپەرەستانە«  هەوڵێکی  بە  و  دەکرێ  تەقبیح  نیشتمانپەروەری 
ناوی دەهێندرێ، دوکتور شەرەفکەندی نامیلکەیەک لە سەر »مێژووی 
دەکاتەوە و هاوسەنگەران  جوواڵنەوەکانی کوردستان«  چاپ و باڵو 
و سەرجەم خەڵکی کوردستان بەرەو باوەڕبەخۆبوون و درێژەدان بە 

خەباتی رەوای نەتەوایەتی هان دەدات.
***                               

قاسملوو(،  مامۆستاکەی)دوکتور  وەک  شەرەفکەندی  دوکتور 
»شەخسییەت«ێکی  وەک  کە  گەیشتبوو  رێبەری  لە  دەرەجە  بەو 
و  بگرێ  بەدەستەوە  بزووتنەوە  و  حیزبەکە  رێبەریی  بتوانێ  لێهاتوو 
کردنی  »بەشەخسییەت«  بۆ  هەوڵ  خەباتە دا  ئەم  دوورەدیمەنی  لە 
میلەتەکەی بدات. کە هەمان گەیشتن بە »ئازادی« و »دەستەبەرکردنی 

مافە نه ته وایه تی یه کان«ه .
دوکتور شەرەفکەندی زۆر باش لە نیەت و ئامانجەکانی مامۆستاکەی 
شەخسییەتی  بە  هەست کردن  کە  دەیزانی  باش  ئەو  تێ گەیشتبوو. 
بۆیە زۆر جار هاوسەنگەرانی  نیە.  نرخ  ئاسان و بێ  ئینسانی هەروا 
و  دەکردەوە  ئاگادار  قاسملوو  دوکتور  شەهید  نیەتەی  و  ئامانج  لەم 

دەیگووت:
رێگای  لە  کوردستان  خەڵکی  دەیهەویست  قاسملوو  »دوکتور 
وەدەستهێنانی مافەکانیانەوە پیش هەموو شتێک هەست بە شەخسییەتی 

ئینسانیی خۆیان بکەن«.
دوکتور شەرەفکەندی زۆر باش دەیزانی کە هەوڵدان بۆ گەیشتن بەو 
ئامانجانەی کە دەتوانێ لە کۆتایی  دا، هەستی »بەشەخسییەت بوون« 
بە میلەتەکەی ببەخشێ، هەر وەک رێبەرانی پێش خۆی)پێشەوا قازی 
و دوکتور قاسملوو( پێش هەموو شتێک پێویستی بە رێبەرێکی خاوەن 

کەسایەتی و بەشەخسییەتە. 
***                               

شەخسییەتی »رێبەر« لە کۆمەڵگه یەکەوە و بۆ کۆمەڵگه یەکی دیکە و، 
لە حیزبێکەوە بۆ حیزبێکی دیکە فەرق و جیاوازی هەیە.

لە الیەن خەڵکی رۆژهەاڵتی  لە حیزبی دێموکراتی کوردستان دا کە 
کوردستانەوە بە »رێبەری بزووتنەوەی میللی دێموکراتیک« ناسراوە 
و لە خەباتێکی توندوتیژ و لێبڕاو دایە لەگەڵ رێژیمێکی سەرکوتکەر، 
کەسایەتی و شەخسییەتی رێبەرانی تایبەتمەندی خۆی هەیە کە تەنیا 
ئاماژەدان بە ئامانج لە شەهیدکردنیان بەسە بۆ سەلماندنی ئەم ئیدیعایە.
رێبەرێکی  دوای  توانی  شەرەفکەندی   دوکتور  ئەوەی کە  هەر 
کاریزماتیک، خۆی لە رێبەریکردنی بزووتنەوەیەکی خوێناوی بەرانبەر 
کە  ئەوەیە  سەلمێنەری  بدات،  سەردەم  دەسەاڵتەکانی  دڕندەترین  بە 
و  بگات  رێبەری«  »شەخسییەتی  لە  دەرەجەیەک  بە  توانیبووی  ئەو 
متمانەی  جێی  بەشەخسییەت  و  کەسایەتی  خاوەن  رێبەرێکی  وەک 

هاوسەنگەرانی بێ.
لێبڕاوبوون)قاطع (، خاکەڕایی)مردمی(،  لە خۆڕادیویی)اعتمادبەنفس(، 
و  بیروبۆچوون  دەربڕینی  لە  راشکاو  کۆتایی دا،  لە  و  دیپلۆمات 
دوکتور  توانیبوویان  کە  تایبەتمەندی یانەن  و  ئەو شاخس  دێموکرات، 
کە  رێبەرێک  دەربخەن.  بەشەخسییەت  رێبەرێکی  وەک  شەرەفکەندی 
پێش هەموو شتێک باوەڕی بە هێزی حیزبەکەی و میللەتەکەی هەبوو.
بە  روو  هەمیشە  قاسملووەوە  شەهید  زمان  لە  شەرەفکەندی 
میللەتەکەیان  و  خۆیان  هێزی  بە  باوەڕیان  لە  باسی  هاوسەنگەرانی 

دەکرد. ئەو دەیگووت:
لە  »ئەگەر بمانهەوێ هەموو دەرسەکانی دوکتور قاسملووی نەمر 
الی  بۆ  ئێمەی  سەرنجی  کە  ئەوەیە  بکەینەوە،  کورت  دەرس دا  یەک 
بە خۆمان  باوەڕمان  ئەگەر  تێی گەیاندین کە  هێزی خۆمان راکێشا و 

هەبێ، دەزانین چ هێز و توانایەکمان هەیە«. 
هەر ئەم باوەڕ بەخۆبوونە الی دوکتور شەفکەندی ببووە دەستمایەکی 
بکات.  بڕیاردان دا  لە  ئیدیعای سەربەخۆیی حیزبەی  ئەوەی  بۆ  بە هێز 
کەوابوو بەروویەکی دیکەدا شەرفکەندی وەک رێبەرێکی بەشەخسییەت، 
حازر نەبوو لە هیچ شەرایەتێک دا سەودا بە سەربەخۆیی حیزبەکەیەوە 

بکات و دەیگووت:
حیزبێکی  چونکە  دەکەین.  دیاری  بۆخۆمان  خۆمان  سیاسەتی  ئێمە 
بێ هێز،  چ  و  بین  بەهێز  چ  گەورە،  چ  و  بین  چ چووک  سەربەخۆین. 

سیاسەتی سەربەخۆیی خۆمان بە هیچ شتێک ناگۆڕینەوە«.
***                               

کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  رێبەرانی  بەشەخسییەت بوونی 
دوکتور  و  قاسملوو  دوکتور  محەممەد،  قازی  پێشەوا  شەهیدان؛ 
شەرەفکەندی کە لە کۆتایی دا لە پێناو »ئازادی« و »دەستەبەرکردنی 
فیدا  گیانیان  سەربەرزانە  میللەتەکەیان دا  نەتەوایەتی یەکان«ی  مافە 
و  بەشەخسییەت  حیزبێکی  ئێستا  تا  ئەوانیش  دوای  کەسانی  و،  کرد 
هەر  دڵنیاییەوە  بە  کە  لێ کەوتۆتەوە  بەشەخسییەتی  بزووتنەوەیەکی 
بە  هەست  میللەتێک  خەباتەدا  ئەم  ئاکامی  لە  وتوویانە  خۆیان  وەک 

کەسایەتی و شەخسییەتی راستەقینەی خۆی دەکات.

بە گوێرەی ئەو زانیاری یانەی لە ناوچەی سەردەشتەوە بە کۆمیسیۆنی 
سیاسی- نیزامیی حیزب گەیشتوون، دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان کە بە رەواڵی سااڵنی پێشوو لەم ناوچەیە خەریکی 
تیكۆشان بوون ، ئێوارەی دوێنێ 1٦ی خەرمانان)٦ی سێپتامبری ٢٠1٦( 
لە ناوچەی بوڵفەت لە شوێنێک لە نێوان ئاواییەکانی کانی زەرد، وەردێ 

و گڵکەند لە گەڵ تەڵەی ئینفیجاری و کەمین بەرەوڕوو بوون.
مین  و  ژمارەیەک  لە  کە  ئینفیجارییەکە  تەڵە  تەقینەوەی  دوای  بە 
ئەو  نیزامی یەکان و  پێگە  لە  رێژیم  هێزەکانی  هاتبوو،  پێک  گوللەتۆپ 
شوێنانەی پێشتر لێیان جێگیر ببوون، شوێنی رووداوەکە و مەسیرەکانی 
دەور و بەریان دایە بەر دەسڕێژ و تۆپ و خومپارە باران. پێشمەرگەکان 
لە هێزەکانی ڕیژیم  تەقینەوەکە،  لە شوێنی  لە مەسیری دوورکەوتنەوە 

وەدەست هاتن  و، بەرپەرچی دەسڕێژ و تەقەی ئەوانیان دایەوە.
دوو  گرانەوە،  داخێکی  بە  ئینفیجاری،  تەڵەی  تەقینەوەی  هۆی  بە 
گوندی  خەڵکی  ئاڵی  ئازاد  ناوەکانی  بە  لێهاتوو  و  بەوەج  پێشمەرگەی 
نستانی  ئەمیر  بە  ناسراو  قادریان  ئەمیر  و  »دۆڵەگەرم«ی سەردەشت 
خەڵکی »نستان«ی ناوچەی رەبەت، گیانیان لە دەست دا و چوونە ریزی 
کاروانی سەربەرزی شەهیدان. پێشمەرگەکان لە کاتی دوورکەوتنەوە لە 
شوێنی رووداوەکە، کەوتنە ژێر تەعقیب و ئاگربارانی هێزەکانی کۆماری 
ئیسالمی  و لە گەڵیان تووشی تێکهەڵچوون بوون. لە ژمارەی کوژراو و 
برینداری دوژمن لەم تێکهەڵچوونانەدا، هەتا ئێستا زانیاری یەکی روونمان 

پێ نەگەیشتوە.
نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، وێڕای  کۆمیسیۆنی سیاسی- 
نەناس  ماندوویی  و  دڵسۆز  رۆڵەی  دوو  شەهیدبوونی  لە  بەداخبوون 
خۆی  قووڵی  هاودەردیی  سەرەخۆشی  و  نستانی،  ئەمیر  و  ئاڵی   ئازاد 

سەردەشت  ناوچەی  خەڵکی  و  هاوسەنگەرانیان   بنەماڵەکانیان،  بە 
رادەگەیەنێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی سیاسی نیزامی

١٧ی خەرمانانی ١٣٩٥
٧ی سێپتامبری٢٠١٦

پێشمه رگه ی  دوو  شه هیدبوونی  هه واڵی  باڵوبوونه وه ی  دوابه داوی 
حیزبی دیمۆکرات له  ناوچه ی سه رده شت شه هیدان؛ »ئازادی ئاڵی« و 
»ئه میر نستانی«؛ شه پۆلێکی به رینی هاوخەمی بەو بۆنەیە وەڕێکەوت و 
حیزبە سیاسی یەکان، کۆمه اڵنی خه ڵکی کوردستان و چاالکانی نیۆخۆی 
رۆژهه اڵت و دۆستان و خه مخۆرانی حیزبه که مان لە نێوخۆ و دەرەوەی 
تەلەفونی یەوە  پێوەندیی  و  نامە  په یام،  رێگەی  لە  بەردەوام  کوردستان 

هاوخه می یان لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان کردوە.
هه موو  پێشکێشی  خۆمان  پێزانینی  و  سپاس  خۆیه تی  جێگه ی 
ئه وئازیزانه  بکه ین که  ئه م رووداوه  ناخۆشه یان به  هی خۆیان زانی و 
ئازیزانەی  ئەو  له  رێگه ی جۆربه جۆره  هاوخه می خۆیانیان ده ربڕی. چ 

ده فته ری  بنکه ی  له   ئەو شەهیدانە  بەشداری رێوره سمی سه ره خۆشیی 
سیاسی حیزب بوون، چ ئەو بەرێزانەی له  رێگه ی دووره وه  له گه ڵ ئێمه  

هاوخه می خۆیانیان نواند.
هیوادارین به  هه موومانه وه  درێژه ده ری رێگه ی شه هیدانی کوردستان 

بین.
حیزبی دیمۆکراتی کوردستان

کۆمسیۆنی سیاسی _ نیزامی 
)١٣٩٥/٦/٢٠)٢٠١٦/٩/١٠

خه رمانانی  1٦ی  سێشەممە،  ئێوارەی  تێکهەڵچوونی  دوای  بە 
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە گەڵ هێزە چەکدارەکانی 
رێژیمی کۆماری ئیسالمی لە ناوچەی بوڵفەتی سەردەشت، ماڵپەرەکانی 
سەر بە سوپای پاسداران و وەزارەتی ئیتالعاتی ئەو رێژیمە، دەستیان 
کرد بە باڵوکردنەوەی درۆ  و چەواشەکاری لە پێوەندی لە گەڵ زیانەکانی 
بۆخۆشی  ئیتالعات  وەزارەتی  دواجار  دا.  رووداوە  لەم  پێشمەرگەکان 
هێزی  جموجۆڵی  بەستنەوەی  وێڕای  رەسمی دا،  راگەیەندراوێکی  لە 
دیکە،  واڵتانی  و  سەعوودی  عەرەبستانی  بە  ئێمە  حیزبی  پێشمەرگەی 
رای گەیاند کە هەموو ئەندامانی »تیمی 1٢ کەسی یەکە«ی لە نێوبردوون 

و تێکی شکاندوون!
هەر وەک لە راگەیەندراوی کۆمیسیۆنی سیاسیی نیزامیی حیزبی ئێمە دا 
ئینفیجاریی  تەڵەی  کەمین  و  نێو  کەوتنە  دوای  پێشمەرگەکان  هاتبوو، 
هێزەکانی سوپای پاسداران، لە چەندین شوێنەوە کەوتنە بەر دەسڕێژ  و 
ئاگری چەکی هێزەکانی رێژیم. بەاڵم سەرەڕای شەهیدبوونی دوو کەس 
لە هاوڕێیانیان بە هۆی تەقینەوەکە و، برینداربوونی کەسێکی دیکە، بە 
خێرایی لە هێزەکانی رێژیم وەدەست هاتن  و لە ماوەی نزیک بە ٢٠ دەقیقە 
تەقە  و تێکهەڵچوونی دوو الیەنەدا، توانیان هەم کەمینەکە تێک بشکێنن 
ئاگرباران  توندی  بە  سوپا  هێزەکانی  دامەزرانی  شوێنی  و  سەنگەر    و 
بکەن، هەم بریندارەکە و، تەرمی دوو شەهیدەکەش لە شوێنی تەقینەوەکە 
دوور بخەنەوە. فیلمی بەشێک لە دیمەنەکانی وەدەستهاتنی قارەمانانەی 
تەلەڤیزیۆنی  کامێرای  الیەن  لە  کە  دوژمن،  هێزی  لە  پێشمەرگەکان 
کوردکاناڵەوە گیراوە، لە دەستمان دایە. ئەگەر چی ئاگربارانی مەسیری 
دوورکەوتنەوەی پێشمەرگەکان بە چەکی قورس بۆ ماوەی چەند سەعات 
و  وەها رۆژی چوارشەممەش جاش  هەر  و  هەبوو  درێژەی  دواتریش 
پێشمەرگەکانی  لە  وەشاندن  زەبر  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  پاسدارەکانی 
دێموکرات، بە ناوچەکە دا باڵو ببوونەوە و تۆپ و خومپارەبارانیش هەر 
وا درێژەی هەبوو، بەاڵم بە خۆشییەوە پێشمەرگەکان تووشی زیانی تازە 
نەبوون  و زیانی گیانیی هاوڕێیانمان هەر ئەو دوو کەسە بوو کە رۆژێک 

پێشتر بە هۆی تەقینەوەی تەلەی ئینفیجاری گیانیان لە دەست دابوو.
کە چی هەر لە یەکەم سەعاتەکانی چوارشەممە 1٧ی خەرمانان، ماڵپەڕە 
لێکدا  پاسداران  سوپای  و  ئیتالعات   وەزارەتی  بە  سەر  زنجیرەییەکانی 
لێکدا هەواڵی تێک شکاندن  و لێک باڵوکردنی تیمی پێشمەرگەکانیان باڵو 
خەیاڵیی  کوژراوێکی  ناوی چەند  دووپاتکردنەوەی  وێرای  و  دەکردەوە 
هێزی پێشمەرگە، ئاماری شەهیدەکانی ئێمە  و ئەو تەرمانەی کەوتووەتە 
دەستیان، زیادیان دەکرد. فەرمانداری سەردەشتیش درۆی ماڵپەرەکانی 
ئیتالعاتی دووپات کردەوە. هەر دوێنێش وەزارەتی  سوپا  و وەزارەتی 
ئیتالعات هەمان ئیددیعای ماڵپەڕەکانی خۆی لە راگەیەندراوێکی رەسمی 

دا دووپات کردەوە.
لێرە دا بۆ دڵنیاکردنەوەی خەڵکی دێموکراتدۆست  و پێشمەرگەپەروەری 
لە  کە  رادەگەیەنین  نیگەرانییەکانیان،  رەواندنەوەی  و  کوردستان  
و  چوارشەممە)1٦  سێشەممە  و  رۆژەکانی  ئاگربارانی  تێکهەڵچوون  و 

1٧خه رمانان(ی ناوچەی سەردەشت دا، وەک پێشتریش رامان گەیاندبوو، 
بێجگە لە هاوڕێیان ئازاد ئاڵی  و ئەمیر نستانی، هیچ کەسێکی دیکە شەهید 
نەبووە و ئیددیعاکانی سوپای پاسداران  و وەزارەتی ئیتالعات بە تەواوی 
درۆن. دیارە ماڵپەرەکانی سوپا  و وەزارەتی ئیتالعات باسی هێنانەوەی 
تەرمی ٦تا٨ کەس بۆ نەخۆشخانەی سەردەشتیان کردوە  و هەوڵیان داوە 
ئەو  پێی  بە  بوون.  پێشمەرگە شەهیدەکان  تەرمی  ئەمانە  کە  بنوێنن  وا 
زانیارییانەی لە سەرچاوەی باوەڕپێکراو بە ئێمەش گەیشتوون بێجگە لە 
تەرمی شەهیدان ئازاد ئاڵی  و ئەمیر نستانی، چەند تەرمی دیکە لە مەیدانی 
شەڕەکە را بردراونەوە بۆ سەردەشت. هەر بە پێی بەدواداچوونەکانی 
تێکهەڵچوون  لە  کە  رێژیمن  بەکرێگیراوانەی  ئەو  تەرمی  ئەوانە  ئێمە، 
لەگەڵ پێشمەرگەکانی حیزب لە ناوچەی سەردەشت دا کوژراون  و ئێستا 
بۆ ئەوەی درۆ و بانگەشەکانی خۆیان لە بارەی زەبروەشاندن لە هێزی 
پێشمەرگەی دێموکرات وەک راستی نیشان بدەن، کوژراوەکانی خۆشیان 

وەک تەلەفاتی پێشمەرگە ناو دەبەن.
ئەوەندەش کە پێوەندیی بە ئامانجی تێکۆشان  و چاالکیی تێکۆشەرانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستانەوە هەیە، 
بەستراوەیی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  رێژیمە  ئەو  دامەزراوەکانی  ئیددیعای 
حیزبی دێموکرات بە عەرەبستان و والتانی دیکەوە، هەر بۆ گاڵتە پێکردن 
دەبێ. چونکە بەر لەوەی کێشە  و ملمالنێی ناوچەیی بکەوێتە نێوان ئەو 
رێژیمە  و واڵتانی ناوچە  و تەنانەت بەر لەوەی کۆماری ئیسالمی بێتە 
سەر کار، تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەگەر لە دوورە 
واڵتییش بووبن، پێیان لە نیو خەڵک  و نیشتمانی خۆیان نەبڕاوە  و هەر 
کات ئیرادەیان کردبێ، چوونەوە نێو خەڵکی خۆیان. ئەگەر گیرسانەوە  
واڵت،  دەرەوەی  لە  جەریانێک  یا  حیزبێک  سیاسیی  رێبەرانی  ژیانی  و 
بەڵگەی بەستراوەیی بەم یا ئەو واڵت بێ، خومەینی، ریبەر  و دامەزرێنەری 
کۆماری ئیسالمی کە بەشی زۆری تەمەنی خۆی لە عێراق و فەرانسە 
تێپەڕ کرد و لەو واڵتانەوە رێوشوێنی بۆ الیەنگرەکانی لە نێوخۆی ئێران 
لەمەش  جگە  پرسیار.  ژێر  دەکەوێتە  زیاتر  هەموان  لە  دەکرد،  دیاری 
رێژیمێک کە دروستکردنی گرووپ و تاقمی جۆراوجۆری بەستراوە بە 
خۆی بۆ کاری تیرۆریستی و دەستێوەردان لە کاروباری نیوخۆی والتانی 
نێوەرۆک و سیاسەتی خۆی،  لە  بەشێکی جیانەبۆوە  بە  دیکەی کردوە 
بەرامبەر جووالنەوەیەکی رەسەنی نەتەوەیی  لە رۆژهەالتی کوردستان  
و هێزێکی سیاسیی ناسراوی وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان، جگە 
لێ  دیکەی  شتێکی  سواوانە،  بوختانە  جۆرە  ئەم  دووپاتکردنەوەی  لە 

چاوەڕوان ناکرێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی سیاسی- نیزامی

١٣٩٥/٦/١٨
٢٠١٦/٩/٨

راگەیەندراوه کانی کۆمیسیۆنی
 سیاسی - نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ناوچەی سەردەشت کەمینێکی هێزەکانی رێژیمیان تێک شکاند

وەدرۆخستنەوەی درۆ  و چەواشەکارییەکانی وەزارەتی ئیتالعات  و سوپای پاسداران

سپاسنامەی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان سەبارەت بە 
شەپۆلی هاوخەمی یەکان بە بۆنەی شەهیدبوونی ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی
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ــاوه ی  م لــه   کــه   ئێعدام وشــه یــه کــه  
ژیانی  له گه ڵ  رابـــردوودا  ساڵی   3٧
ــواردوه  و  ــ ــران گــرێــی خـ ــێ ــی ئ گــه الن
راگـــه یـــه نـــدراوه   ــه   ل رۆژێ  ــوو  ــه م ه
گه ره ک  و  کــۆاڵن  له   و  گشتی یه کان 
ده بــن.  گوێ بیستی  گوند  و   شــار  و 
که   پێ گرتووه   خوویان  جۆرێک  به  
به و  ــان،  ژی له   عــادی  به شێکی  بۆته  
مــانــایــه  ئــیــعــدام  ســزایــه کــی تــونــد و 
ئه ستاندنی  هــۆی  ده بێته   و  قورسه  
ئــارام  زۆر  خه ڵک  مرۆڤێک،  گیانی 
یا  و  سه یرکردنی  ده چنه   هێدی   و 
بێ ته فاوت به الی دا تێده په رن و ئه وه  
نیزامی  کــه   فه رهه نگێکه   و  کلتوور 
کۆماری ئیسالمی لە ماوه ی 3٧ ساڵ 
گه النی  به  سه ر  ده سه اڵتداری خۆی 
ئێران دا، هه وڵی داوه  له  رای گشتیی 
و  بیچه سپێنی  ــێــران دا  ئ کۆمه ڵگه ی 
به زه یی   هــه مــان حــاڵ دا روحــم و  لــه  
تاکی  تــاک  نێو  له   خۆشه ویستی  و 

کۆمه ڵگه ی ئێران دا بسڕێته وه .
لــه  ئــێــرانــی ژێــرده ســتــی کــۆمــاری 
له   زۆر  ژمـــاره یـــه کـــی  ئــیــســالمــی دا 
تاوانه کان سزای ئیعدامیان له  سه ره ، 
له  روانگه ی  تاوانانه   له و  که  هێندێک 
پاراستنی  نــێــونــەتــەوەیــی  قــانــوونــی 
ــه  ریـــزی ئــه و  ــرۆڤ، ل ــ مــافــه کــانــی م
کــه  ســزای  ئــه ژمــار  نایه نه   تــاوانــانــه  
بێ،  سه ر  له   قورسیان  چه شنه   به و 
وه ک تاوانی سیاسی، ئابووری، ماده  
تاوانه  جنسی یه کان.  و  هۆشبه ره کان 
ــی ئـــێـــران لـــەگـــه ڵ ئــــه وه  دا  ــ ــه ت ــ ده وڵ
نه ته وه   رێکخراوه ی  ئه ندامی  خۆی 
یه کگرتووه کانه  و به شێکی به رچاوی 
نێونه ته وه یه کانی  په یمانناسوومه   له  
پــاراســتــنــی مافی  ــه   ب پـــێـــوه نـــدی دار 
مــرۆڤــی ئــیــمــزا کــــردوه  و بــه  پێی 
یاساکانی نیوخۆشی ده بێ پابه ند بێ 
به  نێوه رۆکی ئه و په یماننامانه،  به اڵم 
و  توندوتیژی  ــه رۆژ  ــ رۆژب ده بینین 
پێشێل کردنی مافی مرۆڤ له  الیه ن 
کاربه ده ستانی کۆماری ئیسالمی یه وه  
به  دژی گه النی ئێران به رێوه  ده چێ 
ــه  و چــوونــه   بــوون ــاد  زیـ ــه   ل و روو 
سه ری رێژه ی ئیعدام و به رێوه بردنی 
خه ڵک  له  بــه رچــاوی  ئیعدامانه   ئــه و 
چوونه   زه قــی  و  بــه رچــاو  نموونه ی 
ــاره ی  ــ ــت ــ ــوە رەف ــێـ ســـــه ری ئــــەو شـ
ئیسالمی یە  کۆماری  دەسەاڵتدارانی 

له گەڵ کۆمه ڵگه ی ئێران. 
ــانـــی  ــکـــخـــراوه کـ ــه ی رێـ ــ ــوت ــ ــه  گ ــ ب
پاریزگاری و پاراستنی مافی مرۆڤ، 
ــه کــان دا ئــیــران له   ــه ی ســاڵ ــ لــه  زۆرب
ریزبه ندی ئه و واڵتانه ی که  ئیعدامیان 
تێدا به ڕێوه  ده چێ، پله ی دووهه می له  
دوای چین بۆ خۆی ده سته به ر کردوه  
حه شیمه تی  رێژه ی  ئه گه ر  دیاره   که  
ئـــێـــران لـــه گـــه ڵ حــه شــیــمــه تــی  چین 
یه که می  پله ی  ئێران  بکه ین  بــه راو رد 
له  جیهان دا وه به ر ده که وێ و ئه وه  له  
حاڵیک دایه  که  رۆژبه رۆژ بە ژماره ی 
ده بێ  ئیزافه   واڵتانە  و  ده وڵــه ت  ئەو 
که  سزای ئیعدام له  قانوونی سزادانی 
هۆکارێک  چه ند  و  الده بـــه ن  خۆیان 
سه رده می  له   ده کـــه ن.  ده ستنیشان 
ئیعدام  مرۆڤایه تی دا  ژیانی  ئێستای 
بۆ  بــێ  گونجاو  نــاتــوانــێ ســزایــه کــی 
بن بڕکردنی تاوان؛ بۆ نموونه  کاتێک 
تاوانباریک  ســه ر  له   ئیعدام  ســزای 
ئیجرا  حوکمه که   ده چــێ،  و  بــه ڕێــوه  
دەکری قابیلی گه ڕانه وه  نییه  و ئه گه ر 
بێته وه   روون  کــات  تێپه ڕبوونی  به  
ئیعدام کراوه   به بێ تاوانی  ئه و که سه  
تازه  ناتوانرێ ئه و زیندوو بێتەوە  و 
قه ره بووی بکرێته وه  که  زۆر جاران 
له  مێژووی دادگاکان و قه زاوات دا له  
رووی  ئــه وه   جــۆراوجــۆردا  واڵتانی 
کــراوه .  ئیعدام  بێ تاوانێک  که   داوه  
نییه  و  وا  زیــنــدان و حه بس   بــه اڵم 
ئه گه ر که سێک دوای ماوه یه ک که  لە 
زیندان دایە بێ تاوانی ده ربکه وێ زۆر 

ده ســه اڵت  و  حکوومه ت  ئاسانی  به  
ده توانن قه ره بووی بکه نه وه  و ئه ویش 
بگه رێته وه  نێو کۆمه لگه  و ژیانی عادی 
خۆی ده ست پێ بکاته وه  و له  الیه کی 
زانستی  و  ــه   ــه جــروب ت ــه شــه وه   ــک دی
ئامار سه لماندویانه  که  به ڕێوه بردنی 
هۆکارێکی  نه یتوانیوه   ئیعدام  سزای 
ــه وه ی  ــردن ــه م ک ــۆ ک کــاریــگــه ر بــێــت ب
تاوان و تاونکاری، به ڵکو به  پێچه وانه  
و  گــه یــانــدوه   کۆمه ڵگه   بــه   زیانیشی 
کۆمەاڵیەتی  گیروگرفتی  کۆمه ڵێک 
تایبەتی  بە  هێناوە  خــۆی دا  دوای  بە 
بنەماڵەیەک  ســەرپــەرســتــی  کاتیک 
ــە ســەر  ــردنـــی لـ ســــزای ئــیــعــدام کـ
جێبەجێ دەبێ  شیرازەی بنەماڵەکەی 
نییە  سەیر  هیچ  و  هەڵدەوەشێ  لێک 
بنەمااڵنە  جۆرە  ئەو  هەڵوەشانی  بە 

کەسانێک پەیدا بن کە تووشی تاوان 
و تاوانکاری بن.

ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی 
ئیدیعا  ده که ن کە تاک لە کۆمەڵگه ی 
ئێران دا ئازادە و ئەوە خۆیەتی بەره و 
خەڵک  دەروا،  تــاوانــکــاری  و  تـــاوان 
و  رۆڵ  هیچ  ــەت  دەوڵ و  کۆمەڵگه   و 
نەقشێکیان لەو بابەتەدا نییە و ئەگەر 
سەرپێچی  و  ــاوان  ت تووشی  تاکێک 
دەبــێ ئــەوە خۆیەتی دەبــێ واڵمــدەر 
ــی جــەریــمــەڕا بگرە هەتا  لــە دان بــێ، 
لێ ئەستاندنی  و  هەتاهەتایی  زیندانی 
گــیــانــی. ئــەو بــۆچــوونــەی دەوڵــەتــی 
راستی یەیە  ــەو  ئ ــەری  دەرخــ ئــێــران 
ــە ئــاســتــی  ــۆی لـ ــ ــەوێ خ ــ ــه ــ ــە دەی کـ
و  بەخەڵک  بــەرامــبــەر  مەسئولیەت 
مەسئولیەتی  ــتــەوە.  بــدزێ کۆمەڵگه  
هەر  لــە  شتێک  هــەر  پێش  دەوڵـــەت 
بواری  لە  کە  ئەوەیە  کۆمەڵگه یەک دا 
فەرهەنگی،  و  سیاسی  و  ئــابــووری 
ــۆ هــەر  ئــەمــنــیــەت و خــۆشــبــژێــوی ب
بــەاڵم  بکا.  دابــیــن  کۆمەڵگه   تاکێکی 
لە سەرەتای  ئیسالمی هەر  کۆماری 
هاتنە سەر کاری بە زاڵکردنی فەزای 
ئێران دا  کۆمەڵگه ی  سەر  بە  ئەمنی  
و گرتنەبەری سزای قورسی ئیعدام، 
داسەپێنێ  خۆی  دەسەاڵتی  ویستی 
ئەمنیەت و  و شوعاری »دامەزرانی 
پاراستنی کۆمەڵگه  بە رێگه ی ئاسنین 
نــوانــدن  نــەرمــی  بــە  ــەک  ن پێک دێ، 
لەگەڵ تاوانباران«، کە ئەوە لە قسە 
کردنی »آیت اللە خومەینی« ڕا بگرە 
هەتا کاربەدەستێکی رەدە خوارەوەی 
ئەو نیزامە لە3٧ ساڵی رابردوودا بە 
ئاشکرا دیارە و کاری پێ دەکرێ. بۆ 

نموونە:
ئایەتواڵ خومەینی 1٤ی رێبەندانی 
13٦3 لە رێوڕەسمی دەهەی فەجردا 
لە قسەکانی دا دەڵێ: »ئەگەر ئیمامی 
عــەلــی خــاوەنــی روحـــم و بــەزەیــی 
بوایە شمشیری هەڵنەدەکێشا و ٧٠٠ 
کەسی یەکجێ نەدەکوشت، بە دانانی 
ئێمە  کــاری  کــردن  دادگــا و زیندانی 
بەزەیە  و  ئەو روحم  نابێ،  جێبەجێ 
مندااڵنەیە وەال بنێین...«. لە راستی دا 
بوونەتە  خومەینی  قسەکانی  و  وتار 
قانوون و لە یاسای بنەڕەتی ئێران دا 
ئەسڵی  داوەتــەوه .  بە روونی رەنگی 
لــەســەریــه تــی  »قــــازی  دەڵــــێ:   1٦٧
هـــەوڵ بـــدا حــوکــمــی هـــەر تــاوانــێــک 
بدۆزێتەوە  نــوســراوەدا  قانوونی  لە 
پاڵپشت  نەکرد،  پەیدای  ئەگەر  بەاڵم 

جێگای  ئیسالمیی  سەرچاوەکانی  بە 
ئێعتبار،  جێگای  فــتــوای  بــە  بـــاوەڕ، 
قازی  واتە  بــدا...«.  قەزیەکە  حوکمی 
ــەیــە بــە لــێــکــدانــەوە و  دەســتــی ئــاواڵ
حوکمێک  هەر  خۆی  هەڵسەنگاندنی 
کەسێک  لە سەر  بزانێ  دروستی  بە 
تاوانبارە، بێ  یان  تاوانبار کراوە  کە 
ئەوەی کە لە بەرامبەر ئەو حوکمەدا 
بەرپرسیار بێ، حوکمی بۆ دەردەکا. 
ــەو قــانــوون و  بــە واتــایــەکــی دیــکــە ئ
ئیسالمی  کۆماری  رێبەرانی  قسەی 
دەستی دەزگای قەزایی ئاواڵە کردوە 
کە حوکمی سزای ئیعدام و سەنگسار 
وەک  و...  پێ  و  دەســت  پەراندنی  و 
چاوەدێری  ئیدارەی  ئەفسەرەی  ئەو 
کە  ــە  وای و شۆفیرەی  رێــگــاوبــان  و 
شۆفیرێکی  بۆ  جەریمە  بەرگەیەکی 

سەرپێچیکار دەنووسێ. هەر بۆیە لەو 
دەسەاڵتی  ئیسالمی  کۆماری  کاتەی 
ــە دەســـتـــەوە گــرتــووە بە  ئــێــرانــی ب
ئیعدام  خەڵک  جــۆراوجــۆر  بەهانەی 
دەبینین  بـــەاڵم  ــا.  ــ دەک ــی  ــدان ــن زی و 
لەگەڵ چوونە سەری رێژەی ئیعدام، 
رێژەی تاوان و تاوانکاری لە ئێران دا 
رۆژبەرۆژ رووی لە زیادبوونە و ئەو 
ئیعدام و زیندانی کردنە بەو شێوەیە 
کە دەسەڵەتدارانی کۆماری ئیسالمی 
رادەی  نەیتوانیوە  دەبــەن  بەڕێوەی 
کــاتــەوە و  کــەم  تاوانکاری  ــاوان و  ت
ئــەو بابەتە  ــری  ــات بــۆ گــەیــانــدنــی زی
کە  دەبەستین  ئــامــارانــە  ــەو  ب پشت 
زۆربەیان لە سایت و راگەیاندنەکانی 
بوونەتەوە و  باڵو  ئێران و جیهان دا 
دەرخەری ئەو راستی یەن کە رێژەی 
ئیعدام رۆژبەرۆژ لە ئێرانی کۆماری 

ئیسالمی دا چۆتە سەرێ.
ــان پــێــش هاتنە  ــارەک ــام ــە پــێــێ ئ ب
کــۆمــاری ئیسالمی ٥%  ــاری  ک ســەر 
ــران تــاوانــبــارانــی  ــێ زیــنــدانــیــەکــانــی ئ
ــەاڵم  ــەرەکــان بـــوون ب مـــادە هــۆشــب
دەسەاڵتداریی  3٧ ساڵ  دوای  ئێستا 
کۆماری ئیسالمی رێژەی زیندانیانی 
زیندانیانی   %٤٥ هۆشبەرەکان  مادە 
هێندێک  پێی  بــە  دێــنــن.  پێک  ئــێــران 
ئامار لە ماوەی 3٧ ساڵی رابردوودا 
 ٤ لە  زیاتر  ئێران  قەزایی   دەزگــای 
میلیۆن کەسی بە تاوانی بەرهەمهێنان 
مادە  بــاڵوکــردنــەوەی  و  فرۆشتن  و 
کــردوە  دەستبەسەر  هۆشبەرەکان 
دەرچــووە  بۆ  زیندانیان  حوکمی  و 
ــە رۆژبـــەرۆژ  دای لە حاڵیک  ــەوە  ئ و 
هۆشبەرکان  مادە  بە  بوون  گیرۆدە 
گرفتی  بۆتە  و  زیــاد بــوونــه   لــە  روو 
ــۆ کــۆمــەڵــگــه ی  چـــارەســـەرنـــەکـــراو ب
تەنیا  ئامارانەی سەرەوە  ئەو  ئێران. 
و  فرۆشتن  تاوانی  بە  بوون  تایبەت 
هۆشبەرەکان  مادە  کردنەوەی  باڵو 
و ئاماری ئەو کەسانەی کە بە هۆی 
کۆمەڵێک  و  دزی  و  زیــنــا  و  قــەتــڵ 
تاوانی لەو بابەتە ئیعدام کراون زۆر 
ــەوە زیــاتــرە. دەســـەاڵت بە جێگای  ل
زانستی  رێــگــاچــارەی  دۆزیـــنـــەوەی 
ماشێنی  لــە  تەنیا  کۆمەڵناسانە  و 
ئیعدام کەڵک وەردەگــرێ بێ ئەوەی 
کردنەوەی  کەم  سەر  لە  کاریگەری 

تاوان و تاونکاری هه بێ.
ســەرەوە  ئیعدامانەی  لــەو  بێجگە 
تاوانی کۆمەاڵیەتی، مادە  بەهۆی  کە 
زینا،  و  دزی  قەتڵ،  هۆشبەرەکان، 

»محاربە با خدا و مفسدفی االرض« 
لە ماوەی 3٧ ساڵی رابردوودا ئیعدام 
ئــەوەی کە لە دادگایەکی  کــراون بێ 
لە  و  بکرێن  دادگــایــی  دادپــــەروەردا 
پارێزەر  بە  دەستیان  هــەمــان حــاڵ دا 

رابگا.
ئەگەر دەزگایەک یا رێکخراوەیەکی 
لێکۆڵینەوە یا پاراستنی  مافی مرۆڤ 
بتوانێ دەستی بە ئەسناد و بەڵگەی  
ساڵی  لە  و  رابگا  ئیسالمی  کۆماری 
٥٨ هەتا ئیستا ئاماری ساڵ بەساڵی 
ئیعدامەکان دەست نیشان بکا، رەنگە 
دەیان  لە  سەر  ئیعدامەکان  ئاماری 
ــەزار کــەس بــدا. بۆ ئــەو مەبەستە  ه
لە  قۆناغ  چەند  ئــامــاری  بە  ئیشارە 
دەکەین  ئیسالمی دا  کۆماری  ژیانی 

بۆ نمونە:
ــخــراوی  ــک ــی رێ ــ ــۆرت ــ ــێــی راپ بـــە پ
رێبەندانی  ٢٢ی  لە  گشتی  لێبوردنی 
٥٧ هەتا رەشەمەی 13٥٨ کە تەمەنی 
یەک  بــە  نــزیــک  ئیسالمی  کــۆمــاری 
بە  کــراون.  ئیعدام  کەس   ٤3٨ ساڵە، 
پێی ئامارە جۆراوجۆرەکان لە ساڵی 
٦٠ هەتا ٦٧ زیاتر لە 1٠٧٠٠ کەس بە 
تاوانی جۆراوجۆر بە حوکمی ئیعدام 
ئیعدامە  گیانیان لێ ئەستێندراوە، کە 
سیاسی یەکانی ساڵی ٦٧ بەشێکە لەو 
بە  هەتا 139٤  لە ساڵی ٨3  رێژەیە. 
پێی ئەو ئامارانەی کە لە سایتەکانی 
ــرۆڤ بــاڵو  پــاراســتــنــی مــافــەکــانــی مـ
بوونەوە، رادەی ٦٠٥٨ کەس ئیعدام 

کراون.
مـــــاوەی 3٧ ســاڵــی  ــە  لـ ئـــــەوەی 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  رابـــردوودا 
چۆنییەتی  پــێــوەنــدی  ــە  ل ئیسالمی 
لە  ئیعدام  سزای  لە  وەرگرتن  کەڵک 
کردوە  پێڕەوی  ئێران دا  کۆمەڵگه ی 
فەرهەنگێک  ــی  ــردن ک دروســــت  ــۆ  ب
لە  ــووە  ــ بـ دوور  زۆر  ــە  کـ ــووە  ــ بـ
ئێران،  گەالنی  فەرهەنگی  مێژووی 
و  بەزەیی  و  روحــم  کە  فەرهەنگێک 
و  دڵرەقی  و  بکوژێ  خۆشەویستی 
پەرە  توندوتیژی  خوڵقاندنی ترس و 
پێ بدا و ئەوە یەکێک لەو رێکارانەیە 
کە دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی 
گرتوویانەتە  خــۆیــان  ــەوەی  مــان بــۆ 
گەورەیان  زیانی  رێکارە  بەو  و  بەر 
بە  و  داوە  ــران  ــێ ئ کــۆمــەڵــگــه ی  ــە  ل
تاوان  پەرەگرتنی  لە  رێگری  جێگای 
بوون  رێگاخۆشکەر  تــاوانــکــاری،  و 
ــاوان و هــۆکــاری  بــۆ پــەرەپــێــدانــی تـ
بوونەوەی  باڵو  بۆ  بــوون  سەرەکی 
وەک  کۆمەاڵیەتی یەکان  نەخۆشی یە 
»گیرۆدە بوون بە مادە هۆشبەرەکان، 
کاتێک  و...«.  قەتڵ  و  زینا  و  دزی 
بەرنامەیەکی  و  پــالن  هیچ  دەوڵــەت 
نەبێ  سیاسی  و  ئابووری  تۆکمەی 
بۆ بنبڕ کردنی بێکاری و دابینکردنی 
مافە  پاراستنی  و  خــۆش  ژیانێکی 
کلتووری و فەرهەنگی یەکانی نەتەوە 
بۆ  تەنیا  و  ئێران  جۆراوجۆرەکانی 
بە  پشت  تاوان  بوونەوەی  بەرەنگار 
ئیعدام و زیندانی کردن ببه ستێ، زۆر 
لە  بین  نابێ چــاوەڕوان  سروشتی یە 
کۆمەڵگه یەکی وادا تاوان و تاوانکاری 

پەرە نەستێنی.
بەم  ــردن  ک ئیشارە  کــۆتــایــی دا  لــە 
دوو خاڵە پێویستە: کاتێک بە حوکمی 
مەحکوم  ــران  ــێ ئ قــەزایــی  دەزگــــای 
ــدام لـــە بـــەرچـــاوی خــەڵــک  ــع ــی بـــە ئ
زیاتر  کۆمەڵگه   بکرێ،  ئیعدام  دەبێ 
دەکەوێتە بەر مەترسی توندوتیژی و 
لە هەمان حاڵ دا خۆشەویستی و سۆز 
ئینسانی دەکــوژێ و هەر  و بەزەیی 
ئەوە خۆی هۆکارێکە بۆ پەرەپێدانی 
له   دیــکــەوە  الیــەکــی  لــە  توندوتیژی. 
بواری زانستی دەرووناسی یەوە ئەوە 
سەلمێندراوە کە رەفتاری لەو بابەتە 
ــەوە  ــەت و دەســەاڵت ــ لــە الیـــەن دەوڵ
زەربەی قورس لە ویژدانی کۆمەڵگه  
ــی و  ــگ تـــۆوی دڕدون دەدا و زیــاتــر 
ویژدانی  دەکاتەوە.  باڵو  توندوتیژی 
تاکەکانی کۆمەڵگه  بە دیتنی کرداری 
جوان و مرۆڤ دۆستانە وەخەبەر دێ 
ئیعدامی  دیمەنی  خوڵقاندنی  بە  نەک 
مرۆڤەکان هەرچەند تاوانباریش بن.    

سیاسی

سزای ئیعدام؛ کەم کردنەوەی تاوان یان پەرەپێدانی!

بــەرنــامــەیــەکــی  و  پـــالن  هــیــچ  ــەت  ــ دەوڵ ،،کاتێک 
کردنی  بنبڕ  بۆ  نەبێ  سیاسی  و  ئــابــووری  تۆکمەی 
پاراستنی مافە  دابینکردنی ژیانێکی خۆش و  بێکاری و 
نەتەوە جۆراوجۆرەکانی  فەرهەنگی یەکانی  و  کلتووری 
بە  پشت  تاوان  بوونەوەی  بەرەنگار  بۆ  تەنیا  و  ئێران 
سروشتی یە  زۆر  ببه ستێ،  کــردن  زیندانی  و  ئیعدام 
و  تــاوان  وادا  کۆمەڵگه یەکی  لە  بین  چــاوەڕوان  ،،نابێ  نەستێنی  پەرە  تاوانکاری 

عومهرباڵهکی

پێزانین و سوپاسی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان

الوانی کوردستان لەگەڵ شەهیدان ئازاد ئاڵی و ئه میر 
نستانی پەیمانی وەفایان نوێ کرده وه 

عه دنانی حه سه ن پوور ئازاد کرا

دوای شەهیدبوونی ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی، دوو پێشمەرگەی 
کورد  دڵسۆزی  الوانی  کورد،  الوانی  دێموکرات  حیزبی  بەوەجی 
چیاکانی  لوتکەی  لەسەر  شاخەوانی  چاالکیی  و  پەیام  ناردنی  بە 

کوردستان پەیمانی وەفایان لەگەڵ شەهیدان نوێ کردەوە.
بەپێی راپۆرتی پەیامنێری کوردستان رۆژی هه ینی 19ی خه رمانانی 
و  حیزب  تازەی  شه هیدانی  بۆ  وه فایه ک  وه ک  هه تاوی،  139٥ی 
و  خوێنگه رم  الوانی  نەستانی،  ئه میر  و  ئاڵی  ئازاد  شه هیدان  گەل، 
نیشتیمانپه روه ری گوندی قه له ڕه شێ سه ر به  شاری سه رده شت له  
چیاکانی باژاڕ لووتکه ی ئه و چیایه یان به  ئااڵی پیرۆزی کوردستان 

نه خشاند.
شاخەوانەکان  گرووپە  کوردستانیش  دیکەی  شارەکانی  لە 
بەسەرەکەوتن بە سەر لوتکەی چیاکان دا یاد و بیرەوەریی تازەترین 

شەهیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان بەرز راگرتوە.

عەدنان حەسەن پوور، نووسه ر و رۆژنامەنووسی کورد دوای 1٠ 
ساڵ مانەوە له  زیندان ئازاد کرا.

هاوینی  له   و  کرا  ده ستبه سه ر   13٨٥ ساڵی  رۆژنامه نووسه   ئه م 
ئیعدامی بەسەردا سەپا،  به  تۆمه تی »محاربه » سزای   ساڵی 13٨٦ 
به اڵم بە هۆی ئێعتراز و هەوڵی قانوونیی ساڵح نیکبه خت، پارێزه ری 
ناوبراو ئه م حوکمه  له  دیوانی بەرزی واڵت به  31 ساڵ زیندان داشکا 

و دواجار بۆ  1٥سال زیندان کەم کرایەوە.
عه دنان حه سه ن پوور، ئه ندامی دەستەی نووسه رانی حه وتوو نامه ی   
»ئاسۆ« بوو که  به  دوو زمانی کوردی و فارسی باڵو ده کرایه وه . 
ئه م باڵوکراوه یه  ساڵی ٨٤ به  تۆمه تی هه وڵدان به  »دژی ئه منیه تی 

میللی« و »شێواندنی بێروڕای گشتی« داخرا.
به رپرسی  ساڵ  دوو  پوور  حه سه ن  عه دنانی  باسه   شایانی 
سه رنووسه ری  هه روه ها  و  مه ریوان  شاری  ئه ده بیی  ئه نجوومه نی 

گۆڤاری »ره وت« بوو.
تایبه تیی  خه اڵتی  ده ستبه سه رکرانی  دوای  رۆژنامه نووسه   ئه م 
»هه واڵنێرانی بێ سنوور« ی پێبه خشرا. هه روه ها ساڵی 1393 ناوی 
هه واڵنێری«  »قاره مانی  به   که   که سی   1٠٠ لیسته ی  رێزی  چووە  
بێ  »هەو اڵنێرانی  الیه ن  له   یه که مجار  بۆ  لیسته   ئه م  و  ناسران 

سنوور« ه وه  باڵو کرایه وه .

دڵسۆزانی  و  الیەنگران  ئەندامان،  رابردوودا   حەوتووی  دوو  لە 
جیاوازەکانی  ناوچە  و  شار  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
رێبازو  بە  خۆیان  وەفاداریی  دیکە  جارێکی  کوردستان،  رۆژهەاڵتی 
ئامانجەکانی رێبەرانی شەهیدی خەباتی رزگاریخوازی لە رۆژهەاڵتی 
بە  بێزارییەیان  رق  و  ئەو  دیکە  جارێکی  دایەوە.  نیشان  کوردستان 
و  دەروون   لە  کە  دایەوە  نیشان  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  رێژیمی 
باوەڕی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بەرامبەر بەو رێژیمە پەنگی 

خواردووەتەوە.
شەرەفکەندی  و  سادق  د.  تیرۆری  ساڵەی   ٢٤ بەرەبەری  لە 
ناوچەکانی  شارو  لە  هەر  کوردستان  رۆژهەاڵتی  هاوڕێیانی دا، 
ئیالمەوە تا سەرووترین ناوچەکانی باکووری رۆژهەاڵت، بۆ جارێکی 
حیزبی  هۆگرانی  نوێکردنەوەی  پەیمان  گۆڕەپانی  بە  بوونەوە  دیکە 
و  ئەندامان  رێبەرە شەهیدە.  ئەو  ئامانجەکانی  و  رێگا  دێموکرات  و 
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات و دڵسۆزانی بزووتنەوەی ئازادیخوازی 
لە کوردستان، بە کاری تەبلیغیی بەرین، شەقام  و بازار  و کۆاڵن و رێگا 
بنکە و دامەزراوە سەرکوتکەرەکانی  تەنانەت دارودیواری  بان و  و 
و  تراکت  بە  ئێرانیشیان  تیرۆیستپەروەری  و  تیرۆریست  رێژیمی 
ئەمجارەش  رازاندەوە.  خۆیان  شەهیدی  رێبەرانی  وتەی  و  دروشم 
سەلماندیان کە خوێنی شەڕەفکەندی و رێبەرانی شەهیدی دیکەیان بە 
فیڕۆ ناچی  و رێگا و ئامانجەکانیان بە شەهید بوونیان، کوێر نابێتەوە.

ناوچەی  لە زۆر شار و  بەرینانە،  ئەم چاالکی یە  لە گەڵ  هاوکات 
ئازاد  هاوڕێیان  شەهیدبوونی  بۆنەی  بە  کوردستانەوە،  رۆژهەاڵتی 
ئاڵی و ئەمیر نستانی، پەیام و بروسکەی هاودەردی و سەرەخۆشی 
بە  تۆڕە کۆمەاڵیەتی یەکانەوە  رێگای  لە  و  تەلەفۆن،  بە  پشتیوانی  و 
تەشکیالت،  کۆمیسیۆنی  گەیشتوون.  حیزب  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی 
بە بۆنەی کارو چاالکیی ئەندامان و دڵسۆزانی حیزب، هەر وەها بە 
بۆنەی هاودەردی و هاوپێوەندیی هۆگرانی دێموکرات لەگەڵ حیزبمان 
سوپاسی  نرخەدا،  بە  تێکۆشەرە  دوو  ئەم  بوونی  شەهید  دوای  بە 
گەرمی خۆی پێشکەشیان دەکا و بە چاوی رێز و پێزانینەوە، دەڕوانێتە 
تێکۆشان و هەڵوێستی بوێرانە و نیشتمانپەروەرانەیان. بە دڵنیاییەوە 
ئەرکەکانمان  درێژەدانی  لە  ئێمە  پشتیوانییەتان  و  هاوپیوەندی  ئەم 

شێلگیرتر دەکا.
دەستتان خۆش و هیممەتتان هەر وا بەرز هۆگران ودرێژەدەرانی 
رێگا و ئامانجەکانی د. شەرەفکەندی و هەموو شەهیدانی سەربەرزی 

گەلی کورد.
حیزبی دێموکراتی کوردستان

کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢٨ی خەرمانانی ١٣٩٥
١٨ی سێپتامبری٢٠١٦
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سێپتامبری  ــی  ــان ــاک ســەرەت ــە  ل
وێنەی  بــاڵوبــوونــەوەی  ٢٠1٥دا، 
تیشێرتێکی  بــە  خنکاو  منداڵێکی 
ــە کـــەنـــاراوەکـــانـــی  ســــــوورەوە لـ
کاردانەوەیەکی  تورکیه ،  بۆدرومی 
هێنا،  خـــۆی دا  ــەدوای  ــ ب جــیــهــانــی 
ــورد  ــە رێـــکـــەوت ک ئـــەو مــنــداڵــە ب
کۆبانی  خەڵکی  رێکەوت  بە  بوو، 
رێــکــەوتــیــش   ــە  ــ ب ــەر  ــ هـ و  ــوو  ــ بـ
لە  پـــڕ  و  ــدراو  ــێـ ــەاڵلـ بـ واڵتــێــکــی 
ســوریــەی  وەک  شـــۆری  و  شــەڕ 
بەجێهێشتبوو.  خـــۆی  دوای  ــە  ل
بێجگە  وێــنــەیــە  ــەو  ئ کــارەکــتــەری 

هەڵگری  لۆکاڵیەکەی،  ناسنامە  لە 
نــاســنــامــەیــەکــی جــیــهــانــیــش بــوو، 
کە  هەڵکەوێ  کەم  زۆر  لەوانەیە 
بچووک  وێنەیەکی  چــوارچــێــوەی 
، هـــەمـــوو رەهـــەنـــدە رەمــــزی و 
بــەرچــاوەکــانــی دیـــاردەیـــەک یــان 
بــەاڵم  خــۆی،  بگرێتە  رووداوێـــک 
ــی  ــی ــەت ــەســای ئـــــاالن بـــە تـــەنـــیـــا ک
ــە ســەرەتــاکــانــی  »کــۆچــبــەر«ی ل
سەدەیەک  کرد،  وێنا  سەدەیەک دا 
ئارامی  مــانــەوە،  دەرفــەتــی  نە  کە 
نە  دەدا،  ئــاالنــەکــان  بــە  ئاشتی  و 

قوربانیش. بێ  کۆچێکی  مەودای 
»کــــۆچ« لـــە دنـــیـــای ئــــەورۆدا 
تایبەتمەندی  کــۆمــەڵــیــک  ــاوەن  خـ
دەکــاتــەوە  جیای  کە  خەسڵەتە  و 
رابــردووی  گۆڕکێکانی  شوێن  لە 
پێشکەوتنی  مرۆڤایەتی؛  مێژووی 
ــن و  ــ ــت ــواســ ــ ــی راگ ــ ــان ــ ــارەک ــ ــۆک ــ ه
و  شــەڕ  پێکەوەکردن،  پەیوەندی 
سروشتی یەکان،  و  مــرۆیــی  بــەاڵ 
راستەوخۆی  کاریگەریی  هەروەها 
ــی واڵتـــان  ــووری ــاب ئ ســیــاســەت و 
ــەو هــۆکــارانــەن  لــەســەر یــەکــتــر، ل
کۆچیان  رواڵەتی  و  نێوەرۆک  کە 
ئـــاســـانـــی  بــــە  زۆر  گـــــۆڕیـــــوە. 
دنیا،  گۆشەیەکی  لــە  ــک  رووداوێـ
ــەی بـــــازاڕە  ــۆرســ ــ دیـــاگـــرامـــی ب
لەوانەیە  دەگــۆڕێ.  جیهانی یەکان 
وشەیەک دا  چەند  لە  نەبێ  ئاسان 
ــی  ــۆچـ ــی«کـ ــکـ ــەمـ پـــێـــنـــاســـەی چـ
هەوڵ  بۆیە  بکەین،  نێودەوڵەتی« 
دەدەیـــن لــە رێــگــەی خــەســڵــەت و 
و  ناسین  لە  تایبەتمەندی یەکانەوە 
نزیکتر  دیاردەیە  ئەو  تێگەیشتنی 
بــیــنــەوە. بــە جــیــهــانــی بــوونــی کــۆچ 
و  جوغرافی یەوە  رووی  لە  هــەم 
لــە رووی کــاردانــەوەکــان و  هــەم 
ئاستی  لــە  گــرتــنــەکــان  هەڵوێست 

تایبەتمەندی یەکی  دامەزراوەیی دا، 
نێودەوڵەتین،  کۆچی  ســەرەکــیــی 
ــۆی گــۆڕیــنــی  ــ ــە هـ ــتـ ــێـ ــۆچ دەبـ ــ کـ
ــان  دێــمــۆگــرافــی واڵتــــی دایــــک ی
هێز  لەو  نیشتمان  بوونی  بێبەش 
پـــەروەردە  بــۆ  کــە  مێشکانەی  و 
کــردنــیــان ســەرمــایــەی رەمـــزی و 
لە  هاوکات  کراوە.  تەرخان  مادی 
بەرەوڕووی  دووهەمیش دا  واڵتی 
جیاواز  کلتووری  بڵیندی  دیواری 
سیاسی  ئیداری،  پێکهاتەیەکی  و 
و ئابووری دەبێتەوە کە بۆ هەزم 
کردن و چوونە نێو ئەو پێکهاتەیە 
لە  ــژ و ســەخــتــی  رێــگــەیــەکــی درێـ

 . پێشە
ساڵی  پەنجا  لە  کۆچ  ئاراستەی 
بەرچاو  شێوەیەکی  بە  رابردوو دا 

ــە ســـەرەتـــاکـــانـــی  گـــــــــۆڕدراوە، لـ
سەروبەندی  لە  و  بیست  سەدەی 
جیهانی دا  گـــەورەی  شــەڕی  دوو 
رێگەی  ــا   ئــورووپ دانیشتوانی   ،
کــۆچــیــان دەگــرتــەبــەر و روویــان 
ئێستا  دەکـــرد،  دیکە  واڵتێکی  لــە 
قــارەی  واڵتــانــی  زۆری  بەشێکی 
ــا، ئــه مــریــکــا ، کـــانـــادا و  ــورووپـ ئـ
ــا بـــوونـــەتـــە  شــوێــنــی  ــی ــرال ــۆســت ئ
ــە  ــی کـــــۆچـــــبـــــەران ل ــ ــت ــەســ ــ ــەب ــ م
هاوکات  جیهانەوە،  سەرانسەری 
ــی بـــنـــەڕەتـــیـــش  ــ ــەک ــ ــاری ــ ــک ــ ــۆران ــ گ
کردنەکان دا  کــۆچ  جــۆری  بەسەر 
یەک  لەگەڵ  تەنیا  واڵتان  هاتووە، 
نین،  بـــەرەوڕوو  کۆچبەر  جــۆری 
سیاسی،  کۆچی  لــەگــەڵ  هــاوکــات 
کــۆچــی خـــوێـــنـــدن، کــۆچــی کـــار، 
پەیوەندی یە  و  بنەماڵەیی  کۆچی 
هەر  بــەرەوڕوونــە.  خێزانی یەکان 
ــن  ــی ــوان لـــەو پـــەیـــوەنـــدی یـــەدا دەت
دیــاری  ئەنجامی  دوو  بە  ئــامــاژە 
بکەین،   نێودەوڵەتی یە  کۆچە  ئەو 
دەرکەوتنی  ئەنجامەکان  لە  یەکێک 
دیاردەیەکی دیکەیە بە ناوی کۆچی 
 ،)circular migration بازنەیی)
یان  هەمیشەیی  گەڕانەوەی  واتە 
دووەم  و  یــەکــەم  ــەوەی  نـ کاتیی 
نیشتەجێ  و  دایــک  نیشتمانی  بۆ 
ــێــک کە  ــن لـــە شــوێ بـــوونـــەوەیـــان 
ــووە،  ــشــت ــێ ــر بـــەجـــێـــیـــان ه ــشــت ــێ پ
بوونی  دروســت  دووەم  ئەنجامی 
و  زێــد  دەرەوەی  لە  دیاسپۆرایە 
کــردنــەوەی  دروســت  و  نیشتمان 
ــی،  ــوویـ ــرتـ ــگـ ــەکـ جــــۆرێــــک لــــە یـ
سیاسی  ناسنامەی  و  هــاوکــاری 
لە  تاراوگەدا  لە  کۆمەاڵیەتی یە  و 
زمان  ئایین،  ئێتنیک،  بنەمای  سەر 

هاوبەش.  پێشینەی  یان 
ئەکتەرێکی  بە  ترانزێت   واڵتانی 

کۆچبەری  و  کۆچ  جیهانی  دیکەی 
و  رۆڵ  ــە  کـ ــن،  ــ ــرێ ــ دەک ئـــەژمـــار 
پــێــگــەیــان لـــە هـــاوکـــێـــشـــەکـــان دا 
ــتـــراوەتـــەوە بـــە شــوێــنــگــەی  بـــەسـ
ئەو  ژمــارەی  و  ژێئۆپۆلێتیکیەوە 
بــەردەبــازێــک  وەک  کۆچبەرانەی 
بە  وەردەگـــرن،  ــە  واڵت لــەو  کەڵک 
ــت بــەو  ــزێ ــران کــورتــی واڵتـــانـــی ت
بە  کۆچبەران  کە  دەڵێن  واڵتــانــە 
شوێنی  ــە  ب گــەیــشــتــن  مــەبــەســتــی 
بۆ  یان  تێدەپەڕن  پێی دا  مەبەست 
دەمێننەوە،  لێی  کاتیی  ماوەیەکی 
بە  ــردوودا  رابـ ساڵەی  چەند  لــەو 
سیاسەتی  لــە  گــۆرانــکــاری  هــۆی 
ــنــی  ــکــکــەوت رێ ــک  ــدێ ــن ــێ ه و  ــۆچ  ــ ک
ناوچەیی و نێونەتەوەیی، ژمارەی 
مانەوەیان  مــاوەی  و  کۆچبەران 

ــەرەوژوور  ب ترانزێت دا  والتــی  لە 
تورکیه ،  وەک  واڵتانی  هەڵکشاوە. 
مەکسیک  و  ئیسپانیا  مەراکێش، 
کە  واڵتانەن  ئەو  بەرچاوترینی  لە 
بۆ  بەردەبازێک  وەک  کۆچبەران 
شوینی  بە  گەیشتن  و  پەڕینەوە 
وەردەگرن.  لێ  کەلکی  دیاریکراو 
بەرژەوەندیخوازی یە  ئەو  هەڵبەت 
دەوڵەتەکان  پشکی  و  دووالیەنەیە 
ــەکــجــار زۆر  ی ــەدا  ــەی ــەڵ ــام م ــەو  لـ
ــە لـــە چــەنــد  ــوون ــم زیـــاتـــرە، بـــۆ ن
ــی رابــــــــــــردوودا تـــورکـــیـــه   ــ ــاڵ ســ
دووســـــەر  ــکــی  ــرێ شــمــشــێ وەک 
ــەران  کــەڵــکــی لــە کــێــشــەی کــۆچــب
فشار  بۆ  الیــەک  لە  ــووە،  وەرگــرت
ــا و  ــورووپـ هــێــنــان بــۆ یــەکــێــتــی ئـ
بـــەدەســـت هـــێـــنـــانـــی دەســـکـــەوتـــی 
بۆ  دیکەشەوە  الیەکی  لە  زیــاتــر، 
ــی گــەلــی کـــورد،  ســەرکــوت کــردن
نـــاڕازی و جــیــابــیــرانــی نــێــوخــۆ و 
پێشێلکاری یە  کردنی  پەردەپۆش 

ناوچەییەکانی. و  نێوخۆ 
ــە رابـــــــردوودا  ــۆچ لـ ــ ــەر ک ــەگـ ئـ
ــووە  ــ دیــــاردەیــــەکــــی پـــیـــاوانـــە ب
یـــان ژمــــارەی ژنـــان لـــەو کــۆچــە 
خــوارێ  لە  زۆر  نێودەوڵەتی یەدا 
ــان هــەم  ــ ــەوا ئــێــســتــا ژن ــ بــــووە، ئ
ــان لــەو دیــاردەیــەدا زۆر  ژمــارەی
وەک  تایبەت  بە  کــردووە،  زیــادی 
ــردن لە  ــارک ــواری ک کــۆچــبــەری بـ
ــی خـــزمـــەتـــگـــوزاری و  ــان ــەشــەک ب
ئــاســتــی  ــەم  ــ ه  ، ــتـــی دا  تـــەنـــدروسـ
لە  تێگەیشتنیشیان  و  هۆشیاری 
ــۆچــەوە چــۆتــە ســەرێ،  بـــارەی ک
ــووری رۆژهـــەاڵتـــی  ــاشـ ژنـــانـــی بـ
دەکەنە  روو  کارکردن  بۆ  ئاسیا 
نێوەراست،  رۆژهــەاڵتــی  واڵتــانــی 
خۆرهەاڵت  ئورووپای  ژنانی  یان 
و  گــــەورە  ــارە  شــ ــە  ــەنـ دەکـ روو 

پــیــشــەســازی یــەکــانــی ئــورووپــای 
ــەدوای  ــ ــۆ گـــــەڕان بـ رۆژئـــــــاوا بـ
بێجگە  ئـــەوە  بــاشــتــر دا،  ژیانێکی 
لەو ژنانەی کە بەشێکی بەرچاوی 
و  مــرۆیــی  رووداوە  ئــاوارەکــانــی 

دێنن. پێک  سروشتی یەکان 
ــی کـــــۆچ،  ــ ــوون ــ ــی ب ــاســ ــ ــی ــ ــەس ــ ب
کۆچی  دیکەی  تایبەتمەندی یەکی 
ــە تــایــبــەت  ــ نـــێـــودەوڵـــەتـــی یـــە، ب
ــرشــە  ــێ ه و  ــەوە  ــنـ ــیـ ــەقـ تـ دوای 
لەندەن  مادرید،  تیرۆریستیەکانی 
بێجگە  رووداوانــە  ئەو  نیۆرک،  و 
ــردە ســـەر  ــ ــ ــەوەی کــــاریــــان ک ــ ــ لـ
دروســـت بــوونــی هــاودەنــگــی یــەک 
ــر)ئـــەو  ــوان واڵتـــانـــی وەرگـ ــێ ــە ن ل
تێ  روویــان  کۆچبەران  واڵتانەی 
ــەن(، بــە دیــوێــکــی دیــکــەش دا  ــ دەک
کێشەیەکی  ــە  ل کــۆچــیــان  پــرســی 
مــــرۆیــــیــــەوە گــــواســــتــــەوە نــێــو 
ــات  ــاوک ــیــەتــی. ه فــۆرمــێــکــی ئــەمــن
سوریە  نێوخۆیی  شــەری  لەگەڵ 
واڵتانی جیهان بەگشتی و واڵتانی 
یــەکــێــتــی ئـــورووپـــا بـــە تــایــبــەتــی 
لــە بـــەردەم چــەنــد بـــژاردەیـــەک دا 
سوریە  نێو  کێشەکانی  یان  بوون، 
شێوەیە  بــەو  و  بکەن  چــارەســەر 
زیــاتــری خەڵکی  کــۆچــی  لــە  رێــگــە 
کە  ئــەوەی  یان  بگرن،  واڵتــە  ئەو 
ــت دا پــێــش بە  ــزێ ــران ــی ت ــان ــە واڵت ل
دوایین  بگرن،  کۆچبەران  کۆچی 
نەرم  پەنجە  و  دەســت  ــژاردەش  ب
کردن بوو لەگەڵ خودی قەیرانەکە 
وەک  لــێــرەدا  ئــورووپــادا.  نێو  لــە 
کۆچبەرانی  لە  بــاس  نموونەیەک 
ــە چـــۆن کــار  ــە دەکـــەیـــن ک ســوری
سیاسەتی  دارشتنی  سەر  دەکەنە 
نا  ئــەگــەر  نــاوچــەیــی و جــیــهــانــی، 
ــک لـــە بــابــەتــە  ــەکــێ کـــۆچـــبـــەران ی
ــی  ــژاردن ــب ــی هــەل ــان ــەک ــەرم ــەر گ هـ
ــا و  ــکـ ــریـ ــەمـ ســـەرۆکـــایـــەتـــیـــی ئـ

ئوسترالیاشن. پەرلەمانی 
کۆچبەری  کە  دیکە  خەسڵەتێکی 
کالسیک  کــۆچــبــەری  لــە  مــۆدێــرن 
ــە کـــە لە  ــەوەیـ ــەوە ئـ ــ ــات ــ ــا دەک جــی
بێجگە  کۆچبەر  وەرگــر دا  واڵتانی 
ــاســی و  ــکــی ســی ــێ ــەت ــاب لـــــەوەی ب
هاوکات  کلتوری یە،  و  ئەمنیەتی 
هەڕەشەیەکیش  و  مەترسی  وەک 
ــی خــۆبــژوێــنــی  ــەتـ ــەر دەوڵـ بــۆ سـ
ــرێ.  ــ ــاشــا دەک ــەم ــی ت ــەت ــەاڵی ــۆم ک
ــەران نــاتــوانــن  ئـــەوەی کــە کــۆچــب
ــان  ــار ی ــ ــازاری ک ــ ــ بـــگـــەڕێـــنـــەوە ب
ــیــان بــە  ــێــویــســت ــە ســــەرەتــــادا پ لـ
دیکە  جارێکی  تا  هەیە  پشتیوانی 
ــەم لــە رێــگــەی بــەرهــەمــهــێــنــان  هـ
ماڵیات  و  زەکــات  رێگەی  لە  یــان 
خۆبژوێنی  دەوڵەتی  لە  بەشداری 
وەک  بــکــەنــەوە،  کــۆمــەاڵیــەتــی دا 
راسیست  الیەن  لە  الواز  خاڵێکی 
توندڕەوەکان  و  راســت  پارتە  یا 
»ئەوی  دژایەتیی  تا  دەقۆزرێتەوە 
بێجگە  ئــەوە  بــکــەن،  پــێ  دیــکــە«ی 
کە  پێشوەختانەی  داوەری یــە  لەو 
سەر  لە  کلتووری یەوە  رووی  لە 
روویەکی  و  دەیــکــەن  کۆچبەران 
ــە پــێــشــان  ــان ــک ــی لـــەو خــەڵ ــن ــەرێ ن
جیهانی  ــی  ــان واڵت ــە  ل کــە  دەدەن 

دەکەن. کۆچ  سێهەمەوە 
بەسەر  ساڵێک  تێپەرینی  دوای   
منداڵێکی  وەک  ئـــاالن دا،  مــەرگــی 
لێوارەکانی  لــە  کۆچبەر  کــوردی 
دەردەکەوێت  ترانزێت دا،  واڵتێکی 
رووی دا  رۆژەدا  لــەو  ئــەوەی  کە 
ئەنجامی  بەڵکو  نەبوو،  رێکەوت 
گلۆلۆکالی یە)ناوچەیی/ دۆخە  ئەو 

ــوو  ــەم ــدا ه ــی ــێ ــە ت ــه  کـ ــی(ی ــان ــه جــی
ئاکتەرەکان  هەموو  و  فاکتەکان 
ــا جــارێــکــی دیــکــە لە  بـــەشـــدارن ت
قوربانی یەکەوە،  وێــنــەی  رێــگــەی 
ــەوان« بــەرامــبــەر  ــ »ئــێــمــە« و »ئ
لەگەڵ  ــاالن  ئ رابــگــرنــەوە.  بــەیــەک 
نێوان  رێگەی  لە  ئەوانەی  هەموو 
دیوی  قوربانی،  بوونە  واڵتەکان دا 
دیـــاردەی کۆچی  تــراژیــدی  هــەرە 

نێودەوڵەتین. 

نێونه ته وه یی

دەکاتەوە  جیای  کە  خەسڵەتە  و  تایبەتمەندی  کۆمەڵیک  خاوەن  ئەورۆدا  دنیای  لە  ،،»کۆچ« 
و  راگواستن  هۆکارەکانی  پێشکەوتنی  مرۆڤایەتی؛  مێژووی  رابــردووی  گۆڕکێکانی  شوێن  لە 
پەیوەندی پێکەوەکردن، شەڕ و بەاڵ مرۆیی و سروشتی یەکان، هەروەها کاریگەریی راستەوخۆی 
کۆچیان  رواڵەتی  و  نێوەرۆک  کە  هۆکارانەن  لەو  یەکتر،  لەسەر  واڵتان  ئابووریی  و  گۆڕیوە ،،سیاسەت 

کۆچی نێودەوڵەتی

سۆرانعهلیپوور

چه ند هه واڵی جیهانی
دوایین گرووپی موجاهیدینی  خه ڵق كه  له  عێراق بوون بۆ 

واڵتی  ئاڵبانی  گواسترانه وه 

بارێكی چەكۆچۆڵی ئێران كە قەراربوو بۆ حوسی یەكانی 
یەمەن بنێردرێ، راگیرا

خەزێنەداریی ئه مریكا تا ئێستاش کۆسپی بەردەم فرۆشتنی 
فڕۆكە بە ئێرانە

گەاڵڵەی كۆماریخوازەكانی ئه مریكا بۆ پێشگرتن بە پێدانی 
پارەی دیكە بە ئێران

دوایین گرووپی موجاهیدینی  خه ڵق كه  له  كه مپی لیبرتی  لە عێراق 
جێگیربوون، بۆ واڵتی  ئاڵبانی  گواسترانه وه  و پاش 3٠ ساڵ ناچاریان 

كردن كه  عێراق به جێ بێڵن.
زیاتر له  ٢٨٠ كه س له  ئه ندامانی  رێكخراوی  موجاهیدینی  خه ڵق 
رۆژی  هه ینی  له  كه مپی لیبرتی  نزیك به  فڕۆكه خانه ی  نێوده وڵه تیی 

به غدا بۆ واڵتی  ئاڵبانی  نێردران.
به پێی  رێككه وتنێك به  نێوبژیوانیی ئه مریكا و ئاژانسی په ناخوازانی  
له   كه س  هه زار   ٢ به   نزیك  نه ته وه  یه كگرتووه كان،  ڕێكخراوی  
ئه ندامانی  رێكخراوی  موجاهیدینی  خه ڵق له  سه ره تای  ساڵی ٢٠1٦دا 

به  سه ر زیاتر له  1٠ واڵتی  ئورووپایی دا دابه شكران.
رێكخراوی  موجاهیدینی  خه ڵق هه تا چه ند ساڵ له وه  پێش له  الیه ن 
یه كیه تیی ئورووپا و ئه مریكا وه ك رێكخراوێكی  تیرۆریستی  له  لیستی  
ره ش دابوون، به اڵم یه كیه تیی ئورووپا و پاشان وه زاره تی  ده ره وه ی  
ئه مریكاش ئه م گرووپه یان له  لیستی  رێكخراوه  تیرۆریستییەکان دا 

ده رهاویشت.
شایانی باسە هێرشی پاییزی  ساڵی  رابردوو بۆ سه ر موجاهیدین  
کە كوژرانی  ٢3 كه س له  ئه ندامانی  ئه م رێكخراوه یەی لێ کەوتەوە 
و له  الیه ن شیعه كانی  عێراق به  پشتیوانیی كۆماری  ئیسالمیی ئێران 

کرابوو، ئه وانی  ناچار كرد ئه م واڵته  به جێ بێڵن.

یەمەن  ئەرتەشی  ستادی  جێگری  تاهیری،  ناسر  سەرلەشكر 
رایگەیاند كە بارێكی چەكۆچۆڵی ئێران كە بۆ حوسییەكانی دەنارد، لە 

سنوورە ئاوییەكانی واڵتەكەی دەستی بەسەردا گیرا.
ئەمە یەكەم جار نییە كە كاربەدەستانی نیزامی و سیاسیی یەمەن 
بەڵكوو  دادەگرن،  ئیسالمی  كۆماری  چەكۆچۆڵی  باری  بە  دەست 
كۆماری  چەكۆچۆڵی  باری  چەند  ئێستا  تا  ئه مریكاش  تەنانەت 

ئیسالمیی گرتوە كە بۆ توندئاژۆ ئیسالمی یەكانی یەمەنی ناردوە.
گوتبووی  هەینی  ئه مریكا رۆژی  دەرەوەی  وەزیری  كێری،  جۆن 
ئێران لە ناردنی چەكوچۆڵ بۆ میلیشیاکانی حووسی لە یەمەن دەست 

هەڵناگرێ.
لە هەمان حاڵ دا محەممەد عەلی فەلەكی یەكێك لە فەرماندەكانی 
ئەرتەشی  گوتی،  ئۆت دا  مانگی  لە سەرەتا  ئێران  پاسدارانی  سپاس 
ئازادیبەخشی شیعەیان بە فەرماندەیی قاسم سلێمانی پێك هێناوە کە 

ئێستا لە ئەرتەشی عێراق و سووریە و یەمەن شەڕ دەكەن.

كارناسانی بواری رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەڵێن، پێكهێنانی گرووپ 
ئاگری  خۆشكردنی  مەبەستی  بە  ناوچەیەدا  لەم  شیعەكان  تاقمە  و 
كۆماری  درێژخایەنەكانی  بەرنامە  لە  یەكێك  ئەمە  و  مەزهەبی یە 

ئیسالمیی هەبووە و هەیە.
لە الیەكی دیكە »عەبدولملک المخالفی«، وەزیری دەرەوەی یەمەن 
لە كۆبوونەوەی واڵتانی »نادەروەست«دا پێداگریی كردەوە كە ئێران 

ئێستاش لە دەستێوەردان لە كاروباری واڵتەكەی بەردەوامە.
كاربەدەستانی نیزامیی ئێران و راگەیەنەكانی ئەم واڵتە، چەندین 
جار رایانگەیاندوە كە پشتیوانی لە شیعەكانی یەمەن دەكەن و ئەوە 

بە ئەرکی خۆیان دەزانن.

وەزیری رێگەوبانی ئێران دەڵێ، ئاکامی هەموو وتووێژەكانی كڕینی 
خەزێنەداریی  بڕیاری  بە  پێوەندیی  بیانی یەكان  شیركەتە  لە  فڕۆكە 

ئامریكاوە هەیە. 
عەباس ئاخوندی، وەزیری رێگا و شارسازیی ئێران دەڵێ هەموو 
گرێكوێرەكانی پێدانی مۆڵەتی كڕینی فڕۆكە لە الی دەفتەری كۆنتڕۆڵی 
خەزێنەداریی  گشتیی  ئیدارەی  و  ئه مریكایە  بیانی یەكانی  دارای یە 

ئه مریكا دەبێ ئەو بەربەستانە البەرێ.
گەمارۆ  زۆربەی  هەڵوەشاندنەوەی  و  ناوكی  رێككەوتنی  دوای 
فڕۆكە   ٢٠٠ تەمایە  بە  واڵتە  ئەم  ئێران،  دژی  ئابووری یەكانی 
و  كۆن  ئاسمانی یە  ناوگانی  نۆژەنكردنەوەی  بۆ  مسافیرهەڵگر 
قانوونی یەکانی   کۆسپە  ئێستا  تا  بەاڵم  بكرێ،  لەکارکەوتووەکەی 

تێنەپەڕاندوە.
ئێران ئێستاش لەسەر كڕینی فڕۆكەی مسافیرهەڵگر لە دوو گەورە 
میلیارد   ٥٠ بڕی  بە  بۆئینگ  و  ئایرباس  فڕۆكەسازیی  شیركەتی 
دەڵێ،  ئێران  رێگا و شارسازیی  ئاخوندی، وەزیری  دۆالر سوورە. 
بەاڵم  پێش  باشی چونەتەتە  بە  ئێستا  تا  مبارەیەوە  لە  وتووێژەکان 
خستۆتە  كۆسپی  ئه مریكا  بیانی یەكانی  داراییە  كۆنتڕۆڵی  دەفتەری 

سەر ئەم مامەڵەیە.

باڵڤۆكی »واشنگتۆن فری بیكێن« باس لە گەاڵڵەی نوێی سیناتۆری 
كۆماریخوازەكان ماركۆ رۆبیو دەكا كە قەرارە بۆ مەجلیسی سەنا 
بنێردرێ و بەپێی ئەم گەاڵڵەیە دەوڵەتی ئه مریكا ناتوانێ هیچ پووڵێکی 
دیكە بە ئێران بدا كە رەخنەگران ئەمە بە پێدانی باج بە ئێران دەزانن.
گەالوێژ  مانگی  نێوەڕاستی  جۆرناڵ«  ئیستریت  »وال  رۆژنامەی 
لە زمان كاربەدەستێكی ئه مریكای كە نەیویست ناوی ئاشكرا بكرێ 
ئاشکرای کرد کە واشنگتۆن هاوكات لەگەڵ گۆڕینەوەی زیندانیانی 
بە  نەغدی  دۆالری  میلیۆن   ٤٠٠ بڕی   9٤ زستانی  لە  واڵت  دوو 

فڕۆكەیەك بۆ تاران ناردوە.
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یه کیه تیی  رووخــانــی  دوای  له   جیهانی  نوێی  نه زمی 
که وتۆته   که لێنێک  نه زمه  دا  له م  ئارا.  هاتۆته   سۆڤیه ته وه  
نه زمی وێستفالیایی. له  نه زمی وێستفالیایی دا سنووره کان 
نه ته وه یی  ســه روه ریــی  چه مکی  ــوون.  ب نفووزهه ڵنه گر 
به ڕێوه بردنی  چۆنیه تیی  له   واڵتــان  و  بوو  به هێز  زۆر 
بــوون.  سه ربه ست  تــه واوی  به   نێوخۆیی دا  کــاروبــاری 
واتای  نێوخۆیی واڵتان  کاروباری  له   ده ست تێوه رنه دان 
راسته قینه ی خۆی هه بوو. به اڵم له  نه زمی نوێی جیهانی دا 
هه ندێک پرسی وه ک  بوون و  نفووزهه ڵگر  سنووره کان 
مافی مرۆڤ بوونه  پرسگه لی جیهانی و واڵتان ناتوانن به  بیانووی سه ربه ستی له  چۆنه تیی 

ئێداره ی نیووخۆیی دا، به  مه یلی خۆیان له گه ڵی بجووڵێنه وه .
سیستمی  بێ،  دیفاکتۆش  شێوه یه کی  به   جیهان  واڵتانی  تــه واوی  به   نزیک  زۆربــه ی 
نێونه ته وه ییان قبووڵ کردووه  و له م چوارچێوه یه دا رۆڵ ده گێڕن. کۆماری ئیسالمی له و 
سیستمی  له گه ڵ  دژایه تی  ئااڵی  سه رکاریه وه   هاتنه   سه ره تای  له   که   واڵتانه یه   ده گمه ن 
نێونه ته وه یی هه ڵداوه  و له  هه مبه ر یاسا و رێسا نێونه ته وه ییه کان دا مل با ده دا و پابه ندیان 
نیه . له به ر ئه وه ی که  له  سیستمی نێونه ته وه ی دا هێز ده ور ده بینێ و هه ر ده وڵه ته ی به  قه را 
هێزی، له و سیستمه  دا شوێندانه ره  و، له به ر ئه وه ی که  کۆماری ئیسالمیش ئه و هێزه ی 
نیه  که  ئه و نه زمه  بگۆڕێ، بۆیه  له  سه ر ئه م سه رکێشی یانه ی له  ئاستی نێونه ته وه یی دا 
تێچوویه کی زۆری داوه  و ده یدا و، هه ڵبه ت  کۆمه ڵێک کێشه  و ئاژاوه شی به  تایبه ت له  

ناوچه ی رۆژهه اڵتی نێوه ڕاست دا ناوه ته وه . 
پرسیار ئه وه یه  که  گه لۆ به رژه وه ندیی واڵتی ئێران ده خوازێ که  سیستمی ده سه اڵتداری، 
له  تایبه ته   باندگه لێکی  و  بنیات  به رژه وه ندیی  زیاتر  ئه وه   یان  بجووڵێته وه   به و شێوه یه  
 کۆماری ئیسالمی دا که  هه روا له  سه ر »درێژه دان به  شۆڕش« و »ئیدئۆلۆژیگه رایی« و 

»ئارمانجخوازی« دا پێداگری ده که ن؟ 
هه ن.  روویــکــه رد  دوو  ئیسالمی دا  کۆماری  سیستمی  نێو  له   که   ناکرێ  لێ  حاشای 
ئیسالمی  کۆماری  هه ڵسوکه وتی  و  ره فتار  به   پێداچوونه وه یه   خوازیاری  روویکه ردێک 
به تایبه ت له  ئاستی ده ره کــی دا و، وا بیر ده که نه وه  که  ئه گه ر له گه ڵ سیستمی هه یی له  
دنیادا خۆیان موتوربه  بکه ن و واز له و کاڵوه کێشیانه  له گه ڵ نۆڕم و یاسا و رێساکانی 
روویکه رده   ئه م  ده بێ.  دابین  به رژه وه ندیی خودی سیستمیش  زیاتر  بێنن  نێونه ته وه یی 
له   باسه  که   یه کانگیره . شایانی  نێونه ته وه ییه کانیش  ئاراسته ی فشاره   له گه ڵ خواست و 
ئێستادا کۆمه ڵگه ی نێونه ته وه یی له  رێگه ی نه رم ئامێری یه وه  و له  رێگه ی کێشانی ئێران 
پابه ند کردنی ئێران له  چوارچێوه ی هه ندێک رێککه وتن و  بۆ نێو دااڵنه کانی وتووێژ و 
کۆنوانسیۆن دا، ده یه وێ ئێران له و دۆخه  ناـ نۆڕماڵه  داماڵێ و بیكاته  سیستمێکی پابه ند و 
ئاسایی له  چوارچێوه ی سیستمی نێونه ته وه یی دا. هه ر ئه مه شه  که  هه را و هه ڵاڵی بنیاته  
نیزامی و ئه منییه تی یه کان و به  گوته ی خۆیان بنیاته  ئینقالبی یه کانی، که  له  چوارچێوه ی 
رێژیم  ئاسایی بوونه وه ی  هیستریای  لێ که وتۆته وه .  جێ ده گرن،  دووهــه م دا  روویکه ردی 
و که وتنه  مه ترسیی به رژه وه ندی یه کانی ئه و به شه ی ده سه اڵت)پارێزه رانی روویکه ردی 
دووهه م(، خه وی له  چاوان بڕیون و په یتاپه یتا هۆشداری ده ده ن »نظام سلطه » ده یانه وێ 
کۆماری ئیسالمی له  چیه تیی ئینقالبی خۆی به تاڵ بکه نه وه  و ئه مه ش وه ک چوونه  ژێر 
له   راستی دا  له   و  ده ناسێنن  نه ته وه یی  و سه روه ریی  نه مانی سه ربه خۆیی  یان  پرسیار 
ژێر ئه و په رده یه  دا شه ڕی زیاتر کردنی ده سه اڵت و سه رمایه ی خۆیان له  نێو سیستم دا 
ده که ن. بۆ سه لماندنی ئه م ئیدیعایه  ئاماژه  به  سێ چه مک ده که م که  له  چه ند مانگی دوایی دا 
له  فه زای سیاسی و راگه یه نه کانی ئێران دا زۆرترین باسیان لێ کراوه  و هه ڵاڵساز بوون:

1(ئا پی سی یان مۆدێلی نوێی گرێبه سته  نه وتی یه کان که  له  الیه ن ده وڵه ته وه  به  شێوه یک 
فورموله  و داڕێژرا بوون که  بۆ کۆمپانیا نێوده وڵه تی یه کان سه رنجراکێش بن، له  الیه ن 
ته یفی سه ربه  یان نزیک له  سپای پاسدارانه وه  به  توندی خرایه  ژێر پرسیار و ده یانگوت 
که  ئه م گرێبه ستانه  ئێران بۆ قۆناغی پێش میللی کردنی نه وت ده گه ڕێنێته وه  و سه روه ری 
و سه ربه خۆیی ئێران له  مه یدانه  نه وتی یه کانی ده باته ژێر پرسیار. ئه مه  یاری یه ک بوو 
بۆ ئه وه ی که  کۆمپانیا ده ره کی یه کان نه یه نه  ئێران و بواری وزه  له  مۆنۆپۆلی قه رارگای 
»خاتم االنبیاء« دا بمێنێته وه . به  هه رحاڵ دوای هه ڵاڵ و هه نگامه یه کی زۆر و دوای کۆمه ڵێک 

ده ستکاری، مۆدێلی نوێی گرێبه سته  نه وتی یه کان بوو به  قانوون و راگه یه نرا.
کێشمه کێشی  و  شه ڕ  له   له  مندااڵن  وه رگرتن  که ڵک  کردنی  قه ده غه   ٢(پرۆتۆکۆلی 
چه کدارانه  دا، که  قه راره  له  ماوه ی داهاتوودا له  مه جلیس تاووتوێ بکرێ له  الیه ن به شی 
پرۆتۆکۆله   ئه م  وان  بــاوه ڕی  به   توند.  ره خنه ی  به ر  خراوه ته   سیستمه وه   حاکمیه تیی 
مندااڵنی  کردنی  به سیج  به   هه مبه ر  له   و  ده کاته وه   به رته سک  رێبه ری  ده سه اڵته کانی 
په سند  پرۆتۆکۆله   ئه و  ئه گه ر  که   ئه وه یه   قسه که یان  ده کا.  دروست  ئاسته نگ  قوتابخانه  
له   مندااڵن  له   به ڵگه ی که ڵک وه ررگرتن  مندااڵن وه ک  به سیج کردنی  به   له وانه یه   بکرێ 
کاروباری چه کدارانه  دا لێکبدرێته وه  و ده لیلێک بۆ فشار خستنه سه ر ئێران به ده سته وه  بدا.
3(ئێف ئه ی تی ئێف یان گرووپی تایبه تی ئیقدامی ماڵی که  بۆ دژایه تی له گه ڵ »پولشویی« 
و دابین کردنی ماڵی تیرۆریزم دامه زراوه  هه رچه ند له  الیه ن مه جلیسی نۆ و شووڕای 
ره وانه ی شووڕای  ئه منیتی یه کان  ناونده   فشاری  ژێر  له   به اڵم  کراوه   په سند  نیگابانه وه  
به رزی ئه منیه تیی میللی ئێران کراوه  و جێبه جێ کردنه که ی گرێدراوی واژۆی خامنه یی یه . 
ئه ی  ئێف  به   ئیسالمی دا  کۆماری  له   هێز  سه ختی  ناوکی  سه ره کی،  هۆکاری  دوو  به  
تی ئێف قه ڵسه : ئه لف(له گه ڵ هه رچه شنه  شه فافسازی له  کاروباری بانکی و راگواستنه  
بانکی یه کان دا موخالیفن. چونکه  له  تاریکایی و له  ده ره وه ی یاسا و رێسا دا سه رمایه کی 
زۆریان که ڵه که  کردووه  و نایانه وێ ئازادیی کرده ییان له م بواره دا به رته سک بێته وه . ب(
ده ڵێن له وانه یه  یارمه تیدانی گرووپه کانی حه ماس و حیزبوڵاڵ وه ک به ڵگه ی پشتیوانی له  
گرووپه  تیرۆریستی یه کان لێک بدرێته وه  و ئێران به  ده ستی خۆی ئاتۆیه کی باش بۆ فشار 

خستنه  سه ر خۆی به  کۆمه ڵگه ی نێونه ته وه یی بدا.
ئێران بۆ گه شه  کردن و په ره سه ندنی پێویستی به  پێوه ندی یه کی باش له گه ڵ دنیای ده ره وه  
هه یه ؛ بۆ نموونه  شه فافسازی له  کاروباری بانکی دا و قبووڵ کردنی رێساکانی پێوه ندیدار 
الیه کی  له   ئێران.  بانکیی  سیستمی  له گه ڵ  جیهانه   گه وره کانی  بانکه   هاوکاریی  مه رجی 
کارئاسانی یه کی  هه رچه شنه   له   ئێران  وه رگرتنی  که ڵک  نێونه ته وه یی  کۆمه ڵگه ی  دیکه ش 
نێونه ته وه یی به  پابه ندبوونی ئێران به  یاسا و ریساکانی پێوه ندیداره وه  گرێ ده دا. پرسیار 
ئه وه یه  که  تا که ی ئێران ده توانێ وه ک ئۆپۆزیسیۆنی سیستمی نێونه ته وه یی بمێنێته وه  و 
تا که ی به شی حاکمیه تیی کۆماری ئیسالمی له  پێناو به رژه وه ندیی خۆیان دا و له  سه ر 
و  ده که ن  سیستم  نۆرماڵیزاسیۆنی  له گه ڵ  دژایه تی  ئێران  واڵتی  به رژه وه ندیی  حیسابی 

هه روا »غیرمتعارف« ده جووڵێنه وه ؟

ئێران، ئۆپۆزیسیۆنی سیستمی نێونه ته وه یی

سیاسیی  مــێــژووی  لــە  بەشێکە  تــیــرۆر 
مرۆڤ و دەســەاڵت. کەم نیزامی سیاسی 
هەیە  هــاوچــەرخ دا  و  کەونار  مێژووی  لە 
کە هەوڵی تیرۆری دژبەرانی خۆی نەدابێ 
دەسەاڵت  پاراستنی  پێناو  لە  ئەوەشی  و 
و  پیرۆز  بە  نیزامەکەی دا  سەقامگیریی  و 
چەند  لە  بەاڵم  نەزانیبێ،  بەجێ  بڕیارێکی 
دەیەی رابردوودا لەگەڵ چەسپانی بایەخە 
بە  تــیــرۆر  ئــیــدی  ئێستا  جیهانگیرەکان، 
نیزامە  نەریتێکی  و  ــاو  دژەب دیاردەیەکی 

توتالیتێر و سەرکوتگەرەکان دادەنرێ.  
سیاسیی  نــیــزامــی  ــمــەن  دەگ بــە  ئێستا 
تیرۆر  بۆ  پەنا  قانونمەند  و  دێموکراتیک 
لە کێبرکێی دەسەاڵت دا بەکاری  دەبەن و 
کۆماری  مێژووی  لە  ئــەوەی  بەاڵم  دێنن. 
بە  رێژیمە  ئەو  دەکرێ،  بەدی  ئیسالمی دا 
تیرۆری  شێوازی  بەرین  زۆر  شێوەیەکی 
ئیسالمی  کۆماری  بەر.  گرتۆتە  نەیارانی 
دەرەوەی  لە  نەیارانی  تیرۆری  سەرەڕای 
ــکــەدا، لە  ســنــوورەکــانــی و لــە واڵتــانــی دی
ــیـــش دا ســــەدان کـــەس لە  نــێــوخــۆی واڵتـ
دژبەران و رەخنەگرانی دەسەاڵتی تیرۆر 
ناوەندە  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەوەش  کــردوە، 
ئــەمــنــیــەتــی یــەکــانــی دەســتــی بـــااڵیـــان لە 
پەروەندەسازی لە دژی دژبەرانیان بووە 
لە هیچ  ئەو رێژیمەش  قەزایی  و دەزگای 
ئێعدامێکی سیاسی و کوشتاری دژبەرانی 

رێژیم نەپرینگاوەتەوە.

کۆماری  لە  سیاسی  تیرۆری  مێژووی 
پێش  ــۆ  ب ــەت  ــان ــەن ت ــێـــران دا  ئـ ئیسالمیی 
هاتنەسەرکاری ئەو رێژیمەش دەگەڕێتەوە. 
لە  کە  نایشارنەوە  رێژیمە  ئەو  رێبەرانی 
سەردەمی پاشایەتیی پەهلەیش دا تیرۆری 

سیاسی یان کردوە.
پالندانەر  رەفسەنجانی،  ئەکبەر  عەلی 
و بڕیاردەری تیرۆرەکانی ڤییەن و بڕلین 
ئەو  کە  دەکــا  لــەوە  باس  بە شانازی یەوە 
مــەنــســوور،  حەسەنعەلی  دەمــانــچــەیــەی 
ــای  ــەڕەزاشـ ــەمـ ــی حـ ــ ــران ــ ــەرۆک وەزی ــ سـ
کردبوو  دابینی  ئەو  کــوژرا،  پێ  پەهلەوی 
هەتا  بۆخارایی  محەممەد  بە  ــووی  داب و 

تیرۆرەکەی پێ بکا. 
هــەر لە ســەردەمــی ســەرۆک کۆماریی 
هاشمی رەفسەنجانیش دا بوو کە زۆربەی 
نێوخۆی  لە  تیرۆرە سیاسی یە گرینگەکان 

لەو  کـــران.  واڵت دا  دەرەوەی  و  واڵت 
ــەمــاحــی بـــەشـــداریـــی واڵتـــە  کـــاتـــەش دا ت
ئورووپاییەکان لە پشکیان لە وەبەرهێنان 
ــەوەی  ــکــردن ــۆژەن ــران و ن ــێ ــە بــــازاڕی ئ ل
 ٨ شەڕی  دوای  واڵتە  ئەو  وێرانی یەکانی 
ساڵە لەگەڵ عێڕاق وایکردبوو کە تەڕاتێنی 
لەو  ئیسالمی  کۆماری  تیرۆری  ماشێنی 
کە  ئــەوەی  هەتا  نەیە،  وەبەرچاو  واڵتانە 
بەو  کۆتایی  مێکونوس  دادگـــای  بــڕیــاری 

رەوتە هێنا.
کۆماندۆکانی تیرۆری سەر بە کۆماری 
٢٦ی  رۆژی  ئــــەوەی  دوای  ئــیــســالمــی 
لە  توانیان  هەتاوی  13٧1ی  خەرمانانی 
سادق  دوکتور  میکونوس،  ریستورانتی 
شەڕەفکەندی، فەتاح عەبدولی و هۆمایون 
تیرۆر  دێــهــکــوردی  ــوری  نـ و  ئــــەردەالن 
بکەن، کۆماری ئیسالمیی ئێران پێی وابوو 
دەتوانی  پێشوو  تیرۆرەکانی  وەک  هــەر 
تــەمــاح وەبــەرنــان  و  حاشا  سیاسەتی  بــە 
لەوەیان دا کۆسپێکی  بەاڵم  دەربچێ،  بۆی 
قەزایی  دەزگای  رێ.  هاتە سەر  گەورەی 
ــوو  داب بــڕیــاری  کــە  ئاڵمان  ســەربــەخــۆی 
واڵتەکەی  و  خاک  کەڕامەتی  لە  بەرگری 
پێوەندی  لە  گــەورەی  پەروەندەیەکی  بکا، 
لەگەڵ ئەو تیرۆرەدا پێکهێنا کە کاری دادگا 

زیاتر لە ٥ ساڵی کێشا.
ــا لــە خــاکــەلــێــوەی ساڵی  ــڕیــاری دادگـ ب
هەرە  کاربەدەستانی  و  راگەیەندرا   13٧٦
دەست  بە  ئیسالمی  کۆماری  پایەبەرزی 
تاوانبار  بە  تیرۆرانەدا  لەو  تێداهەبوون 
بۆ  دەسبەسەرکرانیان  و حوکمی  ناسران 

دەرچوو.
ئەو بڕیارە بیروڕای گشتیی ئورووپای 

کرد و 1٥  بە خۆیەوە سەرقاڵ  هەمووی 
واڵتی ئورووپایی بە نیشانەی ناڕەزایەتی 
بەو تیرۆرانە، باڵوێزەکانی خۆیان لە ئێران 

کێشایەوە.
مێعیار  بەپێی  ئورووپایی  واڵتێکی  هیچ 
نەیدەتوانی  نێودەوڵەتی یەکان  پڕەنسیپە  و 
بەرچاو  لــە  میکونوس  ــای  دادگـ بــڕیــاری 
ــوون لەو  ــازبـ ــێــران بــۆ دەربـ نــەگــرێ و ئ

قەیرانە کەوتە تەنگانەوە.
دنیای دەرەوە لێبڕاو بوو کە تاکە رێگای 
ئــاســایــی کــردنــەوەی پــێــوەنــدی یــەکــانــیــان، 
و  دیپلۆماتیکەکانیان  تیمە  ــەوەی  چــوون
تیجاری یەکانیان،  هــاوکــاری یــە  ــژەی  درێـ
ئاڵوگۆری بنەڕەتی لە سیاسەتی کۆماری 
بۆ  ملی  ئێران  کە  بوو  ئــەوە  ئیسالمی یە. 
واڵتێکی  هیچ  لە  چیدی  کە  راکێشا  ئــەوە 
و  نەکا  دژبــەرانــی  تیرۆری  ئورووپایی دا 

گەرەنتیی ئەوەش دەدا پێی ئەو رێژیمە لە 
پەروەندەی هیچ کردەوەیەکی تیرۆریستی 

لە ئورووپا نەیەتە گۆڕێ.
بە  ستۆپی  مێکونوس  دادگــای  بڕیاری 
لە  ئیسالمی  کــۆمــاری  تــیــرۆری  ماشێنی 
رێژیمی  کــرد.  کوردستانیش  بــاشــووری 
کۆماری ئیسالمی لە بۆشایی دەسەاڵتێکی 
تۆکمە لە باشووری کوردستان کە شەڕی 
سیاسی  نــاســەقــامــگــیــریــی  و  نــێــوخــۆیــی 
دروستی کردبوو، تا ئەو کات توانیبووی لە 
رێگای جۆراوجۆرەوە نیزیک بە 3٠٠ کادر 
کە  کوردی یەکان  حیزبە  پێشمەرگەی  و 
بەشی هەرە زۆریان کادر و پێشمەرگەی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بوون تیرۆر 

بکا.
میکونوس  دادگای  بڕیاری  دوای  بەاڵم 
تــیــرۆری  ــارەت بــە  ــەو رێژیمە ســەب کــە ئ
تاوانبار  بە  دێموکڕات  حیزبی  رێبەرانی 
ناسرابوو، درێژەدان بە تیرۆری ئەندامانی 
ــە بـــاشـــووری کــوردســتــان  ئـــەو حــیــزبــە ل
ــوو کە  ــ تــێــچــوویــەکــی قــورســی دیــکــە دەب
کۆماری ئیسالمی نەیدەویست چیدی لەو 

قۆناغەدا بیدا.
حاکمییەت  واڵتـــیـــش دا  ــوخــۆی  ــێ ن لـــە 
بەر،  گرتبایە  رەوتێکی  و  رەفــتــار  ــوا  دەب
سیاسەتی  گۆڕانی  لەگەڵ  هاوتەریب  کە 
ــێــشــێــی  ــەپ بــردن یـــارمـــەتـــیـــی  دەرەوە، 
گــرژی یــەکــان  رەوانـــدنـــەوەی  سیاسەتی 
ئــەوەش  ــا،  داب جیهانی  کۆمەڵگه ی  لەگەڵ 
بوو  بنەڕەتی  ئاڵوگۆرێکی  بە  پێویستی 
هەڵبژاردنەکانی  کاتی  نیزیکبوونی  بە  کە 

سەرکۆماری دەبوا لەودا خۆی نواندبا.
ــی  ــوانـ ــتـ پــــــــڕۆژەی ئـــیـــســـالحـــات دەیـ
چاوبەستنی  بــۆ  بــاش  زۆر  پووششێکی 
بینیمان  بۆیەش  هەر  بێ،  دەرەوە  دنیای 
کە  ــۆزەردان،  جــ ٢ی  هەڵبژاردنەکانی  لە 
نیزیک بە سێ مانگ دوای بڕیاری دادگای 
میکونوس بەڕێوەچوو؛ محەممەد خاتەمی، 
لە  ئــیــســالحــات  ــمــادی دەســپــێــکــی  ن وەک 
نــووری، درێژکراوەی هێڵی  ناتق  بــەردەم 
حاکمییەت لە بەریەک دا راگیران و شێخی 
ریفۆرمخوازی  دروشــمــی  بە  ئیسالحات 
پــڕۆژەی  بباتەوە.  هەڵبژاردنەکان  توانی 
پێکهاتنی  نیشانەی  نــاتــوانــێ  ئیسالحات 
ئاڵوگۆری فیکری لە نێو رێبەرانی رێژیم دا 
بووبێ، چونکی کە تا دوای بڕیاری دادگای 
شوێنەوارێکی  ــەوه   ل پێش  و  میکونوس 
ــر و  ــی ــی وەهــــا ب ــنـ ــەوتـ ئـــه وتـــۆ لـــە دەرکـ
ئەو  ــااڵی  ب رێبەرانی  نێو  لە  بۆچوونێک 
رێژیمەدا هەستی پێ نەکراوە و سروشتی 
نییە کە رەفسەنجانی، یەکێک لە ئەندامانی 
لە  مەنسوور  حەسەنعەلی  تیرۆری  تیمی 
سەردەمی پاشایەتی دا و، پاشان پالندانەر 
تایبەتیی  کۆمیتەی  ئەندامانی  لە  یەکێک  و 
کتوپڕ  و  یــەکــشــەوە  و  یــەکــجــێ  ــرۆر؛  ــی ت
پشتیوانە  لــە  یەکێک  ببێتە  و  بـــاداتـــەوە 
ــی  ــەت ســەرەکــی یــەکــانــی خــاتــەمــی و دەوڵ

ریفۆرمخوازی ئەو.
لە  ریفۆرمخوازی  بزووتنەوەی  ئەگەر 
سااڵنی پاش و بە هۆی گۆڕانکاری یەکانی 
بەخۆیەوە  جیاوازتری  ئاراستەی  دواتردا 
گرت، بەاڵم لە دەسپێک دا تەنیا پڕۆژەیەک 
بۆ تێپەڕین و بۆ دەربازبوون لە قەیرانی 
دوای  لــە  بــۆیــەش  هــەر  بـــوو.  میکونوس 
تەواوبوونی ٨ ساڵ سەرکۆماریی خاتەمی 
ریفۆرمخوازی  دەوڵەتی  ئــەوەی  دوای  و 
نێودەوڵەتی یەکان  هاوکێشە  توانی  ئــەو 
بگۆڕێ،  ئیسالمی  کــۆمــاری  قازانجی  بە 
دەسەاڵت خرایەوە دەست ئوسولگەراکان 
سەروەدەرنان  مەیدانی  ئێستاش  هەتا  و 
لەگەڵ  نــەدرایــەوە.  ریفۆرمخوازەکان  بە 
ئەوەش دا ئوسولگوراکانیش نەیانتوانی قەت 
کۆمەڵگا و کەشی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی 
پێش  سەردەمی  بۆ  بگەرێننەوە  کۆمەڵگه  
پێش  و  ــخــوازی  ــۆرم ــف ری ــی  ــدان ســەرهــەڵ
ئەوە  چونکی  میکونوس.  دادگــای  بڕیاری 
دەرەنجامی کاریگەری یەکی قووڵ بوو کە 
میکونوس  قەیرانی  لە  تێپەڕین  ــڕۆژەی  پ
کردبوو،  دروســتــی  ئــێــران دا  نێوخۆی  لە 
تێچوویەکی قورس کە رێبەرانی کۆماری 
ئیسالمی تەنیا و تەنیا بۆ دەربازبوون لە 
پێناو  لە  و  میکونووس  دادگــای  بڕیاری 
پاراستنی تەواوەتیی نیزامەکەیان دا ئامادە 

بوون بیدەن.

سیاسی

کاریگەریی بڕیاری دادگای میکونوس لەسەر 
گۆڕینی سیاسەتی کۆماری ئیسالمی

حەسەنشێخانی

عهلیبداغی

لێبڕاو بوو کە تاکە رێگای ئاسایی کردنەوەی  ،،دنیای دەرەوە 
درێژەی  و  دیپلۆماتیکەکانیان  تیمە  چوونەوەی  پێوەندی یەکانیان، 
هاوکاری یە تیجاری یەکانیان، ئاڵوگۆری بنەڕەتی لە سیاسەتی کۆماری 
ئیسالمی یە. ئەوە بوو کە ئێران ملی بۆ ئەوە راکێشا کە چیدی لە هیچ 
ئەوەش  گەرەنتیی  و  نەکا  دژبەرانی  تیرۆری  ئورووپایی دا  واڵتێکی 
ئورووپا نەیەتە گۆڕێ ،،دەدا پێی ئەو رێژیمە لە پەروەندەی هیچ کردەوەیەکی تیرۆریستی لە 
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نیشتمانی بە مین چێندراو 

دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەکانی  رابــــردوودا،  ــی  رۆژانـ مـــاوەی  لــە 
رۆژهەاڵتی  ناوچەکانی  لە  تێکۆشان  و  خەبات  ــژەی  درێ لە  کوردستان 
هێزەکانی  الیەن  لە  چێندراو  مین  بە  مەیدانێکی  سەر  کەوتنە  کوردستان، 
داگیرکەری کوردستان و لە ئەنجام دا بە داخەوە دوو پێشمەرگەی قارەمانی 

کوردستان شەهید بوون.
ئاسایی  مینی  دانــدرابــوون،  پێشمەرگەکان  بۆ  مینانەی  ئەو  ئەگەرچی 
کە  بۆمبانەی  ئەو  گوێن  لە  بوو  بەهێز  بۆمبێکی  راستی دا  لە  و  نەبوون 
سپای رەشی داعش بەردەوام بە کاریان دێنێ بەاڵم شەهیدان ئازاد ئاڵی 
و ئەمیر نستانی تاکە قوربانیانی تەقینەوەی مین لە ماوەی دوو حەوتووی 
بابەت  لە  تازە زانیاری یەکان  نەبوون.  لە رۆژهەاڵتی کوردستان  رابردوو 
دەستپێکردنەوەی هەڵمەتێکی نۆی بۆ چاندنی مین لە ناوچەکانی پیرانشار و 
مەریوان لە الیەن سپای پاسداران، ئاشکرا ببوو کە بە داخەوە لە ناوچەی 
لە  پێشتریش  مین. رۆژێک  مەیدانی  کەوتنە سەر  مێرمندال  مەریوان سێ 
منااڵنەی  یاریی  و  کایە  خەریکی  کە  دیکە  مناڵی   3 سەردەشت  ناوچەی 
دوو  و  دا  دەســت  لە  گیانی  یەکیان  و  مین  ســەر  کەوتنە  ــوون،  ب خۆیان 

منالەکەی دیکەش بە توندی بریندار بوون.
بە پێی ئامارەکان ٦ میلیۆن هێكتار له  خاكی ئێران به  ٢٠ میلیۆن مین 
پلەی دووهەمی  ئێران  نێونەتەوەیی دا واڵتی  ئاستی  لە  بەوەش  چێندراوه . 
لە زیاترین زەویی بە مین چێندراو هەیە. زۆربه ی نیزیک بە تەواوی ئەو 
مینانە و ئەو ناوچە مینرێژکراوانەش لە کوردستان و لە چوار پارێزگای  
ئیالم، كرماشان، سنه  و ورمێ هەڵکەوتوون. مینە چێندراوەکان دوو بەشن؛ 
بەشێکیان پاشماوەی شەڕی ٨ ساڵەی نێوان عێراق و ئێرانن کە دوای کۆتایی 
شەڕیش کۆماری ئیسالمی هیچکات مەیلی بە الی هەڵگرتنەوەی ئەو مینانە 
و پاک کردنەوەی کوردستان لە مین نەبووە. نەک هەر نایهەوێ ئەو مینانە 
هەڵگرێتەوە و زەویە مینڕێژکراەکان پاک بکاتەوە تەنانەت هەر لەو کاتەوە 
کە کوردستانی داگیر کردووە، سیاسەتی چاندنی مین لە کوردستان پێڕەو 
دەکا. ئەوەش بەشی دووهەمی مینە چێندراوەکان لە کوردستان پێک دێنێ. 
سیاسەتی مینڕێژکردنی خاکی داگیرکراو لە الیەک خدەی هەر داگیرکەرێکە 
سەبارەت بە نیشتمانێک کە داگیری کردوە و لە الیەکی دیکەش چونکە لەو 
نیشتمانەدا نامۆیە و دژی خەڵکە و خەڵک دژیه ی، ناچارە پەرژینێک بە مین 

لە دەوری هێزە چەکدار و سەرکوتکەرەکانی خۆی چێ بکا.
ئامارەکان هەروەها دەڵێن له  ساڵی رابردوو دا   3٦ كه س له  كوردستان 
بوونەتە قوربانیی ته قینه وه ی  مین کە 1٢ كه سیان بەو هۆیە گیانیان له ده ست 
داوه  و ٢٤ کەسیشیان بریندار و نقوستان بوون. مندااڵن و مێرمندااڵن چ 
لە کاتی یاری و گەمەدا و چ ئەو کاتانەی کە بۆ لەوەڕاندنی مەڕ و مااڵت 
کۆڵبەران  مینن.  تەقینەوەی  قوربانیانی  سەرەکیترین  چیاکانن،  و  کێو  لە 
بەهاران  پیاوانەی  و  ژن  ئەو  و  ــەڕداران  م و  جووتیاران  کاروانچیان،  و 
بەشێکی  دەکــەن،  چیاکان  لە  روو  بەهاری  گیای  چنینەوەی  مەبەستی  بە 
دیکە لە قوربانیانی نیشتمانی بە مین چێندراون. بەرباڵویی مەیدانی مین لە 
کوردستان تا ئاستێکە کە تەنانەت هێندیک جار هێزەکانی سپای داگیرکەر 
مینانەی کە هەر خۆیان  ئەو  قوربانیانی  لە  بەشێک  بە  دەبن  بۆخۆیشیان 

دایانچاندوە.
ئاستی  ــە  ل ــەر  ــەف ن تــایــبــەت مینی دژە  ــە  ب مــیــن  ــە  ل کــەلــک وەرگـــرتـــن 
نێونەتەوەیی دا بابەتێکی جێگای باس و سەرنجە. خەسارەکانی ئەو جۆرە 
مینە بە درێژایی سەدەی رابردوو گیانی زۆر کەسی مەدەنی ئەستاند یا 
نقوستانی کردن. خەسارەکە بە رادەیەک بوو کە واڵتانی جیهانی ناچار کرد 
بیر لە سنووردارکردنی بە کارهێنانی ئەو جۆرە مینە بکەنەوە. سەرەنجام 
مەبەستە  ئەو  بۆ  ئۆتاوا  پەیمانی  کانادا  ئۆتاوای  شاری  لە   199٧ ساڵی 
دژەنەفەرەکانی  مینە  عەمباری  واڵتــان  پەیمانە  ئەو  پێی  بە  کایەوە.  هاتە 
خۆیان تونا دەکەن و لە سازکردن، کەلک وەرگرتن، کڕین و فرۆشتنیشی 
خۆ دەپارێزن. ئەگەرچی زۆربەی واڵتانی جیهان ئەم پەیماننامەیان واژۆ 
کردووە لێ هێشتا 31 واڵت و لەوانە کۆماری ئیسالمیی ئێران ئامادە نەبووە 
حیزبەکانی  تــەواوی  بە  نیزیک  بەوە  بەرامبەر  بەاڵم  بدا.  پەیمانە  بەو  مل 
رۆژهەاڵت پەیوەست بە بانگەوازی رێکخراوی ژێنێڤا کال بوون کە یەک 
لە ئامانجەکانی ئەو رێکخراوە بەکارنەبردنی مینی دژەنەفەر لە شەڕ دایە. 
بانگەوازی  بە  رۆژهــەاڵت  حیزبەکانی  پەیوەستبوونەوەی  ئەم  ئەگەرچی 
کۆتایی بە کاربردنی مینی دژەنەفەر گرینگ و لە جێگای خۆی دایە و ئەوان 
رۆڵێکی ئەوتۆیان لە مینڕێژکرانی ئەو پانتاییە بەرینەی نیشتمانی رۆژهەالت 
لێ  ئەوتۆی  دەرەنجامێکی  و  بەرهەم  ئێستا  هەتا  واژۆکەیان  بەالم  نییە 
دەستێنێ  هاونیشتمانان  گیانی  کوردستان  لە  مین  رۆژانــە  نەکەوتۆتەوە. 
بەبێ ئەوەی رێکخراوی ژێنێڤاکال ئاگادار بێ، بە قەد ئەو هەموو قوربانی یە 
دژ  ئینسانی یە  تاوانە  بەو  سەبارەت  گشتی  بیروڕای  و  هەبێ  هەڵوێستی 
بە مرۆڤی کورد، بە گژ کۆماری ئیسالمی دا بکرێ. حیزبەکانی رۆژهەاڵت 
ئەگەرچی یەک لە دوای یەک پەیوەست بە بانگەوازی ژنێڤ بوون و ئەوە 
نیزیک بە چوار ساڵ بە سەر ئەو پەیوەستبوونەیان دا تێدەپەڕێ بەاڵم بە 
بابەتە گرینگە  بەو  ئەوان سەبارەت  نەیتوانی  ئەو خاڵە هاوبەشە  داخەوە 
ئەگەر  بکا.  هاوکار  و  کــۆک  دەستێنێ،  کوردستانیان  گیانی  ــە  رۆژان کە 
بۆ  تەنیا  ژێنێڤاکال  رێکخراوی  بە  رۆژهــەاڵت  حیزبەکانی  پەیوەستبوونی 
لە  بێ  مین  بەکاربردنی  لە  خۆیان  دەستی  بەستنی  یا  مانۆڕێکی سیاسی 
حاڵێک دا کە مینی دوژمن رۆژانە گیانی خەڵکی کوردستان دەستێنێ، ئەوە 
تەنیا بەردەکانیان بەستۆتەوە و سەگەکانیان بەرەاڵ کردوە. بەاڵم بوونی 
بۆ  لێنەدراوە  دەست  و  گرینگ  بەستێنێکی  هەروا  رێکخراوەدا  لەو  ئەوان 
کاری هاوبەش و بۆ بەگژداچوونەوەی کۆماری ئیسالمی لە مینڕێژکردنی 

بەردەوامی کوردستان و بۆ رزگار کردنی نیشتمانێکی بە مین چێندراو.

تاهیرقاسمی »ئەو کوودتایە دیاریی خودا بوو«. ئەوە رستە 
بەناوبانگەکەی سەرۆک کوماری تورکیە، رەجەب 
تێکشکانی  پاش  رۆژ  چەند  کە  ئەردۆغانە  تەیب 
1٥ژووئیە/٢٥پووشپەری  کوودتاکەی«  »شێوە 
پارتەکەی،  و  ئــەردۆغــان  درکــانــدی.  رابـــردوودا 
پارتی داد و گەشەپێدان، که  له  دەوری دووهەمی 
ــە ساڵی  ــە ل ــبــژاردنــی پــارلــەمــانــی ئـــەو واڵتـ هــەڵ
کورسی یەکانی  زۆریــنــەی  توانیان  ــردوودا،  ــ راب
پــارلــەمــان بــۆخــۆیــان دەســتــەبــەر بــکــەن، له پاش 
بۆ  باشیان  هەلێکی  پــووشــپــەڕەوە،  کوودتاکەی 
رەخــســا بــۆ ســەرکــوت و دەســبــەســەر کــردن و 
ئاخنینی بەندیخانەکان لە نەیارە سیاسی یەکانیان. 
بەشە  لە  هــەزار کەس  دەیــان  کورتەدا  ماوە  لەو 
ئیداری و دادوەری و نیزامی یەکانی ئەو واڵتە بە 
تاوانی الیەنگری لە بزووتنەوەی فەتحووڵاڵ گوڵەن 
لێکۆڵینەوە و  لە کوودتادا بەبێ  و بەشدار بوون 
کران.  بەندیخانەکان  رەپێچەکی   ، کردن  دادگایی 
رۆژنامە  و  گۆڤار  و  تەلەویزیۆنی  کاناڵی  دەیان 
داخران و سەدان چاالکی سیاسی و رۆژنامەوان 

و بیرمەندی ئەو واڵتە دەسبەسەر بوون.
ــان و هــێــزە  ــ ــەردۆغ ــ دیـــــارە دژکــــــــردەوەی ئ
ــە بـــەرانـــبـــەر  ــی ئــــەو واڵتـــــە لـ ــان ــەک ــی ی ــت ــی ــن ــەم ئ
بەرینی  نــاڕەزایــەتــیــی  و  نیگەرانی  نــەیــارانــیــان، 
لــێ کــەوتــەوە.  تــورکــیــەدا  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لــە 
دەســـەاڵت،  دەرەوەی  حیزبەکانی  نــێــوخــۆ،  لــە 
گــەالن)هــەدەپــە(یــشــه وه   دێموکراتیکی  پارتی  بە 
مه حکووم  ــەرەڕای  ســ ــە،  ــوردی ی ک پارتێکی  کــە 
و  رەشبگیری  دژی  پووشپەر،  کوودتای  کردنی 
بوون  دەوڵەت  موخالیفانی  بەرباڵوی  سەرکوتی 
دابوویە.  دەستیان  پۆلیس  و  میت  هێزەکانی  کە 
زۆربـــەی  و  ئه مریکا  تــورکــیــەش  دەرەوەی  لــە 
سەیری  نیگەرانی یەوە  بە  ئــورووپــایــی  واڵتــانــی 
دەکرد  شێوە کوودتایەکەیان  پاش  رووداوەکانی 
ــەو پــێــوەنــدی یــەدا رەخــنــەیــان لــە ئــەردۆغــان  و ل
ــەو حــاڵــەش هـــەروەک  ــەکــەی گـــرت. ب ــەت و دەوڵ
و  کــوودتــا  دەرئەنجامەکانی  دەکــرا،  ــاوەڕوان  چـ
ئەمنی یەکانی  هێزە  و  ئــەردۆغــان  ــردەوەی  ــ دژک
بەڵکوو  نەکرانەوە،  بەرتەسک  هەر  نەک  تورکیە 
داوێنی کوردەکانیشی گرتەوە و کوردیش لە رق 
و تۆڵەی ئەردۆغان و هێزەکانی بێ بەش نەبوون.
 ٢1 یەکشەممه ،  رۆژی  لــە  تورکیە  دەوڵــەتــی 
ــان دا، ٢٨ شــــارەداری هــەڵــبــژێــردراوی  ــان خــەرم
ــی بـــاکـــووری کــوردســتــان  ــە شــارەکــان خــەڵــکــی ل
ــەگــەڵ پــارتــی  ــی هــەبــوونــی پــێــوەنــدی ل ــاوان بــە ت
کــرێــکــارانــی کــوردســتــان)پــێ کــا کــا( لــه  ســه ر کار 
باس  پێشتر  هەروەک  کە  تورکیە  پارلەمانی  الدا. 
یاسایی  زۆرینەی  لەودا  دەسەاڵتدار  حیزبی  کرا، 
پشت بەستن  بە  بەدەستەوەیە،  کورسی یەکانی 
کاتی  لە  پێداوە  رێگەی  کە  بنەرڕەتی  یاسای  بە 
باری نائاسایی دا دەسەاڵتی تایبەت بداتە دەوڵەت، 
کەڵکی لەو خاڵە دەستووری یە وەرگرت و دەستی 
ئەردۆغان و هێزە ئەمنی یەکانی بۆ هێرش بۆ سەر 
باکووری  لە  هەدەپە  بە  سەر  شارەوانی یەکانی 
سەرکوتکەرەکانی  هێزە  کرد.  ئازاد  کوردستان دا 
مــاوەی  لــە  و  رانــەوەســتــان  ــەوەشــەوە  ب تورکیە 
چەند رۆژی رابردۆوە سەدان رۆژنامەنووس و 
چاالکوانی سیاسی کوردیان قۆڵبەست و رەوانەی 
ــەو هێرشەی  ئ ــارە  گــرتــووخــانــەکــان کـــردوە. دیـ
لەگەڵ  تــورکــیــە  ئەمنی یەکانی  هــێــزە  و  پۆلیس 
ناڕەزایەتی و خۆپێشاندانی بەرینی خەڵکی کورد 
ــەرەوڕوو  ب کوردستان  باکووری  حیزبەکانی  و 
هــۆی  بــۆتــە  ــیــش  واڵت دەرەوەی  ــە  ل و  بــۆتــەوە 
مرۆڤ دۆستەکان  کۆمەڵە  و  کۆر  هاتنی  وەدەنگ 
ــەوە لە  ــ و رخـــنـــەی تـــونـــدی لـــێ کـــەوتـــۆتـــەوە. ئ
کاتێک دایە کە شەڕ و پێکدادانی خوێناوی بەشی 
کوردستانی  باکووری  گوندەکانی  شارو  زۆری 
و  ژاندەرمە  و  ئەڕتەش  هێزەکانی  و  گرتۆتەوە 
کوردە بەکرێگیراوەکان)قروجی یەکان(زۆر تاوانی 
بەئەنجام  بە خەڵکی بێ تاوان  نارەوایان دەرحەق 
گەیاندوە و چەندین شار و شارۆچکە و گوندی 
سووتمانی  کردۆتە  کوردستانیان  لە  ئەم بەشە 

تۆڵە  سەندنەوە و وێرانیان کردوە. 
ــەوەی شـــەڕە  ــرســان ــگــی ــەڵ ــەر لـــە ه ــ ئـــەگـــەر ب
نێوان  لە  رابـــردوو  یەک ساڵی  نــه خــوازراوەکــەی 
نەزۆر  هیوایەکی  پێ کاکادا  هێزەکانی  و  تورکیە 
بەهێز بۆ چارەسەری ئاشتیانەی کێشەی رەوای 
ئەوە دەسپێکردنەوەی  لەو واڵتەدا هەبوو،  کورد 
دیکەش  الیەکی  لە  و  الیەک  لە  پێکدادان  و  شەڕ 
باری  لە  ئاکامەکه ی  کە  شێوە کوودتایەی  ئــەو 
ــە قــازانــجــی  ــەن دا، ب ــخــای ــورت ــە ک ســیــاســی یــەوە ل
ئەردۆغان و پارت و دەوڵەتەکەی دا شکاوەتەوە، 

ــەری و  ــارەســ ــ ــەو هـــیـــوایـــەی الیــەنــگــرانــی چ ــ ئ
و  کــورد  نــەتــەوەی  ئاشتیانەی  بەیەکەوەژیانی 
تورکی لەو واڵتەدا کەم رەنگتر لە پێشوو کردەوە. 
ــە ســەرەتــاکــانــی هــاتــنــە ســەر دەســەاڵتــی  هــەر ل
٢٠٠٢وە،  لەساڵی  گەشەپێدانەوە  و  داد  پارتی 
ئایینی  هەستی  لە  کەڵک وەرگرتن  بە  حیزبە  ئەو 
بەڵێنی  و  وادە  و  کوردستان  باکووری  خەڵکی 
بە  کۆتایی هێنان  و  کــورد  کێشەی  چــارەســەری 
شەڕی نێوخۆیی، توانی جێگە و پێگەیەکی بەهێز 
بکات.  دەستەبەر  بۆخۆی  کــورددا  گەلی  نێو  لە 
دیارە لەو پێوەندی یەدا جێی وەبیر هێنانەوەیە کە 
بۆ یەکەم جار لە مێژووی نوێی ئەو واڵتەدا کێشەی 
کورد وەک  یەکێک لە گرفتە سەرەکی یەکانی ئەو 
والتە بە فەرمی باسی  لێ کرا و چەند هەنگاوێکی 
بە  بــایــەخ دان  بــواری  لە  بەتایبەت  بــەکــردەوەش، 
بەاڵم  هەڵێندرایەوە.  کوردی  فەرهەنگی  و  زمان 
کولتووری یەش  و  فەرهەنگی  هەنگاوە  چەند  ئەو 
بۆ  گــونــجــاو  بەستێنێکی  و  پــاڵــنــەر  بــە  ــه بــوون  ن
بە  کۆتایی هێنان  و  کــورد  کێشەی  چــارەســەری 
رابردوو.  3٠ ساڵی  لە  زیاتر  و خوێنرێژی  شەڕ 
ــەوت کــە ئــەردۆغــان و  چونکە بــە روونــی دەرکـ
کورد  کێشەی  بە  یــاری  راســتــی دا  لە  پارتەکەی 
دەکەن و دەیانەوێ لە بەرانبەر حیزبەکانی دیکە، 
کوردیش  بوونی  بە  بــاوەریــان  لەجێ دا  هەر  کە 
ــی کــورد  ــدەران ــگ نییە، دەنــگــی دەن ــە دا  ــ لــەو واڵت

لەگەڵ  لـــەوەش  راکــێــشــن. جگە  خــۆیــان  بــۆ الی 
نیزامی  لە باری  دەسپێکردنەوەی شەڕ کە  هەم 
و هــەم لــە مــەیــدانــی خــەبــاتــی  ســیــاســی یــەوە بە 
دۆزی  بەگشتی  و  و  هەدەپە  و  پێ کاکا  زەرەری 
دیکەش  الیەکی  لە  و  الیــەک  لە  شکایەوە  کــورد 
کورسی یەکانی  ــای  رەه زۆریــنــەی  دەسکەوتنی 
لەگەڵ  هاوبەندی  لە  بوون  بێ منەت  و  پاڕلەمانی 
لەدوای  دەوڵــەت،  پێکهێنانی  بۆ  دیکە  حیزبەکانی 
هەڵبژاردنەکانی ساڵی رابردووە، بوونە هۆکارێک 
سیاسیی  راوێـــژی  و  هەڵسوکەوت  گۆڕینی  بۆ 
ــەکــەی. تــەنــانــەت ئـــەوان بە  ــارت ئـــەردۆغـــان و پ
راشکاوی و بێ پەردەپۆشی باس لە کۆتایی هاتنی 
ناو  نەزۆکی  بە  و  دەکەن  وتووێژەکان  پرۆسەی 
دەبەن، ئەوە لە حالێک دایە کە لەو چەند رۆژەدا 
بانگەشەی  ئێمڕالی یەوە،  دوورگــەی  لە  ئۆجەالن 
شەڕ  چارەسەری  و  دانوستان  دەسپێکردنەوەی 

و کێشەی لە ماوەی ٦ مانگ  دابوو.
لە  بــەشــە  لـــەو  کـــورد  ــارەی دۆزی  ــ رێــگــە چ
کــوردســتــان دا چــی یــە؟ ئایا ئــەردۆغــان دەتــوانــی 
دوای  سیاسیی  ــەزای  فـ لــە  کــەڵــک وەرگــرتــن  بــە 
درێژەدانی  لە  بێ  بەردەوام  پووشپەڕ،  کوودتای 
شەڕ و پێکدادان؟ ئەو شەڕە رەوایی هەیە لە نێو 
کۆمەاڵنی خەڵکی تورکیە و لە دونیای دەرەوەدا؟
شک لەوەدا نییە وەک چۆن حیزب و دەوڵەتەکانی 
کێشەی  نەیانتوانی  پارتەکەی  و  ئەردۆغان  پێش 
ــی لـــەو واڵتــــەدا پــووشــبــەســەر بــکــەن،  ــەوەی ــەت ن
هێرش،  و  هێز  و  شەڕ  زەبــری  بە  ئەردۆغانیش 
تورکیە  بکات.  چــارەســەر  کێشەیە  ئــەو  ناتوانێ 
نەتەوەی  دوو  لە  جگە  کە  فرەنەتەوەیە  واڵتێکی 
سەرەکی تورک و کورد، چەند نەتەوەی کەمینەی 
تێدا  ئەرمەنی  و  چەرکەس  و  الز  وەک  دیکەشی 
تورک  بە  و  ئاسیمیالسیۆن  سیاسەتی  و  دەژین 
شکستی  لەمێژە  زۆر  دیکە  نەتەوەکانی  کردنی 
خواردوە. هەر بۆیەش رەنگە لە بواری نیزامی یەوە 
سەر  بخەنە  گوشار  بتوانن  دەوڵەتی یەکان  هێزە 

هــێــزەکــانــی پــێ کــاکــا و لــە شــارەکــان دووریـــان 
بکەنەوە، بەاڵم زۆر بەدوور دەزاندرێ ئەردۆغان 
و دەوڵەتەکەی بتوانن بەربەرەکانی نەتەوەیی کە 
ریشەی لە هەستی کوردایەتیی کۆمەاڵنی خەڵکی 

دایە لە درێژخایەن دا کپ و خامۆش بکەن.
لە کورد  نکوڵی  لە سیاسەتی  بــەردەوام بوون 
بێ ئاکامی  و  ماڵوێرانکەر  شــەڕی  درێــژەدانــی  و 
خەڵکی  کــۆمــەاڵنــی  نێو  ــە  ل نه تەنیا  نــێــوخــۆیــی، 
کوردستان لە باکوور شکست خواردوویە، بەڵکوو 
الیەنگری  واڵتـــەش دا  ئــەو  خەڵکی  باقی  نێو  لــە 
بە  دەبێ  ئــەوەی  دەزانــن  خەڵکی  و  بۆتەوە  کەم 
نێوخۆیی  شـــەڕی  کـــورەی  الوەکـــانـــی،  خوێنی 
بۆیەش  هــەر  ئــەوانــن؛  ببینن،  زیــان  و  بــدات  نێڵ 
هەڵبژاردنەکانی  لە  بێ گومان  ناڕەزایەتی یە  ئەو 
ــۆی لـــە دابـــەزیـــنـــی دەنــگــەکــانــی  ــوودا خـ ــ ــات ــ داه
بەتایبەت  دەبینێتەوە.  پارتەکەی دا  و  ئەردۆغان 
کوردستانەوە  باکووری  بە  هەر  شەڕە  ئەو  کە 
گەورەکانی  شاره  زۆربــەی  و  نەبەستراوەتەوە 
گرتۆتەوە و کاریگەری نەرێنی له  سه ر ئابووری 
و داهاتی ئەو واڵتە داناوە و تێچوویەکی زۆری 

لێ دەکەوێتەوە. 
و  دەرەوه   سیاسی یەکانی  کۆمەڵە  و  کۆڕ  لە 
تورکیەش دا،  نێو واڵتانی هاوپەیمانی  لە  تەنانەت 
درێژەدانی شەڕ لە باکووری کوردستان رەخنەی 
سه ر  له   ئورووپایی  واڵتانی  و  لێ گیراوە  زۆری 

توندوتیژی و لەژێر پێ نانی مافی مرۆڤ نیگەرانی 
ویستوویەتی  هەمیشە  تورکیە  دەربڕیوە.  خۆیان 
گرێ  تیرۆریزمەوە  بە  واڵتە  لەو  کورد  کێشەی 
تێرۆریستان  لەگەڵ  شەڕ  لە  بنوێنێ  وا  و  بدات 
ئورووپا  یەکێەتیی  ئەوەی  بەاڵم سەرەڕای  دایە؛ 
و ئه مریکا، پێ کاکا وەک رێکخراوێکی تیرۆریستی 
پێناسە دەکەن، باش دەزانن خوڵقێنەر و هۆکاری 
گەلی  بێ بەشی  گــرێ کــوێــرەیــە،  ئــەو  ســەرەکــیــی 
تورکیەدا و  لە  داخوازەکانیه تی  لە ماف و  کورد 
هەتا کورد لەو واڵتە و لە یاسای بنەڕەتی دا ناوی 
ئەژمار،  نەیەنە  تورک  نەبێ و وەک هاوواڵتیانی 

شەڕ و ئاژاوە و هەر دەمێنێ. 
هەموو  و  هــەدەپــە  ئاشکرایە  و  روون  زۆر   
کە  ــن  دەزانـ کــوردیــش  سیاسی یەکانی  ــاوەنــدە  ن
هەر  کێشەیە  ئــەو  بــۆ  رێگا  تەنیا  کــوتــایــی دا  لــە 
دانوستان و مێزی وتووێژە و دەبێ هەتا بۆیان 
ئەنجام دا،  لە  و  کوشتن  و  مەجالی شەڕ  دەکرێ 
پێکهاتنی فەزای رق و توورەیی نێوان نەتەوکان، 
بکەنەوە.  بەرتەسک  ــورک  ت و  کــورد  بەتایبەت 
دەبێ تێبکۆشن لە خەباتی مەدەنی و پارلەمانی دا 
و لە وەدەست هێنانی دووبارەی متمانە و دەنگی 
کوردستانیش دا  باکووری  لە  کورد  دەنگدەرانی 
سەرکەوتن دەستەبەر بکەن و نیشان بدەن ئەوە 
نەک  دەکەن،  گەلەکەیان  نوێنەرایەتی  کە  ئەوانن 
مەوجوودیەتی  و  مان  پارتەکەی.  و  ئەردۆغان 
گــرەوی   لــە  یەکگرتوو،  واڵتێکی  وەک  تورکیە 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  ئاشتیخوازانەی  پێکەوەژیانی 
شەڕ  و  ناکۆکی  کێشانی  درێــژە  و  دایــە  تورکیە 
الیەن  لە  کــوردان  لەگەڵ  دژایەتی  سیاسەتی  و 
ئەردۆغان و دەوڵەتی تورکیەوە لە نێوخۆی ئەو 
والتە و لە ئاستی ناوچەدا، ناتوانی سەرکەوتوو 
لە  دەتــوانــێ  شــەڕه ،  ئــەو  ئاگری  بڵێسەی  و  بێ 
سەر داهاتووی تورکیە و ئەردۆغان و پارتەکەی 

شوێن دانەر بێ.

ئەردۆغان تورکیە بەرەو کوێ رەکێش دەکا!

رەزامحەممەدئەمینی

دوو حه وتووانه ی رۆژهه اڵت

لە گرەوی   یەکگرتوو،  تورکیە وەک واڵتێکی  ،،مان و مەوجوودیەتی 
پێکەوەژیانی ئاشتیخوازانەی کۆمەاڵنی خەڵکی تورکیە دایە و درێژە کێشانی 
ئەردۆغان  الیەن  لە  کوردان  لەگەڵ  دژایەتی  و سیاسەتی  و شەڕ  ناکۆکی 
و دەوڵەتی تورکیەوە لە نێوخۆی ئەو والتە و لە ئاستی ناوچەدا، ناتوانی 
تورکیە و ئەردۆغان و پارتەکەی شوێن دانەر بێ ،،سەرکەوتوو بێ و بڵێسەی ئاگری ئەو شەڕه ، دەتوانێ لە سەر داهاتووی 

ناوچه یی
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سەرەکی یەوە  روانگەی  سێ  لە  دەسەاڵت  چەمکی 
دەســەاڵت  کە  »زاتــگــەرا«  روانگەی  دەکــرێ،  پێناسە 
کەسێک  هــەر  کــە  دەکــا  پێناسە  تــوانــایــیــەک  وەکـــوو 
ــێ بـــۆ ئـــەوەی  ــب دەتـــوانـــێ بـــە شـــێـــوەی زاتــــی هــەی
هەبێ.  کەسانی ترەوە  یان  کەس  سەر  بە  کاریگەری 
روانــگــەی »دووالیــەنــیــگــەری« کە دەســەاڵت وەکــوو 
ئەو  واتە  دەکــا،  پێناسە  کۆمەاڵیەتی  پەیوەندی یەکی 
کۆمەاڵیەتی یەکان دا  گرووپە  نێوان  لە  پەیوەندی یانەی 
ــەو روانــگــەیــە دوو بــۆچــوونــی لە  بــوونــیــان هــەیــە، ئ
ــە کــە دەســـەاڵت  ســـەرە: »مــاکــس وێــبــێــر« پــێــی وایـ
نێو  لە  کەسە  هەندێک  ئیرادەی  سەرکەوتنی  شانسی 
دال«  »رۆبــێــرت  کۆمەاڵیەتی یەکان دا،  پەیوەندی یە 
دەسەاڵت وەک توانایی ئەکتەری »ئەلف« دەبینێ کە 
دەیهەوێ کارێک بە ئەکتەری »ب« ئەنجام بدا، کارێک 
»ئەلف«  ئەکتەری  دەستێوەردانی  و  فشار  بەبێ  کە 
روانــگــەی  نــابــەرابــەر(.  نــەدەدرا)پــەیــوەنــدیــی  ئەنجام 
»دامەزراوەگەری«یە  دەســەاڵت  پێناسەی  سێهەمی 
لە  و  دەوڵەتە  و  دامەزراوەیی  دەسەاڵتی  هەمان  کە 
سەر  بە  دەســەاڵت  یاساییەوە  ــەزراوەی  دامـ رێگای 

تاک و گرووپەکان دا پیادە دەکرێ.

لــە هــەرســێ روانـــگـــەوە، دەســـەاڵت وەک تــوانــای 
ــە ســـەر  ــ ــتـــەرێـــک ب ــی ئــــیــــرادەی ئـــەکـ ــنـ ــەوتـ ــەرکـ سـ
کە  ئەوەیکە  ــەاڵم  ب دەکـــرێ،  سەیر  ئەکتەرێکی تردا 
هەموو  نێو  لە  کە  ئەوەیە  بکرێ  بۆ   جیاکاری  دەبێ 

هەیە؟ شەرعییەتی  کامیان  دەسەاڵت دا  جۆرەکانی 
دەگوترێ  پێی  هەبێ،  شەرعییەتی  دەسەاڵت  کاتێک 
»زاڵـــێـــتـــی«)domination(، واتـــە دەســەاڵتــێــک کە 
جا  بکەن،  لێ  پێڕەوی  کردبێ  قەبووڵیان  سووژه کان 
یان  بێ  رەزامەندی  بە  کردنە  پێڕەوی  ئەو  لەوانەیە 
لێکۆڵینەوەکانی  گوێرەی  بە  ناڕاستەوخۆ.  ئیجبارێکی 
شەرعی  دەســەاڵتــی  لە  فــۆڕم  سێ  وێبێر«،  »ماکس 
لە کۆمەڵگه دا بوونیان هەیە: یەکەمیان  یان »زاڵێتی« 
دەسەاڵتی نەریتی یە کە لە سەر بنەمای »کەسایەتیی 
کۆمەڵگه دا  لە  نــەوە  بە  نــەوە  و  دامـــەزراوە  پیرۆز« 
ــی پــاشــایــەتــی.  ــەاڵتـ دەگـــوازرێـــتـــەوە، وەکــــوو دەسـ
عەقاڵنیکراوە«  بە  و  یاسایی  دووهەمیان »دەسەاڵتی 
لە  و  هەیە  بوونی  مــۆدێــڕن دا  کۆمەڵگه یەکی  لە  کە 

دەکرێ. پیادە  بیرۆکراسییەتەوە  و  دەوڵەت  رێگەی 
»دەسەاڵتی  شەرعی،  دەسەاڵتی  لە  فۆڕم  سێهەم   
ــنــەمــای ســەرۆکــێــکــی  ــەر ب کــاریــزمــاتــیــکــە« و لــە سـ
بــان ســروشــتــی ونــائــاســایــی دامــــەزراوە کــە خــاوەنــی 
ــی و  ــ ــادووی ــ ــکــی ج ــی تـــایـــبـــەتـــە. کــەســێ ــی ــەت ــەســای ک
پێغەمبەر ئاسا، کە بە چاوی سووژه کانی یەوە بەرزتر 
بڕوا  کە  کەسێک  دەکرێ،  سەیر  ئاسایی  مرۆڤێکی  لە 
ئاسمانەوە  لە  نێردراوێک  وەک  و  ناکرێ  مردنی  بە 
کاریزماتیک  دەســەاڵتــی  دەبــیــنــرێ.  زەوی  ســەر  بــۆ 
ــدراوی هــەســت و  ــرێ ــەواوی گ دەســەاڵتــێــکــە کــە بــە تـ
لە  ســووژه کــان  کە  لــەوەی  دوورە  هەروەها  ســۆزە، 
هیچ بوارێک دا پرسیار لە سەر کواڵێتی و کەسایەتیی 

بکەن. دروست  کاریزما 
سەرکی  رۆڵی  کە  سەرۆک  دەسەاڵتەدا  شێوە  لەو 
یەکەمیان:  شــانــە،  ســەر  لــە  ئــەرکــی  چەند  دەگــێــڕێ، 
بەشدار کردنی کەسانی تر بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی، 
ــەوە. دووهــەمــیــان: وێنا  ــی ی ــان ــارەک ــوت گ ــگــەی  ــە رێ ل
گشتی یە.  ئیدەی  و  دڵخواز  بایەخی  کۆمەڵێک  کردنی 
کاری  بۆ  سووژه کانیەتی  کردنی  تەیار  سێهەمیان: 
بەکۆمەڵ، جیا لەو کارەی کە بە تاک ئەنجامی دەدەن.

دەسەاڵتی  تایبەتمەندی یەکانی  لە  هەندێک 
ئەوانەن: کاریزماتیک 

کاریزماتیک  دەسەاڵتی  دان پێدانراوە:  دەسەاڵتێکی 
دانراوە  پێ  دانی  دەسەاڵتەوە  سووژه کانی  الیەن  لە 
ئـــازادانـــە  ــە و  ــدانـ ــەنـ ــارەزوومـ ئـ ــەکــی  ــوەی بــە شــێ و 

لە  تــەواوی  بە  ژێردەسەاڵت  کەسی  کــراوە،  قەبووڵ 
بە  و  ئیمانەوە  ــەواوی  ت بە  و  دڵنیایە  سەرۆکەکەی 
شــێــوەی روحــی خــۆی دەخــاتــە خــزمــەت دەســەاڵتــی 
ــە وەئــەســتــۆگــرتــنــی  ــش ب ــی ــەردەوام ســـەرۆکـــەوە و ب
تەئید  سەرۆک  بۆ  خۆی  گوێڕایەڵی  پیرۆز  ئەرکێکی 

دەکاتەوە.
ــی نـــادامـــەزراوەی یـــە: گـــرووپـــی  ــک ــێ دەســەاڵت
پیشەییانە  و  دامەزراوەیی  بە شێوەیەکی  دەسەاڵتدار 
پەیوەندی یەکی  لە  زۆربەیان  بەڵکوو  هەڵنابژێردرێن، 
شەخسیدان لەگەڵ سەرۆکەکەیان و دەبێ لە کەسانی 
بۆ  کەسەکان  سەالحییەتی  بن.  دڵنیا  خوارووتریش 
نزیکی  رادەی  بە  پەیوەندی  پۆستەکانیان  بە  گەیشتن 
هەیە.  ســەرۆکــەوە  تایبەت  بە  ســەرەوە  کەسانی  لە 
ژێر دەسەاڵت  کەسانی  یان  سووژه کان  بۆیەش  هەر 
بێنن  وەدەست  سەرووترەکانیان  دڵنیایی  ئەوەی  بۆ 
بە تەواوی گوێڕایەڵیان دەبن و هەر ئەرکێک دەگرنە 
شێوەی  بە  دەســەاڵت  بسپێردرێ.  پێیان  کە  ئەستۆ 
لەم  هێشووییە.  شێوەی  بە  بەڵکوو  نیە  زنجیرەیی 
ــە کــەســەکــان بــۆ دەســکــەوتــی مــادی  شــێــوە دەســەاڵت
بەڵکوو  دەســەاڵتــەوە  نێو  یــان  دەســەاڵت  ژێــر  ناچنە 
تەنیا سۆز و عاتیفە و خۆشەویستی سەرۆکە و ئەو 
وادە و بەڵێنەیە کە سەرۆک پێی داون. هەر ئەوەشە 
خزمەت  خستوونیەتە  و  گرێداوە  لێک  هەموویانی  کە 
دژی  تەواوی  بە  کاریزماتیک  دەسەاڵتی  سەرۆکەوە. 
یاسا  کە  دەسەاڵتێکە  هەر  و  دامەزراوەیی  دەسەاڵتی 

و رێساکان حاکم بن.
کاریزماتیک  دەسەاڵتی  ئینقالبی یە:  تەواو  هێزێکی 
ــە مـــێـــژوودا هــەمــیــشــە وەک هــێــزێــکــی شــۆڕشــی و  ل
هێزە  ئەو  پێچەوانەی  بە  بــووە.  سوننەتی  ئینقالبیی 
ویستوویانە  عەقاڵنی  شێوەی  بە  کە  شۆڕشیانەی 
داب  لــە  کۆمەڵگە  دەربــازکــردنــی  بــۆ  بکەن  شــۆڕش 
کاریزماتیک  دەسەاڵتی  دواکــەوتــووەکــان،  نەریتە  و 
بپارێزێ و  هەوڵی ئەوە دەدا کۆمەڵگه  لە گۆڕانکاری 

بیهێڵێتەوە. کۆنەکانی دا  نەریتە  و  داب  لە 
ــژوودا:  مــێ لــە  پــەڕانــتــێــزه  ــان  ی وەک کــەوانــە 
بە  مێژوودا  رەوتــی  نێو  لە  کاریزماتیک،  دەسەاڵتی 
خێراییش  بە  و  دەبــێ  دروســت  شوێنێک  لە  خێرایی 
سەرۆکە،  گرێدراوی  تەواوەتی  بە  چونکە  دەبێ،  ون 
ــە ئــەگــەری نــەمــانــی ســــەرۆک، ئـــەو دەســەاڵتــەش  ل
ــەرەو نــەمــان دەچـــێ. هــەر بــۆیــە وەک ئـــەوە وایــە  بـ
و  بکرێنەوە  بۆ  کــەوانــەی  دوو  مــێــژوودا  نێو  لە  کە 
ــەک دابــخــرێــنــەوە. بــە پــێــچــەوانــەی دوو  ــاوەی ــاش م پ
ــی  ــری دەســـەاڵتـــی شــەرعــی، دەســەاڵت ــەی ت ــەک ــۆڕم ف
لە دەسەاڵتی  نیە.  کاریزماتیک دەسەاڵتێکی درێژماوە 
دەسەاڵت  پاشا،  نەمانی  دوای  پاشایەتی دا  و  نەریتی 
لە  میراتگرەکەی،  و  جێنشینەکەی  بۆ  دەگوازرێتەوە 
ــی و دەوڵــەتــیــش دا دەســەاڵت  دەســەاڵتــی دامــەزراوەی
کەسەکانی  تەنیا  و  دەمێنێتەوە  خۆی دا  جێی  لە  هەر 

ئاڵوگۆڕیان پێ دەکرێ. نێو دەسەاڵت 

چ  بە  و  چلۆنە  کاریزماتیک  دەسەاڵتی  کۆتایی 
دەڕوا؟ ئاراستەیەکەوە 

تەنیا  شــەرعــیــیــەتــەکــەی  کــاریــزمــاتــیــک  ــی  دەســەاڵت
ــەک کــەســە و دەســەاڵتــێــکــی لــەرزۆکــە،  ــدراوی ی ــرێ گ
وادە  بەو  پەیوەندی  دەسەاڵتە  ئەو  مانەوەی  چونکە 
داوە.  سووژەکانی  بە  ســەرۆک  کە  هەیە  بەڵێنانە  و 
قەناعەت  بە  سووژه کانی  ــەردەوام  ب دەبــێ  ســەرۆک 
بگەیەنێ و بەردەوام دڵنیاییان پێ بداتەوە، لە ئەنجامی 
ئیدەکانی  ئیتر  کــە  کاتێک  یــان  ســەرۆک  هەڵەیەکی 
ئەو  ناگونجێن،  کۆمەڵگه دا  واقعییەتی  لەگەڵ  سەرۆک 
بە  ئەگەریش  دەچــێ.  نێو  لە  خێرایی  بە  دەســەاڵتــە 
دەسەاڵتێکی  لە چوارچێوەی  نەچێ،  نێو  لە  تەواوەتی 
بۆ  دەگــوازێــتــەوە  خــۆی  و  دەرەوە  دەچێتە  شەرعی 

تۆتالیتێر. دەسەاڵتێکی 

دەسەاڵتی کاریزماتیک

حەسەنحاتەمی

 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە گرینگەکانی رەسووڵسێلەکە
لە ئێران دا)بەشی حەوتەم( 

الیەن  لە  کاریزماتیک  ،،دەسەاڵتی 
سووژه کانی دەسەاڵتەوە دانی پێ دانراوە 
و بە شێوەیەکی ئارەزوومەندانە و ئازادانە 
بە  ژێــردەســەاڵت  کەسی  کــراوە،  قەبووڵ 
بە  و  دڵنیایە  ســەرۆکــەکــەی  لــە  تـــەواوی 
تەواوی ئیمانەوە و بە شێوەی روحی خۆی 
و  دەسەاڵتی سەرۆکەوە  دەخاتە خزمەت 
ئەرکێکی  وەئەستۆگرتنی  بە  بەردەوامیش 
دەکاتەوە ،،پیرۆز گوێڕایەڵی خۆی بۆ سەرۆک تەئید 

نێو  لــە  کــاریــزمــاتــیــک،  ،،دەسەاڵتی 
شوێنێک  لە  خێرایی  بە  مێژوودا  رەوتــی 
ــیــش ون  ــرای ــە خــێ بـ دروســـــت دەبــــێ و 
گــرێــدراوی  تــەواوەتــی  بــە  دەبــێ، چونکە 
ســەرۆک،  نەمانی  ئەگەری  لە  ســەرۆکــە، 
ئــەو دەســەاڵتــەش بــەرەو نــەمــان دەچــێ. 
لــە نێو  ئـــەوە وایـــە کــە  بــۆیــە وەک  ــەر  ه
و  بکرێنەوە  بۆ  کــەوانــەی  دوو  دابخرێنەوە ،،مــێــژوودا  پاش ماوەیەک 

جەاللی ئالی ئەحمەد 
لە رەوتی ئیسالمی سیاسیی  باسمان کردن-،   دامەزرانی حیزبەکان - کە  لە روحانی یەکانی پێش  جگە 
بەردەوام بووە؛ کەسانی  تا رادەیەک  ئێران دا، نەقشی گرینگ و کاریگەریان هەبوو و دواتریش  لە  بەرایی 
عەلی  دوکتور  ئالی ئەحمەد،  وێنە: جەاللی  بۆ  گێڕاوە.  زۆر  و  کەم  خۆیان  دەوری  کە  هەبوون  ناروحانیش 
تایبەتی یان  کاریگەریی  بوویانە،  پێی کەسایەتی یەکی  بە  یەکی  زادە- کە هەر  ئەحمەد موفتی  شەریعەتی و 

هەبوو-. لە بەشی کوردستان باسی کاک ئەحمەد موفتی زادە دەکرێ.
جەاللی ئالی ئەحمەد، نووسەر و وەرگێڕێکی بەتوانا و ئەندامی حیزبی توودەی ئێران، نیرووی سێیەم و 
ژیا. جەالل -  تەمەنی وەک رووناکبیر  ئەو زۆربەی  بوو.  تاڵەقانی  ئایەتووڵاڵ  میللی و کوڕه  مامی  جەبهەی 
سەرەڕای ناڕەزایەتیی باوکی-، لەگەڵ سیمینی دانشور- نووسەر و وەرگێری زانا-، ژیانی هاوبەشی پێک 
گەلێک  خاوەنی  و  جوان ناسی  رشتەی  دانشیاری  قەڵەم،  و  کتێب  ئۆگری  جەالل:  بەقەولی   – سیمین  هێنا. 

نووسین و تەرجەمە و یەکێک لە باشترین یارمەتیدەرانی ژیان و بەرهەمەکانی ئالی ئەحمەد بووە. 
- ویکی پێدیا، دانیشنامەی ئازاد-

 چەند کتێبی باڵوکراوە و نەکراوە، چەند سەفەرنامە و وەرگێڕدراو- کە سەرجەم نزیکەی ٤٠ دانەن-، 
فیکری-،  ئاڵوگۆڕی   - و  حــەج  سەفەرنامەی  میقات«-  در  »خسی  کتێبەکانی  ئالی ئەحمەدن.  بەرهەمی 
»غرب زدگی« و »خدمت و خیانت روشنفکران«، لە بەستێنی رەوتی ئیسالمی سیاسی دا، کاریگەریی گرینگیان 

هەبوو.
بوو.  عزرائیل«  والیــت  بە  »سفر  نووسینی  بەرهەمەکەی  و  کــردبــوو  ئیسرائیلیشی  ســەفــەری  جــەالل 
پێشکەوتنەکانی ئیسرائیل لە شارۆچکە دروست کردن و گوندەکانی کاری هاوبەش)سوسیالیسم دهقانی( و 
بە زمانی عیبری »کیبوتس هزوریا« و بەتایبەتی هاوپێوەندیی نێوان خەڵک لە ئیسراییل دا، سەرنجی جەاللی 

زۆر راکێشابوو. بەاڵم پێوەندیی ئیسراییل و رۆژئاواییەکان بۆتە هۆی دوورکەوتنەوە لە وانیش.
سەفەری جەالل بۆ ئیسراییل ناڕەزایەتیی زۆری لێ کەوتبۆوە. چونکە موسڵمانەکان سەفەر بۆ ئیسرائیل 
لە  بەشێک  پێشتریش  کە  ئیسالمی-،  کۆماری  ئێستای  رێبەری   - خامنەیی  عەلیی  ــن.  دەزان »مکروە«  بە 
لەگەڵی  ئیسرائیل-،  ویالیه تی  وتاری  خوێندنەوەی  بەره کەتی  »بە  دەڵێ:  خوێندبۆوە،  جەاللی  بەرهەمەکانی 

ئاشنا بووە و لە رێگای تەلەیفون رەخنەی«مریدان« ی لە ئالی ئەحمەد گرتوە. 
- بی بی سی فارسی-

جەالل لەگەڵ شەمسی برای، لە ساڵی 13٤٢ی هەتاوی چوونە ماڵە ئاغای خومەینی. ئەوان، کتێبی »غرب 
زدگی« جەاللی ئالی ئەحمەدی لەبن دۆشەگچەکەی دانیشتنی خومەینی دا، دەبینن. خومەینی بە جەاللی کوتوە: 
ئەو قسانەی ئێمە دەبوو بیکەین، ئێوە کردووتانە. ئەو یارمەتی ماڵی ئەو دوو برایەی کردووە، کە شەمسی 

ئالی ئەحمەد بۆ پێشەکی خانوو کڕین کەڵکی لێ وەرگرتوە .
- دیدار با شمس آل احمد، نوشتەی محمد علی صالحی، سایت طالقان- 

دوکتور سادقی زیباکەالم، کتێبی »غرب زدگی«، پتر بە مەنشوورێک دەشوبهێنێ کە راگەیاندنی بیروبڕوا 
لە هەمان کات وه اڵمی چارەسەری کێشەکانیشە. چونکە  پێیەتی و  باوه ڕێکە کە نووسەر بڕوای  و خولیای 
جەالل لە شوێنێکی کتێبەکە دا، دەنووسێ: » من دەڵێم ئۆگری رۆژئاوا بوون)غرب زدگی(، گرتنی وەبا و، ئەگەر 
جوانیش نەبێ دەڵێم نەخۆشی گەرما بوون یا سەرما بوونە. بەاڵم نا وەک سن لە گەنمی دا وایە کە لە نێوێ دا 
دەیڕزێنێ. ... بەهەرحاڵ قسە لە نەخۆشی یەکە، کە لە دەرەوە ڕا هاتوە و پەرەی گرتوە. پێوەرەکانی ئەو دەردە 

و هۆیەکانی و ئەگەر کرا رێگای چارەسەریشی دەبێ بۆ ببینیەو.« و...
پێدیا-.  ویکی   – کراوەتەوە.  باڵو   13٤1 و  نووسراوە  هەتاوی  13٤٠ی  ساڵی  لە  »غرب زدگی«  کتێبی   
جالل بۆخۆی دەڵێ: وشەی ئۆگری رۆژئاوا بوون)غرب زدگی(، لە زاری ئەحمەدی فردید- ئیسالم ناسێنکی 
بەتوانا، کە پتر قسەی کردوە و نووسراوەی زۆر کەمە-، وەرگرتوە. ئەو کتێبە بەرهەمی کۆبوونەوەگەلێکە 
کە »شووڕای ئامانجی فەرهەنگی ئێران« )شورای هدف فرهنگ ایران( سەربە بەشی فەرهەنگ و ئامووزشی 

پەهلەوی دووەم، ئیزنی چاپ و باڵوبوونەوەی دابوو.
لەگەڵ  و  بکەن  لەگەڵ رۆژئاوا  ئامادەبوون جۆرێک موخالیفەت  پەهلەوی  فیکری حکوومەتی  داڕێژەرانی 
قەڵەم  ئەهلی  و  رووناکبیر  توێژی  نێو  لە  جەالل  چونکە  بن.  هاوقسە  ئالی ئەحمەد  جەاللی  وەک  کەسێکی 
کەرەسەکانی  و  رواڵــەت  زۆربــەی  ئەگەرچی  پەهلەوی  رێژیمی  بوو.  زۆر  و حورمەتی  رێز  خوێندنەوە،  و 
وەک:  فیکری- سیاسی  قبووڵی  بنچینەکانی  بە  پێوەندی  کە  بەشەی  ئەو  بەاڵم  کردبوو،  قبووڵ  رۆژئاوایی 
ئازادی، مافی مرۆڤ، مافی چارەنووسی گەالن، هەڵبژاردنی ئازاد و مافی شارومەندین، دژایەتیی بنەڕەتی 

لەگەڵ وێنەی سیاسیی شا هەبوو.
لە  لە رۆژئاوا و وردە گلەیی  لە رەخنە گرتن  ئالی ئەحمەد   ئەگەرچی هۆیەکانی حکوومەتی پەهلەوی و 
دێمۆکراسی جیاواز بوو، بەاڵم لە کردەوە دا، ئامانجێکی رواڵەتی وەک یەکیان هەبوو... هەروەها، شەریعەتی 

دژه رۆژئاواییەکی دیکە بوو، کە نزیک دە ساڵ دواتر دەرکەوت.
-- مقالەی د. صادق زیباکالم، چگونگی تولد کتاب غرب زدگی جالل آل احمد: غرب ستیزی و غرب زدگی، 

روزنامەی ایران، شمارە 3٧3٢-
کتێبی »غرب زدگی«، بوو بە هۆی نارەحەت بوونی »فریدون آدمیت، خلیل ملکی، احمد شاملو« و رەخنە 

و هەڵسەنگاندنی »د. صادق زیباکالم و داریوش آشوری« و کەسانی دیکەش.
 ئاشووری »غرب زدگی«، لە دوو بەشی نێوخۆیی و دەروەیی دا، شرۆڤە کردوە و لە بواری نێوخۆیی دا 
نابینایی ئەو رێگایەمان دۆزیوەتەوە،  بە  لە قەولی جەاللەوە، دەنووسێ: »ئێمە دوای ئەو هەموو ساڵە کە 
ئێستا دەتوانین راوەستین و رێی رابردوو هەڵسەنگێنین. یا بە جۆرێکی دیکە، ئەوە خاڵی وەخۆهاتنەوە و 
وشیاری یە بۆ رووناکبیری ئەو واڵتە کە لە ماوەی ٥٠ ساڵی رابردوو دا، ئەزموونی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی 
ئیدئۆلوژی یەکان دا، بەردەوام و  لە نێو حیزب و  تێپەڕاندوە و هەڵکشان و داکشانی زۆری دیوە.  گەورەی 
پچڕاو،  کەوتوە و هەستاوەتەوە و لە ئاکام دا، ئەگەرچی نائومێد و کپ بووە، بەاڵم هەگبەیەک لە ئەزموون و 

بوونەکان فێر بووە و دەیهەوێ لە رابردوو بڕوانێ« و...
لە بواری دەرەوییش دا، دەنووسێ: »هەڵوێستەیەکە لەسەر ئەوه ی کە ئێمە بۆ وەک میللەتێک یا رۆژهەاڵتیی 
موسڵمان بەگشتی لە ماوەی دەورانێکی مێژوویی چەند سەدەیی دا، بەو شێوەیە چووکە کراوینەوە و بەرەو 
هەڵوەشان چووین. لە حاڵێک دا، رۆژئاوا یا ئورووپای مەسیحی بە دەرجەی هەرە سەروو و سەردەستی و 
پلەی گەورەیی لە توانایی و فەرهەنگ گەیشتوە و لە هەمان کات دا، رۆژهەاڵتیش ژێردەستە و زەلیل بووە.« 

و....
-- داریوش آشوری مقالەای تحلیلی، هشیاری تاریخی، 13٤٦، در مجلە خوشە بە سردبیری احمد شاملو 

منتشر شدە است.-
و  بووە،  هاوبیر  شای  حەمەرەزا  رێژێمی  فەرهەنگیی  فیکری-  داڕێژەرانی  کە  مەنشوورە،  یا  کتێبە  ئەو 
ئایەتوڵاڵ-،  نا   – خومەینی  روحوڵاڵ  الیەن  لە  پێ کرا،  ئاماژەی  ئالی ئەحمەد دا،  شەمسی  وتووێژی  لە  وەک 

خوێندراوەتەوە.
    کۆمار ئیسالمی گەوره  ڕێ)اتوبان( یه کی لە تاران بە ناوی جەاللی ئالی ئەحمەد کردوە و لە ساڵی 
13٨٧وە »جشنوارە« ی ئەدەبی بۆ دادەنێ و تەمەری پۆستی بە ناوی چاپ کردوە. عەلیی خامنەیی- وەلی 
فەقیهی دووەم، هێندێک جار لە قسەکانی دا، نەقلی قەول لە نووسراوەکانی جەالل دێنێتەوە. ئەو وتوویەتی: لە 
کاتی الوی دا، جارێک لە مەشهەدەوە چۆتە تارانێ هەتا جەاللی ئالی ئەحمەد ببینێ، بەاڵم بە هۆگەلێک نه یتوانیوە 

چاوی پێی بکەوێ.
- ویکی پێدیا، دانیشنامەی ئازاد-
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سیستم و قەوارە، چۆنیەتی دابەشکران 
و کۆبوونەوەی دەسەاڵت و هێز لە نێوان 
زلهێز و جەمسەرەکان  بە کلیلی سەرەکیی 
شیکردنەوەی پێوەندی یە نێودەوڵەتی یەکان 
ــە فــاکــتــەری  ــن. دەوڵــەتــەکــان ب ــاســرێ دەن
نێودەوڵەتی یەکان  پێوه ندی یه   ســەرەکــی 
جیهانی  سیاسەتی  ــارای  کـ ئــەکــتــەری  و 
دەناسرێن. ئەوان لە یەکتر جیاوازن و لە 
و  هاوشێوە  تەواو  دەوڵەتی  دوو  دونیادا 
مێژوو،  دەوڵەتەی  هەر  نابینین.  وێکچوو 
ژێئۆپۆڵێتیک،  جــۆغــڕافــیــا،  حــەشــیــمــەت، 
ــاوەی ســروشــتــی و کــۆمــەڵــگــه ی  ــەرچـ سـ
تایبەت بە خۆی هەیە. کێنس واڵتز، کە بە 
باوکی رێالیزمی نوێ ناسراوە، سیاسەتی 
رێــکــخــراو  قـــەوارەیـــەکـــی  وەک  جــیــهــانــی 
دەبینێ. بە باوەڕی ناوبراو و زۆر شارەزا 
قـــەوارە و ساختاری   بـــیـــردۆزەرەوە،   و 
ئاناڕشیستی یە.  نــێــودەوڵــەتــی  سیستمی 
مانایە  و  کۆنسێپت  لەو  واڵتز  مەبەستی 
هێز  دەوڵەتەکان  سەرووی  لە  کە  ئەوەیە 
نییە، کە دەوڵەتەکان ناچار  و دەسەاڵتێک 
لە  پــاشــگــەزبــوونــەوە  یــان  ئەنجامدان  بــە 
بڕیارەکان بکات. دەوڵەتەکان بە ئەکتەری 
چوارچێوەی  لە  کە  ناسراون،  سەربەخۆ 
ئەرکەکانیان  ســاخــتــارەکــەدا  و  سیستم 
تایبەتمەندیی  گرینگترین  ــن.  ــن ــەڕێ رادەپ
قەوارە و سیستم ئەوەیە کە هێز چۆن و 
بە چ شێوازێک لە نێوان ئەکتەرە پلە یەک 
لەوە،  بێجگە  دابەشکراوە.  زلهێزەکان دا  و 
زلهێزی یەکەم یان چەند زلهێزی هاوتا لە 
سەر چ بناخە و بە چ شێوازێک پارێزگاری 
ــەن،  لــە بــەرژەوەنــدی یــەکــانــی خــۆیــان دەک
دەپارێزن  دەسەاڵتی خۆیان  ژێر  ناوچەی 
لە کۆنتڕۆڵی  ناوەندەی هێز  تێدەکۆشن  و 

خۆیان دا قەتیس بێڵنەوە. 

ــوەی  ــ ــێ ــ ــوارچ ــ دەوڵـــــەتـــــەکـــــان لــــە چ
ــاری خــۆیــان  ــ ــاروبـ ــ ســیــســتــمــەکــان دا کـ
جیاوازەکان دا   سەردەمە  لە  رێک دەخەن. 
یەک  یان  زلهێز  دوو  دەوڵەت،  ژمارەیەک 
لە  تاکە زلهێز، کاریگەریی یەکالکەرەوەیان 
ئەو  دانــاوە.  نێودەوڵەتی  سیاسەتی  سەر 
کایەی  دیاریکردنی  بۆ  گەورانە  دەوڵەتە 
جێبەجێکردنی  و  نێودەوڵەتی  سیاسەتی 
و  کــورتــمــاوە  ــە  ــدی ی ــەرژەوەن ب و  ئامانج 
درێژخایەنەکانیان دەبنە جەمسەرێکی کارا. 
جیهانی یەکان  جەمسەربەندی یە  پرسی 
و  دوو-  و  چەند-  شــێــوازی  و  ــۆڕم  ف لە 
یەک جەمسەری بایەخی زۆرتری پێ دراوە 
و وەک یەکێک لە تیۆری یە سەرەکی یەکانی 
سەرنجی  نێودەوڵەتەی یەکان  پێوه ندی یه  
خراوەتە سەر. ناسینی سیاسەتی جیهانی 
دابەشبوونی  چۆنیەتی  لــە  تێگەیشتن  و 
بوونی  و  هێز  بــااڵنــســی  راگــرتــنــی  هــێــز، 
ــەی زانستی  ــازن ب ــە چــەقــی   ل هــێــژمــۆنــی 
جێ دەگرن.  نێودەوڵەتی یەکان  پێوه ندی یه  
لە  کــە  دەیسەلمێنن  مێژووییەکان  وانــە 
و  شکان  یان  گەورەکان  ئاڵوگۆڕە  دوای 
تازە  قەوارەیەکی  زلهێزەکان  الوازبوونی 

و ساختاریکی نوێ سەرهەڵدەدات. 
 

ــە ســیــاســەتــی  ــای جـــەمـــســـەر لـ ــانـ   مـ
نێودەوڵەتی دا ئەوەیە کە چەند ئەکتەرێکی 
گرینگ لە جیهان دا هەن، کە بە دەرچوون 
یـــان هــاتــنــیــان ســـروشـــت و ســاخــتــاری 
سیستمی جیهانی ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێ. 
تێگەیشتن  بۆ  تەنیا  بابەتە  ئەو  گرینگیی 
بۆ  بەڵکو  نییە،  جەمسەرەکان  کایەی  لە 
و  هێژمۆنی  ــری  زۆرتـ کــردنــی  هەلالجی 
و  هاوپەیمانەتی  بااڵنسی  دژە هێژمۆنی 
هەروەها رۆڵی دەوڵەت و دەرکەوتەکانی 
نێودەوڵەتی یەکان دا  پێوه ندی یه   رەوتی  لە 
سیستمی  جەمەسەرایەتی  هەیە.  سوودی 
بە  و  هــەیــە  ــۆری  ــی ت مــانــایــەکــی  جیهانی 
ــووری  ــام وهــۆڵــفــۆرس ســن ــی ــل ــەی وی ــ وت
توانا  دابەشکاری  بە  تایبەت  بایەخەکانی 
و زەرفییەتەکان دەڕەخسێنێ. بە واتایەکی 
کە  ــات  دەک ــاری  دی سنوورانە  ئــەو  دیکە، 
پێویستە  تواناکانی دەوڵەتێک  دەسەاڵت و 
خاوەنیان بێ، بۆ ئەوەی وەک ئەکتەرێکی 

بکرێ  مەزەندە  سیستمەکه  دا  لە  جەمسەر 
واڵتز،  کێنس  روانگەی  لە  بگێڕێ.  رۆڵ  و 
فرەرەهەند  شێوەیەکی  بە  کە  دەوڵەتێک 
لوتکەی  لە  دەتوانێ  دارایــە،  و  دەوڵەمەند 
جەمسەرەکەدا جێ بگرێ. بە وتەی واڵتز 
بۆ  گونجاو  وزەی  و  هێز  خــاوەنــایــەتــی 
گەیشتن بە ئامانجەکان، بوونی حەشیمەت، 
رووبەرێکی بەرچاو و فراوان، توانا و وزە 
ئابووری یەکان، سەرچاوە سروشتی یەکان، 
و  خــێــرا  خۆرێکخستنی  نــیــزامــی،  هــێــزی 
دەوڵەتێک  کە  تایبەتمەندیانەن  لەو  تۆکمە 
ــەکــتــەری یـــەکـــالکـــەرەوە و لە  دەکــەنــە ئ
دەبێتە  نێونەتەوەیی دا  سیستمی  ئاستی 
یەکێک  وتــەی  بە  کاریگەر.  جەمسەرێکی 
ــەر بــە قــوتــابــخــانــەی  ــی سـ ــاســان لــە کــارن
جەمسەر  بە  ناسراو  ئەکتەری  رێالیزم، 
چەند  هاوپەیمانەتی  یــان  دەوڵــەتــێــک  بــە 
نێو  چوونە  بە  کە  دەگــوتــرێ،  دەوڵەتێک 
ــەوارە  یــان دەرچـــوون لــە پــڕۆســەیــەک، ق
ــه   ــدی ی ــوه ن ــێ پ و ســـاخـــتـــاری ســیــســتــمــی 
نێودەوڵەتی یەکان ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێ. 

کۆنسێپتی  رێالیزم،  تیۆری  گوێرەی  بە 
قۆناخی  چەند  مــاوەی  لە  جەمسەرایەتی 
گرتوە.  شکڵی  و  دەرکــەوتــوە  ــاوازدا  جــی
ــە ســـەر  قــۆنــاخــەکــانــی  ــکــدانــەوەکــان ل ــێ ل
سیستمی نێودەوڵەتی جیاوازن. بەشێک لە 
جەمسەرگەرایی  سەرهەڵدانی  شارەزایان، 
ــێـــوه نـــدی یـــه  نـــێـــودەوڵـــەتـــی یـــەکـــان  لـــە پـ
ــی  ــن ــەوت ــک ــک رێ دوای  ــی  ــ ــەردەمـ ــ سـ ــۆ  ــ ب
ــەوە، کــە هەتا  ــڕن ــێ ــفــاڵ)1٦٤٨( دەگ وێــســت
جیهانی  دووهــەمــی  شــەڕی  کۆتاییەکانی 

ــاوەڕی  ــ ــســەری بــــووە. بــە ب ــد جــەم چــەن
بەشێکی دیکە، قۆناخی  چەند جەمسەری 
 1٨1٦ ساڵی  لە  نێودەوڵەتی  سیستمی  لە 
دەست پێدەکا و هەتا ساڵی 19٤٥ درێژەی 
کۆتایی  لە  نێودەوڵەتی   سیستمی  هەیە. 
کۆتایی  هەتا  جیهانی  دووهــەمــی  شــەڕی 
کە  بــووە،  جەمسەری  دوو  سارد  شەڕی 
یەکێتی  و  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  واڵتــە 

ــیــان دەکــــرد. پــاش  ــەت ــبــەرای ســۆڤــیــەت رێ
لێکهەڵوەشانی یەکێتی سۆڤیەت و کۆتایی 
ــارد، شــــارەزا و  ــە ســ شـــەڕی نــاســراو ب
پسپۆڕانی پێوه ندی یه  نێودەوڵەتی یەکان لە 
سەر جۆری سیستمی جیهانی هاوڕا نین. 
ئەگەرچی باس لە سیستمی یەک جەمسەری 
دەکرێ، بەاڵم هێشتا سیستمی جیهانی لە 
بە جۆرێک  رابـــردوودا  ٢٦ ساڵی  مــاوەی 
شكڵی نەگرتوە، کە تاریفێکی راستەوخۆ و 

کۆنکرێتی هەبێ.

جیاکردنەوەی  پێناوی  لە  لیکۆڵەرەکان   
ــه   ــدی ی ــوه ن ــێ ــە پ ســـاخـــتـــار و قـــــــەوارە لـ
نێودەوڵەتی یەکان لە تێرمی یەک جەمسەری 
ــەو ســیــســتــمــەدا  ــ کـــەڵـــک وەردەگـــــــــرن. ل
کە  جۆرێکە،  بە  دەســـەاڵت  دابەشبوونی 
لە  و  سیستمەکەیە  راگری  تاقانە  زلهێزی 
نیزامی یەوە  و  ئابووری  کولتوری،  بواری 
ــەو  ل ــە.  ــەرەوەیـ ــالکـ ــەکـ شــوێــنــدانــەر و یـ
سیستمەدا زلهێزە گەورەکە دەتوانێ پرسە 
ئەکتەرە  و  بکات  چــارەســەر  گرینگەکان 

بــچــووکــتــرەکــان بــە تــاک و بــە شــێــوازی 
جیددی  رێــگــری  نــاتــوانــن  هاوپەیمانەتی 
سیاسەتەکانی  و  پالن  جێبەجێکردنی  لە  
تێڕوانینی  لــە  بــکــەن.  تاقانە  جــەمــســەری 
ریالیستە  تەنانەت  و  کالسیک  رێالیستە 
نــوێــیــەکــان دا پــرســی بــااڵنــســی دەســـەاڵت 
ئەگەرێکی  یەک جەمسەری  سیستمی  لە 
هەر  ــەوان دا  ــ ئ خــوێــنــدنــەوەی  لــە  دوورە. 
کاتێک بااڵنسی هێز هاتە کایەوە، بە مانای 
سیستمی  لە  جەمسەری یە.  یەک  نەمانی 
هێز  بااڵنسی  جەمسەری دا  چەند  و  دوو 
بە رەوتی  کۆڵەکەیەکی گرینگی درێژەدان 
ناسراوە.  ئەکتەرە گەورەکان ناچارن، لە 
سەر چەندایەتی و چۆنایەتی ئەو بااڵنسە 

بسازێن. 

دەوڵــەت  ساڵەی  ســەت  چەند  مێژووی 
زیاتر  )کە  دەوڵەتەکان  نێوان  پێوەندی  و 
دەکــات،  ئاشکرای  سەنتەرە(  رۆژئــاوایــی 
کە زلهێز و جەمسەرەکانی هێز لە رەوتی 
رووداوەکــــــان دا ئــاڵــوگــۆڕی بــەرچــاویــان 
ــرەی  ــەردا هـــاتـــوە. ئــــەوان بــە گــوێ ــەسـ بـ
گەشەکردنە  و  دەوڵــەتــەکــان  کامڵبوونی 
هەمەالیەنەکان شکڵ و قەوارەیان گۆڕاوە 
ــاڵــوگــۆڕی  ئ تــاکــتــیــک و ســتــراتــیــژیــان  و 
ــی دیــکــە،  ــەک ــای ــە وات بـــەســـەردا هـــاتـــوە. ب
و  ئیرادە  سەپاندنی  و  هێز  ئامرازەکانی 
قۆناخە  لــە  ــان  ــەک ــدی ی ــەرژەوەن ب جـــۆری 
کاریگەر  جیهانی دا  جیاوازەکانی سیستمی 
و  زلهێز  وێنە،   بۆ  بــوون.  شوێندانەر  و 
واڵتانی وەک بریتانیا، فەڕانسە، رووسیە، 
بە  ناسراو  قۆناخی  لە  ئیسپانیا  و  پڕوس 
چەند جەمسەری)پاش 1٦٤٨ یان  1٨1٦( بە 
هۆی خاوەنایەتی هێزی نیزامی و دەریایی 
بە  هێز  دەرکـــەوتـــوون.  بەهێز  و  ئەکتیو 
رێژەی جیاواز لە نێوان چەند جەمسەر و 
زلهێزێک دا دابەشکرابوو، بۆیە ئەوان زیاتر 
رەوتی  سەر  لە  ناوچەییەکان،  زلهێزە  لە 
ــان کــاریــگــەر و یــەکــالکــەرەوە  ــ رووداوەکـ
بوون. لەو سەردەمەدا توانای ئەکتەرەکان 
و جیاوازیی نێوانیان بە رێژەی سەردەمی 
 )19٨9 هەتا  جــووت جــەمــەســەری)19٤٥ 
بەرفراوان و قووڵ نەبوون. لە سەردەمی 
شــــەڕی ســــارد ئـــایـــدۆلـــۆژی، ســتــایــلــی 
ــەری  ــوەب ــەڕێ ب سیستمی  ــداری،  ــ ــەت ــ دەوڵ
جەمسەردا  دوو  نــێــوان  لــە  ــووری  ــاب ئ و 
زۆر  ســەر  لــە  هەمەالیەنەی  کاریگەریی 
ئابووری  سیاسی،  کۆمەاڵیەتی،  بەستێنی 

و نیزامی دەوڵەتەکانی جیهان دا دانابوو.

بێرلین  دیـــواری  ــی  رووخــان دوای  لــە   
ــد و  ــون ــی هــاتــنــی کــێــبــەرکــێــی ت ــای و کــۆت
هەمەالیەنەی نێوان دوو زلهێزی گەورەی 
و  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  واڵتــە  جیهان، 
لێکۆڵەرانی  و  شــارەزا  سۆڤیەت،  یەکێتی 
پــێــوه نــدی یــه  نــێــودەوڵــەتــی یــەکــان لــە سەر 
چەندایەتیی  و  جیهانی  ــازەی  ت سیستمی 
لە  بەشێکیان  نەبوون.  کۆک  جەمسەرکان 
سەرەتای نەوەتەکان لە سەر ئەو باوەڕە 
بوون، کە رەنگە لە دوو جەمسەری بەرەو 
چاڕڵس  بــگــەڕێــیــنــەوە.  چــەنــد جــەمــســەری 
کڕاوتم لەو سەردەمەدا لە ریزی پێشەوەی 
ئەو کەسانە بوو، کە لە وتارێکی گۆڤاری 
کاروباری دەرەوەدا)ئەو گۆڤارە لە ئەمریکا 
دەردەچێ( باسی لە تاک جەمەسەری کرد. 
بەوە  ئاماژە  نووسینەکەی دا  لە  ناوبراو 
دوو  لــە  جیهانی  سیستمی  کــە  ــات،  ــ دەک
چەندجەمسەری  ــەرەو  بـ جــەمــســەریــەوە 
دێتە  یەک جەمسەری  قۆناخی  و  ــاڕوات  ن
ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  واڵتە  کە  کایەوە، 
هاوپەیمانەکانی  لــەگــەڵ  هــاوڕێــیــەتــی  بــە 

دەبێتە ناوەندی یەکەمی هێز لە جیهان دا.

بــەراورد  بە  ئەمریکا  ســەردەمــەدا  لەو   
نــوێــی  سیستمی  لــە  رابــــــردوو،  لــەگــەڵ 
دەگێڕا  تاقانەی  هێزی  نەخشی  جیهانی دا 
بەرچاو  رادەیــەکــی  بە  بـــواردا  زۆر  لە  و 
ــش  کــۆنــە زلــهــێــزەکــان کــەوتــبــۆوە.  ــێ وەپ
لە  یەک جەمسەری  بە  ناسراو  سیستمی 
ماوەی نیزیک بە دوو سەدەی رابردوودا، 
دەرکەوتبوو.  فۆڕمە  و  بەم شێواز  کەمتر 
سەرەتای  لە  ئەمریکا  کە  باسە  شایانی 
دەسەاڵت  خاوەنی  بیستەمیش دا  ســەدەی 
ئاستی  لــە  ــەاڵم  ب ــوو،  ب بــەرچــاو  و هێزی 
نەبوو.  ئەکتیو  زۆر  دەرەوەدا  سیاسەتی 
جیهانی  دووهەمی  شــەڕی  سەردەمی  لە 
ئەمریکا  دەرەوەی  سیاسەتی  دواتـــر  و 
ئاکامی  لە  و  هــات   بــەســەردا  ئاڵوگۆڕی 
ئەکتەرێکی  بە  بــوو  بەرچاوەکانی  توانا 
کارا و لە سیستمی نێودەوڵەتی دا نەخشی 
ــااڵ بــڕا.  رێــبــەرایــەتــی و بــڕیــاردەری بــە ب
ــەورەی  بــوونــی هێزیکی گ بــە  ــە  ئــەو واڵت
دەریــایــی(  و  ئاسمانی  نــیــزامــی)زەمــیــنــی، 
بودجەیەکی  تەرخانکردنی  هــەروەهــا  و 
ــەو بــەشــە، چــەکــی نــاوکــی،  زەبـــەالح بــۆ ئ
لە  ئامادەبوونی  و  بەهێز  ئابووری یەکی 
کۆنە  ســەر  بــە  جیهان  قوژبنی  و  کەلێن 

رقەبەر و زلهێزەکەی دیکەدا زاڵە.

هەوڵی  ــاوە  ــوان ت هــەمــوو  بــە  ئەمریکا   
و  دەدات  جێگەی خۆی  و  پێگە  پاراستنی 
تێدەکۆشێ وەک زلهێزیکی تاقانە لە قەیران 
ــادا دەرکــــەوێ. بە  ــی ــی دن ــانـ و رووداوەکـ
گوێرەی خوێندنەوە مێژووییەکان سیستمە 
جیهانی یەکان بە ئاسانی ناگۆڕێن و رەنگە 
سێبەری تاک جەمسەری بە ئاسانی لە سەر 
نێودەوڵەتی یەکان  پێوه ندی یه   روومەتی 
نەڕەوێتەوە. بە واتایەکی دیکە، تێکچوونی 

ئـــەو ســیــســتــمــە پــێــویــســتــی بـــە گــۆڕانــی 
زلهێزی  دەرکــەوتــنــی  و  هێز  ســەنــتــەری 
رقەبەر هەیە کە زۆر جار ئاکامی داڕمانی 
شەڕێکی  هەڵگریسانی  ــان  ی گــەور ه  هــێــز 
تازە  ساختاری  شكڵگرتنەوەی  و  گــەورە 
ئەمڕۆ  نێودەوڵەتی یەکانە.  پێوه ندی یه   لە 
زلهێزی تاقانە لە بوارە جیاوازەکانی وەک 
لێکۆڵینەوە  تێکنۆلۆژی،  نیزامی،  ئابووری، 
و  بــازرگــانــی  ئــاســمــان،  بۆشاییەکانی  لــە 
تەنانەت  کولتووردا کاریگەریی بەرچاو و 
تەنانەت  نێوەدا  لەو  هەیە.  یەکالکەرەوەی 
ــبــوونــی زمــانــی فــەرمــی ئەو  ــە زاڵ بــاس ل
زلهێزە دەکرێ، کە لە  دنیادا وەک زمانی 
سەردەست و پێویست دەکار دەهێنرێ و 
لە زۆربەی بەستێنە جیاوازەکانی زانست، 
بە  پـــەروەردەدا  و  تێکنۆلۆژی  کولتوور، 

سەر زمانە باوەکانی دیکەدا زاڵە. 
ــەوە دەکــــرێ کــە ســەردەمــی  ــ ــاس ل  بـ
شــەڕی  کــە   ٢٠٠3 هەتا  یــەک جــەمــســەری 
عێڕاق دەستی پێکرد، بە چڵەپۆپەی خۆی 
ئەمریکا  ــەدا  ــەردەمـ سـ لـــەو  گــەیــشــتــبــوو. 
گــەڕانــەوە  بەبێ  هاوپەیمانەکانی  لەگەڵ 
کۆنە  زلهێزە  و  ئاسایش  ئەنجومەنی  بۆ 
دەست  عێراقیان  شــەڕی  رقــەبــەرەکــەی،  
سەرهەڵدانی  و  قۆناخە  ئەو  دوای  پێکرد. 
و  کەلێن  لــە  زیــاتــر  قەیرانێکی  زنــجــیــرە 
قوژبنی جیهان دا و دەرگیربوونی ئەمریکا 
لێکەوتەکانی  لەگەڵ  دەرەوە  و  نێوخۆ  لە 
ــە، دەرفـــەتـــی دەرکــەوتــنــی  ــان ئـــەو قــەیــران
ــاوەڕی  ب بە  خوڵقاند.  ئــابــووری  زلهێزی 
بەشێک لە رێالیستەکان سیستمی ئەمڕۆی 
ئەمریکا،  کە  جەمسەری یە،  سێ  جیهانی 
رووسیە و چین  دەکەونە بازنەی زلهێزە 
پلە یەکەمەکان. شایانی باسە کە لە ناوچە 
جیاوازەکانی جیهان دا زلهێزی مام ناوەندی 
هەن، کە دەکەونە خانەی پلە دووهەمەکان. 
سەرچاوە  لــەوە  رێالیستەکان  جــیــاوازی 
ــاوەی دەســـەاڵتـــی  ــەرچــ دەگـــــرێ، کـــە ســ
رێژەکەیان  چۆن  و  دێن  کوێوە  لە  زلهێز 
خوێندنەوەی  گوێرەی  به   هەڵدەسەنگێنن. 
رێالیستەکان زلهێزەکان لە سەر ستاتوس 
کێبەرکێی  خــۆیــان  پــێــگــەی  و  جــێــگــە  و 
دەسەاڵت و هێز دەکەن. بەهێزبوونی چین 
و  ئابووری  وەک  جیاوازەکانی  بــوارە  لە 
تێکنۆلۆژی چیرۆکی دەرکەوتنی زلهێزێکە 
هێشتا  بەاڵم  هەیە،  خۆی  تایبەتمەندی  کە 
ئەکتیوکردنی  هێڵێ  ســـەر  نــەکــەوتــۆتــە 
شــویــنــدانــەربــوون  و  دەرەوە  سیاسەتی 
ــان لــێــرەوە و  ــ ــی رووداوەک لە ســەر رەوت
لەوێ.  چین خاوەنی کولتوور و سیستمی 
ئیدارەکردنی  توانای  کە  تایبەتە،  سیاسی 
هێمنانە و نەرمی پرسە نێوخۆییەکانی نییە 
نيوخۆییەکانی  گرفتە  رووت  هێزی  بە  و 
لە  فاکتەرەش  ئەو  کــردوە.  پووش بەسەر 
سەر ستراتیژی سیاسەتی دەرەوەی چین 
کاریگەرە، چونکە چین ناتوانێ بە رێژەی 
تێکنۆلۆژی،  و  ئــابــووریــی  گــەشــەکــردنــی 
جەمسەر  ئەکتەریکی  وەک  جیهان دا  لە 

سیاسەت بکا.

لە  بێجگە  کە  ئاماژەپێ کردنە  شایانی   
بچووکتردا  بازنەی  لە  جیهانی،  بازنەی 
هەموو  لە  مام ناوەندی  دەوڵەتی  و  زلهێز 
کەرتەکانی سەر گۆی زەوی هەن. تەنانەت 
لە  باس  دەکــرێ  هەرێمێک دا  و  ناوچە  لە 
دابەشکردنی دەسەاڵت و هێز و هەروەها 
جەمسەر  پاشکۆی  و  جەمسەر  بــوونــی 
بکرێ. بۆ وێنە  لە کەرتی ئورووپا و پاش 
ئاڵمان و  فەڕانسە،  بریتانیا،  شەڕی سارد 
رووسیە بە چوار زلهێزی ناسراو پێناسە 
دەکــرێــن. رووســیــه  لە ریــزی ئـــەوان دا لە 
بواری نیزامی بەهێزترینیانە و لە بازنەی 
ــە ئــەژمــار  ــەکــەمــەکــان دا ب زلــهــێــزی پــلــە ی
بازنەی  دەکەونە  دیکە  ئەوانی  بەاڵم  دێ، 
بریتانیا،  ــی  واڵت ســێ  دووهــەمــەکــان.  پلە 
ئەمریکا  هاوکاری  بە  ئاڵمان  و  فەڕانسە 
کەرتی  لە  بۆیە  بەهێز،  جەمسەری  دەبنە 
ژێر  سنووری  لە  و  ئورووپا  رۆژهەاڵتی 
لەگەڵ  ــان دا  ــەکـ کــۆنــی رووسـ ــی  دەســەاڵت

رووسیە شەڕی خۆسەلماندن دەکەن.

 ئەمریکا لە بواری نیزامی یەوە بە هێزی 
یەکەمی جیهان بە ئەژمار دێ،...   ل11

جەمسەرەکان، دەسەاڵت و دابەشکردنی هێز لە ئاستی نێودەوڵەتی دا 

عهزیزشێخانی

،،کێنس واڵتز، کە بە باوکی 
رێالیزمی نوێ ناسراوە، سیاسەتی 
جیهانی وەک قەوارەیەکی رێکخراو 
ــراو و  ــاوب دەبــیــنــێ. بــە بـــاوەڕی ن
بـــیـــردۆزەرەوە،   و  شـــارەزا  زۆر 
سیستمی  ساختاری   و  قـــەوارە 
ــی ئــانــاڕشــیــســتــی یــە.  ــەت ــودەوڵ ــێ ن
و  کۆنسێپت  لەو  واڵتز  مەبەستی 
لــە ســەرووی  ئــەوەیــە کــە  مانایە 
دەسەاڵتێک  و  هێز  دەوڵــەتــەکــان 
نــاچــار بە  نییە، کــە دەوڵــەتــەکــان 
پاشگەزبوونەوە  یان  ئەنجامدان 
دەوڵەتەکان  بکات.  بڕیارەکان  لە 
ناسراون،  ئەکتەری سەربەخۆ  بە 
سیستم  ــوەی  ــێـ ــوارچـ چـ ــە  لـ ــە  کـ
ــارەکــەدا ئــەرکــەکــانــیــان  رادەپەڕێنن ،،و ســاخــت

ــەر لــە  ــسـ ــەمـ ،،مـــــانـــــای جـ
ئەوەیە  نێودەوڵەتی دا  سیاسەتی 
لە  گرینگ  ئەکتەرێکی  چەند  کــە 
دەرچــوون  بە  کە  هــەن،  جیهان دا 
یان هاتنیان سروشت و ساختاری 
ــوگــۆڕی  ــاڵ ئ جــیــهــانــی  سیستمی 
ئــەو  گــریــنــگــیــی  دێ.  بـــەســـەردا 
لە  تێگەیشتن  ــۆ  ب تــەنــیــا  بــابــەتــە 
بەڵکو  نییە،  جەمسەرەکان  کایەی 
ــی زۆرتـــری  ــردن ــۆ هــەلــالجــی ک ب
هێژمۆنی و دژە هێژمۆنی بااڵنسی 
رۆڵی  هەروەها  و  هاوپەیمانەتی 
دەوڵەت و دەرکەوتەکانی لە رەوتی 
نێودەوڵەتی یەکان دا  سوودی هەیە ،،پێوه ندی یه  
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 »سروشت ده یویست سۆزی قه ندیل بدا به  سازی زمزیران 
که ڵوێ  به  هاوینی  بدا  کۆنه به فران  نه بیسراوی  سروودێکی  و 
و هێزی بازوو بداته وه  به  مه یدانی ملمالنه ی مه یدان چۆخه . له  
له  شه ماڵ و  له  رووبــار و  له  زریان و ئاسکه کێوی،  باڵنده  و 
پێ  خۆی  په یامی  و  هه ڵبژێرێ  یه کیان  ویستی  پێشمه رگه   له  
پێشمه رگه   باڵنده یه کی  هه ڵبژێرێ،  ته ته ر  وه ی  پێش  راسپێرێ. 
و  بێده نگی  له   گه ڕایه وه .  و  برد  زمزیران  بۆ  قه ندیلی  ئه شقی 
برووسکه ،  هــۆ  ــی:  وت قه ندیل  ســروشــت دا  ده سته وه ستانیی 
ده سته کانت  هیوا.  و  وره   چاوه کانت  ســروودن،  هه نگاوه کانت 
خۆڕاگری و په نجه کانت دارستانن. تۆ ببه  به  قه ندیل و من ده بم 

به پێشمه رگه .« )چەکۆ باران(
     »کاکه  چکۆله «ی هاوده می سه ماوه ر و پسپۆڕی چا 
میوانی  و  پێشمه رگه   خزمه تی  بۆ  به زه نگ  گوێ  دایم  و  لێنان 
خۆلێدانی  که   مه یدانێک  شاسواری  به   بوو  دواتــر  پێشمه رگه ، 
کاری هه موو که س نه بوو. بۆ یه ک ساڵ، دڵی »کاکه  چکۆله « 
له  شه ڕی دژی  به شداری  بۆ  ئاوی سه ماوه ر،  قوڵته ی  ده گه ڵ 
چــاوه ڕێ  ساڵ  یه ک  نه بوو.  وحه جمینی  ده کوڵی  داکیرکه ردا 
مانه وه  بۆ ئه وه ی بتوانێ ئه وینی خۆی به خاک و نیشتمان نیشان 
بدا و وره ی خۆی له  مه یدانی کاره سات دا تاقی بکاته وه . هه ر 
بۆیه  کاتێک ده ستی پێ کرد وه ک با خوشی و هه ڵۆ ئاسا فڕی. 
قادر مه کاڵوه یی له  راستی دا ریشه ی دارێک بوو که  هه رده م به  
قوواڵیی خاکا رۆده چوو. خۆری هه تاوێک بوو خۆ ئاوابوونی 
نــه بــوو. رێــژنــه ی بــارانــێــک بــوو کــه  لــه  بــه هــاری قــه ت نــه بــڕاوه  
سه رچاوه ی گرتبوو، هه ر بۆیه  جاربه جار به  گوڕتر ده بوو. ئه و 
نزیکتر  له  هــه وران  ده هات خۆی  هه تا  بوو  لووتکه ی شاخێک 
کوێستانه   له  به فراوی  که   بوو  جۆبارێک  خوڕه ی  ده کــرده وه . 
بێ  بوو  رێبوارێک  ئه و  گرتبوو.  ســه رچــاوه ی  سه رکه شه کان 
هه دادان، دڵدارێک بوو زۆر به په یمان، پێشمه رگه یه ک بوو هه تا 

بڵێی به ئیمان. ئه و قاره مانێک بوو له  ریزی قاره مانان.

     

نــاوی  بیستوه.  پێشمه رگه م  ــاوی  ن دێ  وه بــیــرم  »لــه وه تــی 
»دوکتۆر  شه هید  بــێ.  نائاشنا  من  بۆ  نیه   شتێک  پێشمه رگه  
که ریم« هه ر خه ڵکی دێیه که ی خۆمان بوو که  به شداری خه باتی 
ساڵه کانی ٤٦-٤٧ بوو. ئه وکات گوندی مه  سه ره رێی هاتوچۆی 
ده گــه ڵ  قسه مان  و  دیتن  ده مـــان  زۆرجـــار  بــوو.  پێشمه رگه  
ده کردن...«.  قادر قادری که  وه ک زۆربه ی خه ڵکی ناوچه کانی 
سه رده شت و ره به ت نازناوی  گونده که ی خۆی »مه کاڵوا« ی 
وه رگرتوه  و به  قادر مه کاڵوه یی به  ناوبانگه ، له  وه ها شوێنێک 
له  نێو دنیای ئۆگریی به  پیشمه رگه  و خه باتی پێشمه رگه دا  و 
ژیان.  کاره ساتی  له   پڕ  دنیای  ناوه ته   پێی  و  کردۆتەوە  فامی 
رێگایه که وه   له  هه ر  و  بووه   بێزار  له  زوڵم  له منداڵی یه وه   هه ر 
بۆی کراوه  دژی راوه ستاوه . له به ر ئه شکه نجه ی بێ به زه ییانه ی 
له  الیه ن »سپاه دانش«ه وه   منداڵێکی قوتابخانه ی گونده که یان 
له  خوێندن بێزار بووه  و رووی ده  قوتابخانه  نه کردوه . دیاره  
و  بیستوه   پێشمه رگه ی  ناوی  منداڵی یه وه   له   هه ر  که   کوڕێک 
زوڵمی مامۆستای ته حه ممول نه کردوه ، که  گه وره  بوو بێگومان 
نه ترس ده بێ. »کاکه  چکۆله «ش هه رکه  ده خۆی  چاوکراوه  و 
له  سه روه ری یه   پر  مه یدانی  ئه و  بۆ  رادیوه  و هه ستی کردوه  
ده بــێ، رانــه وه ســتــاوه  و خــۆی تــێ کــردوه . هێشتا تــازه الوێــک 
له  کۆبوونه وه ی کادری سیاسیی حیزبی دێمۆکراتی  بووه  که  
ده ڵێ:  خۆی  بۆ  هــه روه ک  که   کــردوه   به شداری  کوردستان دا 

»ده هاتن تۆوی شۆڕشیان داده چاند«. دواتر به وه  رازی نابێ 
بۆیه   هه ر  ده بینێ.  پێشمه رگایه تی  چه کی  هه ڵگرتنی  وخه ونی 
له   ده کــا.  چه ک  داوای  و  پێشمه رگه   بنکه ی  ده گه یه نێته   خۆی 
چونکه   بگه ڕێته وه   ده کــرێ  لێ  داوای  و  نادرێتێ  چه کی  بنکه  
هه تا  نا،  ده ڵێ  قادر  و  برۆوه   ده ڵێ  هه ر سه رپه ل  منداڵه   زۆر 
کاته وه   له و  ده گــا.  ئاواتی خۆی  به   و  ــڕێ  داده ب به سه ر  خۆی 
له په نای سه ماوه ر داده ندرێ که  راست به  قه را خۆی بووه . کار 
و پیشه ی »کاکه  چکۆله « ساز کردنی چا بۆ پێشمه رگه  و میوان 
و ئاگاداری کردن له  بنکه  ده بێ. هه مووی ئه وانه  ده کا ته نیا به و 
ئاواته  رۆژێک وه ک باقی پێشمه رگه کان چه کی شه ڕه ف بکرێته  

شانی و خۆی له  ریزی مافپارێزانی نه ته وه که ی دا ببینێ.
     قادر مه کاڵوه ی له و سااڵنه  ده دوێ که  دوژمن هێرشی 
دێنا و پێشمه رگه  له  سه نگه ری به رگری دا راده وه ستا. باسه کانی 
به   وشه یه ک  هه ر  لێزانانه ن.  و  سادقانه   کوردانه ،  مه کاڵوه یی 
کاری دێنێ، ده زانێ ده ڵێ چی و به  چ مه به ستێک باسی ده کا. 
ئه و باسی تیکۆشه رانی مه یدانی خه باتم بۆ ده کا. دانه  به  دانه ، 
کامه یان  هــه ر  بۆ  و  راده وه ســتــێ  بڕێک  کامیان  هــه ر  له سه ر 
هه موو شه هیده   له و  ئه و  ده کا.  باس  له  شانازی  پڕ  سفه تێکی 
ده دوێ که  هاوسه نگه ری بوون و بە  رۆیشتنیان داخیان له سه ر 
دڵی داناوه . کاک قادر رووداوه کان چۆن بوون ئاوا ده گێڕیته وه  
و  فرمێسک  له   پڕاوپڕ  مێژوویه کی  ده رگای  گێرانه وه یان  به   و 
خوێن، دارماڵ له  هه ڵکشان و داکشان، لێواولێو له  سه ربه رزی 
و شانازی، لیپاولیپ له  شادی و پێکه نینمان به  روودا ده کاته وه . 
     قادر مه کاڵوه یی، تێکۆشه ری ماندوویی نه ناس، به  ته مه نی 
نێو  به   بێ ئه زموون، خۆی  بێ سه واد و  ئامووزش،  به بێ  که م، 
دنیای پڕ له  کاره ساتی پێشمه رگه دا کرد و هه نگاو به  هه نگاو 
ده گه ڵی رۆیشت. ماندوو ده بوو به اڵم کۆڵی نه ده دا. سه ره نگرێ 
ده بــوو که چی زوو راست ده بــۆوه . ده گه مارۆ ده کــه وت به اڵم 
وره ی له  ده ست نه ده دا. بریندار ده بوو به و حاله ش سه نگه ری 
ده کرا   به ڕێ  مه ترسی  له   پڕ  و  دوور  رێی  بۆ  نه ده کرد.  چۆل 
که چی خۆی لێ النه ده دا. هه ر بۆیه  ورده  ورده  بوو به  جێ باوه ڕی 
و  قورس  کاری  راپه ڕاندنی  بۆ  و  به رپرسانی  و  هاوسه نگه ر 

پڕمه ترسی روویان تێ کرد. 
هاوده میی  له   مه کاڵوه یی  قــادر  خه باتکارانه ی  ژیانی       
به رپرسایه تیی  هــه تــا  و  کــرد  پــێ  ده ســتــی  ســـه مـــاوه ره کـــه  ڕا 
له   به گشتی   کێشا.  درێـــژه ی  ره بــه ت  نێوشاری  ته شکیالتیی 
وازی   13٧٥ و ساڵی  پێ کرد  دستی  هه تاوی دا  ساڵی 13٥9ی 
له  خه باتی ته واوکات هێنا و نه زمیکی دیکه ی دا به  ژیانی. له و 
ئه م  نه پساوه ی دا  تێکۆشانی  و  درێژه ی خه بات  و  دوور  ماوه  

به رپرسایه تی یانه ی هه بوون:
هه تا ساڵی 13٦3 وه ک پێشمه رگه ی هێزی زمزیران پاسه وانی 

خاکی پیرۆزی کوردستان بووه .
ساڵه کانی ٦3 هه تا ٦٧ وه ک فه رمانده ری په ل له  هه مان هێز 

ماوه ته وه .
ساڵه کانی ٦٨ هه تا ٧٠ فه رمانده ری لکێک له  پیشمه رگه کانی 

پێ سپێردراوه . 
ساڵی ٧1 به رپرسی ته شکیالتیی نێو شاری ره به ت بووه .

ساڵی ٧٢ ئه ندامی کۆمیته  شارستان و فه رمانده ری لک بووه .
به رپرسی  و  شارستان  کۆمیته   ئه ندامی   ٧٤ و   ٧3 ساڵی 

ناوچه ی »مه یدان چۆغه « بووه .
ره به ت.  شاری  نێو  به رپرسی  کراوه ته وه   دیسان   ٧٥ ساڵی 
فه رمانده ری هێزی دووی  ببێته   لێ کراوه   داوای  هه مان ساڵ 
رێبه ندان له  ناوچه کانی سه قز که قبووڵی نه کردوه  و هه ر ئه و 

ساڵه  چه کی شه ڕه فی ماچ کردوه  و ته حویلی داوه ته وه .
     تێکۆشه ر مه کاڵوه یی  له  ماوه ی 1٦ ساڵ خه باتی نه پچڕاوه  
نیشتمانه که یه تی،  ئاشقی  دا  نیشانی  خــۆی دا  لێبڕاوانه ی  و 
دڵسۆزی  و  رێبازه که یه تی  رێره وی  خه باته که یه تی،  فیداکاری 
حیزبه که یه تی. ئه و هه روه ها ده ری خست توانای کاری گه وره  
و ئیستیعدادی فێربوونی زۆری هه یه . له خۆڕا نه بوو مه کاڵوه یی 
جێ  به   بوو  هاوسه نگه رانی،  و  خه ڵک  خۆشه ویستی  به   بوو 
متمانه ی فه رمانده  و به رپرسانی و هه روه ها بوو به  چقڵی چاوی 
»کاکه   خه بات دا  سه ختانه ی  مــاوه   ئه و  هه موو  له   دوژمنانی. 
چکۆله «ی مامۆستا مه ال ساڵه  تیژ وه ک با، به رزه فڕ وه ک هه ڵۆ، 
له سه ر هه ست وه ک ئاسک، هه ڵمه ت به ر وه ک پڵینگ، خه مخۆر 
و  جه سوور  و  چاونه ترس  دایــک،  وه ک  دڵسۆز  ره فیق،  وه ک 
پیرۆزه کانی  ئامانجه   خزمه ت  له   پێشمه رگه ،  وه ک  شۆڕشگیڕ 
گه له که ی دا بووه  و ئه وه ی له  ده ستی هاتووه  دریغی نه کردوه . 
چوارجار له شی به  گولله ی چه کی دوژمن دابێژراوه و تووشی 
به   که   جارێکیان  ته نانه ت  هــاتــوه .  زۆر  جــه زره بــه ی  و  ــازار  ئ
مه به ستی زه ماوه ند ده گه ڵ دڵدار ده یه وێ روو بکاته وه  ناوچه ، 
هێنانی  وه ده ســت  له  جیاتی  و  ده بێ  قورس  تووشی شه ڕێکی 
نه خۆشخانه .  ده گه ڕێندرێته وه    زامــداری  سه رتاپا  له شی  دڵدار 
به ڕاستی  ئاشقێک له وه  زیاتر ده توانی چی بدا بۆ ئه وه ی ئه وینی 
خۆی بسه لمێنێ؟ مه گه ر گیاندان بتوانێ ئەو ئەوینە بسەلمێنێ 
بوون  ئاماده   موخلیسانه   مه کاڵوه یی یه کان  و  مه کاڵوه یی  که  

فیدای بکه ن.
     ئه گه ر بوونی پێشمه رگه  مانای هه ڵوێسته  و هه ڵوێستیش 
بوونمان  بـــه رده وام  خه باتیش  و  ده به خشێ  خه بات  به   مانا 
بگرین  مه کاڵوه یی  قــادر  له   رێــز  با  کــه وابــوو  ــا،  ده ک مسۆگه ر 
داوه   درێژه   خه باتی  زانایانه   گرتوه ،  هه ڵوێستی  وشیارانه   که  
تێکۆشه ر  بۆ  سه رکه وتن  کردوه .  پێشمه رگایه تی  ئازایانه ش  و 
کــاک قــادر قــادری)مــه کــاڵوه یــی( و بــه رده وامــیــی بــۆ خه باتی 

ئازادیخوازانه ی گه له که مان.

هەیاسکاردۆ

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی 
تێکۆشەر قادر مەکاڵوەیی روونکردنەوە لە بارەی: زنجیرەیەک کردەوەی گرتن  و 

رفاندنی چەند پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان

قادر مه کاڵوه یی

درێژەی        راگەیەندراوه کانی کۆمیسیۆنی

 سیاسی - نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

لە دوو رۆژی رابردوو دا، هەواڵی رفێندرانی چەند پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
کەم و زۆر  و بە نیوەچڵی  و ناتەواوی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتی یەکان  و هێندێک راگەیاندن دا، باڵو 
بووەتەوە  و بووە بە هۆی دروستبوونی پرسیار و نیگەرانیی جۆراوجۆری دۆستان  و دڵسۆزان. 
ئاگاداریی زیاتری بیروڕای گشتی ، دامەزراوە پێوەندیدارەکان  و هێز  بە پێویستی دەزانین بۆ 
 و الیەنە سیاسی یەکانی کوردستان، بەم جۆرە پەردە لە سەر چۆنیەتیی روودانی ئەو زنجیرە 

کردەوەیە البدەین:
دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  چەند  رابردوو دا،  سێشەممەی  و  دووشەممە   رۆژانی  لە 
کوردستان بە ناوەکانی 1- نادر ئیالمی، ٢- ئارام نازر و3- سیروس رەبیع بەیگی کە پێشتر 
بە  ئەم گرووپەیان  دواتر  بوون  و  ئازادیی کوردستان«دا  بە »پارتی  ناسراو  نێو گرووپی  لە 
ئێمە، لە سێ پیالنی جیا جیا دا، هەوڵی گرتن  و  جێ هێشتوە  و بوون بە پێشمەرگەی حیزبی 
دیدار و  ناوی  بە  و  ناوبراو   پارتی  بە  لە الیەن کەسانێکی سەر  ئەم کەسانە  دراوە.  رفاندنیان 
دەعوەتی دۆستانە بۆ شوێنی دوور لە بنکەکانی حیزب راکێشراون و دواتر کۆمەڵە چەکدارێکی 
»پارتی ئازادی« بە پێی نەخشەی دیاریکراوی پێشوویان لە ژێرناوی »ئاسایش«ی هەرێمی 

کوردستان دا، هەڵیان کوتاوەتە سەر ئەم هاوڕێیانەمان.
13ی  سەر  رابردوو)1٢لە  سێشەممەی  سەر  لە  دووشەممە  شەوی  رووداوانە  لەم  یەکێک 
سێپتامبر( لە نزیک کۆیە  و لە نێو دارستانەکانی دەروازەی رۆژاوای شار)نزیک دەواجین( بووە 
کە دیارە پێشمەرگە »نادر ئیالمی« ئەگەر چی لێی دراوە  و بریندار کراوە، بەاڵم بەرگریی لە 

خۆی کردوە  و توانیوێتی خۆی لە دەستیان رزگار بکا.
نزیک  »کەسنەزان«ی  لە  ماڵێک  لە  سێپتامبر  13ی  سێشەممە  رۆژی  دووهەم،  رووداوی 
لە  دیاریکراوی خۆیان  پێشدا  لە  نەخشەی  پێی  بە  ناوبراو  پارتی  بووە . چەکدارەکانی  هەولێر 
رێگای کەسێکی هاودەستیانەوە، پێشمەرگە »ئارام نازر« بۆ ماڵی ناسیاوێکی پێشووی خۆی 
رادەکێشن. هەر کە ناوبراو لە تاکسی دادەبەزێ  و پێ دەنێتە نێو ئەو ماڵە، کۆمەڵێک چەکداری 

»پارتی ئازادی« پەالماری دەدەن، قۆڵبەستی دەکەن  و دەیڕفێنن.
بەیگی«  رەبیع  »سیروس  ناوی  بە  پێشمەرگەیەکمان  بوونی  بێسەروشوێن  سێهەم  حاڵەتی 
نیاز بووە بە سەفەر و بۆ دیداری  ناوبراو بە  لە رۆژی شەممەی رابردوو)٢٠1٦/9/1٠(وەیە. 
ناسیاوێکی خۆی لە کۆیەوە بچێتە سلێمانی، بەاڵم لەو رۆژەوە بێسەروشوێنە  و هیچ هەواڵێکمان 
و  دیکە   رووداوانەی  ئەم  گەڵ  لە  ناوبراو  ونبوونی  هاوکاتبوونی  بە  سەرنجدان  بە  نیە.  لێی 
ئازادی یەوە  پارتی  بە  ناسراو  گرووپی  لە  ئەویش  کە  ناوبراو  پێشینەی  وەبەرچاوگرتنی  بە 
هاتبووە نێو ریزی پێشمەرگەکانی حیزبی ئێمە، گومانی بە هێزمان ئەوەیە کە بێسەروشوێنکرانی 

ناوبراویش هەر کاری ئەو الیەنە بێ.
پێوەندییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە دوای ئاگاداربوون لەو کردەوانەی گرووپی 
ناوبراو، ئاسایشی هەرێم لە کۆیە  و هەولێر و دەزگا پێوەندیدارەکانی دیکەی لەم کردەوانە ئاگادار 

کردوەتەوە  و داوای کردوە لێپرسینەوە  و بە دواداچوونیان بۆ بکرێ.
لە پێوەندی لەگەڵ ئەم زنجیرە کردەوەیەی گرووپی ناسراو بە »پارتی ئازادی«دا، چەند خاڵ 

بە ئاگاداریی هەموو الیەک دەگەیەنین  و تەئکیدیان لە سەر دەکەینەوە:
1ـ ئەو کەسانەی »پارتی ئازادی« نەخشەی لە داوخستن  و رفاندنی بۆ کێشاون  و جێبەجێی 
کردوون، تەنیا گوناه و  تاوانیان ئەوەیە کە ریزەکانی ئەو گرووپەیان بە جێ هێشتوە  و هاتوونەتە 
ئەموالی  و  کەلوپەل   و  ئەوەی چەک  بێ  دێموکراتی کوردستان،  پێشمەرگەکانی حیزبی  ریزی 
حیزبی  لە  هەبووە  وا  جاری  کە  دایە  کاتێک  لە  ئەمە  هێنابێ.  خۆیان  لەگەڵ  گرووپەیان  ئەم 
دێموکراتیشەوە کەس یا کەسانێک چوون بۆ نێو ئەو گرووپە و بە شتێکی زۆر ئاساییمان زانیوە. 
هەر بۆیە لێدان  و بێڕێزی پێکردن  و ڕفاندنی ئەم کەسانە بە پێشێلکردنی ماف  و ئازادیی تاک  و 

رێوشوێنە دێموکراتیکەکان دەزانین  و  بە توندی مەحکوومیان دەکەین.
الیەنێکی  کوردستان دا،  هەرێمی  حکوومەتی  دەسەاڵتی  ژێر  لە  هەرێم  و  خاکی  سەر  لە  ٢ـ 
چەکدار کە خۆی وەک پارتێکی سیاسی دەناسێنێ، ئەگەر کێشە  و گرفتی له گەڵ کەسانێک لە 
یا  سیاسی یەکان،  پێوەندی یە  رێگای  بە  وایە  دروست  هەبێ،  دیکەش دا  رێکخراوێکی  و  حیزب  
بە رێگای یاسایی  و هێمنانە و لە رێگای دامەزراوە حکوومی یەکانەوە، هەنگاوی بۆ بنێ، نەک 
نەخشە  و پیالن بۆ تۆڵەستاندنەوە  و رفاندن  و بێسەروشوێنکردنیان دابڕێژێ  و جێبەجێیان بکا.
ئەستۆی  لە  کەرامەتیان  و  ڕێز   راگرتنی  رفێندراوانە  و  پیشمەرگە  ئەم  گیانی  پاراستنی   -3
کاتەدا  لەو  پێشمەرگانەین. هەر  ئەم  ئازادیی هەر چی زووتر  داواکاری  ئێمە  ناوبراوە.  الیەنی 

سەرکردایەتیی پارتی ئازادی لە ئاکامی زیانباری ئەم جۆرە کردەوانە ئاگادار دەکەینەوە.
کوردستان  هەرێمی  پێوەندیدارەکانی  دامەزراوە  دواداچوونی  بە  ئیقدام  و  چاوەڕوانی  ئێمە 
دەمێنینەوە . هیوادارین بە هەوڵی دڵسۆزانە  و بەرپرسانەی هەموو الیەک، ڕێ لە دووپاتبوونەوەی 
کردەوەی هەڵنەسەنگێندراو و زیانباری لەم چەشنە بگیرێ  و ئەم جۆرە کردەوانە واڵمی سیاسی 

 و یاسایی شیاوی خۆیان وەربگرنەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی سیاسی-نیزامی

٢٠١٦/٩/١٥
٢٥ی خەرمانانی ١٣٩٥
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ــه وان بـــه ره و بــه رزایــی هــه ڵــکــشــان، تا  ــ »ئ
ده ستیان به  خاک رابگا« یانیس ڕیچۆس.

مه رگی  هه واڵی  دایگرتبوو.  قوڵ  خه مێکی 
بــوو  ــاڵ  ــن م زۆر  ده دا.  ــازاری  ــ ــ ئ ــه ی  ــراکـ بـ
بۆ  ته نیا  ــان ســاڵ  ده ی دوای  جێی هێشتبوو. 

کاتژمێرێک توانیبووی چاوی پێی بکه وێته وه .
له  سه ر گاشه  به ردێک دانیشتبوو و سه یری 
گــه ڵــی یــه کــه ی خــــواره وه ی ده کـــرد. الپـــه ڕه ی 
هه ڵده داوه .  زه ینی خۆی  نێو  بیره وه رییه کانی 
ــی دا  ــ ــرد لـــه و ســی ســاڵــی دوای ــ هــه ســتــی ده ک
لێیان  بــراکــه ی  ــه ومــاون و  ق ــک  ــێ ــه ل رووداوگ
بێ به ش بووه . هه رجارێ هه ناسه ی حه سڕه تی 
هه ڵده کێشا، به هۆی شنه بای ئه و سه ره  به ره و 

شیوی خواروو باڵوه ی پێ ده کرا. 
تێگه یی که   له والتر چاوی تێ بڕیبوو.  ئازاد 
ئه و دوور ده ڕوانێ و له  خه یاڵ دا گه ڕاوه ته وه  
دواوه . لێی نیزیک که وته وه . ده ستێکی له  سه ر 

شان دانا.
و  ژیانه   مه خۆ،  خه فه ت  ئه وه نده   کاکه ،   -

کۆڵێک ئازار و مه ینه ت....
غه درێکی  غـــه دره ،  ئــازادگــیــان.  ده زانـــم   -
ــوو. ئـــه و کــاتــه ی  ــرای بــچــووکــم بـ گــــه وره . بـ
پێشمه رگایه تی  لــه   رووم  و  به جێم هێشت 
چاوم  دوای سی ساڵ  بــوو.  مناڵ  ئه و  کــرد، 
پێی که وته وه ، ئه ویش ته نیا بۆ یه ک کاتژمێر...

داوێــنــی  ــه ره و  بـ پیاسه یه ک  بــا  هه سته     -
لێیه .  خۆشی  کانیاوێکی  بکه ین.  خـــواره وه  
دڵنیام  و  بکه   ڕوخسارت دا  به   فێنک  ئاوێکی 
نه ختێک دێیه وه  سه رخۆ. باوه ڕ بکه  سه باره ت 
له   ئازاره کانت  بدوێم، هه موو  ژیانی خۆم  به  

بیر ده که ی.
یه که مجار بوو هه ستی کرد وه کوو سکرتێر 
برای  به ڵکوو  ناکا،  پارێزه ره که ی قسه   له گه ڵ 
بچووکی خۆی الیه تی و پێکه وه  به  مه به ستی 

گه ڕان له  قه اڵ ده رکه وتوون و هاتوونه  شاخ.
ــوازی من  ــ ــۆ ده خـ ــان، ت ــی ــازاد گ ــ - یــانــی ئ
له   بیر  و  بکه م  فــه رامــۆش  خــۆم  خه مه کانی 
له   گــوێ  و  نه که مه وه   سکرتێری  کــاروبــاری 

ئازاره کانت بگرم؟
قاقایه کی  هه میشه یی،  خووی  وه کوو  ئازاد 

لێدا.
- ئه ی باشه  برای گه وره م بۆ چی یه . خاڵه  
به   ئه گه ر  بگرێ.  بۆ  چوێله کانم  بۆوه یه   خاڵه  
قسه ی من بێ، خه مه کانی خۆت وه ال دەنێی، 
سکرتێریش بمێنه وه  بۆوه ی به  چاکی گوێ له  

ئازاره کانی من بگری.
له  سه ر کانی و ته واوی رێگادا، ئازاد باسی 

ژیانی خۆی کرد.
ــه رزدار  ــ ــه  مــن ق ــه گــه ر ژیـــان ب ــه ، ئ ــاک - ک

ڕۆژێک  ده بــێ  نیم.  ئه و  ده ینداری  من  نه بێ، 
ئازاده کان  و  من  ژیانی  سه ر  له   نووسه ران 
تابڵۆی  له   پڕن  ئێمه مانان  بنووسن. چیرۆکی 

بێدەرەتانی...
دۆزیبێتەوە؛.  که سی خۆی  وێدەچوو  ئازاد 
ژیــان.  مه ندی  گۆمی  نێو  چــووه   ورده ورده  
ــی خــۆی  ــان بـــه وپـــه ڕی مــتــمــانــه وه  بــاســی ژی
هه زاران  وه کوو  هه ژار،  بنه ماڵه یه کی  ده کرد. 
ئەوە سەرەتا و  نیشتمانه که مان،  بێ ده ره تانی 

کۆتایی بەسەرهاتی چیرۆکی ئەو بوو.
لێی  ــۆ ســاتــێــکــیــش  بـ پــێــکــه نــیــن  و  قـــاقـــا 

دوورنه ده که وته وه.
ــازاد، تــۆ ئـــه وه ت  بــاشــه ، ئــه گــه ر باسی  - ئـ
ئازاره کانی خۆیشت ده که ی، بزه  و پێکه نینت 

لێ نابڕێ!
- کاکه ، له و ڕۆژه وه  که  له دایکبوومه ، ژیان 
به پێچه وانه وه ،  به اڵم  پێم پێبکه نێ،  ده خــوازێ 

ئیزنم  و  بــه زانــدووه   ئــه وم  قاقاکانم  بــه   مــن 
هەموو  ئه گه رچی  لێ بستێنێ.  هومێدم  نه داوه  

خۆشییه کانی لێم زەوت کردووە...
ده بـــوون.  پێکه وه   ــه رده وام  ــ ب ئیتر  ئـــه وان 
شتێکی  ــزه ر  ــ ــارێ ــ پ و  ســکــرتــێــر  پـــێـــوه نـــدی 
ــوو. ئـــازاد نــه ک هــه ر به   تـــه واو ڕواڵــه تــی بـ
خه مخۆری  و  پــاســه وان  روحیش  به   چــه ک، 
ــوو. بــه  واتــایــه ک عاتیفه ی  ــه وره ی ب ــرای گـ ب
پاسه وانێتی دا  ئه رکی  به سه ر  خۆشه ویستی، 
به   هه ستی  کاته   ئه و  سکرتێریش  ببوو.  زاڵ 
ئــازاد  کردبا  کارێکی  ئه گه ر  ده کـــرد،  شــادی 
و  دیــدار  و  هه موو سه فه ر  له   ئــازاد  شادبێ. 
بــوو،  ــه وره ی  گـ بــرای  لــه گــه ڵ  سێمیناره کان 
ته نانه ت بۆ تاوێکیش ئاماده  نه بوو جێی هێڵێ. 
سکرتێر ئه گه ر بۆ دیدارێکی که سایه تی یه کانی 
باشووری کوردستان چووبا و ئازادی له گه ڵ 
نــه بــووایــه ، ئـــه وان خێرا ده یــانــپــرســی، کــوڕه  

نه هاتووه ؟  بۆ  به بزه که   لێو  و  خوێنشیرین 
له   بوو.  که م وێنه   که سێکی  نهێنی پارێزی دا  له  
سه ره تایی  پێنجی  تا  خوێنده واری یه وه   باری 
خوێندبووی، به اڵم ئینسانێکی ورد و ژیر بوو. 
ده کرد  ئـــاره زووی  هــه رده م  سه رکێش،  زۆر 
قاره مانێک  وه کـــوو  بمرێت،  ڕۆژێـــک  ئــه گــه ر 
بمرێت. شۆخ و شه نگی یه که ی الی هاوڕییانی، 
خۆشه ویستی کردبوو. زۆر زوو ببووه  جێگر 
پــه ل و بـــه وه ش نــه وه ســتــابــوو خێرا وه کــوو 
کارلێهاتوو  ــۆوه .  ــراب ــه رزک ب پله ی  ســه رپــه ل 
به زاندبوو،  ژیانی  قاقاکانی  به   چۆن  و  بوو 
لێهاتوویی و جوامێریشی ترسی یه خسیر  به  
ــه ش به   ــه وانـ ــوو. ســـــه ره ڕای گــشــت ئـ ــردبـ کـ

سنووره کانی هه ڵسوکه وتی خۆی ده زانی.
ــی زۆرجــار بیر له  تۆ  ــازاد، هیچ ده زان - ئ
ده توانی  چۆن  که مه ،  ته مه نه   به و  ده که مه وه ، 

ئه و گشته  زانیارییه ت هه بێ.

پێکه نین  و  قاقا  گــونــدم.....  منداڵی  کاکه ،   -
هه میشه  هه وێنی واڵمه کانی بوون. 

- باشه  منیش وه کوو تۆ گوندیم...
ــوه  زیــاتــر  ــێ ــاخــر زانــیــاری یــه کــانــی ئ - ئ
ــه اڵم من  ــ ــه ر کــتــێــبــه کــانــن، ب نـــووســـراوی سـ

له گه ڵیان ژیاوم.
زۆر شاره زا  ناسینی سروشت دا،  له   ئازاد 
بوو. بۆ نێوی دار و ده وه ن، گژ و گیا و گوڵ 
و باڵنده  و په له وه ر و ئاژه ڵ و چی دیارده کانی 
سروشت هه بوون، خۆی قامووسێکی زیندوو 
بوو. به و خاکی بوونه  یا به قه ولی خۆی گوندی 
دڵی  له نێو  خۆی  جێی  بــه ڕۆژ  ڕۆژ  بوونه ی، 

برای گه وره یدا کردبۆوه .
پێکهێنانی  له   بیرێک  ئــه ی  گیان،  ئــازاد   -
که ی  ناڵێی  پێم  ناکه یه وه ،  هاوبه ش  ژیانێکی 

نازدار حه یرانێک ده دۆزییه وه ؟
خۆی  نــۆره ی  ئه ویش  کاکه   ههههههه....   -

دێ.
- که ست دۆزیوه ته وه  یان نا؟

ئـــازاد هــه رجــارێ ئــه و پــرســیــاره ی دوایــی 
واڵمدانه وه   له   خۆی  پێکه نینه وه   به   لێ کرابا، 
ده پاراست. ئه و پێیوابوو جارێ هێشتا وه ختی 

درکاندنی ئه و نهێنییه ی ژیانی نه هاتووه .
* * *            

گه لێک جار له گه ڵ پێشمه رگه کانیش به ره و 
و  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  ناوچه کانی  قواڵیی 
به تایبه تی زێدی خۆی ده چۆوه . شاره زای چیا 
و شیو و ده شته کان بوو. هه رکات ده گه ڕاوه ، 
کۆڵێک ئاوه دانی له گه ڵ خۆی بۆ قه اڵ به دیاری 

ده هێنا . 
شه و له گه ڵ سکرتێره که ی دانیشتبوون.

ده چمه وه   هــه رکــات  ده زانـــی  هیچ  کاکه ،   -
له   خۆشه   چه ند  ئاخ  ده کرێته وه .  دڵم  ناوچه ، 

نیشتمانی خۆت به سه ربه ستی بژی...
به اڵم  ئازادگیان،  نییه   لــه وه دا  شک  هیچ   -
ــا لـــه و قــســه یــه  گــه ڕێــیــن، لـــه و ســـه فـــه ره م دا  ب

ته له فوونێکی جوانم بۆت هێناوه ...
- ههههههههههه، کاکه  ئه وه  نییه  ته له فوونم 

هه یه ، زۆر باش کار ده کا.
به سه رچووه .  ئــه وانــه   زه مــانــی  ئیدی  نا   -
منیش  پێبێ.  وای  شتی  نــادۆزیــیــەوە  کــه س 
پێبێ.  جوانی  ته له فوونێکی  براکه م  ده خــوازم 
ده نێرن،  بۆت  فیتوویه کانی  به قه ولی خۆت  با 
جوان بن. ئه گه ریش چوویه وه  ناوچه  وێنه ی 

به دڵی خۆت بگره ....
نابوو  په یامه کانی  و  نــووکــه   ــاوی  ن ئـــازاد 
دانابوو.  بۆیان  فیتووشی  سیگناڵی  و  فیتوو 
بــۆ ده هـــات، دووبـــه دوو  په یامی  هــه رجــارێ 
خێرا  پێده که نین.  فیتوویه   ده نگی  به و  کۆڵێک 

سکرتێر هه رای لێ ده کرد:
- ئازاد بگه یێ فیتوویه ، نه کا نازدارحه یران 

بێ.
ئێواره یه ک خێرا چووه  الی برای گه وره ی.

پـــێـــشـــمـــه رگـــه کـــان بــه   ئــــــه وه   ــه ،  ــ ــاک ــ - ک
ده خــوازم  نــاوچــه ،  ده چــنــه وه   مه عموورییه ت 

ئیزنم بده ی منیش له گه ڵیان بچم.
بی،  من  الی  ئــه وه یــه   تۆ  ئه رکی  ئـــازاد،   -
باشه  هیچ ده زانی وه ختێک ده چییه وه  ناوچه ، 
چۆنه   هاوڕێیان  پاشان  ته نیام،  ته واوێک  من 

په سندی چوونه وه ی تۆیان کردووه ؟
- کاکه  تۆ خوا لێم تێک مه ده . زۆریان له به ر 
پاڕاومه وه  منیش له گه ڵیان بم، ئه وان گوتوویانه  
ئه گه ر کاک خالید ئیزنت بدا، دەتوانی رەگەڵ 
ده وێم  خۆشت  ئه گه ر  بــکــەوی....  تیمەکەمان 

بێدڵیم مه که  و با له گه ڵیان بچمه وه .
- ئازاد گیان، ناخوازم بێدڵیت بکه م، به اڵم 
نیگه رانی  ته واوێک  من  ده چییه وه   هه رجارێ 

دامده گرێ، تێده گه ی؟
- نا نا به ڵێن بێ زۆر زۆر وریا بم و ئاگام 

له خۆم بێ. 
- ده ی باشه ، ئێستا که  به ڵێنت داوه ، منیش 

ئیزنت پێ ده ده م.

بــرد.  بــۆ جانتاکه ی خــۆی  ده ســتــی  ــازاد  ئـ
الی  بــۆ  ده رهــێــنــا  مێخه کیی  مــلــوانــکــه یــه کــی 

سکرتێری راداشت. 
- ئه و دیارییه م با الی خۆت بێ. زۆرم دڵ 

پێوه یه .
نازدار حه یرانێک بۆی  نه کا  ئه وه  چییه ؟   -

دروستکردبی!
ئازاد سه ری له قاند و بزه  له  سه ر لێو نهێنی 

دڵی درکاند. برای گه وره  تێگه یی.
- تێگه یشتم. قه ولم پێت دابوو نازدار حه یران 
وه ستۆی  شاییه که تان  خه رجی  بدۆزییه وه ، 
خــۆم ســوورم،  بەڵێنی  ســەر  لە  بگرم.  خــۆم 
بەاڵم بەو شەرتەی زۆرت ئاگا لە خۆت بێ، 

ئاخر تۆ زۆر سەرکێشی...
- با بێمه وه ، به  تێر و ته سه لی باسی ده که م. 
هه تا دێمه وه  کاکه  تۆیش ده بێ زۆرت ئاگا له 
زەفەرمان  دوژمــن  بهێڵی  نەکەی  بــێ،   خــۆت 
پێ بەرێ.... با دوایی نەڵێن خەتای ئازادبوو... 

ــه ، من  ــازاد گــیــان نــیــگــه رانــی مــن مــه ب ــ - ئ
نیگه رانی تۆم گوندییه  سه رکێشه که !

ئازاد رۆیشت و سکرتێر ملوانکه ی مێخه کی 
له نێو ده ستی دا راگرتبوو و به  نیگه رانی یه وه  
ئازادی  سه یری ڕۆیشتن و دوورکه وتنه وه ی 

کرد.
* * *                     

ئێواره .  کاتژمێر ٦ی  بوو،  1٦ی خه رمانان 
له  نێوخۆی واڵته وه  پێوه ندی گیرا. ته له فوونی 

سکرتێر زه نگی لێدا. 
- به ڵێ فه رموو...

نین.  خۆش  خه به ر  بــه داخــه وه   کاکه    ....  -
کوڕه کان به سه ر بۆسه  و که مین دا که وتوون، 
شه هیدمان هه یه . ئازاد ئالی و ئه میر نستانی 
به ساڵمه تی  دیکه   هاوڕێیانی  بوونه .  شه هید 

دوورکه وتوونه وه . .... به داخ...... نا ..... 
پێوه ندی پچڕا.

مێخه ک  ملوانکه ی  بۆ  ده ستێکی  سکرتێر 
ملوانکه یه ی  ئــه و  دایــنــا.  خــۆی  له  پێش  ــرد.  ب
خۆشه ویست  له   پێشتردا  سه فه ری  له   ئــازاد 
وه ریگرتبوو.  به دیاری  نازدار حه یرانه که ی  و 
بچووک،  برای  له ده ستدانی  بە  گــه وره   برای 
دیسان لە سەر کورسیلەی کۆنی هۆڵی چۆلی 
سینەمای ژیان دانیشت. فیلمی سەر پەردەی 
ئازاد  سەربردەی  ئەوجارە،  زەینی  سینەمای 
بوو: ئازاد و سەردەمی مناڵی، پێشمه رگایه تی، 
قاقا،  قــارەمــانــخــوازی،  سەرکێشی،  عاتیفه ، 
فیتوو، ملوانەکە، نازدار حەیران، پاسه وانی و 
و  دیدار  دوایین  لەگەڵ  سه فه ره کان،  دیمەنی 
په رده   هه رهه موویان  گەڕانەوە،  بۆ  پاڕانەوە 

به  په رده  نمایش کران.
ــەوە، هــەســتــی بە  ــاتـ ــەر هـ ــەبـ کــاتــێــک وەخـ
دەنکە  شوێنەواری  و  کرد  مێخەک  بەرامەی 
پەنجەکانی  و  دەســت  ســه ر  لــه   مێخەکەکان 

نەخشیان بەستبوو.

ــە  ــەڵ واڵتـ ــەگـ ــی لـ ــەت ــان ــم ــەی ــاوپ ــە گـــوێـــرەی ه ــە بـ کـ
چوارچێوەی  لە  و  شەڕدا  و  ئاشتی  لە  ئورووپاییەکان 
ماوەی  لە  دەپارێزێ.  هاوپەیمانەکانی  ناتۆدا  رێکخراوی 
ئۆکڕاین،  قەیرانی  هــەنــاوی  لــە  و  ــردوودا  ــ راب ســااڵنــی 
پێویستیی  لە  بــاس  کە  ــدراوە  هــەوڵ هتددا  و  ســووریــە 
سیستمی چەند جەمسەری بکرێ. لە روانگەی الیەنگرانی 
ــەاڵت و هــێــز لە  ــەوەی دەســ ــوون ــۆب ئـــەو بــیــرۆکــەیــە، ک
دەخوڵقنێنێ  زۆرتر  ئــاژاوەی  و  کێشە  یەک جەمسەردا  
هێنانە  ــە  ل ــان  ــەکـ رووسـ دەدا.  تــێــک  هــێــز  بــااڵنــســی  و 
وەک  چەند جەمسەری  سیستمی  و  دەســتــەواژە  پێشی 
کەرەستەی سیاسەتەکانی خۆیان و هەروەها رامکردنی 

سیاسەتەکانی ئەمریکا کەڵک وەردەگرن. 

ئاسایش  سەر  لە  جەمسەرەکان  کاریگەری  سەر  لە 
و  کــارنــاســان  ــاوازن.  جــی روانــگــەکــان  جیهان  ئاشتی  و 
جەمسەربەندی یەکان  بە  تایبەت  تیۆری  شــارەزایــانــی 
جەمسەرەکان  کــاریــگــەریــی  و  تایبەتمەندی  ســەر  لــە 
هــاوڕا  نێودەوڵەتی  سەقامگیری  و  ئاسایش  ســەر  لــە 
جۆری  و  سروشت  لە  تێگەیشتن  بۆ  نێوەدا  لــەو  نین. 
لێکۆڵینەوە  جیهان  پانتایی  لــە  جەمسەربەندی یەکان 
لە  کە  دراون،  ئەنجام  ــەراوردکــاری  ب خوێندنەوەی  و 
ئاکام دا بە شێوەیەکی رێژەیی خاڵە جیاواز و زەقەکانی 
شی  چەندجەمسەری یەکان  و  دوو-  و  یەک-  سیستمە 
کراونەوە. مێژووی چەند سەت ساڵەی دەوڵەتی مۆدێرن 
و پــێــوه نــدی یــه  نــێــودەوڵــەتــی یــەکــان دەری دەخــــا کــە لە 
گەورەکانی  شــەڕە  جەمسەرەی یەکەدا  چەند  سیستمە 

هەڵداوە.  گەورە سەریان  قەیرانی  و  هەاڵیساون  جیهان 
شەڕ  جەمسەری دا  دوو  و  سارد  شەڕی  سەردەمی  لە 
ناوکی  چەکی  بوونی  بەاڵم  بوون،  بــەردەوام  قەیران  و 
وێرانکەر  شەڕی  هەڵگریسانی  لە  ترس  و  کۆمەڵکوژ  و 
لە  لە شەڕی راستەوخۆ دوور خستۆتەوە.  زلهێزەکانی 
هەڵوەشانی  لەبەر یەک  و  ســارد  شــەڕی  کۆتایی  دوای 
یەکێتی سۆڤیەت و سیستمی ناسراو بە یەک جەمسەری 
درێژەیان  جیهان  ناوچەی  زۆر  لە  قەیرانەکان  و  کێشە 
دووەکــان دا  و  یەک  پەلە  زلهێزە  نێوان  لە  بەاڵم  هەبوە، 
فاکتەری  ــەداوە.  ــن روی راســتــەوخــۆ  ــەوەی  ــوون ــەڕوب روب
نێوان  ــەورەی  گـ شــەڕی  سەرهەڵنەدانی  لــە  ســەرەکــی 
زلهێزەکان لە دوو جەمسەری و چەندجەمسەری دا زیاتر 
لە مەترسی بەکارهێنانی چەکی ئەتۆمی و ناوکی یە، کە 

هەتا ئەمڕۆ دەست و پەلی زلهێزەکانی بەستوە.

قوتابخانەی  الیەنگرانی  لــە  بەشێک  روانــگــەی  لــە    
رێالیزم سیستمی یەک جەمسەری باشتر دەتوانی ئارامی 
و ئاسایش بپارێزێ. بە تێگەیشتن و خوێندنەوەی ئەوان، 
زلهێزەکان  نێوان  لە  گەورە  شەڕی  تێکۆشاوە،  ئەمریکا 
هێژمۆنی  گــەورەکــان دا  شەڕە  لە  چونکە  هەڵنەگریسێ، 
زلهێزەکان باوی نامێنێ و بێ بایەخ دەبن. لە بارودۆخی 
مام ناوەندی یەکان  زلهێزە  و  دەوڵەت  یەک جەمسەری دا 
بە تەنیا دەرەقەتی زلهێزی گەورە نایەن و کۆکردنەوەی 
هێزە  رقەبەرایەتی  و  کردن  دژایەتی  بۆ  هاوپەیمانەتی 
زۆربــەی  بــۆ  رەنــگــە  نییە.  ئــاســان  کارێکی  ــە،  ــەورەک گ
دەوڵەتەکان سازان و گونجان لەگەڵ دەسەاڵتی گەورە 

تاقە رێگای  قبووڵ کردنی هاوسەنگیی هێز  و هەروەها 
سەقامگیری  تیۆری  روانــگــەی  لە  بــێ.  ئــارام  ژیانێکی 
ــاســایــش و ئـــارامـــی لــە بــوونــی تــاکــە  ــی دا، ئ ــۆن ــژم ــێ ه
قەیرانەکان  گشتی  بە  دەپارێزرێ.  زیاتر  جەمسەری دا 
لەو جۆرە سیستمەش دا کۆتاییان نایەت و کەم و زۆر 
و  نێوخۆیی  کێشە  و  ئاژاوە  دنیادا  قوژبنی  و  کەلێن  لە 
ــەوەی  رووبــەڕووبــوون بــەاڵم  دەبینرێن،  ناوچەییەکان 
گەورە لە نێوان زلهێزی یەکەم و ئەوانی دیکەدا ئەگەری 

کەمترە.

مرۆڤایەتی  رابــــردوودا،  ســـەدەی  چەند  مـــاوەی  لــە   
پێوه ندی یه   و  ــداری  ــەت دەوڵ سروشتی  لــە   شــارەزایــی 
نێودەوڵەتی یەکان بە شێوەیەکی رێژەی بەدەست هێناوە. 
و  پاشکۆن  بچووکەکان  دەوڵەتە  گــەورەکــان دا  کایە  لە 
گەورە زلهێزەکان بە گوێرەی توانا و بەرژەوەندی یەکانیان 
ئەگەرچی  رووداوەکــان  شوێندانەرن.  رەوتــی  لە سەر 
داهاتووش دا  لە  نێودەوڵەتی یەکان  پێوه ندی یه   سیستمی 
ــاچــێ،  ــە ژێـــر حــوکــمــی ئـــەو یــاســا ســروشــتــی یــە دەرن ل
ئاستی  دەوڵەتەکان،  جۆری  ســەردەم،  سروشتی  بەاڵم 
و  چۆنیەتی  ســەر  لە  هتد.  و  تێکنۆلۆژی  گەشەکردنی 

چەندایەتی جەمسەرەکانی دواڕۆژ کاریگەر دەبن. 
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دەنگی گڕ و قرچنی زەنگی 
قوتابخانەکان

خەاڵتی پارێزەرانی مافی ئاژەاڵن لە ئێران بە دوو الوی کورد درا

به ڕێوه چوونی رێوڕه سمی یادکردنه وه ی
 شاخه وانی ناوداری کورد »محه ممه د هه وراز«

پێشوازی خه ڵکی بانه  و بۆکان له  گرووپی هه ڵپه ڕکێی »نیشتمان«

رۆژهەاڵتی  قوتابخانەکانی  ژەنــگ گــرتــووی  زەنگی  دیسان  پاییزە،  دیسان 
کوردستان بەیانی یەکی تەمومژاوی بە دەنگێکی گڕ و نامۆی قرچنەوە دەسپێکی 
و  کەش  لە  کە  دەنگێک  هەڵبەت  رادەگەیەنن.  خۆپێگەیاندن  و  خوێندن  ساڵێک 
پێشکەوتن و  لە  بێگانە  تۆنێکی  بە  و  ئەمڕۆیی  بە کۆمەڵگەی  نامۆتر  شوێنێکی 
دژ بە مافی مرۆڤ و تەواو دوژمن بە ئازادی. ئەو دەنگە گڕنەی هەموو جارێ 
لە بەرگێک دا و بە ناوێکەوە، وەک تارماییەکی بەدشوم خۆ بەسەر ئەو واڵتەدا 
دەکێشێ، دەرەتان بە هیچ بولبولێکی ئەو نیشتمانە نادا بە جریوەی خۆی، خۆی 
وانەی  قوتابخانەکانەوە  لە سەر سەکۆی  بڕیارە  بالڵێتەوە، دیسانەکە  ودڵداری 
دەنگی  بە  کە  دەنگێک  بخوێنێ.  رۆژهــەاڵت دا  زارۆکانی  گوێی  بە  دژەنیشتمانی 
الیەالیەی شیرینی دایکان بێگانەیە و، دەنگێکە دوور لە نارە نارەی ئەو قوتابی یە 
بەر  هەڵبەت  قوتابخانە.  ناوەتە  پێی  ئیحساسەوە  و  ئــاوات  هــەزار  بە  نوێ یەی 
هەنگاوە  لە  ئاوڕێک  ئەگەر  بکەینەوە  جینجنۆکەیە  گڕە  دەنگە  لەوە  بیر  لەوەی 
پێوە  کەسەری  دەیان  و  هەنگاوە  هەر  بدەینەوە،  تازە قوتابی  خاوەکانی  و  شل 
دەبینین، ئەو هەنگاوانەی زیڕەی دنیایەک رەنج و چەرمەسەری دایک و باوکانی 
دەست تەنگ و پشت چەماوەی ژێر باری قورسی گوزەران تێیدا دەزرینگێنەوە. 
رووداوەکانی  وەک  تۆقێنەری  و  ناخۆش  بیرەوەری  دنیایەک  شەقاوانەی  ئەو 
کارەساتە  لــەو  کەسانەی  ئــەو  بەشمەینەتی  روومــای  و  دەیتەزێنن  شیناوێ 
دەکەن  لەرزۆکتر  و  خاوتر  قوتابی  تازە  گاڤەکانی  دیکە  هێندەی  بوون،  رزگار 
و داهاتوویەکی لێڵ و ناڕوون دەکەن بە دوورەدیمەنی دواڕۆژی قوتابی. لەو 
کەوشەنەی بە دەنگ و رەنگی نامۆ سواغ کراوە، زۆربەی قوتابخانەکانی وێنای 
ترس و شوێنگەی ئەگەری روودانی کارەساتن، پیر و پەککەوتوو وەک بیر و 
ئایدیۆلۆژیا و بەرپرسە بەسەرچووە داسەپاوەکان. هەر لە بنەڕەت دا زۆرێک لەو 
شوێنانەی قوتابخانەن، کەپرن، کەڵەکە بەردن، گەوڕن، یان بە نایلۆن و جەگەن 
و قامیش و گیاوگژ داپۆشراون، گەرما و سەرمایان بە ئەمری خودایە، کەلوپەلی 
ماڵوێرانکەرەکان  دیــاردە  کزە.  شۆقێکی  و  چرافانووس  فێرکاری یان  پێویستی 
شۆڕبوونەتەوە  زانست،  و  پێگەیاندن  بناخەییەکانی  ناوەندە  ناخی  داخزیونەتە 
هەناوی نەمامە شلک و نەرمەکانی داهاتوو، کە بڕیارە کۆڵەکەی ئەو کۆمەڵگەیە 
داوە،  مەڵۆس  کۆمەڵگەیە خۆی  ئەو  ئەمینترین شوێنی  لە  گیرۆدەیی  بەڵێ  بن، 
بەبێ ئەوەی خەمێکی لێ بخورێ و ئامارێکی راست و دروستی قوربانیبوون 
لە  پڕن  مرۆییه کان  وانــە  بــدرێ.  کۆمەڵگە  و  خەڵک  بە  ــەروەردەدا  پـ کەشی  لە 
فه رهه نگی  و  کولتوور  ژێر  له   چه واشه کراو.  پێدروای  و  ئایدۆلۆژیک  دوگما 
داده پڵۆسێندرێ.  و  ده خرێ  پشت گوێ  بنده ست  گه النی  کولتووری  داسه پاو دا، 
لێرە، لە سەراسەری ئەو واڵتەدا هەوڵ دەدرێ لە یەکەم رۆژەکانی خوێندنەوە، 
و  خوێندن  روحی  بە  بەرنامە  پێی  بە  دەســەاڵت  ناپیرۆزەکانی  ئایدیۆلۆژی یە 
ئەو  داسەپاندنی  دەگەڵ  بدەن.  پی گۆش  داهاتووی  نەوەی  و  بکەن  فێرخوازدا 
ئەو  بنەماڵەکان،  سەرشانی  دەخرێتە  قورس  باری  کۆمەڵێک  دیسانەکە  دەنگە 
کرێکاری،  کشتوکاڵی،  کاسبکاری،  خۆیان،  تێکۆشانی  و  هەوڵ  بە  بنەمااڵنەی 
کۆڵبەری و... خەریکە شەڕ دەگەڵ ژیانێک دەکەن کە بەرهەمی ناتێگەیشتوویی 
روو  کاتێک دا  لە  رۆژهەاڵت  منداالنی  هزرەکانە.  زڵکاوی  چەقیوی  دەسەاڵتێکی 
دەکەنە قوتابخانە کە، ژینگەی پەروەردەیی بەتەواوەتی کەوتۆتە ژێر کاریگەریی 
راستەوخۆی باری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و بەگشتی رووداوەکانی پیوەندیدار 
بە شەڕی پاوانخوازی نێوان بەرەکانی دەسەاڵت بۆ قۆرخی گۆڕەپانەکانی ژیان. 
تەنانەت جگە لە دەنگە قرچنەکە، بڕیار لەسەر خوێندنی زمانە پێشکەوتووەکانی 
دیکەی دنیاش دەمەقڕەی نێوان پلەبەرزەکانی واڵتی لەسەرە، هەر لێرەشەوەیە 
و  پالن  ماتەمەوە  کۆڕێکی  لە  عه باله به ر  ریشنی  کابرایەکی  نا جارێک  جار  کە 
ئاڵۆزەکانی رۆژانی پێشووی دیاری دەکا  بەگویرەی خەوە  بەرنامەی خوێندن 
لەمستەکانیش بە سنگ کوتان دادەگژێنە رێچکە و بەشە  و، مایەفیتنە و گوێ 
خوێندنەکان و بە بیانووی کڵۆل و هڵۆڵ دەکەونە هەڵپاچ و داپاچی زانستەکان. 

دیسان پاییزە و کۆمەڵگە مرۆییەکان بەرد بناخەی ساڵێکی داهاتوویان رێک 
لەژێر  لێرە  کەچی  دەکــەن،  گرێوگۆڵ  بێ  ژیانێکی  ئامادەی  لەبار  و  لــووس  و 
باری دەسەاڵتێکی داعشی ئاسا، زەنگی دەسپیکی قوتابخانەکان هەتا دێ گڕتر و 
قرخنتر و گرژتر و نامۆتر لەچاو ساڵی پار دەنوێنن و وانە و نێوئاخنی کتێبەکان 
زیاتر بەرەو بەرتەسکی و دوورەپەرێزی لە پێشکەوتن هەنگاو دەنێن. مندااڵنی 
ئەوساڵی رۆژهەاڵتی کوردستان دیسانیش، دەست دەکەن بە تێپەڕاندنی ساڵێکی 
خوێندن، کە بەڵێن و بڕیارێکی زۆری دەوڵەتی بۆ گۆڕینی کەشی پەروەردە و 
خوێندن بە زمانی زگماکی و نۆژنکردنەوەی بینا و قوتابخانەکان، لەسەر بوو، 
بەاڵم لە دەنگی گڕ و نامۆی زەنگی قوتابخانەکان دا هەمەن دەنگە فێاڵوی و بێ 
بەڵێنەکە نێوهڵۆڵەکە خوێ دەنوێنێ، بۆیە هەتا گەیشتن بە دەنگێکی رەسەن و 

خۆماڵی دەبێ پشوودرێژ و بوێر بین.

لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە  تایبەتی  خەاڵتی  کورد  الوی  دوو 
توندوتیژیی دژی ئاژەاڵنیان پێ درا.

لە رێورەسمێکی تایبەت دا کە رۆژی شەممە، ٢٠ی خەرمانان 
لە  نوێنەرایەتی  بە  عەباسی  ئازاد  گیرا،  تاران  شاری  لە 
قەلەندەری  پەخشان  و  سنە  لە  یار«   »ژینگەی  ڕێکخراوی 
قاوەیی«  »ورچی  خەاڵتی  مەهاباد،  لە  ئاژەاڵن  مافی  چاالکی 
بۆ ساڵی ١٣٩٥یان پێ بەخشرا. ئەوان هەروەها رێزنامەیەکیان 
ژینگەی  ڕێکخراوی  سەرۆکی  ئێبتکار،  مەعسوومە  الیەن  لە 

ئێرانەوە پێدرا.
هۆی  بە  هەروەها   عەباسی  ئازاد  و  قەلەندەری  پەخشان 
مافی  پێشێلکردنی  لەقاودانی   بواری  لە  بوێرانەکانیان  هەوڵە 
خەاڵتە  ئەو  توانیان  کۆڵبەران،  ئەسبی  کوشتنی  و  ئاژەاڵن 

وەدەست بێنن.
 جێی باسە کە گرووپی ژینگەی یار لە راستای وەبیرهێنانەوە 

و راکێشانی سەرنجی خەڵک بۆ مافی ئاژەاڵن، ژینگەی ئاژەاڵن 
و ژینگە چاالکە.

به ناوبانگی  شاخه وانی  دایکبوونی  له   رۆژی  بۆنه ی  به  
نه غه ده   شاری  له   رێوڕه سمێک  هە وراز«  »محه ممه د  کورد 

به ڕێوه چوو.
به شێکی  ئاماده بوونی  به   هه ینی،  ٢7ی  خه رمانان   رۆژی 
به رچاو له  خه ڵک و شاخه وانه کانی کوردستان کە له  شاره کانی 

پاوه،  سه قز و سنه وە چوبوونە  بۆکان،  مه هاباد،  پیرانشار، 
که   مەزنە،  شاخەوانە  ئەو  دایکبوونی  لە  یادی  نەغەدە، 

نازناوی ئێرانی و جیهانیی هه یه ، بەرز راگیرا.
محه ممه د هه ورازی شاخه وان، وه رزشکارێکی خۆشناوی 
کوردستانی له  دایکبووی ساڵی ١3٤٨ له  شاری نه غه ده  بوو، 
شاخەوانی  لە  رووی  ره سمی  به شیوه ی  له ساڵی١3٦7  ئەو 
گه لێگ  توانی  گیانله ده ستدانی  کاره ساتی  کاتی  هەتا  و  کرد 

سه رکه وتن له و  بوارەد ا تۆمار بکا.
سه رکه وتووانه  هه ڵکشانی  دوای  کورده   شاخه وانه   ئه م 
کێوی  وه کوو  دنیا  ئاسته مه کانی  شاخه   و  دۆند  به  
ئێوێرێست ، به  داخه وه ساڵی  ١3٨٢ له  کاتی شاخه وانی له  
شاخی«گاشبرۆم«ی پاکستان له  گه ڵ »موقبیل هونەرپەژوه « 
له   و  رنوو  ژێر  کەوتە  به فر  هه ره سهێنانی  رووداوی  بەهۆی 

نه خۆشانه یه ک له  پاکستان گیانی له ده ست دا.

هه ڵپه ركێی  گرووپی  لە  پێشوازییان  بۆکان  و  بانه   خه ڵکی 
کرۆواسی دا  نێونه ته وه یی  فستیڤاڵی  له   که   کرد  نێشتمان 

سه رکه وتنیان به  ده ست هێنابوو.
له   به شداریکردنی  ئه زموونی  یه که مین  نیشتمان  گرووپی 
فستیڤاڵی جیهانی هونه ری هه ڵپه رکێ، به  هاوکاریی وپاڵنه ری 

ده رهێنه ری ناسراوی کورد ره حیم زه بیحی تاقی کرده وه .
که   فۆلکلۆریک  وسه ما«ی  »موزیک  فستیڤاڵی  چوارمین 
له  واڵتی کروواسی  تا ١٠ی سیپتامبر  رۆژانی 3ی سیپتامبر 

ئه م  بۆ  کە  هه ڵپه رکێ«نیشتمان«یش  گرووپی  به ڕێوه چوو. 
فستیڤاڵه  بانگهێشت کرابوو، توانی له  نێوان ١٦ گرووپ له  
١٠ واڵتی ئاسایی و ئورووپایی و ئه فریقایی دا پلەی یەکەم 

وەدەست بێنن.
ئەم گرووپە بە چەند تابڵۆ هەڵپەرکێی کوردی، تێکەڵ بە 
»نایە«ی مامۆستا عوسمان سوور و »زەرب«ی که یوانی 
کوری توانییان شکۆ و جوانی هه ڵپه رکێ کوردی له  ئاستی 

جیهان دا پێشان بده ن.
گرووپی  »نیشتمان« لە کۆتایی فستیڤاڵەکەدا ته ندیس و 
رێزنامەی فستیڤاڵەکە ی پێ دراو هه روه ها هه موو ئه ندامانی 
به  میداڵی زێڕ خه اڵت کران. هه ربه  بۆنه ی ئه م سه رکه وتنه  
الیه ن  له   کوردستان  بۆ  گه رانه وەیان  کاتی  هونه ری یه  
خه ڵکی هونه ردۆستی بانه  و بۆکانەوە به شێوه یه کی به رباڵو 

پێشوازییان لێ کرا.
ساڵی  له   که   »نیشتمان«  هه ڵپه رکێی  گرووپی 
١3٨٤دامه زراوه  و له  ماوه ی ئه م ١١ ساڵه  دا توانیویه تی وه کوو 
بۆ  هه بێ  بەرچاوی  رۆڵی  هونه ری  و  فه رهه نگی  گرووپێکی 

زیندووهێشتنه وه ی کلتووری کورده واری.
وده ره وه دا  نێوخۆیی  فستیڤاڵی  له چه ندین  گرووپه   ئه م 
سه رکه وتنی وه ده ست هێناوه  و له  کاتێکدا پێده نێته  دوازدەهەمین 

ساڵی دامه زاراندنی که  پتر له  ٨٠ ئه ندامی هه یه .

له  سه قز  فێستیڤاڵی  شانۆی  كوردی  
٢ی   تا  خه رمانان  ٢9ی   رۆژی   له  
گرووپێک  به شداریی چەند  به   ره زبه ر 
له   بیانی   واڵتانی   و  ئێران  نێوخۆی   لە 

شاری  سه قز درێژەی ده بێ.
سكرتێری   محه ممه دی ،  حاجی   هیوا 
فێستیڤاڵی   سێزدەهەمین  بەڕێوەبەریی  
گوتی ،  سه قز  له   كوردی   شانۆی  
به شی  بۆ  شانۆیی  گرووپی   ١3
فێستیڤاڵ  خوله ی   ئه م  كێبڕكێ یه كانی  

دیاری کراون.
شانۆكانی   گوتی   هەروەها  ناوبرا 
سیامه ند،  و  خه ج  سێهه م،  خانووی  
ژنێك،  به ته نیا  ئاڵۆز،  چیای   چریكه ی  
پاییز،  ره شۆ،  ئاژه ڵه كان،  سامفۆنیای  
په یڤ،  فه رمانده ،  شه ڕه كانی   دوایین 
ئه وه ی  روو ده دا گرینگه ، سپی  مه ند و 
تارتۆف چەند شانۆیەکن کە لە خولی  
نوێی شانۆی  كوردی  له  سه قز پیشان 

دەدرێن.

ئه م  گوتی   هه روه ها  ناوبراو 
ورمێ،  سنه ،  شاره كانی   له   به رهه مانه  
سه قز،  بۆجنورد،  دێلوڕان،  مه هاباد، 
له م  باتمانەوە  و  ئامه د  هه ولێر،   ،

فێستیڤاڵه دا به شدارییان كردوه .

فێستیڤاڵی  شانۆی  كوردی  له  سه قز رۆژی  
٢٩ی  خه رمانان ده ستی پێکرد
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