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فیدراڵ دا دێموکراتیکی  ئێرانێکی  چوارچێوه ی  له   کوردستان  کۆماری  دامه زرانی 

ژماره 7١٥ 
w w w . k u r d i s t a n u k u r d . c o m

قەیرانەکانی ناوچە 
و داهاتووی ئێران

کەماڵ کەریمی

  ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست سااڵنێکە 
قەیراناویترین ناوچەی جیهانە. نزیک چوار 
دەهەیە و ڕاست بە دوای پەیدابوونی ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی کە سیاسەتەکانیان لەگەڵ 
و  دیپلۆماسی  ئینسانی،  بەهایەکی  هیچ 
نێو  لە  جێکەوتوو  نێودەوڵەتیی  پێوەندیی 
واڵتانی دەورووبەر یەکی نەدەگرتەوە، ڕۆژ 
لەدوای ڕۆژ و هەر جارەی لە گۆشەیەکی 
ئەم ناوچە بچووکە، قەیرانێکی نوێ سەری 
هەموو  پێش  کــە  قەیرانگەلێک  هـــەڵـــداوە. 
لەسەر  خــۆی  خــراپــی  ئـــاســـەواری  شتێک 
و  تاییفی  جــۆراوجــۆرە  کۆمەڵە  پێوەندیی 
هێشتوە.  بــەجــێ  ــەدا  ــاوچ ن لــە  ئایینیەکان 
هۆکاری دروستبوونی ئەم دۆخە نالەبارە 
ــی ڕێــبــه رانــی  پــێــش هــەمــوو شــتــێــک، هــەوڵ
ــەوەی بیری  ــردنـ ــاوکـ ــووە بــۆ بـ ــ ئــێــران ب
سەپاندنی  ڕێگەوە  لەو  و  ئایینی  دەسەاڵتی 
دەســــەاڵتــــداری خــۆیــان بــەســەر هــەمــوو 
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا. سیاسەتێک 
ڕێگەی  لە  تەنیا  ئــەوانــەوە  ڕوانینی  لە  کە 
بۆ  خۆیان  گرێدراوی  مەزهەبیی  میلیشیای 
شەڕ لە دژی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە 
بەرەوپێش  ــوو  دەب واڵتــانــەدا،  لــەو  هەرکام 
نێوخۆی  لە  ســەرەتــا  سیاسەتە  ئــەم  بچێ. 
ئێران بە لێدانی هەموو ئەو هێزانەی بیریان 
لە ئازادی و دەسەاڵتێکی مودێڕن دەکردەوە 
قسەکانی  ئەگەر  تەنانەت  و  پێکرد  دەستی 
ئـــەو کــاتــی خــومــەیــنــی و کــاربــەدەســتــانــی 
بە شێوەیەک  بیر خۆمان،  بێنینەوە  دیکەش 
ئایینەکانی  و  نەتەوەیی  پاکتاویی  هەوڵی 
ئایینی دەسەاڵتی پێوە دیارە. دواتر  لە  جیا 
بە  لوبنان  لە  دەخالەت  عێراق،  شەڕلەگەڵ 
بەهانەی درۆزنانەی پاراستنی موسوڵمانانی 
کێشە  ئیسڕاییل،  لەگەڵ  شەڕ  و  فەلەستین 
و  بەحرەین، سعوودیە  پاکستان،  لە  نانەوە 
پێکهێنانی هێزی تایبەت و گوێلەمستی خۆیان 
و  یەمەن  و  عێراق  ئەفغانستان،  لوبنان،  لە 
ئەم  دیاریی  واڵتانە؛  لەو  شەڕ  سازکردنی 
بۆ  بــوون  ئیسالمی  کۆماری  سیاسەتانەی 
کە  واڵتانە  لە  هەرکام  بەاڵلێدراوی  خەڵکی 
بــە هــۆی شـــەڕەوە تــووشــی مــاڵــوێــرانــی و 
ئاوارەیی و لە دەستدانی کەسوکاریان بوون.
دوای دەستێوەردانی ڕاستەوخۆی نیزامی 
لە سووریە و بەشدارپێکردنی هێزەکانی سپای 
شەڕی  لە  لۆبنان  حیزبوڵای  و  پاسداران 
ئەسەد، بەشار   دژبــەری  هێزەکانی  دژی 
          ل٢

ئەنترناسیونال سۆسیالیست:

    پرسی کورد لە ئێران دەبێ شانسی چارەسەری  ئاشتیخوازانەی  بدرێتێ

حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی گۆڕان کۆ بوونەوە

سەروتار

ڕێبەریی  هەیئەتێکی  سەرماوەز  ٥ی  یەکشەممە،  ڕۆژی 
مستەفا  سەرپەرەستیی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
جڤاتی  سەردانی  حیزب،  گشتیی  سکرتێری  مەولوودی، 
نیشتمانیی بزووتنەوەی گۆڕانی کرد و لە الیەن هەیئەتێکی 
سەرکردایەتیی جڤاتەوە بە سەرپەرەستیی عومەری سەید 
کرا. لێ  پێشوازیی  گۆڕانه وە  گشتیی  ڕێکخەری  عەلی، 
ڕێفراندۆمی  لەگەڵ  لەپێوەندی  دانیشتنەدا  لەم 
هەروەها  و  سەربەخۆیی  بۆ  کوردستان  باشووری 
و،  کڕا  بیروڕا  ئاڵۆگۆڕی  پرسە  ئەم  لێکەوتەکانی 
پێشهاتەکانی  لە  باسیان  نیگەرانییەوە  بە  الیه ن  دوو 
کرد. کوردستان  باشووری  هەرێمی  دواییانەی  ئەم 

لە بەشێکی دیکەی ئەم دانیشتنەدا قسە لە سەر هەڵوێست و سیاسەتی نابه رپرسانه ی حکوومەتی ئیتحادیی عێراق 
بەرانبەر بە هەرێمی کوردستان کرا و تیشک خرایه  سه ر ڕۆڵی ئاژاوەگێڕانە و قه یران خوڵقێنیی کۆماری ئیسالمیی ئێران.

ڕۆژی  سۆسیالیست  ئەنترناسیونال  ڕێکخراوی 
له   و  ئیسپانیا  کاتالۆنیای  له   سه رماوه ز  3ی  هه ینی، 
هێنا.  پێک  خۆی  به رینی  کۆبوونه وه ی  بارسەلۆنە  شاری 
له و کۆبوونه وه یه دا که  به  به شداریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
کوردستان به ڕێوه چوو، وتاری حیزب له الیه ن مستەفا شەلماشی، 
کرا.  پێشکێش  دێموکراته وه   حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی 
دوای  کۆبونه وه ی  دووهه مین  کۆبونه وه یه   ئه و 
جیا  که   بوو  ئینته رناشناڵ  سۆسیالیست  ٢٥ی  کۆنگره ی 

کوردیی  الیه نی  دوو  کوردستان؛  دێموکڕاتی  حیزبی  له  
یه کیه تی  له   بوون  بریتی  که   به شداربوون  تێیدا  دیکه  
.PYD دێموکرات  یه کیه تیی  پارتی  و  کوردستان  نیشتمانی 
دوای  سۆسیالیست  ئەنترناسیونال  ڕێکخراوی  کۆبوونه وه ی 
کۆتایی  بڕیارنامه    11 به   وتار،  و  باس  ده یان  پێشکێشکردنی 
حیزب  پێشنیاریی  بڕیارنامەی  له وان  یه ک  که   هێنا  به کاره کانی 
که   بوو  کورد  پرسی  له سه ر  کوردستانییەکان  رێکخراوە  و 
کرا. په سند  سۆسیالیسته وه   ئەنترناسیونال  ڕێکخراوی  له الیه ن 

ڕێبەریی  هەیئەتێکی  سەرماوەز  ٦ی  دووشەممە،  ڕۆژی 
مستەفا  سەرپەرستیی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
کۆمەڵەی  سەردانی  حیزب  گشتیی  سکرتێری  مەولوودی، 
و  کرد  ئێرانی  کوردستانی  زەحمەتکێشانی  شۆڕشگێڕی 
عەبدوڵال  سەرپەرستیی  بە  خانەخوێ  هەیئەتی  لەالیەن 
لێکرا. پێشوازییان  کۆمەڵەوە  گشتیی  سکرتێری  موهتەدی، 
و  کوردستان  هەرێمی  بارودۆخی  کۆبوونەوەیەدا  لەو 
تاوتوێ  ڕەزبەر  مانگی  گشتپرسییەکەی  پاش  گۆڕانکارییەکانی 
لەسەر  گۆڕانکارییەکان  کاریگەریی  لەگەڵ  لەپێوەندی  و  کران 
هەروەها  و  ڕۆژهەاڵت  کوردی  ئۆپۆزیسیۆنی  بارودۆخی 
چۆنیەتیی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ئەگەر و پێشهاتەکانی بەردەم، 
کۆمەڵە ڕێکاڕ و چارەسەرێک ئاڵوگوڕی بیروڕایان لەسەر کرا.
دێموکراسیخوازانی  شوڕای  دەسبەکاربوونی  هەڵسەنگاندنی 
کۆمەڵەی  و  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  بەشداریی  و  ئێران 
بەرپرسایەتییه کانی  و  ئەرک  و  شوڕایەدا  لەو  شۆڕشگێر 
و  سیاسی  تێکۆشانه   و  جووڵه   تاوتوێی  هاوپه یمانییه ،  ئه و 
مه ده نییه کان له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان و ئه رک و نه خشی حیزب 
له   باس  خه باته ،  ئه و  به ره وپێشبردنی  له   سیاسییه کان  الیه نه   و 
و  ناوچە  لە  ئێران  هێژمۆنیخوازیی  و  دەستێوەردان  سیاسەتی 
میکانیزمه کانی به ره وڕووبوونه وه  له گه ڵ پڕکێشییه کانی کۆماری 
ئیسالمی دوو ته وه ری دیکه ی باسه کانی ئه و کۆبوونه وه یه  بوون.

هەیئەتێکی  هه تاوی  13٩٦ی  خه زه  ڵوه ری  3٠ی  ڕۆژی 
مسته فا  سه رپه رستیی  به   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
کۆمه ڵه ی  سه ردانی  حیزب  گشتیی  سکرتێری  مه ولوودی، 
هه یئه تێکی  الیه ن  له   و،  کرد  کوردستانیان  زه حمه تکێشانی 
سکرتێری  جێگری  که عبی  ره زا  سه رپه رستیی  به   کۆمه ڵه  
گشتیی کۆمه ڵه ی زه حمه تکێشان  به  گه رمی پێشوازییان لێ کرا.
لەو دیدارەدا دوو الیه ن له  زۆر بوار و ڕه هه ند و له  سه ر 
زۆر بابه ت و مه سه لەی پێوەندیدار بە کوردستان خوێندنه وه  و 
روانگه  و بۆچوونه کانیان وه ک یه ک، یان زۆر له  یه ک نزیک بوون.
کوردستانییه کان  هێزه   هاوکاریی  له گه ڵ  پێوه ندی  له  
ئه و  وابوو،  بڕوایان  الیه ن  دوو  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  له  
هۆی  بۆته   ڕاده یه ک  تا  و  کراوه   که   هاوکارییه   له   ئاسته  
گه شه   له سه ر  و  یه کتر  له   هێزه کان  زیاتری  نزیکبوونه وه ی 
وجموجۆڵ و چاالکی خه ڵکی رۆژهه التی کوردستان شوێندانه ر 
حیزبه کان  ئه رکی  ئاستی  له   جۆرێک  هیچ  به   به اڵم    بووه ، 
دۆستانی  و  کوردستان  خه ڵکی  چاوه ڕوانیی  به   وه اڵم  و 
نیه . ڕۆژهه التدا  کوردستانی  له   کوردستان  بزووتنه وه ی 
دوو الیه ن پێیان وابوو پێویسته  هه موو هێزه کان زۆرتر ئه رک 
وه خۆگر بن و له و پێوه ندیدا   باس له وه  کرا که  میکانیزمی کاریی تا 
ئێستای حیزبه کان بۆ هاوکاری له گه ڵ یه کتر، زۆر گونجاو نه بووە.

کۆبوونەوەی ئەنترناسیونال سۆسیالیست
 به به شداریی حدک/٢   

ئۆپۆزیسیۆن مانه وه  هونه ر نییه ،
 ده بێ ببینه  ئاڵته رناتیڤ/٤  

ناسیۆنالیزمی سه ر شه قام /٥

کۆتایی داعش و
 بەردەوامیی داعشیزم/٦

»شاری جوان و کوردنشینم«/٧

کۆبوونه وه ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 و کۆمه ڵه ی زه حمه تکێشانی کوردستان

و  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  ــه وه ی حیزبی  ــوون ــۆب ک
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران

ئااڵی پڕ به  بااڵی شکۆی نیشتمانێک/٧

دیپلۆماسیی ئاژاوە و 
هێژمۆنیای جەنگساالران/٨

چۆن ئۆباما و ترامپ بوونە هۆی بۆشایی لە 
خۆرهەاڵتی ناوین/٩
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بڕیارنامه ی کۆبوونه وه ی شوڕای
 ئینتێرناسیوناڵ سۆسیالیست له سه ر پرسی کورد

کۆبوونەوەی ئەنترناسیونال سۆسیالیست
 به به شداریی حیزبی دێموکراتی کوردستان              

سۆسیالیست  ئەنترناسیونال  ]ڕێکخراوی 
بەمیوانداریی  سه رماوه ز  3ی  هه ینی،  ڕۆژی 
شاری  له   کاتالۆنیا  سۆسیالیستی  حیزبی 
بارسەلۆنە کۆبوونه وه ی به رینی خۆی پێک هێنا.
حیزبی  هەیئەتی  کۆبوونه وه یه دا  له و 
مستەفا  بەسەرپەرستیی  کوردستان  دێموکراتی 
شەلماشی، ئەندامی دەفتەری سیاسی و بەرپرسی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  واڵتی  دەرەوەی 
مەولوود  و  شەرەفکەندی  گواڵڵە  خاتوو  و، 
سوارە، ئەندامانی ڕێبەری حیزب بەشدار بوون.
ئەنترناسیونال  ڕێکخراوی  کۆبوونه وه ی 
باس  ده یان  پێشکێشکردنی  دوای  سۆسیالیست 
به کاره کانی  کۆتایی  بڕیارنامه    11 به   وتار،  و 
پێشنیاریی  بڕیارنامەی  له وان  یه ک  که   هێنا 
له سه ر  کوردستانییەکان  رێکخراوە  و  حیزب 
ڕێکخراوی  له الیه ن  که   بوو  کورد  پرسی 
کرا. په سند  سۆسیالیسته وه   ئەنترناسیونال 
ده قی ئه و بڕیارنامه یه  لێره دا خراوه ته  به رچاو:[

مرۆڤ،  پێشێلکردنی  مافی  ئێران،  له  
و  ئاسایی  و  ڕۆتین  شتێکی  بووه ته  
بڕیارنامه   به   نادا  سه رنج  ئێران  ڕێژیمی 
مرۆڤه وه . مافی  به   په یوه ندیدار  نێونه ته وه ییه کانی 
هه ڵوێستی  نیونه ته وه یی  کۆمه ڵگەی  پێویسته  
بنه ڕه تییه کانی  مافه   به رده وام  و  هه بێ 
بێنێته وه . ئێران  ڕێژیمی  وه بیر  مرۆڤ 
به رپرسایه تی  به   هه ست  ئێران  ڕێژیمی 
خۆی. واڵته که ی  خه ڵکی  به   ده رحه ق  ناکا 
دوو  به هێزه که ی  بوومه له رزه   مه سه له ی  له  
کۆمه ڵگه ی  ته نانه ت  ڕابردوودا،  حه وتووی 
یارمه تیده ری  که   نه کرا  به شدار  نێونه ته وه ییش 
خه ڵکی لێقه وماو بن. دوای ئه و کاره ساته  گه وره یه ی 
به سه ریان هاوتوه  پێویسته  کۆمه ڵگەی نێونه ته وه یی 
سازکردنه وه ی  له   بکا  کورد  خه ڵکی  یارمه تیی 
ناوچه که یاندا.  ئاوه دانکردنه وه ی  و  خانووه کانیان 
یارمه تیی ڕاسته وخۆ، چونکه   به  ڕێگه ی گه یاندنی 

ڕۆژی  سۆسیالیست  ئەنترناسیونال  ڕێکخراوی 
نوامبری٢٠١٧(  سه رماوه ز)٢4ی  3ی  هه ینی، 
بەمیوانداریی حیزبی سۆسیالیستی کاتالۆنیا له  شاری 
بارسەلۆنەکۆبوونه وه ی به رینی خۆی به  به شداریی 
ئه ندامانی ئه سڵی و چاوه دێری ئه و ڕێکخراوه یه  و 
کۆمه ڵێک که سایه تی و الیه نی دیکه ی میوان پێک هێنا.
دێموکراتی  هەیئەتی حیزبی  کۆبوونه وه یه دا  له و 
شەلماشی،  مستەفا  بەسەرپەرستیی  کوردستان 

بەرپرسی  و  سیاسی  دەفتەری  ئەندامی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  والتی  دەرەوەی 
مەولوود  و  شەرەفکەندی  گواللە  خاتوو  و، 
بەشداربوون. حیزب  ڕێبەریی  ئەندامانی  سوارە، 
وتار و باسه کانی ئه م کۆبوونه وه یه  له سه ر سێ 
ته وه ری بنه ڕه تیی ئازادی، بەرابەری و یەکدەنگبوونی 
بوو.  دونیا  لەسەرتاسەری  سۆسیالیستەکان 
سەرۆک  پاپاندریف،  جۆرج  کۆبوونه وه یه دا  له م 
ئەنترناسیونالی  سکرتێری  ئەیاال  لویس  و، 
لەسەر  پێداگرییان  باسه کانیاندا  له   سۆسیالیست 
ئەوە کرد کە هێچ کۆمەڵگه یەك سەرکەوتوو نابێ 
دانشتیوان  ئەندامانو  هەموو  کە  ئەوەی  مەگەر 
خۆیان لە چارەنووسی سیاسیی ئەو واڵتەدا ببینەوە.
شەلماشی،  مستەفا  کۆبوونه وه یه دا  له و 
دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی 
کرد. پێشکێش  وتارێکی  کوردستان 
دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  ئه ندامی 
تیشکی  وتاره که یدا  یەکەمی  بەشی  لە  کوردستان 
سیستماتیکی  پێشێلکردنی  به رده وامیی  خسته سه ر 
به هۆی  کوردستان  و  ئێران  له   مرۆڤ  مافی 
کۆمه ڵێک  پێوه ندییه دا  له و  و  ئیسالمی  کۆماری 
به شداران. خسته به رچاوی  به ڵگه نامه ی  و  فه کت 
باسه که یدا  دیکه ی  ته وه رێکی  له   به ڕێزیان 

درێژەی:

قەیرانەکانی ناوچە و داهاتووی ئێران

لە مانگی ڕابردوودا و لە هەلومەرجێکدا کە دەوڵەتی ئەمریکا بابەتی 
گرینگی بەتێروریست ناساندنی سپای پاسدارانی تاوتوێ دەکرد و 
سەرەنجام بڕیاری تەحریم کردنی ئەو هێزەی لێدەرچوو، ئەمجاریش 
لە دەستێوەردانێکی ڕاستەوخۆ و بەشداری پێکردنی هێزە تایبەتەکانی 
شەعبیی  حەشدی  لەگەڵ  هەماهەنگی  و  لوبنان  حیزبۆڵاڵی  و  سپا 
داگیرکردنی  بۆ سەر هەرێمی کوردستان و  بە هێرشکردن  عێراق 
کەرکووک و بەشێک لە ناوچە کوردستانییەکان، عێراق و کوردستانی 
پێشی  ئەگەر  لەوانەیە  کە  سەختەوە  قەیراناویی  قۆناغێکی  خستە 
پێنەگیرێ، ئە واڵتە بەرەو شەڕێکی خوێناوی و بەردەوامی دیکە ببا.
ناوچە  واڵتانی  لە  ئێران  هێزەکانی  و  سیاسەت  پێشڕەوییەکانی 
لوبنان،  حیزبوڵاڵی  هێزەکانی  بەشداریپێکردنی  و  بوون  تایبەت  بە 
پڕۆژەی  بە  کۆتاییهێنان  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  پڕکێشیی  لەالیەک 
دەریـــای  هــەتــا  ئــێــرانــەوە  لــە  شیعی  ئێمپراتۆریی  دروســتــکــردنــی 
مەدیتەرانەی پیوە دیارە و، لە الیەکی دیکەشەوە کاردانەوەی درەنگ 
وەختی بەشێک لە واڵتانی عەرەبی و ڕۆژئاواشی بە دوای خۆیدا 
هێناوە. ئەمجارەیان وەک سەرۆک وەزیرانی لوبنان، سەعد حەریری 
لە کاتی باڵوکردنەوەی وازهێنانی لە پۆستەکەی دوور لە واڵتی خۆی 
و لە عەرەبستانی سعوودییەوە ڕایگەیاند مەترسیی تێرۆری ناوبراو 
هۆکاری  حیزبوڵاڵ  خۆسەپێنیی  و  ڕادەبــەدەر  لە  دەستێوەردانی  و 
ئیسڕائیل  و  لەالیەک  عەرەبی  ئەوەی واڵتانی  بەاڵم  بووە.  هەاڵتنی 
و ڕۆژئاوای زیاتر نیگەران کردووە دەستێوەردانی ئێران و هەوڵی 
سەپاندنی ئۆتۆریتەی کۆماری ئیسالمییە بەسەر ئەو واڵتەدا. ئەم کارە 
ئەگەر لە سااڵنی ڕابردووشدا هۆی نیگەرانیی بەردەوامی ئیسڕائیل 
بووە، ئەمجارە هاودەنگیی بەشێک لە واڵتانی عەرەبی هاوپەیمانی 
ئەمریکا بە تایبەت عەرەبستانی سعوودی لە گەڵ ئیسڕائیل ڕووی 
ڕاستەقینەی ئەو قەیرانانەی کە کۆماری ئیسالمی خوڵقێنەریان بووە 
تەنانەت  و  دەکا  ئاشکرا  بووەتەوە  لوبنان  ڕووبــەڕووی  بەشێکی 
نەیتوانی  لوبنان  حیزبوڵاڵی  ڕێــبــەری  نه سروڵاڵ،  حه سه ن  وەک 
بیشارێتەوە مەترسیی شەڕێکی دیکەی لەو واڵتە هێناوەتە ئاراوە.
لە سیاسەتی  بە هێندێک گۆڕانگاری  لەو ماوە هەست  ئەگەرچی 
بە  بەرامبەر  ڕووبــەڕووبــوونــەوە  بۆ  عەرەبی  واڵتانی  و  ئەمریکا 
پالنێکی  ئێستاش  هەتا  بــەاڵم  دەکــرێ،  ئێراندا  دەستێوەردانەکانی 
جیددی بۆ ئەم کارە لە ئارادا نیە و زۆرتر وەک فشارێکی دیپلۆماسی 
درێــژەدانــی  بــە  وەستاندنی  نــاچــار  ئیسالمی  کــۆمــاری  کــە  دەچــی 
بەرنامەکانی بکا. کۆبوونەوەی بە پەلەی وەزیرانی دەرەوە و دواتر 
ڕاگەیێندراوێکی  دەرکردنی  و  عەرەبی  واڵتانی  بەرگریی  وەزیرانی 
تەلیفۆنی تڕامپ و ماکەرۆن سەبارەت بە  چەند خاڵی، ڕێککەوتنی 
کێشراوەی  لەکار  دەســت  وەزیرانی  ســەرۆک  دەعوەتی  و  لوبنان 
لوبنان لە سعوودیەوە بۆ کۆشکی ئێلیزە لە پاریس و گەڕاندنەوەی 
بۆ لوبنان، هەرچەند نیشانەی وەدەنگهاتنی ئەو واڵتانەیە بەرامبەر 
کــردوە،  نیگەران  حێزبوڵاڵیشی  تەنانەت  کە  شێواوە  وەزعــە  بەو 
کۆماری  بە  بەرامبەر  واڵتانە  ئەو  سیاسەتی  لە  نوێی  گۆڕانێکی 
بۆ فشارهێنانێکی دیکە بۆ سەر  تەنیا  ئەگەر  دیارە،  پێوە  ئیسالمی 
کاریگەرییەکی  دەتوانێ  کارانە  ئەم  کە  ڕاستە  لێکنەدرێتەوە.  ئێران 
ڕەوانی لەسەر وەزعەکە دابنێ بەاڵم ئەگەر تەنیا لەو ئاستەدا بمێنێ 
و ئیقدامی جیددی و هەمە الیەنەی لەگەڵ نەبێ، هەرگیز نەیتوانیوە 
و ناتوانێ پێش بە درێژەی قەیرانخوڵقێنییەکانی کۆماری ئیسالمی 
بگرێ. ئەوەی دیارە ئەگەر کۆتاهاتنی کاتیی کۆماری ئیسالمی بە 
زاهیر بۆ چارەسەری کێشەیەک ببینین، بەاڵم بۆ کۆتاییپێهێنان بە 
قەیرانەکان نیە بەڵکوو بۆ خۆدزینەوە و دیتنەوەی فرسەتێکی نوێیە 
لەو  هیچکام  لە  ئیتر  ئیستا  بــدا.  پیالنەکانی  بە  درێــژە  دواتــر  هەتا 
واڵتانەی کە ئێران وەک بەشێک لە ئیمپراتۆریی خۆی چاویان لێ 
نەهێشتوەتەوە.  خەڵک  بۆ  هەڵکێشانیشیان  هەناسە  ئیمکانی  دەکا، 
پۆستەدا  لەو  باوکی  پێشتر  کە  واڵتێک  وەزیرانی  دەبینی سەرۆک 
بــووەتــە قــوربــانــی تــێــرۆریــزمــی دەســـت پــــــەروەردەی کــۆمــاری 
و  دێڵێ  بەجێ  خۆی  واڵتەکەی  تێرۆرکردنی،  ترسی  لە  ئیسالمی 
خۆی.  واڵتــەکــەی  دەگەڕێتەوە  دیکە  واڵتانی  پشتگیری  بە  ــر  دوات
   لــێــرەدایــە کــە کــۆمــەڵــگــەی جیهانی دەبـــێ زیــاتــر هــەســت بە 
ڕێژیمێک  سیاسەتی  درێــژەی  بە  ڕێگەدان  و  بوون  مەترسییەکانی 
لە  لە پەرەپێدانی دەسەاڵتی خۆی دوور  بکا کە جگە  ناوچەدا  لەو 
سنوورە نێودەوڵەتییەکانی واڵتەکەی و بیرۆکە ئایینیە تایبەتییەکەی، 
هیچ بایەخێک بۆ مرۆڤایەتی و ژیانی ئازادانەی خەڵک نە تەنیا لە 
واڵتەکەی خۆیان، بەڵکوو لە هیچ شوێنێکی ئەم جیهانە دانانێ. داخۆ 
لەسەر کۆماری  نێودەوڵەتیدا  لە کۆمەڵگەی  قەناعەتە  ئەم  ئیستا  تا 
ئیسالمی دروست بووە؟ یا دیسان لەم واڵتانەدا دەبێ بە میلیۆنان 
خەڵکی بێ دەرەتانی دیکە ببنە قوربانیی بەرژەوەندخوازییه  سیاسی و 
ئابوورییەکانی واڵتانی زلهێز و تەنانەت ئەو دەرفەتانەشیان لە کیس 
بچێ کە بە هۆی خەبات و ئازایەتیی خۆیانەوە بە دەستیان هێناوە.  
   لە نێوخۆی ئێران خەڵکی ناڕازی لە بوون و مانەوەی دەسەاڵتداری 
ناڕەزایەتییە  دەربڕینی  بە  پــەرە  ــەڕۆژ  ڕۆژبـ ئیسالمی،  کــۆمــاری 
ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  ڕێکخستن  خۆ  و  سیاسییەکان  و  سێنفی 
یەکجاری بەرامبەر بەو ڕێژیمە دەدەن. ئەوان کە زیاتر لە هەموو 
دەسەاڵتی  درێژەکێشانی  مەترسییەکانی  بە  هەست  دیکە  الیەنێکی 
تواناکانی  و  ئــیــرادە  بە  پشتبەستوو  دەکـــەن،  ئیسالمی  کــۆمــاری 
و  دەپێون  ڕێژیمە  ئەم  تەمەنی  بە  هێنان  کۆتایی  ڕێگەی  خۆیان 
هیچ هەلێک لە دەست نادەن. بێگومان لە پاڵ فشارە دەرەکییەکان 
دەرەوە  دنیای  پاڵپشتی  و  یارمەتی  ئیسالمی،  کۆماری  سەر  بۆ 
یارمەتیدەربێ  دەتــوانــێ  ئــازادیــخــوازەکــان  و  دێموکرات  هێزە  لە 
ــەرەو ســەرکــەوتــنــی ببا. ــەم خــەبــاتــە و بـ بــۆ بــەرەوپــێــشــچــوونــی ئ

نادا. کورد  خه ڵکی  یارمه تیی  ئێران  ڕێژیمی 
شانسی  پێویسته   ئێراندا،  له   کورد  مه سه له ی 
به  ڕێگه ی  بدرێتێ  ئاشتیخوازانه ی  چاره سه رێکی 
وتووێژدا، به اڵم به داخه وه  له  هه لومه رجی ئێستادا 
ڕێژیمی ئێران ئاماده  نییه  و نایهه وێ ئه و کاره  بکا.
ئەنترناسیونال  عێڕاق،  کوردستانی  له  
سۆسیالیست پشتیوانی له وه  ده کا که  ده ستوری 
دابینکردنی  بۆ  بکرێ  جێبه جێ  عێڕاق  بنه ڕه تیی 

مافه کانی گه لی کورد و هه ر جۆره  توندوتیژییه ک 
ئەنترناسیونال  ڕابگیرێ.  کورد  خه ڵکی  دژی  له  
سۆسیالیست هه روه ها هێرشی نیزامی حکومه تی 
مه حکووم  کوردستان  هه رێمی  بۆسه ر  عێڕاق 
ده کا، چونکه  دژی ده ستوری عێڕاقه . داوا ده که ین 
به   ده ست  مه رجدانان  بێ  عێڕاق  حکومه تی 
وتووێژی ئاشتیخوازانه  بکا له گه ڵ حکومه تی هه رێم 
عێڕاقدا.  بنه ڕه تی  ده ستووری  چوارچێوه ی  له  
مافی  عێڕاق  حکومه تی  ده که ین  داوا  هه روه ها 
کورده کان له  ناوچه  کێشه  له سه ره کان بپارێزێ و 
میلیشیا چه کداره کان له و ناچانه  بباتە دەرێ ده رێ.
بۆنه ی  به   ده که ین  پیرۆزبایی  سووریه   له  
پایته ختی تیڕۆڕیستانی  ئازادکردنی ڕه ققه ، به نێو 
داعش، له الیه ن هێزه کانی سووریه ی دێموکراتیک 
دووباره ی  ئێمه   هاوپه یمانانه وه .  هیزه کانی  و 

کاره ساتی  بۆ  ڕاکێشا  بەشداربووانی  سەرنجی 
فه ڕق  ئه و  و  پارێزگای کرماشان  بومەلەرزەکه ی 
له   ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  جیاوازییه ی  و 
له   ڕووداوه دا  ئه و  زیاندیتووانی  به هاناوه چوونی 
ئێراندا  دیکه ی  ناوچه کانی  و  کوردستان  نێوان 
کردوونی. مسته فا شه ڵماشی به  دێکۆمێنت ڕوونی 
کرده وه  که  کۆماری ئیسالمیی له و کاره ساته دا به  
ئانقه ست خۆی له  به رپرسایه تییه کانی دزیوه ته وه  و 

بەگوێرەی پێویست بەهانایانەوە نەچووە، تەنانەت 
ویستویەتی قوواڵیی ئەو کارەساتە بشارێتەوە و 
شوێن  زۆر  له   نەداوە  ڕاگەیاندنه کان  بە  ڕێگه ی 
پیشان  کارەساتەکە  بەرفراوانی  ناوچه که  و  بچنه  
بده ن، وەك ئەوەی کۆماری ئیسالمی شتێکی بۆ 
بدرێ. له هه ڵاڵ  لێی  نه یه وێ  و  هەبێ  شاردنەوە 
حیزبی  واڵتی  ده ره وه ی  کۆمیته ی  به رپرسی 
دێموکرات له  به شێکی دیکه ی باسه که یدا په ڕژایه  
ئاژاوەگێرییەکانی  و  دەستێوەردانەکان  سه ر 
باسی  و  ناوچه   واڵتانی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
سه ر  بۆ  هێرش  ناوچه ییه که ی  پیالنگێڕییه  
داڕشتن  له   ئێران  که    کرد  کوردستانی  هه رێمی 
بینی.  سه ره کیی  هه ره   ڕۆڵی  جێبه جێکردنیدا  و 
ئاکامگیریی  له    و  پێوه ندییه دا  له و  به ڕێزیان 
بنه ڕه تیی  مافی  ڕیفراندۆم  باسه دا  گوتی:  ئه و 
گەلی  نیە  ڕەوا  مەسەلەیەدا  لەو  و  هەرگەلێکە 
کورد لۆمە بکرێ و سزا بدرێ لەسەر ئەوەی کە 
ڕێفراندۆمی کردوه ، هه روه ها پێویستە ئەو کێشەیە 
بەدابینبوونی  عێراقدا  دەستوری  چوارچێوەی  لە 
و  وتووێژ  ڕێگەی  لە  و  کورد  گەلی  مافەکانی 
بکرێ. چارەسەر  دەرەکی  دەستێوەردانی  بەبێ 
دێموکراتی  حیزبی  هەیئەتی  کۆبونەوەیەدا  لەم 
لەگەڵ  چاوپێکەوتنیان  و  دیدار  کوردستان 

چاره سه ری  ڕێگه ی  ته نیا  که   ده که یه نه وه  
سیاسییه  چاره سه ری  سووریه،   قه یرانی 
هێزه   هه موو  نوێنه رانی  به شداری  به  
تایبه تی  به   سوریه ،  خه ڵکی  دیموکراتیکه کانی 
ئامانجی  کورد.  خه ڵکی  نوێنه رانی  نێویاندا  له  
کۆتایی ئه و پڕۆسه یه  ده بێ پێکهێنانی ده وڵه تی 
ده بێته   که   بێ  سووریه   دێموکڕاتیکی  فیدڕاڵی 
ئازادی. و  ئاسایش  ئاشتی،  دابینکردنی  هۆی 

پێویسته   ئه ردۆغان  حکومه تی  تورکیه   له  
و  بکاته وه   پێ  ده ست   سیاسی  دیالۆگی 
ڕۆژنامه نووسه کان  و  سیاسییه کان  زیندانییه  
پێویسته   تورکیه   حکومه تی  بکا.  ئازاد 
چاره سه ری  پرۆسه ی  الی  بۆ  بگه ڕێته وه  
کورد. مه سه له ی  بۆ  ئاشتیخوازانه  
ئەنترناسیونال سۆسیالیست پشتیوانی ده کا 
کاری  گرووپی  کومیته ی  چاالککردنه وه ی  له  
و  سۆسیالیستدا  ئەنترناسیونال  له   کوردان 
پێکهێنانی کۆبونه وه  له  هه رێمی کوردستان له  
عێڕاق له  سه ر مه سه له ی کورد و بۆ هه ماهه نگی 
که   کوردییانه ی  الیه نه   ئه و  نێوان  له   پێکهێنان 
به شدارن. سۆسیالیستدا  ئەنترناسیونال  له  

و  سکرتێر  و  بەرپرسان  له   بەرچاو  بەشێکی 
بەشداربووه کان  الیەنە  و  حیزب  نوێنەری 
باس  وێڕای  دیدارانه دا  ئه و  هه موو  له   و  بوو 
کورد  پرسی  و  ئێران  سیاسیی  بارودۆخی  له  
له و  پێویست  دێکۆمێنتی  و  به ڵگه   واڵته ،  له  
الیه نانه . ئه و  به رده ستی  خستبووه   باره یان 
ئەنترناسیونال  ڕێکخراوی  کۆبوونه وه ی 
سۆسیالیست دوای پێشکێشکردنی ده یان باس 
به کاره کانی  کۆتایی  بڕیارنامه    ١١ به   وتار،  و 
پێشنیاریی  بڕیارنامەی  له وان  یه ک  که   هێنا 
له سه ر  کوردستانییەکان  ڕێکخراوە  و  حیزب 
ڕێکخراوی  له الیه ن  که   بوو  کورد  پرسی 
کرا. په سند  سۆسیالیسته وه   ئەنترناسیونال 
ئەنترناسیونال  ڕێکخراوی  بڕیارنامه که ی  
حیزبی  پێشنیاری  له سه ر  که   سۆسیالیست 
سێ  کراوه ،  گه اڵڵه   کوردستان  دێموکراتی 
له :  بریتین  که   گرتوه   له خۆ  گرینگی  ته وه ری 
لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی  محکومکردنی 
کوردستان و ئێران که  به هۆیڕێژیمی کۆماری 
نیگەرانیدەربڕین  ده کرێ،  ئێرانه وه   ئیسالمیی 
دواییانه ی  ئه م  بوومەلەرزەکەی  بە  سەبارەت 
کۆمەڵگەی  لە  کردن  داوا  و  کوردستان 
قوربانییەکان  بەهاناوه چوونی  بۆ  نێونەتەوەیی 
پردی  چاره سه ری  پێویستیی  هه روه ها  و، 
ئاشتییانه ،  و  دیالۆگ  ڕێگه ی  به   کورد 
چاوەڕوان  ئیسالمی  لەکۆماری  هەرچەندە 
هەڵێنێ. هەنگاوێک  لەوبارەوە  ناکرێ 
ماوه ی  له   دێموکرات  حیزبی  هەیئەتی 
وێڕای  کۆبوونه وه یه دا  ئه و  کاری  ڕۆژ  دوو 
الیه نه   له گه ڵ  چاوپێکه وتنه کانی  و  دیدار 
وێنه ی  و  پۆستر  به شدار،  سیاسییه کانی 
کوژرانی  دیمه نی  کورد،  سیاسیی  زیندانیانی 
کوردستان  سنوورییه کانی  ناوچه   کۆلبەرانی 
و  به ڵگه   بابه ت،  به و  تایبه ت  دێکۆمێنتی  و 
ئیسالمی  کۆماری  تیرۆرەکانی  دێکۆمێنتی 
پێشێلکرانی  تایبه تیی  دێکۆمێنتی  و  وێنه   و 
جوراوجۆر  بواری  له   ئێران  له   مرۆڤ  مافی 
لەسەر  ئێرانی  ئیسالمیی  کۆماری  به هۆی 
مێزی ئەنترناسیونالی سۆسیالیست دانابوو کە 
سەرنجی بەشداربووانی بۆالی خۆی ڕاده کێشا.
ڕێکخراوی ئەنترناسیونالی سۆسیالیست دوای 
دوو ڕۆژ کۆبوونەوە کۆتایی به  کاره کانی هێنا.
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مستەفا شەڵماشی: ئەنترناسیونال سۆسیالیست ده بێ چاالکانه تر 
به رگری له  مافی دیاریکردنی چاره نووسی گه الن بکا

ڕێکخراوی  کۆبوونه وه یه ی  ئه و  مسته فا  کاک   
ئەنترناسیونال سۆسیالیست له سه ر بنه مای چی پێکهاتبوو؟ 
گرینگترین باس و ته وه ره کانی ئه م کۆبوونه وه یه  چ بوون؟
پێک  ستڕاتیژییه ک  بناغه ی  سه ر  له   یه   کۆبونه وه   ئه و 
ستڕاتیژییه که   ده گرته وه .  سه ره کیی  تێمای  سێ  که   هاتبوو 
له   چه پ  به ره ی  له گه ڵ  داهاتوو  بنیاتنانی  له   بوو  بریتی 
سه ر  له   باسیان  که   سه ره کییه ش  تێما  سێ  ئه و  دنیادا. 
و  یه کسانی  دێموکڕاسی،  یه که م،  له   بوون  بریتی  کرا 
و  سه قامگیری  پێناوی  له   کارکردن  دووه م؛  هاوکاری. 
ئاشتی له  جیهانی پڕ کێشهی ئێستادا و، سێهه م؛ په ره پێدانی 
ئینسانیه کاندا. قه یرانه   به رامبه ر  له   ئینسانی  هه ستی 
وتار  و  باس  زۆر  کۆمه ڵێکی  چوارچێوه یه دا  له و 
ده هاتنه وه   باسه کان  زووربه ی  ئه نجامی  و  کران  پێشکێش 
په یوه ندی  که   جیهانی  گرنگی  مه سه له یه کی  چه ند  سه ر 
ڕاسته وخۆیان به  ژیانی مرۆڤه کانه وه  هه یه . گرنگترینی ئه و 
دێموکراسی،  ئازادی،  ئاشتی،  له   بوون  بریتی  بابه تانه ش  
مرۆڤ. مافی  و  پێکه وه ژیان  ئابووری،  یه کسانی، 

ئایا  بوون؟  چ  وتارانه   و  باس  له و  ئاکامگیری 
چاره سه ری  بۆ  کراوه ته وه   ساغ  لێ  نه خشه ڕێیه کیان 
کێشه  و قه یرانه کان و ئایا سیاسه تیان له سه ر ده کردرێ؟
له   باسی  هه رکه س  که   له وه ی  جگه   وتاره کاندا  کۆی  له  
پێداگری  به گشتی  به اڵم  ده کرد،  خۆی  واڵتی  کێشه کانی 
دیموکڕات  و  چه پ  به ره ی  که   بوو  ئه وه   هه موویان 
بۆ  بگه ڕێته وه   و  هه ڵبگرێ  پۆپۆلیزم  له   ده ست  پێویسته  
پێناویاندا دامه زراوه ، ده نا به  به ره ی  له   بنه مایانه ی که   ئه و 
ئه و  ده سته به رکردنی  بۆ  له وه   جگه   ده دۆڕێنێ.  ڕاستی 
دنیادا  له   ئینته رناشناڵ  سۆسیالیست  پێویسته   پره نسیپانه  
زیاتر چاالک بێ و له و پاسیفیزمه  بێته ده ر که  به سه ریدا زاڵه .
هاوکاریی  مرۆڤ  گرنگانه ی  ئامانجه   ئه و  وه دیهاتنی  بۆ 
ڕێکخراوه   و  حیزب  نێو  له   تایبه تی  به   پێویسته   جیهانی 
مه سه النه ش   ئه و  هه مو  دێموکراته کاندا.  و  چه پ 
ئینته رناشناڵ  سۆسیالیست  بۆچوونی  و  تیۆری  بناغه ی 
سۆسیالیست  پێکهێنانی  له   ئامانج  و  دێنن  پێک 
به سته ره یه .  ئه و  پێکهێنانی  هه ر  ئینته رناشناڵیش 

ئه ندامی  و  دێموکرات  حیزبی  وه ک  ئێوه  
و  هه بوو  وتاریان  ڕێکخراوه یه دا  له و  ئه سڵی 
بوو؟ چی  ئێوه   باسه که ین  کرد.  قسه ت  جه نابت 
وتاره که ی ئه من سێ ته وه ری سه ره کی و چه ند تێبینییه کی 
وه زعی  هه ڵسه نگاندنێکی  یه که م  ته وه ری  ده گرت.  خۆ  له  
ڕۆژهه اڵتی کوردستان و ئێران بوو له  ژێر سایه ی ده ساڵتی 
پێشێلکارییه کا نی  به   ئاماژه   ئیسالمیدا.  کۆماری  حکومه تی 
له   چ  و  کوردستان  له   چ  مرۆڤ  مافی  بواری  له   ڕێژیم 
و  ئابووری  سیاسی،  فشاره   خسته سه ر  تیشک  ئێراندا، 
ده ستێوه ردانه کانی  و  کوردستان  بۆ سه ر  کۆمه اڵیه تییه کان 
هه ر  نێوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  ناوچه ی  هه موو  له   ڕێژیم 
یه مه ن. ده گاته   تا  بگره   عێڕاقه وه   و  کوردستان  له  
 ته وه ری دووه م مه سه له ی بومه له رزه  ماڵوێرانکه ره که ی 
ڕۆژهه اڵت و باشووری کوردستان بوو. له و بواره دا ئیشاره م 
و  ئینسانی  زیانه   به رفراوانی  و  کاره ساته که   قوواڵیی  به  
ماددیه کانی کرد به  تایبه ت له  ناوچه ی کرماشان و سیاسه تی 
دوژمنکارانه ی ڕژیمم له  و مه سه له یه دا له قاودا که  چۆن هه وڵ 
ده دا گه وره یی کاره ساته که  بشارێته وه و ، به ربه ست ده خاته  
سه ر ڕێی یارمه تیی کۆمه اڵنی خه ڵک و بۆخۆشی یارمه تییه کی 
تێڕامانه   جێگای  کرد   به وه   ئیشاره م  هه روه ها  ناکا.  ئه تۆ 
که  ڕێژیم داوا له  کۆمه ڵگه ی نێونه ته وه یی ناکا تا به  هانای 
قوربانییه کانی بوومه له رزه که وه  بێن و ده بێ ڕێژیم شتێکی 
بۆ شاردنه وه  هه بێ که  نایهه وێ ته نانه ت ڕۆژنامه نووسانیش 
به  زۆر له و ناوچه  و ده ڤه رانه دا ڕابرن. باسیشم له وه  کرد 
که  کۆمه اڵنی خه ڵکی کوردستان چۆن به  هانای خوشک و 
براکانیانه وه  چون بۆ دابینکردنی پیداویستییه  سه ره تاییه کان 
و  له  کۆتایی ئه و ته وه ره ی قسه کانمدا داوام له  سۆسیالیست 
ئینته رناشناڵ و کۆمه ڵگه ی نێونه ته وه یی کرد که  یارمه تیده ر 
یارمه تیی  به   ناوچانه دا  ئه و  ئاوه دانکردنه وه ی  له   بن 
ڕاسته وخۆ به  بومه له رزه لێدراوان، نه ک له  ڕێگه ی ڕێژیمه وه .
ڕیفڕاندۆمی  مه سه له ی  باسه که شم  سێهه می  ته وه ری   
باشوری کوردستان و گه له کۆمه گی ئێران، عێڕاق و تورکیه  
بو، بۆ ئه وه ی نه یه ڵن گه لی کورد بڕیار له  چاره نووسی خۆی 
ئێران  نیزامیی  باره وه  تیشکم خسته  سه ر هێرشی  له و  بدا. 
بۆ سه ر  عێڕاق  ئه رته شی  و  میلیشیای حه شدی شه عبی  و 
کۆتایی  له   کوردستان.  باشووری  کێشه له سه ره کانی  ناوچه  
ئه و باسه شدا داوام کرد که  پێویسته  پشتیوانی له وه  بکرێ 
بنه ڕه تیی  ده ستوری  له   که   کورد  گه لی  مافه ڕه واکانی  که  
وه ک  کوردیش  دیاره   ده نا  بکرێن،  جیبه جێ  هاتون  عێڕاقدا 
هه ر نه ته وه یه کی دیکه  مافی خۆیه تی بڕیار له  چاره نووسی 
وتاره که شم  کۆتایی  ڕاگه یه نێ.  خۆی  ده وڵه تی  و  بدا  خۆی 
پێویسته   ئینته رناشناڵ  سۆسیالیست  که   به ست  به وه  
گه الن،  مافی  ئازادی،  دێموکڕاسی،  له   به رگری  چاالکانه تر 
جیهاندا. هه موو  له   بکا  ژیان  پێکه وه   و  یه کسانی  ئاشتی، 

به رده وامی  گۆڕانی  و  ئێستا  کێشه ی  پڕ  دنیای  له  
هه ڵویستی  پێیه ش  به و  و  واڵتان  به رژه وه ندیی 

سیاسی_ پێکهاتەی  هۆی  بە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
و  سی  دوای  چاکسازیهەڵنەگریەوە،  نێوەرۆکی  و  مەزهەبی 
و  تاقمگەرایانە  و  سەرەڕۆیانە  دەسەاڵتدارەتیی  ساڵ  هەشت 
و  گەندەڵی  بە  بڕەوپێدان  و  جۆراوجۆر  هەاڵواردنی  سەپاندنی 
ئاستی  لە  گێچەڵخوازییەکانی  و  کۆمەڵگەدا  لە  گشتی  بێمتمانەیی 
سیاسی،  بوارەکانی  هەموو  لە  ئێرانی  واڵتی  نێونەتەوەیی، 
بنبەستەوە. و  نالەبار  بارێکی  ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە خستۆتە 
لە  تێپەڕین  قەیراناوییە  دۆخە  لەم  دەربازبوون  ڕێگەی  تەنیا 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییە، کە لە ڕێگای لێکتێگەیشتن و یەکیەتیی 
سنووربەندییە  لە  دوور  بە  و  سێکوالرەکان  و  دیموکرات  هێزە 
ڕاستیینە  لەبه رچاوگرتنی  بە  و  تاکەکەسییەکان  و  ڕێکخراوەیی 
دی. دێتە  ئێرانەوە  کۆمەڵگەی  هەنووکەییەکانی  و  مێژوویی 
گەلە  و  نەتەوە  لە  کە  فرەنەتەوەیە  واڵتێکی  ئێران 
تورکمەن،  بلووچ،  عەرەب،  کورد،  تورک،  وەک  جۆراوجۆرەکانی 
ئەوان  نێوان  مێژوویی  پێوەندیی  کە  پێکهاتوە،   ... و  فارس  و  لوڕ 
کردوون. دیاری  بۆ  هاوبەشی  چارەنووسێکی  ئێستایان  دۆخی  و 
بە پێی ئەزموونە مێژووییەکانی ئێران و جیهان، سەقامگیربوونی 
یەکسانیی  و  دیمۆکراتیکییەکان  ئازادییە  واتای  بە  دیمۆکراسی  
کۆمەاڵیەتی،  مەدەنی،  کۆیی(،  و  )تاکەکەسی  حوقووقی 
ئیدیۆلۆژیکیەکان  باوەڕە  کۆی  جیایی  و  ئابووری  و  سیاسی 
دووبارەبوونەوە  لە  رێگەگرتن  پێناوی  )لە  سیاسی  ڕێژیمی  لە 
ئەوالیە. بێئەمالو  و  پێویست  کارێکی  سەرەڕۆیی(  سووڕی 
ئێمە واژۆکەرانی  ئەم بانگهێشتنامەیە وێڕای بڕواهەبوون بە بنەما و 
هەنگاوە هاوبەشکانی خوارەوە، خوازیاری پێکهاتنی هاوپێوەندییەکی 
گەورە لە ئوپۆزیسیۆنی دیمۆکرات و سیکوالر لە  بەرەیەکی بەریندا 
لە دژی هەرچەشنە سەرەڕۆییەک، یەک لەوان سەرەڕۆیی مەزهەبیی 
بااڵدەست بەسەر کۆمەڵگەی ئێرانین. لەم سۆنگەیەوە لە چوارچێوەی 
ئێرانێکی یەکگرتوو و فرەگەرا لە حیزب و ڕێکخراوەگەلی بڕوادار 
مافەکانی  و  سێکوالریسم(  و  یەکسانی  و  )ئازادی  دیمۆکراسی  بە 
هەنگاوی  و  ڕوانگە  نواندنی  بە  کە  دەکەین،  بانگهێشت  مرۆڤ  
شوێندانەری خۆیان لە دەوری ئەم بنەما و پرنسیپانەدا، لە شکڵگرتنی 
بنێن: هاوهەنگاو  بەرپرسانە  یەکگرتنەدا،  و  هاوپێوەندی  ئەم 
لە بزووتنەوەگەلی داخوازگەراکان  ١ـ پشتگیریکردنی هەمەالیەنە 
پێکهاتوو  واڵت،  خەڵکی  سیاسییەکانی  و  مەدەنی  ناڕەزایەتییە  و 
دابینکردنی  ئامانجیان  کە  یەکسانیخوازانەکان  بزووتنەوە  لە 
ئێران،   لە  ژنانە  و  جۆراوجۆرەکان  ئەتنیکە  و  نەتەوە  مافی 
مۆمۆستایان،  وەرزێڕان،  کرێکاران،  ناڕەزاییەکانی  بزووتنەوە 
پارێزەرانی  بێکاری(،  بە  دژ  الوان)بزووتنەوەی  خوێندکاران، 
لە  داکۆکی  بزووتنەوەی  مندااڵن،  مافەکانی  پارێزەرانی  ژینگە، 
سێدارە،  سزای  سڕینەوەی  بزووتنەوەی  سیاسییەکان،  بەندییە 
مەدەنییەکان،  و  سیاسی  رێکخراوە  ئازادیی  داکۆکیکارانی 
واڵت. سەرانسەری  لە  پیشەییەکان  یەکیەتییە  و  سەندیکاکان 
٢ـ تێپەڕین لە رێژیمی کۆماری ئیسالمی بە پشتبەستن بە شێوازە 
دیمۆکراتیک، ئارام و )به  له به رچاوگرتنی مافی بەرەنگاریی رەوا( بە 
ئامانجی دامەزراندنی سیستمێکی دەسەاڵتداریی دیمۆکراتیک و فیدرال 
کە لەودا دەسەاڵتی سیاسی و سەرچاوە ئابوورییەکان بە شێوەیەکی 
یەکسان لە نێوان نەتەوە جۆراوجۆرەکانی ئێران دا دابەش بکرێ.
و  بڕوا  مەدەنی،  سیاسی،  ئازادیی  دابێنکردنی  بە  بڕوامەندی  3ـ 
ئایینەکان لەسەر بنەمای جاڕنامه ی  نێونەتەوەیی مافەکانی مرۆڤ.
4ـ جیایی دامەزراوەی ئایین لە دەوڵەت و کۆی ئۆرگانە دەوڵەتییەکان.
و  ژن  مافەکانی  یەکسانیی  دابینکردنی  بە  بڕوامەندی  ٥ـ 
بیاڤە  تەواوی  لە  ژنان  توانایی  بەرەوژووربردنی  و  پیاو 
سیاسییەکاندا. و  ئابووری  مەدەنی،  فەرهەنگی،  کۆمەاڵیەتی، 
٦ـ بەکارهێنانی زمانی فارسی وەک زمانی سەرانسەری و پێوەندی لە 
نێوان بیاڤە زمانییە جۆراوجۆرەکانی واڵت، لە هەمان کات دا کە زمانی 
نەتەوەکان لە ئاستی واڵت و ناوچەکانی ئەوان بە فەرمی دەناسرێ.
٧ـ پاراستنی یەکپارچەی خاکی واڵتی ئێران بە پێی پێبەندی بە بنەماکانی 
ئێران. ئیتنیکییەکانی  گرووپە  و  نەتەوە  ئاشتییانەی  پێکەوەژیانی 
دەوڵەتی  پێکهاتەی  لە  سەرەوە  داخوازەکانی  و  خاڵ  کۆی  ٨ـ 
بەشدارەکانەوە،  سیاسییە  هێزە  لەالیەن  فیدراڵدا،  دیمۆکراتیکی 
مرۆڤ،  مافەکانی  گەردوونیی  جاڕنامه ی  بە  پشتبەستن  بە 
و  یەکگرتوەکان  نەتەوە  بنەماکانی  و  نێونەتەوەییەکان  پەیماننامە 
کۆتاییەکان  حقوقوقییە  دەقە  و  پێوەندیدارەکان  کۆنوانسیۆنگەلی 
دەکرێن. قانوونی  و  پەسند  بناخەدانەردا  دامەزرێنەرانی  کۆڕی  لە 
بە  بڕوامەند  واژۆکەرەکانی  ڕێکخراوە  و  حیزب  ناوی 
ئەلفابێ: ریزبەندیی  پێی  بە  سەرەوە  پرنسیپەکانی  بنەماو 

بەرەی دیمۆکراتیکی ئێران
بەرەی یەکگرتووی بەلوچستان

بزووتنەوەی ستەملێکراوانی دادخواز
ڕێکخراوی فەرهەنگی و سیاسیی گەلی تورکمەن

حیزبی یەکیەتیی بەختیاری و لوڕستان
حیزبی دیمۆکراتیکی تزامین ئەهواز

حیزبی دیمۆکراتی کوردستان
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زه حمه تکێشانی کوردستانی ئێران

حیزبی خەڵکی بلوچستان
ڕێکخراوی فەرهەنگی و سیاسیی ئازەربایجان

ئێنتێرناسیونال  وایه   پێتان  ئێوه   واڵتان، 
جێده گرێ  هاوکێشانه دا  ئه و  له کوێی  سۆسیالیست 
کردوه ؟ پێناسه   بۆخۆی  پێگه یه کی  و  جێگه   چ  و 
له   به رفره وانه   یه کگرتنێکی  ئینته رناشناڵ  سۆسیالیست 
حیزب و ڕێکخراوه  سۆسیال دیموکڕاته کانی سه رانسه ری 
جیهان که  به  هه رسێک ستاتوته که ی واته  ئه ندامی ئه سڵی، 
له   ڕێکخراوی  و  حیزب   ١٥٠ موشاویره وه   و  چاوه دێر 
کردووه  ته وه .  کۆ  یه ک  ده وری  له   جیهاندا  سه رانسه ری 
له  حکومه تی  به ره یه   ئه و  ئه ندامی  ئێستا 49 حیزبی  هه ر 
واڵته که ی خۆیان دان به  شێوه ی ئیئتیالفی یا حکومه تیان 
به  گوێره ی  ئه و حیزبانه  هه رکام  بیگومان  به ده سته وه یه . 
قازانجه کانی واڵتی خۆیان و حیزبی خۆیان، به رژه وه ندیی 
تایبه ت به  خۆیان هه یه . به اڵم ئه و قه تعنامه  و بریارانه ی که  
له  کۆنگره کان و کۆبونه وه کانی شوڕا دا به  تێکڕای ده نگ، یا 
به  زۆرینه ی ده نگ په سند ده کرێن، هه موویان ده بێ ڕه چاوی 
که ن و   پێبه ندی بن. به  گشتی سۆسیال ئینته رناشناڵ له  
ڕادده ی دنیادا ده کرێ بڵێین له  به ره ی چه پدا ڕاده وه ستێ، 
که  باوه ڕی به  دێموکڕاسی، یه کسانی )چ بۆ تاکه کان، چ بۆ 
نه ته وه کان و چ بۆ ده وڵه ته کان(، ئازادی، مافی دیاریکردنی 
چاره نووس و پێکه وه ژیانی به  ئاشتی هه یه . له باری جێگه  
تاکوو  ناکرێ  ئینکار  به اڵم  گه وره یه ،  زۆر  پێگه شه وه   و 
هه موو  کۆبونه وه یه شدا  له و  پاسیڤه .  ڕاده به ده ر  له   ئێستا 
قسه که ران و په نێلگیڕان به  تێکڕایی ئه وه یان هێنایه  گۆڕێ.   

بێ  و  بنده سته   نه ته وه   پرسی  مرۆڤ،  مافی  پرسی 
له و  هه یه   بایه خێکیان  و  گرینگی  و  به ها  چ  مافه کان 
کۆبوونه وه که   ده بینین  به تایبه ت  کۆمه اڵنه دا،  و  کۆڕ 
له  شوێنێک گیراوه  که  ماوه یه ک له وه  پێش راپرسیی 
له الیه ن  که  چۆن  دیمان  به اڵم  کرا،  تێدا  سه ربه خۆیی 
کران؟ سه رکوت  دێموکراتیکه وه   به ڕواڵه ت  واڵتێکی 

ئینته رناشناڵ  سۆسیالیست  فکرییه کانی  بنه ما  پێی  به  
بێ، بێگومان ده بێ الیه نگری مافی مرۆڤ و مافی نه ته وه  
بنده سته کان بێ. له و کۆبونه وه یه شدا که  له  ڕاستیدا میوانی 
خه ڵکی کاتالۆنیا بوو، زۆر گرنگی درابوو به  کاتالۆنیه کان 
وتاری  دوای  که   جۆرێک  به   چاره نووسیان؛  پرسی  و 
نۆره ی  یه که م  ئینته رناشناڵ  سۆسیالیست  سکرتێری 
حیزبی  سکرتێری  ئیسێتا،  میگوێل  به   درابوو  قسه کردن 
کاتێکدا که  سکرتێری  له   کاتالۆنیا.   دیموکڕاتی  سۆسیال 
حیزبی سۆسیالیستی سه راسه ریی ئیسپانیاش له  وێ بوو 
که  بۆخۆشی جێگری سه رۆکی سۆسیالیست ئینته رناشناڵ 
بوو. هه روه ها ئیواره خوانی ڕۆژی یه که م میوانی حیزبی 
سۆسیالیستی کاتالۆنیا بووین له  باره گای ئه سڵیی ئه و حیزبه . 
پیداگری  تێیدا  په سند کرا که   بڕیارنامه یه ک  له وه ش  جگه  
کراوه  له  سه ر دانی ده سه اڵتی زۆرتر به  هه رێمی کاتالۆنیا. 

کورددا  پرسی  له گه ڵ  پێوه ندی  له   ئه دی 
ڕاسپارده کانی  و  بڕیارنامه  له کوێی   چی؟ 
ده بینێته وه ؟ خۆی  کورد  کۆبوونه وانه دا    ئه و 
 ١١ یه ک  له سه ر  الیه ل  هه موو  ئاگاداریی  بۆ 
واڵت  و  گه ل  ئه و  سه ر  له   په سندنامه   یا  قه تعنامه ، 
له : بوون  بریتی  که   کران  په سند  مه سه النه    و 
پرسی چاره نووسی سیاسیی خه ڵکی کاتالۆنیا؛ له سه ر 
چه ند  له سه ر  یه کسانی؛  بۆ  هه وڵدان  کومیته ی  پێکهێنانی 
هایتی؛  و  نیکاراگوا  هیندوراس،  گینه ،  واڵتانی  پرسێکی 
بابه ت  له   باکوور،  کۆره ی  کێشه ی  له گه ڵ  پێوه ندی  له  
له باره ی  کوردستان؛  به شه کانی  هه موو  له   کورد  پرسی 
خه ڵکی  پرسی  له سه ر  نیکاراگوا؛  له   هه ڵبژاردنه کان 
ڕۆهینگیا؛ له سه ر بابه تی کۆچبه ری و کۆیالیه  تی؛ هه روه ها 
یه مه ن.  و  ڤێنێزۆال  واڵتی  دوو  بارودۆخی  سه ر  له  
سۆسیالیست  چاالککردنی  له سه ر  بڕیار  له   جگه   ئه وه  
ئینته رناشناڵ و کۆمیته  ئێتنیکی، سیاسی و فه رهه نگییه کانی.

وا هه ست ده کرێ سۆسیالیست ئینته رناشناڵ پێشتر 
کوردییه کان  حیزبه   و  کورد  پرسی  به   بایه خ  زیاتری 
له و  هه بوو  کوردان  کاری  گرووپی  چونکی  ده دا، 
ئه ندام  کوردییه کانی  هێزه   چییه   هۆی  رێکخراوه یه دا. 
و  ده ور  باشتر  نه ک  نه یانتوانیوه   ڕێکخراوه یه دا  له و 
بووبێ؟ الوازتر  پێگه یان  ڕه نگبێ  بگره  هه بێ،  ڕۆڵیان 
ده ڕوانم .  بابه ته   ئه و  بۆ  پێچه وانه   به   ئه من  ڕاستیدا  له  
ئه من پێموایه  که  ئه وه  هێزه  کوردییه کانن که  زۆر که متر 

گرینگی ده ده ن به  سۆسیالیست ئینته رناشناڵ له  چاو جاران. 
کورد به  گشتی عاده تی وایه ، تا به  شتێک ده گا زۆری خۆ 
پێی  که   به اڵم  ده دا،  بۆ  هه وڵ  زۆری  و  ده کا  ماندوو  بۆ 
لێره شدا  ده خا.  پشتگوێی  و  ده که وێ  به رچاوی  له   گه یشت 
خۆیان  کوردییه کان  حیزبه   زۆربه ی  پێشتر  ڕاسته .  ئه وه  
مام جه الل،  وه ک  کاریزمای  و  نفوز  به   که سی  ده کوتا.  بۆ 
جێگری سه رۆکی بوو، زۆربه ی حیزبه کان، ته نانه ت ئه وانه ی 
له   به شدارییان  نه بوون  موشاویریش  یا  چاوه دێر  ئه ندام، 
کۆبونه وه  و کۆنگره کانیدا ده کرد، که چی ئه مجاره  له  هه موو 
ده نا  کردبوو.  به شدارییان  حیزب  سێ  ته نیا  کوردستان 
که   کوردانیش  کاری  گروپی  زۆره .  کورد  بۆ  کار  مه جالی 
چاالک نییه  هه ر خه تای کورد خۆیه تی. ئێستاش ئه و مه جاله  
بۆ  به دواداچوونی  بۆخۆیان  کورده کان  به اڵم  هه یه .  هه ر 
ناکه ن و ته نیا له  کۆبونه وه  و کۆنفڕانسه کاندا سۆسیالیست 
ڕۆژیشدا  دوو  یه ک،  له   ده که وێته وه .  بیر  ئینته رناشناڵیان 
زۆرکه م شت جێبه جێ ده بێ. ئه گه ر پێشه کی پڕۆژه ت هه بێ، 
بێگومان له وێش زه مینه ی په سندبوونی هه یه . ئێمه  ئه وجاره  
ته نیا به  سێ حیزب، ئه ویش به  ڕاستی ته نیا به  ئیبتیکاری 
قه تعنامه   باشترین  توانیمان  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
له  سه ر هه ر چوارپارچه ی کوردستان به  په سند بگه یه نین.

ڕه نگبێ ئه و پرسیاره ش هه بێ که  کورد چۆن ده توانێ له  
ڕێگه ی ئه و ڕێکخراوه یه  له  ئاستی نێونه ته وه ییدا پرسی خۆی 
به ڕۆژه ڤ بکا و دۆست و الیه نگری زیاتر بۆ خۆی په یدا بکا؟
کورد پیویسته  گرووپێکی کاریی به  هێز له و ڕێکخراوه یه دا 
و  بکا  مه سه له که   له سه ر  کار  به رده وامی  به   که   بێنێ،  پێک 
په سندی  به   و  بێنێ  پڕۆژه   کۆبونه وه کاندا  و  کۆنگره   له  
رادده ی  له   دواتر  و  بگه یه نێ  ئینته رناشناڵی  سۆسیالیست 
بکاته وه .  کۆ  بۆ  الیه نگری  و  بکا  بۆ  کاری  دا  نته وه یی  نێو 
زۆریش گرنگه  که  کورد وه ک یه ک نوێنه رایه تی ده رکه وێ و 

به  پێی نه خشه یه ک که  داگیرکه ران دایان ناوه  هه ڵسوکه وت 
بڵێ  به ڵکوو  عێڕاق،  و  تورکیه   سووریه ،  ئێران،  نه ڵێ  نه کا. 
کوردستانیبوونی  پابه ندی  یه ک  وه ک  هه مو  و  کوردستان 
و  خۆی  ناوچه که ی  بیری  له   حیزبه ی  هه ر  و  بن  خۆیان 
له م  بێگومان  که   کاته یه   ئه و  نه بێ.  خۆیدا  حیزبه که ی 
نێونه ته وه ییش  دیکه ی  ڕێکخراوی  زۆر  و  ڕێکخراوه یه  
ده توانرێ که ڵک وه ربگیرێ. ئیسڕائیلییه کان بوونه  ده وڵه تێکی 
به هێزیش، که چی ئێستاش له  هه مو بونده  نێو نه ته وه ییه کاندا 
به  ناوی جۆراوجۆر بوونیان هه یه . کورد تا ئێستاش هیچی 
و  که ڵک  به بێ  مه جالێک  و  تریبونێک  هه موو  که چی  نییه ، 
بێ سوود ده زانێ. چاو له  سۆشیال مێدیا بکه ، کورد ته نیا 
ده توانێ ڕه ت بکاته وه  و به  بێ بایه خ وه سفی هه موو شتێک 
بکا و هه موو چاالکییه ک ڕه ت ده کاته وه . که س ناڵێ با فاڵن 
و  پالن  فاڵن  به   به ڵکوو  نا،  شێوه یه   به م  و  بکه ین  چاالکی 
به رنامه  بیکه ین. هه موو ده ڵێن جا ئه وه  چ فایده یه کی هه یه . 

زۆر سپاس کاک مسته فا بۆ کات ته رخانکردنت بۆ 
ئه و وتووێژه 

سپاس بۆ ئێوه ش
***

* ڕێکخراوی ئێنتێرناسیوناڵ سوسیالیست له  چه ند دێڕێکدا
لە  یەکێک  بە  سۆسیالیست”،  “ئینتێرناسیۆناڵ  ڕێکخراوی 
دەیان  و  داده نرێ  جیهان  سیاسییەکانی  رێکخراوە  گه وره ترین 
حیزبی سۆسیالیست و سۆسیال دێموکرات و حیزبی کرێکاریی 
جیهان، تێیدا بەشدارن. ئه و ڕێکخراوه یه  له  ئێستادا 160 ئه ندامی 
له  100 واڵت و له  سێ ستاتووی ئه ندام، چاوه دێر و ڕاوێژکاردا 
هه یه  و حیزبی دێموکراتی کوردستان ته نیا هێزی سیاسیی ئێران 
و ڕۆژهه اڵتی کوردستانه  که  تێیدا وه ک ئه ندامی ئه سڵی به شداره . 
قاسملوو،  عه بدوڕه حمان  دوکتور  شه هید  جار  یه که م  بۆ 
له    1986 ساڵی  له   دێموکرات  حیزبی  پێشووی  سکرتێری 
کۆبوونه وه ی  له و  میوان  وه ک  پێڕۆ  واڵتی  له   لیما  کۆنگره ی 
دواتر  و  کرد  به شداریی  سۆسیالیستدا  ئینتێرناسیۆناڵ  17ی 
وه ک  ڕێکخراوه یه دا  ئه و  بیسته می  کۆنگره ی  له   حیزب 
له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  وه رگیرا.  چاوه دێر  ئه ندامی 
واڵتی  له   که   سۆسیالیستدا  ئینتێرناسیۆناڵ  24ی  کۆنگره ی 
کۆلۆمبیا گیرا، به  ئه ندامی ئه سڵیی ئه و ڕێکخراویه  وه رگیرا.

ڕێککەوتننامەی شوڕای
 دیمۆکراسیخوازانی ئێران

3ی  هه ینی،  ڕۆژی  ئه ندامه ،  تێیدا  ئه سڵی  ئه ندامی  وه ک  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  که   سۆسیالیست  ئەنترناسیونال  ڕێکخراوی 
حیزبی  هەیئەتی  کۆبوونه وه یه دا  له و  هێنا.  پێک  خۆی  به رینی  کۆبوونه وه ی  بارسەلۆنە  شاری  له   و  ئیسپانیا  کاتالۆنیائی  له   سه رماوه ز 
دێموکراتی  حیزبی  واڵتی  دەرەوەی  بەرپرسی  و  سیاسی  دەفتەری  ئەندامی  شەلماشی،  مستەفا  بەسەرپەرستی  کوردستان  دێموکراتی 
کرد.  پێشکێش  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  وتاری  ڕێکخراوه یه دا  ئه و  گشتیی  کۆبوونه وه ی  له   حیزب  نوێنه ری  و  بوون  بەشدار  کوردستان 
کوردستان؛  دێموکڕاتی  حیزبی  له   جیا  و  بوو  ئینته رناشناڵ  سۆسیالیست  ٢٥ی  کۆنگره ی  دوای  کۆبونه وه ی  دووه مین  کۆبونه وه یه   ئه و 
.PYD دێموکرات  یه کیه تیی  پارتی  و  کوردستان  نیشتمانی  یه کیه تی  له   بوون  بریتی  که   به شداربوون  تێیدا  دیکه   کوردیی  الیه نی  دوو 
کۆبوونه وه کانی  باسه کانی  و  مژار  توێی  له   کورد  پرسی  له   باس  چۆنیه تیی  و  کۆبوونه وانه   ئه و  باسه کانی  چۆنیی  و  چه ندی  له سه ر 
هێناوه : پێک  کۆبوونه وانه دا  له و  حیزب  شاندی  به رپرسی  شه ڵماشی،  مسته فا  کاک  له گه ڵ  وتووێژێکی  »کوردستان«  بارسه لۆنا، 

ئا: عەلی بداغی

خالید حەسەنپوور لە کاتی خوێندنەوەی ڕێککەوتننامەی شوڕای دێموکراسیخوازانی ئێران 
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خۆم  خۆشحاڵیی  قسه کانمدا  ســەرەتــای  لە 
دۆستانەمم،  ئەم  لەگەڵ  ئــەوەی  بۆ  ــڕم  دەردەب
کۆبوونەوەکانیتریش،  لە  پێشتر  کە  کەسانێک 
ــارەی داهـــاتـــووی ئــێــران  ــه بـ ــار لـ چــەنــدیــن جـ
ــەی جـــۆراوجـــۆریـــی نــەتــەوەکــانــی  ــگـ لــە ڕوانـ
ــەی ئــێــران،  ــگ ــەڵ ــۆم ئـــێـــران و ئـــــەوەی کـــە ک
کردووە.  قسەمان  فرەنەتەوەیە  کۆمەڵگەیەکی 
ــەگــەر بــگــەڕێــیــنــەوە بــۆ ئــەو  گــرفــتــی ئێمە ئ
ئەمریکا  یــان  ئــورووپــا  لە  کە  کۆبوونەوانەی 
پێبکەم،  ئاماژەیەکی  بمەوێ  و  بــووە  هەمان 
ــە پــەیــوەنــدیــی بە  ــەشــەی ک بــەتــایــبــەت ئـــەو ب
لە  ئێمە  مەیدانی  بەشێویەکی  کە  هەیە  ئێمەوە 
ئیسالمیی  کۆماری  لەگەڵ  ڕۆژانــە  کوردستان 
ــە چەند  ــە ل ــەوە ک ــن ــی ــران ڕووبــــــەڕوو دەب ــێ ئ
خۆمانمان  دیــاریــکــراوی  تەجروبەی  بـــوارەوە 
تەجروبانەیشە  بــەو  بەپشتبەستن  و  هــەیــە 
دەکــەیــن.  پێشنیار  خــۆمــان  ڕێــکــارەکــانــی  کــە 

بەشێوەیەکی  ئێمە  عەمەلییەکانی  ڕێــکــارە 
بــەنــدانــەی کە  ئــەم  لــە چــوارچــێــوەی  بنەڕەتی 
دەبەین،  بەڕێوەی  خەریکین  کۆنفڕانسەدا  لەم 
کە  ئەوەیە  سەرەکی  گرفتی  هاتووە.  زۆربــەی 
ئێمە زیاتر لە ڕواڵه تی پرسه کان)صورت مسالە(
کوردستانیش.  لە  ئێمە  تەنانەت  دەوستین،  دا 
کوردستان،  لە  خۆیشمان  ئێمە  دەڵێم  کاتێک 
عەمەلین.  شتی  خەریکی  ڕۆژانــە  ئێمە  چونکە 
دەکەین  باسه که   رواڵه تی  سه یری  ئێمە  کاتێک 
ئێمەی  بەشەدا  لــەم  کە  شیکردنەوەیە؛  زیاتر 
ئێران  حیزبەکانی  کــوردســتــان،  حیزبەکانی 
هەوڵ دەدەین لە ڕوانگەی خۆمانەوە کۆماری 
ئیسالمیی ئێران شی بکەینەوە. کەمتر وایە لەم 
بەشە تێپەڕین و بگەینە چارەسەر. چونکە کاتێک 
دەگەینە سیناریۆی چارەسەرگەلی جۆراوجۆر، 
نێو  بێننە  بەکردەوە  ناچارین  کە  لەوێیە  ئیتر 
ئۆپۆزسیۆنبوون  لــە  خــۆمــان  و  گۆڕەپانەکە 
ئاڵتەرناتیڤ. بکەینە  بــەربــاڵو،  بەشێوەیەکی 
ئۆپۆزسیۆنبوون هونەر نییە، ئێمە هەموومان 
و  ئێرانین  ئیسالمیی  کــۆمــاری  ئۆپۆزسیۆنی 
کۆماری  هەڵنەبژاردووە.  ئەمەمان  خۆیشمان 
ئیسالمیی ئەمەی بەسەر ئێمە داسەپاندووە کە 
بوو  ئەوە  ئێمە  ئــارەزووی  ئۆپۆزسیۆن.  ببینە 
پاش شۆڕشی گەالنی ئێران بەپێی ڕاستییەکانی 
هەموومان  فرەنەتەوەییە  کە  ئێران  کۆمەڵگەی 
بەشێک بوایەتین لە ئیدارەکردنی واڵت، بەاڵم ئەم 
هەلە بۆ ئێمە نەخوڵقا. بۆیە ئۆپۆزسیۆنبوونمان 
ئێستە  داسەپاوە.  بەسەر  ئیجبارەوە  لــەڕووی 
ئەرکی ئێمە ئەوەیە هەر لەم ئۆپۆزسیۆنبوونەدا 
بەشێوەیەکی گشتی نەمێنینەوە. ئەگەر لە خەڵکی 
بێگومان  نا،  ئیسالمی  کۆماری  بپرسن  ئێران 
دەڵێن ئەی کامانە ئەڵتەرناتیڤن؟ ئێمە هەتا ئێستە 
ناونیشانێکی  یان  ئەڵتەرناتیڤێک  نەمانتوانیوە 
خەڵک  بــۆ  ئیسالمی  کــۆمــاری  دژی  دروســـت 
دروست بکەین. ئایا ئێمە ئەم ئامادەییمان تێدایە 
لە ئۆپۆزسیۆنبوون بێینە دەرەوە و ئاڵتەرناتیڤ 
دروست بکەین؟ ئیتر لەو قۆناغە دایه  کە کاری 
ئێمە دەست پێدەکا. من هیوادارم ئەم پێکهاتنەی 
دیموکراسیخوازان  شــووڕای  بەناوی  لێرە  کە 
ئەنجامی دەدەین لە بواری عەمەلیشەوە بڕۆینە 
هەلومەرجی  لە  ئێمە  ئەگەر  گۆڕەپانەوە.  ئەو 
ئیسالمیی  کــۆمــاری  کە  ناوچەکە  قــەیــرانــاوی 
ئیسالمی  دەبێ کۆماری  بڵێین  و  لەوێیە  ئێران 
بڕوا ئەی کامانەن کە لە تاران دەبێ دەسەاڵت 
نەتوانین  لەم بوارەوە  بەدەستەوە بگرن؟ هەتا 
هەتا  نابێ.  متمانەیە دروست  ئەم  سەربکەوین 
ئێرانەوە  خەڵکی  بــە  پــەیــوەنــدی  جێیه ی  ــەو  ئ
کێن،  ئێمە  بەردەنگەکانی  بزانین  دەبــێ  هەیە 
ئێمە ئەمانەوێ ئەم پەیامەی خۆمان لە نێوخۆ 
ئێران  خەڵکی  میلیۆن   ٨٠ ئایا  بدەین،  کێ  بە 
ئێمە سیاسەت دەکەن؟ هەموو خەڵکی  وەکوو 
سیاسەتمەدارن؟  هەموویان  سیاسین؟  ئێران 
ڕێگەی  ئــێــران  خەڵکی  ــەی  ــ ڕۆژان گرفتەکانی 

خالید عەزیزی:

 ئۆپۆزیسیۆن مانه وه  هونه ر نییه ، ده بێ ببینه  ئاڵته رناتیڤ
ئەوەیان پێ ده دا کە وەکو ئێمە بەشێوەیەکی 
تەواو وەخت سەرقاڵی کاری سیاسی بن؟ نا.
ــن؟ ئـــەگـــەر  ــێـ ــە کـ ــم ــێ ــی ئ ــانـ ــەکـ ــگـ ــەردەنـ بـ
ســـەرنـــج بـــدەیـــنـــە نـــێـــوەڕۆکـــی شـــــووڕای 
دیموکراسیخوازانی ئێران و چۆنیەتی گەیشتن 
کە  دەگەین  وەاڵمــە  بــەم  دیموکراسییە،  بــەو 
جۆراوجۆرەکانی  نەتەوە  ئێمە  بەردەنگەکانی 
ئێمە  ئایا  فرەنەتەوەیە.  واڵتێکی  کە  ئێرانن 
لەوێ دەتوانین بەپێی ئەم ڕاستییە، نەتەوەی 
حاکم لــە ئــێــران کــە بــه  زمــانــی فــارســی قسە 
پڕۆژەیه .  لەم  بەشێک  ببنە  ئەوانیش  دەکــەن، 
لە نێو هەندێ کەس لە نەتەوەی فارس ئەم 
فرەنەتەوەیی  باسی  ئەوانەی  کە  هەیە  ڕایــە 
فدراتیوبوونی  باسی  و  دەکـــەن  ئــێــرانــدا  لــە 
دژەفارسە.  حەرەکەتێکی  ئەوە  دەکەن،  ئێران 
بــەالنــیــکــەم  نــیــیــە.  نـــەبـــووە و  بــێــگــومــان وا 
تەجروبەی کوردستانی ئێران لەو سەردەمەی 

ــووە و  کــە ئێمە دەســەاڵتــمــان بــەدەســتــەوە ب
شووڕای کوردستان لەگەڵ حکوومەتی ناوەند 
دانوستانی دەکرد؛ پەیوەندیی نێوان حیزبەکانی 
بووە.  باشیدا  لەوپەڕی  ئێران  و  کوردستان 
کە  نەبووین  ــەوەوە  ئ ــەدوای  ب ئێمە  هیچکات 
ئێران  نەتەوەکانی  ئێمە  یەکگرتوویی  بڵێین 
خاڵەکانی  لــە  یەکێک  ــەوە  ئ فــارســە.  بـــەدژی 
تەعامولی ئێمە لەگەڵ ڕاستییەکانی کۆمەڵگەی 
فارسەکانی  بدەین  هــەوڵ  دەبــێ  ئێمە  ئێرانە. 
و  پــڕۆژانــەوە  جــۆرە  ئــەم  نێو  بهێنینە  ئێران 
نەتەوەکانی  ئێمە  کە  بڕۆین  بەالیەکدا  نابێ 
ئێران یاخود بەپێی پێناسەی کالسیکی خۆیان 
کە  دەڕۆیــن  بەرەوالیەک  ›کەمەنەتەوەکان‹، 
دەبینەوە.  ئێران  فارسەکانی  ــەڕووی  ــ ڕووب
یەکێک لە ئەرکە سەرەکییەکانی ئێمە کورد، 
لــوڕ، تورکمان، عــەرەب..  ئـــازەری،  بــەلــووچ، 
بەم  کە  ئــەوەیــە  ئــێــران؛  نەتەوەکانی  هەموو 
هەتا  چونکە  بکەین.  وەحدەت  باسی  شێوەیە 
ئێستە تێگەیشتنی سەرەکی بەم جۆرە بووە. 
ئەم  لەسەر  بتوانین  ئێمە  ئەگەر  من  ــەڕای  ب
مەوزوعە کار بکەین و بتوانین جۆراوجۆریی 
نەتەوەکان بهێنینە نێو ئەم پڕۆژانەوە ئەوکات 
ئێران زۆرتر و زۆرتر دەبن.  لە  بەردەنگمان 
ــمـــەوێ بــەشــێــکــیــتــری خــەبــاتــی  ئـــەگـــەر بـ
ئاشتیخوانە کە ئێمە لە چەند ساڵی ڕابردوودا 
لە کوردستانی ئێران تەجروبەیمان هەیە باس 
بکەم، ئاماژە بە دوو بەشی دەکەم که  یه کیان 
عێراقه .  کوردستانی  ڕیفراندۆمی  پـــڕۆژەی 
پێشتر ئەمە بڵێم ئەم پڕۆژەی ئێمە بەناوی 
شـــوڕای  دانـــانـــی  ــۆ  ب پــێــشــنــیــاری  پێکهاتنی 
ئەمە  بڵێم  دەبــێ  ئێران،  دیموکراسیخوازانی 
فارسەکانی  بــۆ  هەلێکە  ــێــران.  ئ بــۆ  هەلێکە 
ئێران، هەلێکە بۆ نەتەوەکانی ئێران، هەڕەشە 
لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی  گرفتی سەرەکی  نییە. 
عێراق،  ئێران،  بەدیاریکراوی  و  نێوەڕاست 
تورکیه  و سووریه  ئەوەیە کە هەرکات بیانەوێ 
هەمیشە  بکەنەوە  شی  کوردستان  مەسەلەی 
هەڕەشەیە  کوردستان  مەسەلەی  وایە  پێیان 
ــەی هـــەڕەشـــەوە  ــگـ ــە ڕوانـ بـــۆیـــان. کــاتــێــک ل
بەرامبەری  زوو  هەر  مەسەلەیە  ئەم  بڕواننە 
دەوەستنەوە و وەکو هەلێک بۆی ناڕوانن. لە 
عێراق  بونیاتنانەوەی  بۆ  عێراق  کوردستانی 
کە لەسەر بنەمای پێکهاتن بوو، ئەوە پێکهاتنە 
نوێ  کۆمەڵگەیەکی  دروستکردنی  بنەمای  کە 
کوردەکان  دایە،  فرەنەتەوە  کۆمەڵگەیەکی  لە 
عێراق  لە  بــوون.  پڕۆژەیەک  وەها  گەرەنتیی 
کوردستان  ڕیفراندۆمی  پــڕۆژەی  ــارەی  دەرب
خۆیشیان  کە  نەبینی  حیزبێکم  من  بەداخەوە 
مــرۆڤ  مافی  و  دیموکراسی  بــە  ــان  ــاوەڕی ب
ــیــە، داکــۆکــی  ــی ــەت ــێــودەوڵ و چــارتــێــرگــەلــی ن
لــە مــافــی ڕیــفــرانــدۆمــی کــوردســتــانــی عێراق 
ئــەم دژبەرییە  ئــەوەیــە  بــکــەن. هــۆکــارەکــەی 
جۆراوجۆر  شوناسگەلی  و  کۆمەڵگە  نێو  لە 

کۆمەڵگەی  ــەکــتــردا،  ی ــەگــەڵ  ل ڕکــه بــەریــی  ــە  ل
ناکرێ  ئاسانییە  بەم  کە  بــردووە  بەرەوالیەک 
قەناعەت دروست بکەی. بۆیە بەهۆی نەبوونی 
قەناعەتەوەیە کە تەوافوق هاوسەنگی دەپارێزێ. 
ئەم  درێــژەی  لە  دەتوانین  ئێمە چۆن  ئێستە 
پڕۆسەی شووڕای دیموکراسیخوازی لە ئێران 
ئەگەر  واقــیــع.  ئــەمــری  بکەینە  تــەوافــوقــە  ئــەم 
پڕۆژەیەکی  له   قسه   ناتوانین  نەبێ  تەوافوقێک 
گــەورەتــر لــه بــاره ی داهــاتــووی ئــێــران بکه ین.
ئاشتیخوازانە،  خەباتی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە 
پشتیوانیی  ئێران  لە کوردستانی  خەڵکی کورد 
کوردستانی  ڕیفراندۆمی  پــڕۆژەی  بۆ  خۆیان 
بــەتــەواوی  شتێکی  ئەمە  کە  ڕاگەیاند  عێراق 
سرووشتی بوو، بەاڵم کۆماری ئیسالمیی ئێران 
کۆماری  لە  بەشیان  و  دا  ســزا  خەڵکەی  ئــەو 
ئێران  خەڵکی  بـــەاڵم  بـــوو؛  زیــنــدان  ئیسالمی 
ڕێکیان  ئیسالمیش  کۆماری  و  هەیە  هەقیان 
دەخا لە پشتیوانی لە مەسەلەی فەلەستین یان 
واڵتێکی  هەر  لە  شیعە  بزاڤێکی  لە  پشتیوانی 
بکەن.  خۆپیشاندان  ئێران  هەموو  لە  که   دی، 
ئێران  نێوخۆی  لە  باسانە  ئــەم  دەتوانین  ئایا 
ئێران  خەڵکی  سبەی  ئــەگــەر  گـــۆڕێ.  بهێنینە 
بــەلــووچ،  عـــەرەب،  بزاڤێکی  لــە  پشتیوانی  لــە 
ــازەری، تــورکــمــان یـــان هـــەر نــەتــەوەیــەکــی  ــ ئـ
خۆیان  خۆشحاڵیی  ئــێــران  دەرەوەی  لــە  دی 
دەکــرێ.  هەڵسوکەت  لەگەڵیان  چۆن  ڕاگەیاند 
خەباتی  دەربــارەی  هەر  دووەم،  مەسەلەی 
ئاشتیخوازانە و ئێران چۆن لەگەڵی هەڵسوکەوت 
سیاسەتەکانی  بە  ئــامــاژەیــەک  دواتــر  و  دەکــا 
لە  ــەم.  ــ دەک ــارەوە  ــ ب لــەم  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
پارێزگای  بوومەلەرزەکه ی  لەگەڵ  پەیوەندی 
کرماشان کە دەزانن چۆن بوو. ئەو ناوچەیە کە 
ئەگەر  په راوێزخراو.  و  چەوساوەیە  بەڕاستی 
خودی خەڵکی کوردستان بە ڕێکخستنی خۆیان 
دژی  ــردوودا  ڕابـ درێــژایــی چەند ساڵی  لە  کە 
ڕێکخستووە  خۆیان  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
و تەجروبەی دروستکردنی ناوەندی مەدەنییان 
هەیە و ئەگەر لە لێقەوماوانی بوومەلەرزەکەی 
ــرد، ئـــەوە  ــ ــەدەک ــ کــرمــاشــان پــشــتــیــوانــیــیــان ن
خودی  لە  بــوومــەلــەرزەکــە  دوای  ئاکامەکانی 
بوومەلەرزەکە خەسارەتی زیاتر دەبوو. لێرەدا 
سەر  کۆسپی  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک دووبــــارە 
بزووتنەوە  ئەم  بڵێم  دەمــەوێ  خەڵکە.  ڕێگەی 
و  ئاشتیخوازانە  خــەبــاتــە  ــەم  ئ و  مــەدەنــیــانــە 
درێژەدانیی  و  مەدەنی  ناوەندی  دروستکردنی 
لە کۆمەڵگەی ئێران، باشترین شێوازی خەباتە 
دژی کۆماری ئیسالمی. خەباتێکە کە کۆماری 
کۆماری  دەترسێ.  لێ  زۆری  ئێران  ئیسالمیی 
توندوتیژی  و  ئــێــعــدام  و  شــەڕ  بــە  ئیسالمی 
دروست بووە و هەمیشە پێشوازیی لەمجۆرە 
ــەوەی بــەشــێــوەی  ــ ــۆ ئ ســیــنــاریــۆگــەلــە دەکـــا ب
سەربازیی لەگەڵ مەسەلەکاندا هەڵسوکەوت بکا.  
دیموکراسیخوازان  شـــووڕای  ــەم  ئ ئێستە 
ئێران  لە  ئاشتیخوازانە  خەباتی  دەتوانێ  چۆن 
لە  بەردەنگەکانی  کە  بخا  ڕێــک  بەشێوەیەک 
ئێران وا هەست بکەن ئەم شووڕایە پڕۆژەیەکە 
کە ئەگەر لە داهاتوودا بە ئێرانیان وت نا بەمە 
نێودەوڵەتییەوە  بواری  لە  بەڵێ؟  بڵێن  دەتوانن 
ئایا دەتوانین ئێمە سەربکەوین کە بڵێین ئێرانی 
دەتــوانــێ  ئــەمــە  ــا چــۆن  ن ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
لە  دەبێ  لێرەدا  ئیتر  ئێمە  ئاڵتەرناتیڤێک؟  ببێتە 
شیکردنەوە و شیمانەی کۆماری ئیسالمی بێینە 
و  مەسەلە  چــارەســەری  نێو  بێینە  و  دەرەوە 
ئیتر ئەوکات ئێمە بەرەو ڕێکار هەنگاو دەنێین. 
دەتوانین  کە  بڵێین  ــەوە  ئ دەتوانین  بـــەوردی 
درێــژەی  لە  ئێران  خەڵکی  کە  عینوانێک  ببینە 
ناوچەکە  واڵتانی  هەروەها  و  خۆیاندا  خەباتی 
کە نیگەرانی ئەوەن ئێران ناوچەکە ئاڵۆز دەکا، 
بە  متمانەی  نــێــودەوڵــەتــی  کۆمەڵگەی  ئــەگــەر 
نییە؛ ئەوە ئیتر شتێک خەریکە دروست  ئێران 
تەجروبەی  عینوانێک.  ببێتە  دەتوانێ  کە  دەبێ 
دروســت  عینوانێک  هەتا  بــوو  وا  ئەفغانستان 
و  ئەفغانستان  حکوومەتی  بەرامبەر  لە  نەبوو 
ئەوکات  حکوومەتی  ئەگەر  کە  نەبۆوە  ڕوون 
بڕۆشتایە کێ جێگەیان دەگرێتەوە، هیچ نه کرا. 
لە پەیوەندی لەگەڵ عێراقیش هەمان تەجروبە 
هەیە. دەربارەی ئێرانیش هەروەها بەمجۆرەیە 
بۆ دروستکردنی  نەدەین  ئێمە هەوڵ  ئەگەر  و 
عینوانێک و ئەڵتەرناتیڤێک لە ڕاستیدا دووبارە 
ئـــەو پــێــنــاســەمــانــە کـــە ئــێــمــە ئــۆپــۆزســیــۆنــی 
هونەر  ــەوە  ئ کە  ئێرانین  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
ئەڵتەرناتیڤ.  ببینە  چۆن  ئەوەیە  گرنگ  و  نییە 

سپاسی هەمووتان دەکەم و هیوای 
سەرکەوتن بۆ شووڕای دیموکراسیخوزانی 

ئێران دەخوازم.

کۆبوونه وه ی یەکێتیی دێموکراتی کوردستان 
و حیزبی دێموکراتی کوردستان

نەتەوەیی  کۆنگرەی  هه یئه تێکی  سه ردانی 
کوردستان له  ده فته ری سیاسیی حیزب

سمیناری سیاسیی خالید عەزیزی لە سویس

دێموکراتی  یەکێتیی  هەیئەتێکی  ــاوەز  ســەرم ٨ی  چــوارشــه مــمــه ،  ڕۆژی 
ــی دەفــتــەری  کــوردســتــان بــە ســەرپــەرســتــیــی عــوســمــان جــەعــفــەری ســەردان
حیزبی  هەیئەتێکی  لەالیەن  و  کرد  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی 
دێموکراتی کوردستان بە سەرپەرستیی مستەفا مەولودی پێشوازییان لێ کرا.
کوردستانی  خەڵكی  دەوری  و  نەخش  له سه ر  ــه ن  الی دوو  دیـــداره دا  لــه و 
هێزه   نێوان  پێوه ندیی  واڵت،  له نێوخۆی  مه ده نییه کان  چاالکییه   و  ڕۆژهــەاڵت 
هاوپێوه ندییانه ،  و  کــار  ئــه و  کاراترکردنی  میکانیزمه کانی  و  سیاسییه کان 
له سه ر  کوردستان  باشووری  رێفراندۆمه که ی  دوای  پێشهاته کانی  کاریگه ریی 
کار و چاالکیی حیزبه  سیاسییه کانی ڕۆژهه اڵت و نەخش و دەوری زیانباری 
هێزە  کاریگەریی  و  حــزوور  کارتێکەریی  و  ناوچەکەدا  لە  ئیسالمی  کۆماری 
کــرد. بــیــروڕایــان  ئــاڵــوگــۆڕی  نێوانیان  ملمالنێی  و  نــاوچــە  لــە  دەرەکــیــیــەکــان 
دێموکراتی  حیزبی  سیاسەتی  بــه رزنــرخــانــی  وێـــڕای  مــیــوان  هەیئەتی   
ــری هــێــزه   ــاتـ ــی زیـ ــزی ــڕی ــه ک ــار بـــۆ ی ــ کـــوردســـتـــان لـــه  پـــێـــوه نـــدی لـــه گـــه ڵ ک
سیاسەتە  بــەو  درێـــژە  دێــمــوکــرات  حیزبی  کــرد  داوایـــان  کوردستانییه کان، 
بــدا کــە دەبــێــتــە هــۆی زەمــیــنــەســازی زۆرتـــر بــۆ هــاوکــاریــی حــیــزبــەکــان و 
کوردستان. ڕۆژهــەاڵتــی  لە  کــورد  بزوتنەوەی  پێشی  بردنە  و  بەهێزبوون 

ڕۆژی دووشه  ١3ی سەرماوەز وەڤدێکی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان بە 
سەرپەرستیی ڕێبوار ڕەشید، هاوسەرۆکی »کەنەکە« سەردانی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و لە الیەن هه یئه تی حیزب به سه رپه رستیی مستەفا 
مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانه وه  پێشوازی لێ کرا.
هه ڵسه نگاندنی بارودۆخی زیاندیتووانی بوومه له رزه که ی کرماشان، پێشهات و 
ڕووداوه کانی دوای ڕاپرسیی باشوور و کارتێکه ریی له سه ر بڕیاره  سیاسییه کان، 
چۆنیەتی پتەوتر کردنی پێوەندیی نێوان حیزب و ڕێکخراوه  سیاسییه کانی کوردستان 
له  هه ر کام له  به شه کانی کوردستان چه ند ته وه ری باسه کانی ئه و دیداره  بوون.
له و دیداره دا هه یئه تی خانه خوێ پێی وابوو هێزەکانی باشووری کوردستان 
بێوچان  قــوربــانــیــدانــی  و  بــە خــەبــات  کــوردســتــان  لــە  بــەشــە  ــەم  ئ و، خەڵکی 
بە  بەداخەوە  کە  خستەڕوو  کوردی  حوکمڕانیی  لە  سه رکه وتوویان  مودێلێکی 
بار بردنی  لە  بە گەلەکۆمەی واڵتانی دەوروبەر هەوڵی  بیانووی ڕێفڕاندۆم و 
دەسکەوتەکان ده درێ، بەاڵم سەرەڕای ئەو خەسارە زۆرە، کورد لە هەرێمی 
تەبایی   و  یەکڕیزی  بە  و  بەدەستەوەیە  بەهێزی  کارتی  ئێستاش  کوردستان 
بپاڕێزێ. دەسکەوتەکانی  و  بکاتەوە  دەستەبەر  بۆ خۆی  باش  پێگەی  دەتوانێ 

کۆمیتەی سویسی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی یەکشەممە، ٥ی سه رماوه ز 
سیمینارێکی سیاسیی لەژێر ناوی »ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بازنەی کێشەکانی 
ئێران و ناوچەدا« بۆ خالید عەزیزی، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب پێک هێنا.
ئه ندامی کۆمیته ی ناوه ندیی حیزب له  باسه که یدا به بایه خه وه  باسی له  یه کڕیزیی 
خه ڵک له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان کرد و گوتی: یەکڕیزیی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان دەتوانێ ئیدامەیەک بێ بۆ دروستکردنی میللەت بەمانای سیاسی، که  
کوردیش له  ئێران به  مانا سیاسییه که ی بوو به  میلله ت، ئەوکات کەلێن بۆ پیالنی 
تاران و الیەنەکان کەمتر دەبێ و باشتر دەتوانین داواکانی خۆمان بچەسپێنین
خالید عه زیزی له  ته وه رێکی دیکه ی باسه که یدا به  به هێزبوونی پرسی کورد له  ئێران 
ڕایگه یاند ئێمە کێشەمان کە گەڵ دەسەاڵتی حاکم دایە و بۆ ئەوەی بتوانین دەسەاڵت 
وادار بکەین کە گوێمان لێ بگرێ، گرینگی به  هەموو ڕەهەندەکانی خەبات ده ده ین.
له  بڕگه ی کۆتایی سمیناره که دا بەشداربووان بە سەرنج و تێبینیەکانیان بەشداریی 
باسەکەیان کرد و چەپکە گوڵی کۆمیتەی یەکیه تیی نیشتیمانیی کوردستان که  له و 
کۆبوونه وه یه دا به شداربوون،  له الیه ن سۆران عەلی پێشکەش بە خالید عەزیزی کرا.
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خرۆشانی ئه م ڕۆژانه ی شه قامی شاره كانی 
ــان هــه ڵــگــری هــه نــدێ  ــوردســت ڕۆژهـــه اڵتـــی ك
ــه ی هــه ر  دال و هــێــمــای تــایــبــه تــن كــه  شــرۆڤ
ناوی  به   چه مكێك  ده مانگه یه نێته   هه موویان 
مه به ستم  ناسیۆنالیزمی«.  »پێكه وه لكاوی 
سه یری  ئه گه ر  كه   ئــه وه یــه   پێكه وه لكاوی  له  
ــورد له   ــ ــی ك ــه ل ــه وه ی نـــه تـــه وه یـــی گ ــنـ ــزووتـ بـ
ڕوانگه یه كی  له   بكه ی  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
له گه ڵ  به رده وام  كه   ده بینین  خه سارناسانه وه  
بــووه. بـــه ره ڕوو  »كه لێن«  نــاوی  به   گرفتێك 

كەلێن  چەمكی  كالسیكدا،  كۆمەڵناسیی  لە 
زیاتر بریتییە لە دابڕان و جیاوازییەكانی نێوان 
مۆدێرن،  كۆمەڵگای  و  سوننەتی  كۆمەڵگای 
چەمكە  ئــەم  سیاسیدا  كۆمەڵناسیی  لە  بــەاڵم 
لە  ئەگەر  دیكە  واتایەكی  بە  دەبێ،  بەرباڵوتر 
كەمتر  كەلێنەكان  سوننەتییەكاندا  كۆمەڵگا 
و چەشنی  نێوەرۆك  و  پێكهاتە  بەهۆی  بوون 
پەیوەندییەكانی ئەم جۆرە كۆمەڵگه یانە، ئەوا لە 
كۆمەڵگه ی مۆدێرندا ئاست و جۆری كەلێنەكان 
ــاتــر خـــۆی دەردەخـــــا. بــۆ وێــنــە ئــەو  زۆر زی
بەدیدەكرێن  كۆمەڵگاكاندا  لە  ئەمڕۆ  كەلێنانەی 
كەلێنە  چینایەتییەكان،  كەلێنە  ــە:  ل بریتین 
مەزهەبییەكان،  و  ئایینی  كەلێنە  حیزبییەكان، 
و...  جیلییەكان  كەلێنە  جێندەرییەكان،  كەلێنە 
ڕەفتاری  لەسەر  دواجــار  كەلێنانە  ئــەم  كــۆی 
كەلێنە  و  دەبن  شوێندانەر  كۆمەڵگه   سیاسیی 
سیاسییەكان بەرفراوانتر دەكەن. به اڵم وێده چێ 
ڕۆژهه اڵتی  خه ڵكی  دواییانه ی  ئه م  حــزووری 
كوردستان له  سه ر شه قامه كان، خه ریكه  كه لێنه  
له   و،  داده پۆشێ  ڕۆژهه اڵت  جۆربه جۆره كانی 
ناسیۆنالیزمییه ی  پێكه وه لكاوییه   ئه و  ڕاستیدا 
ــاوی لــه م  ــكـ ــرد زۆر بــه  ڕاشـ ــوه  كـ ــێ ــاســم ل ب
هه م  پێده كرێ.  هه ستی  ئێستادا  ساته وه خته ی 
په یوه ندی  له   نێوخۆییه كه یدا، هه م  به  ڕه هه نده  
کوردستانیشدا.  دیــکــه ی  پارچه كانی  لــه گــه ڵ 
سه ر  ناسیۆنالیزمی  تایبه تمه ندییه كانی 
شه قام ڕه نگه  بكرێ به م شێوه یه  پۆلێن بكرێ: 
هه مه گیره : واته  له  گه نجه وه  تا به  سااڵچوو، 
هه تا  ڕۆژهــه اڵتــه وه   باكووری  له   پیاو،  و  ژن 
چاالكییه تی.  مه یدانی  ڕۆژهــه اڵتــه   بــاشــووری 
ده ناسێ  سنووردارییه كان  واته   كایه كه ره : 
و یاساوڕێساكانی كایه كه  ده زانێ و دروشمی 
ئه م  تاكتیكی  ڕووخــانــدن  وێــنــه   بــۆ  ــاڵ  ــك ڕادی
ئێستا( تــا  ــه م  ــك ــی )الن نــیــیــه .  نــاســیــۆنــالــیــزمــه  
لێك گرێدراوه : واته  كه لێنی تێدا به دیناكه ی، 
ئایینزای سوننه  و شیعه  كه   ته نانه ت به  هۆی 
ڕۆژهه اڵت دابه ش كرابوو، له م جووڵه ی سه ر 
و  پڕبۆته وه   به ته واوی  كه لێنه   ئه و  شه قامه دا 
ده ســه اڵت. له   زیاتره   گرتنی  مــه ودا  خه ریكی 
شوێن  به خه ستی  واته   وه به رهێنه ره وه یه : 
پارچه كانی دیکه  وه رده گــرێ و سه رله نوێ  له  
)Reproduction( ده زێـــتـــه وه   ــێــوخــۆیــدا  ن لــه  
ــه  بــه  هــۆی كــه ره ســه ی  ــه ره : واتـ ــاژۆك ڕه گ
به رده ستی وه ك سۆشیال میدیا په لوپۆ داوێ.

 ناسیۆنالیزمی سه ر شه قام
ئێران، کوردستان و کارەساتی وشکەساڵی

پاش هەڵبژاردنەکانی بانەمەڕ کە بۆ راکێشانی دەنگی خەڵک زیاتر لە سەر 
بەڵێنە ئابووری و گوزەرانەکان چڕ ببۆوە، روحانی کێشەگەلێک یەخەی گرتوە 
کە بۆ درێژخایەن مەترسین لەسەر سەقامگیریی واڵت، بەتایبەتیش بێکاریی 
زۆر، نەبردنە سەری بەڵێنەکان، نرخی هەرزانی نەوت و وەگەڕنەکەوتنی الیەنە 
باشەکانی پاش رێککەوتنی ناوکی ئێران و ڕۆژاوا و ئەو هەڕەشە سەربازییانە 
ئێرانە لەسەر  دەســەاڵت  نابەرپرسیارەکانی  دەستێوەردانە  سۆنگەی  لە 

سروشتییەکانی  زەرفییەتە  و  توانایی  لەسەر  ئیسالمی  کۆماری  سیاستڤانانی 
ئێران درۆ و دەلەسەیەکی زۆریان کردوە و بە ئانقەست درۆی زل زلیان لەسەر 
بەرنامە  و  گەاڵڵە  داڕێــژەرانــی  و  خەڵک  بە  ئێستا  هەتا  سروشتییەکان  نیعمەتە 
دەوڵەمەندیی  و  بەهرە  لەسەر  بە چەشنێک  وایە  جاری  داوە.  درشتەکان  و  ورد 
جوگرافیایی ئێران دواون، وەک بڵێی ئێران ڕووگەی دنیایە و سەرپاکی بەهەشتە. 
ئەوە لە حاڵێکدایە ئەگەر گەشبینانەش لێێ بڕوانین ئێران لەچاو ئورووپا، ئەمریکا، 
خــواروو  ئەفریقای  و  ئاسیا  ڕۆژهــەاڵتــی  بــاشــووری  و  بــاشــوور  و  ڕۆژهـــەاڵت 
خوارووتر.  زۆر  پلەی  دەکەوێتە  ئیکۆلۆژییەوە  بــواری  لە  قەوقازیش  تەنانەت  و 
ئێران واڵتێکە نێونجی بارینە بارانی کەم، هەڵم و بووغ زۆر، خاکەکەی نەشیاز و 
قەلیایی و بەگشتی کەشوهەوایەکی بیابانی و نیوەبیابانی هەیە. نە چۆم و ڕووباری 
وەک می سی سی پی، ئامازۆن، براهما پوترا، هوانگهۆ، یانگ تسە، سی کیانگ، دانوب 
سێن و .. هەیە، نە خاکی بەپیت و پێزی وەک ئۆکراین و هیند و ئامریکاشی هەیە.
و  ئــەمــریــکــی  پیشلەی  بـــەر  بــخــەیــە  میلیمێتری   ٢3٢_٠4٠ ــن  ــاری ب نێونجی 
ــر هەڵم  ــات ــەر زی ــب ــەران ب ــان  ــ ــە دەی ب ــەویــش  ئ ــێ.  ــ ئـــورووپـــی و چینیش زیـــز دەب
قاقڕیش  و  و وشــک  بـــووە  هەمیشە وشــک  واڵتـــە  ئــەو  ــەوە،  ــان ــزرک ب و  بـــوون 
دەمــێــنــێــتــەوە. وشــکــەســاڵــی ئــێــران ئــاســایــیــە، نــەک شتێکی نــــاوازە، بـــەاڵم قسە 
بووە. کارەساتبار  دەوڵەمەندە،  واڵتە  لەو  ئەفسانەهۆنینەوە  ئاکامی  کە  ئەوەیە 
بڕیاردەران بەدوای گەاڵڵەدارێژان، دەوڵەت بە دوای دەوڵتیان بە الڕێدا بردوە. 
هەر لە سەر ئەو وێنا هەڵە و لەڕاستیدا درۆ زلە، ستیراتیژیگەلێکی زۆر لە مێژووی 
هاوچەرخدا لەبارچوون و تواناییەکی زۆر لەسەر ئەو بۆچوونە درۆیانە بەفیرۆ چوون.
سەر  لە  زیاتر  خەڵک  دەنگی  راکێشانی  بۆ  کە  بانەمەڕ  هەڵبژاردنەکانی  پاش 
گرتوە  یەخەی  کێشەگەلێک  روحانی  ببۆوە،  چڕ  گوزەرانەکان  و  ئابووری  بەڵێنە 
بێکاری  بەتایبەتیش  واڵت،  سەقامگیریی  لەسەر  مەترسین  درێژخایەن  بۆ  کە 
الیەنە  وەگەڕنەکەوتنی  و  نەوت  هەرزانی  نرخی  بەڵێنەکان،  نەبردنە سەری  زۆر، 
هەڕەشە سەربازییانە  ئەو  و  ڕۆژاوا  و  ئێران  ناوکی  رێککەوتنی  پاش  باشەکانی 
ــەاڵت لــەســەر ئێرانە. ــە نــابــەرپــرســیــارەکــانــی دەســ ــوەردان ــێ ــە ســۆنــگــەی دەســت ل
بەهۆی بەڕێوەبەری نادروستی سەرچاوە ئاوییەکان و ئاکامە کاولکەرەکانییەوە، 
ئاوییەوە  ئێران ڕووبەڕووی خراپترین داهاتوویە کە واڵتێک دەتوانێ بەهۆی بێ 
قوربانی  بۆتە  واڵت  ئاوییەکانی  سیاسەتە  ەوە   ١3٥٧ ساڵی  دوای  بێ.  تووشی 
سەراولێژیی  خستۆتە  واڵتــی  بەڕیوەبەرییە  ئەم  گەندەڵ،  و  هەڵە  بەڕێوەبەریی 
بێگەڕانەوە و تێکوپەکاندانی ژینگە. کۆمپانایەکی زۆر لە قۆناخی بەناو سازندگی! 
)هاشمی رەفسەنجانی( دەستیان کرد بە بەنداو و ئاوبەندلێدان لەسەر ڕووبارە گەورە 
و بچووکەکان، کە بووە هۆی ئەوە بەستێنی ئەو ئاوانەی سااڵنێکە هەن بگۆڕدرێن. 
ئەو کارەش بۆ دابینکردنی ئاوی پێویستی زەوی و زاری بەدەسەاڵتەکان بوو کە 
کۆمپانیایانەوە.  ئەو  حیسابی  سەر  خستە  گشتیی  دارایــی  دوالر  میلیارد  میلیارد 
ئەو  پێش  کە  دراوە  لێ  ئێران  لە  بەنداو   ٦٠٠ لە  زیاتر  ٥٧ەوە  لە ساڵی  بەگشتی 
ڕێکەوتە واتە بەر لە شۆڕشی گەالنی ئێران، ئەو واڵتە سێزدە ئاوبەندی هەبوو.
لە هەمان کاتدا دەوڵەت پێویستی بە جوتیارانە تا بەروبومی کشتوکاڵی بەرهەم 
بە  ئێران  دەوڵەتی  بکا.  نــاڕازی  و  زوێر  خۆیانی  لە  نیە  لێ  حەزی  کەواتە  بێنن، 
چاوپۆشی لە هەڵکەندنی بیر و چااڵو بەشێوەیەکی ڕەها و گوێنەدان بە کاریگەرییە 
درێژخایەنەکانی ئەو کارە هەڵەیە، ڕێگەی بۆ پاشاگەردانی و زێدەڕۆیی لە بواری 
ئاوە ژێرزەوییەکان خۆش کرد. سەرەڕای هەبوونی سوبسیدی سووتەمەنی لە ئێران 
زۆربەی جووتیاران بە بەکارهێنانی ماتۆرە دیزێلییەکان دەستیان کرد بە هەڵێنجانی 
بێ سەرەوبەرەی ئاو تەنانەت لەو کاتانەدا کە زەوی پێویستیی بە ئاویش نەبوو.
ژینگە،  لــە  کەڵکوەرگرتن  خــراپ  درێژەکێشانی  و  کــورت  مــاوەیــەکــی  دوای 
و  بیر  لە  ئاو  لــەڕادەبــەبــدەری  هەڵێنجانی  و  ڕووبــارەکــان  لەسەر  لێدان  ئاوبەند 
بەرەو وشکبوون  دەریاچەکان  و  زیاتر چووە خوار  ژێرزەوی  ئاوی  چااڵوەکان، 
مایل  هــەزار  دوو  کە  ئێران  دەریــاچــەی  گەورەترین  دەریــاچــەی ورمــێ،  چــوون. 
لــەســەدی  بــــەڕادەی 9٠  تــا ١394  مـــاوەی ســاڵــەکــانــی ١3٦4  لــە  ــی،  ــت ــەرێ ڕووب
کێشەی  تووشی  ناوچەکە  ئـــەوەدا  بـــەدوای  و  بــوویــەوە  بچووک  ــەرەکــەی  رووب
و  دابــەزیــن  دیکەش  ئاوییەکانی  ســەرچــاوە  ــەش  ڕادەیـ بــەو  بــوویــەوە.  ژینگەیی 
وشکبوونیان ئەزماوت و بوونە هۆی پاشهاتە ژینگەییەکان لە دەورووبەری خۆیان.
بە فەوتانی مووچە کشتوکاڵییەکانی، بێهێزبوونی خاک و کەمیی سەرچاوە ئاوییەکان 
بۆ گەشەپێدانی خواردەمەنییەکان، میلیۆنان جووتیار و ئاژەڵدار، گوندەکانیان جێ 
لە  کە  دەورووبـــەری شارەکان  و  قــەراخ  لە  ناخۆش  هەڵومەرجێکی  لە  و  هێشت 
بەرینبوونەوەدابوون نیشتەجێ بوون. دەگەڵ ئەوەشدا خەسارە ژینگەییەکان لە ئێران 
درێژەیان هەیە و بیابان و بێڕوونەکان لە ناوچە ناوەندییەکانی ئێران لە بەرینبوونەوە دان.
هەموو ئەو هۆکارانە بوونە هۆی ئەوەی کە کەالنتەری، وەزیری پێشووی کشتوکاڵ 
و جێگری سەرۆک کۆمار بۆ کاروباری ئاو و ژینگە لە ساڵی ١394دا راپۆرتێک 
باڵو بکەنەوە کە نیشانی دەدا تا کەمتر لە ٢٥ ساڵی دیکە زیاتر لە ٥٠ میلیۆن کەس 
لە حەشییمەتی ٨3 میلیۆن کەسیی ئێران بەهۆی بێ ئاوی دەبێ شوێن بگۆڕن. بەو 
هەمووە گرفتارییەوە کە ئێران دەستەویەخەیەتی، بوون بە کۆچەر و پەنابەربوونی 
٦٠ لەسەدی حەشیمەتی ئێڕان کە بەهۆی بێ ئاوییەوە دەبێ جێ و ماڵیان بگۆڕن، 
گەورەترین کێشەی بەردەم واڵتە. ئەو پرۆژانەی هەوڵ دەدەن رێڕەو و بەستێنی 
چۆم و رووبارەکان بگۆڕن بۆ دابینکردنی ئاوی پێویستی ئەو ناوچانەی بێ ئاون، 
لە ڕیزی ئەو پرۆژە هەاڵنەن کە سااڵنێکە جێبەجێ کراون و ئەو ڕەوشەیان بەرهەم 
هێناوە. شێوازی کشتوکاڵی لە ئێراندا سەرانەی کەڵکوەرگرتنی ناکاریگەر لە سەرچاوە 
ئاوییە  سەرچاوە  لەسەدی   9٠ بە  نزیک  دەکاتەوە.  بەرز  جیهاندا  لە  ئاوییەکانی 
شیرینەکانی ئێران بۆ کاروباری کشتوکاڵی بەکار دێن. بۆ وێنە واڵتە یەکگرتوەکان 
رێژەی ٧٠ لە سەدی سەرچاوە ئاوییە شیرینەکانی بۆ کشتوکاڵی تەرخان کردوە 
جووتیارانی  وەک  دەتوانن  ئێرانیش  جوتیارانی  نزیکترە.  جیهانی  لەپێوەری  کە 
بێنن. کەواتە دەبێ لەسەر  سەرانسەری دنیا شێوازی باشتر و کاریگەرتر بەکار 
بەکارهێنانی ئاو هەستیارتر بین و بۆ ئاودێری بەروبوومە کشتوکاڵییەکان ئاودێری 
بارانی و ئاوی پاڵێوراوی زێرابەکان بەکار بێنن. ئەو هۆکارانە دەبنە هۆی ئەوەی 
کە بەفیرۆچوونی ئاو و بزرکان و بەهەڵمبوونی ئاو بە رێژەیەکی زۆر کەم بکەن.
بێ ئەمالو ئەوال ئەو ئاوازە کۆتایی دێ و، ئەو کاتە دایکی سرووشت لە هەمووان زیز دەبێ.    
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ــه وه ی  ــان ــن ــرهــێ ــی لـــه م پــه یــوه نــدیــیــه دا وه ب
ده زانم.  پێویست  به   مه ترسیدار  بیرۆكه یه كی 
ناسیۆنالیزمی  دژی  بــه   ــك  ڕێ بــیــرۆكــه یــه ك 
به   مه ترسیداره ،  بیرۆكه   ئــه م  شه قام.  ســه ر 
خه ریكه   دوایــیــدا  ساڵه ی  چه ند  لــه م  تایبه تی 
له   ڕۆژهــــه اڵت  ــه   ل كـــوردی  ناسیۆنالیزمی 
چه مكه  سه ره كییه كانی داماڵێ. دیاره  نایهه وێ 
چونکی  بسڕێته وه ،  ناسیۆنالیزمه كه   خــودی 
ده زانێ ئه وه یانی بۆ ناكرێ و له وه  پێشتریش 

له گه ڵ  بـــه اڵم  بــكــا،  كـــاره   ــه م  ئ هــه ولــی داوه  
ــه ره وڕوو  بـ به رگریكارانه   ــه كــی  دژكــرده وه ی
بووه  و ڕیسه كه ی لێ بۆته وه  خوری. بۆ وێنه  
هێرش به  هێزی سه خت و ئاسمیالسیۆن له  
سااڵنی ڕابردوودا، حه ولێكی جیددی بوون بۆ 
سڕینه وه ی یه كجاره كی ناسیۆنالیزمی كوردی 
له  ڕۆژهــه اڵت. به اڵم كه  بۆی ده ركــه وت به م 
خه ریكه   ئێستا  ســه ر،  ناچێته   بــۆی  شــێــوازه  
)یه ك  چه مكه كان  سڕینه وه ی  و  داماڵین  به  
له   ناسیۆنالیزمی(  پــێــكــه وه لــكــاوی  ــه وان:  ــ ل
قاوغێكی  ده بـــه رکـــردنـــی  و  نــاســیــۆنــالــیــزم 
ــیــن و ســڕیــنــه وه یــه ،  تــیــۆریــكــیــش بـــه م دامــاڵ
له سه ر  ناسیۆنالیزم  ته قه ڵه كانی  به ره نگاری 
ــه ڵ و  ــه ق ــام بــێــتــه وه  و دواجــــار ئـــه م ت شــه ق
هه ڵوه شێنته وه . به ستراوه ییه   و  پێكه وه لكاوی 
ئه وان ده یانه وێ، سه ره تا به  لێدانی مۆركی 
له   كــالســیــك،  و  ســونــنــه تــی  ناسیۆنالیزمی 

چه مكی نه ته وه خوازی، مرۆڤی كورد له  به ها 
ده یانه وێ  كه نه وه ،  به تاڵ  شۆڕشگێڕییه كان 
كوردی  سه ركه شی  مرۆڤی  كێویی  ڕووحــی 
ڕۆژهـــه اڵت لــه  شــه قــامــه كــان، كــه وی كــه ن و 
سڕینه وه   ده رئه نجام  و  كه نه وه   ماڵ  بــه ره و 
له   ڕادیكالیزمێك  چه شنه   هــه ر  داماڵینی  و 
به تایبه تی  ــه ك،  ــه وه ی ــن ــزووت ب چه شنه   هــه ر 
ــه  بـــزووتـــنـــه وه ی مـــه ده نـــی و جـــووڵـــه ی  لـ
ــزی لـــه بـــڕان نـــه هـــاتـــووی شــه قــامــه كــان. ــێ ه
ئه م بیرۆكه  هه ر له  درێژه ی پڕۆژه كه یدا و 
بۆ پێكانی مه به ست، هۆكاری گه شه ونه شه ی 
ناسیۆنالیزم له  ڕۆژهه اڵت گرێ ده داته وه  به وه  
كه  ئه م ناسیۆنالیزمه ، ناسیۆنالیزمێكی بێكاره. 
پارچه كانی  سه رقاڵی  نییه ،  خۆی  سه رقاڵی 
دیکه یه  و خه ریكی كاری جیددی نییه . ته نانه ت 
دێنێ ئه و ناسیۆنالیزمه ی كۆمه اڵنی خه ڵكی له  
ده وری یه كتر كۆكردۆته وه ، تا ئاستی سۆزێكی 
داده به زێنێ و خۆیشی سوورسوور  نابه ئاگا 

ده زانێ ئه وه ی له  شه قامه كانی ڕۆژهه اڵت ڕوو 
ده دا گه شه سه ندنێكی بێ وێنه ی ناسیۆنالیزمێكی 
عه قاڵنییه  له سه ر بنه مای بایه خه  ئینسانییه كان.
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كـــرد،  لــێــوه   بــاســم  ــه  ســــه ره تــــادا  لـ وه ك 
ــه اڵت  ڕۆژه له   ناسیۆنالیزمی  پێكه وه لكاویی 
بووه   بێوێنه ی  كارتێكه رییه كی  دواییانه دا  له م 
بچین: بــۆی  ــده وه   ڕه هــه ن دوو  له   ده كــرێ  كه  
پارچه كانی  له گه ڵ  په یوه ندی  له   یه كه میان 
دیکه دا، الموایه  زۆر له وه  ئاشكراتره  كه  بمانه وێ 
به   دژكـــرده وه ی ڕۆژهـــه اڵت  باسی هه ست و 
بكه ین.  كوردستان  دیكه ی  به شه كانی  نیسبه ت 
له  ماوه ی بیست ساڵی ڕابردوودا هاتنی ده یان 
هه زار كه سی له  خه ڵكی شاره  جۆربه جۆره كانی 
شه قامه كان،  سه ر  بۆ  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
ناسیۆنالیزمی  كه   ڕاستییه ن  ئه م  سه لمێنه ری 
ــه واوی په لوپۆی  ــه ت ب ــه اڵت  ــ لــه  ڕۆژه كـــوردی 
ــاژۆی  ــئ ڕه گ و  دی  پــارچــه كــانــی  هاویشتۆته  
ــه ڵ و دروومــانــی  ــه ق كــــردووه  و خــه ریــكــی ت
سۆزدارییه وه.  و  زه ینی  له باری  سنووره كانه  
یان  عێراق  له   فیدرالیسم  په سندی  بۆ  ڕۆژێك 
پشتگیری له  شنگال یان به  بۆنه ی ئه نجامدانی 
ڕیفراندۆم له  باشوور دێته  شه قام، ڕۆژێك به  
بیانووی كۆبانی بۆ ڕۆژاوا، ڕۆژێك به  بیانووی 
ده ســبــه ســه ر كــردی ســه رۆكــی بــزووتــنــه وه ی 
كورد له  باكوور و... و بۆ هه مووی ئه مانه ش 
ــان. ژی و  مــاڵ  و  گیان  بــه   داوه   بــۆ  تێچووی 
دووه میان سه باره ت به  ڕه هه نده  نێوخۆییه كه ، 
ڕه نگه  باس له  دوایین نموونه ی هاتنی خه ڵكی 
باش  پێوانه یه كی  شه قامه كان  له   ڕۆژهـــه اڵت 
نه ته وه یی  هــه ره وه زی  مه به سته كه مان.  بۆ  بێ 
ــه رزه ی كــرمــاشــان  ــه لـ ــوومـ بــۆ كــاره ســاتــی بـ
و  هـــــه ره وه زه   ئـــه م  و خــوێــنــدنــه وه ی وردی 
نیشانه كانی  و  دال  ســه رجــه م  لــێــكــدانــه وه ی 
ــه اڵت، ده رخـــه ری  ــ ســه ر شــه قــامــه كــانــی ڕۆژهـ
ــه اڵت و  ــ ــاكــووری ڕۆژه ب كــه   ڕاستییه ن  ــه م  ئ
جه مسه ری  دوو  وه ك  ــه اڵت  ڕۆژه باشووری 
كوردی سوننه مه زه ب و كوردی شیعه مه زه ب 
گه ل  ئــیــراده ی  دراون،  گــرێ  لێك  یــارســان  و 
به   حاكم  ده ســه اڵتــی  خواستی  ــه رووی  سـ لــه  
له گه ڵ  هاوته ریبه   ــی،  دژكــرده وه ی شێوه یه كی 
تاك و كۆمه ڵی كــورده واری. به  واتایه كی دی 
بۆ  پێویستیان  كه لوپه لی  بارهه ڵگرانه ی  ئــه و 
ده گواسته وه ،  بوومه له رزه لێدراوه كان  ناوچه  
نێوان  ســنــووری  تاكی  به   تــاك  بڕینی  له گه ڵ 
ڕاستیدا  له   شاره كانی ڕۆژهه اڵتی كوردستان، 
لێكترازانی مێژوویی شار  ته قه ڵ و دروومانی 

و نــاوچــه كــان بــوو. ئه مه  واتــه  بــه  ده روونـــی 
كردنه وه ی چه مكی نه ته وه خوازی له  نێوخۆدا.
لـــه  هـــه مـــان كـــاتـــدا هـــه ر ئـــه م هـــــه ره وه زه  
نــه تــه وه یــیــه ی بــۆ كــاره ســاتــی بــوومــه لــه رزه ی 
نێوخۆییه كه شیمان  الیــه نــه   و  کــرا  كرماشان 
جۆرێ  به   به شێكیشی  ڕاستیدا  له   كــرد،  باس 
دژكرده وه یه كی نیشتمانیش بوو له  سه ر بنه مای 
کارەساتەی  ئه و  پاش  نسكۆی  سایكۆلۆژیكی 
ئه و  هێندرا.  کوردستان  بــاشــووری  بەسەر   
به رزیان  و  ده یــانــوتــه وه   خه ڵك  دروشــمــانــه ی 
كردبۆوه  گوزاره  له وه  ده كه ن كه  ڕۆژهه اڵت به  
حه ماسه ی حزووری له  شه قامه كان ده یویست 
تااڵیی شكستی باشووریش له  نابه ئاگای زه ینی 
تاك و كۆمه ڵی كورد كه م كاته وه  و كردیشی. به  
دوور له  غه ڵبه غه ڵب و زه نازه نا و په رته وازه یی 
حیزبه كان، ڕۆژهه اڵت بۆخۆی خه ریكی ته قه ڵ 
و دروومانی ناسیۆنالیزم و پێكه وه لكاندنی ئه م 
دیکه ش. پارچه كانی  له   و  نێوخۆ  له   چه مكه یه  

ئەوەی  پێ بکەی.  متمانەی  دەکرێ  کە  شوێنێکە  تەنیا  ژیانە.  ڕاستەقینەی  مانای  و  واتا  شەقام  نییە،  شوێن  هه ر  ته نیا  به   »شەقام« 
کلیسە  و  مزگەوت  هیچ  حکوومەتێک،  و  ده سه اڵت  هیچ  زانکۆیەک،  هیچ  نابی.  فێری  دیکه   شوێنێکی  هیچ  لە  دەبی  فێری  شەقام  لە 
قۆناغێکی  هەموو  لە  ساتەکانی  و  کات  هەموو  چون  ناچێ،  زەمەنیش  لە  تەنانەت  نین.  ڕاستگۆ  شەقام  وەک  کەنیسەیەک  و 
وەک  بێ دەمامک،  بە  خۆتی  شەقامدا  لە  خەڵکدا،  ئاپۆڕای  نێو  لە  تاکەکانە  ڕووحی  بااڵنوێنی  ئاوێنەی  شەقام  تۆن،  هی  تەمەندا 
بەجەرگ. و  ئازا  مەلەوانی  بۆ  دەریایە  شەقام  دیتران.  لەگەڵ  جیاوازی  بەبێ  دەچی  و  دێی  دی،  کەسی  هەزار  سەدان  و  هەزاران 

)له  ده فته ری بیروه ره ییه كانم(

ناسر باباخانی

شێخە بەهێشتی

هه ره وه زی نه ته وه یی بۆ كاره ساتی بوومه له رزه ی كرماشان و خوێندنه وه ی 
وردی ئه م هه ره وه زه  و لێكدانه وه ی سه رجه م دال و نیشانه كانی سه ر شه قامه كانی 
باشووری  و  ڕۆژهه اڵت  باكووری  كه   ڕاستییه ن  ئه م  ده رخه ری  ڕۆژهه اڵت، 
ڕۆژهه اڵت وه ك دوو جه مسه ری كوردی سوننه مه زه ب و كوردی شیعه مه زه ب 
و یارسان لێك گرێ دراون، ئیراده ی گه ل له  سه رووی خواستی ده سه اڵتی 
حاكم به  شێوه یه كی دژكرده وه یی، هاوته ریبه  له گه ڵ تاك و كۆمه ڵی كورده واری
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کۆتایی داعش و 
بەردەوامیی داعشیزم

بەرەی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی دژ بە داعش 
ناوچەکە  لە  داعــش  پێهاتنی  کۆتایی  لە  باس 
تێرۆریستییە  تۆڕە  ئەم  وایە  پێیان  و  دەکەن 
ــاوی نزیک بــە ٥ ســاڵ، زۆرێـــک لە  کــە بــۆ م
واڵتانی وەک سووریە، عێراق و لیبیی تووشی 
کاولبوون، کوشتاری بە سەدان هەزار کەس و 
ئاوارەبوونی بە میلیۆنان ئینسان لە سەر ماڵ و 
زێدی خۆیان کرد، بە تەواوەتی پاشەکشەیان 
ــراوە و لــە نــەمــان نــزیــک بــوونــەتــەوە. پــی کـ
ــان لە  ــب ــاڵ ــی ت ــ ــەوت ــ ــی خـــۆی کـــە دەوڵ ــات ک
لەالیەن  هێزه کانی هاوپەیمانەوە  ئەفغانستان 
بە سەرۆکایەتیی ئامریکا هێرشی کرایە سەر 
و ڕووخێندرا، زۆر کەس پێیان وابوو سێبەری 
تێرۆر و توقاندن چیدیکە ڕوو لەم واڵتە ناکا. 
ناوی  بە  دیکە  دیاردەیەکی  کە  دیتمان  بەاڵم 

بەهاری سەری هەڵدا  کارگی  ئەلقاعیدە وەک 
و کەمتر لە تاڵبانی بەسەر خەڵکی ئەفغانستان 
لە  ئێستایشی  ــا  ت کــە  نەهێنا  ــە  واڵتـ ئــەم  و 
نەتەنیا  تێرۆریستی  توڕێکی  وەک  بێ  گــەڵ 
وچەیەکی  رۆژەو  هــەر  بەڵکوو  ــەردەوامــە،  ب
نوێی لێ دەکەوێتەوە کە داعشی ئەم سااڵنەی 
ئەلقاعیدە. وچــانــەی  ــەو  ل وچــەیــەکــه   ــی  دوایـ
بێگومان نەمانی داعشیش ناتوانێ بە مانای 
نەمانی ئەفکاری داعشی و کار و کردەوە و 
بێ. ڕاستە داعش دەکرێ  رێکارەکانی داعش 
و  بدرێ  لێی  تەنزیمیی  چوارچێوەیەکی  وەک 
بەاڵم  بهێندرێ.  رێکخراوبوونی  بە  کۆتایی 
ئەفکاری توندڕەوانەی هاوشێوەی ئەفکارەکانی 
تاقمی تێرۆریستیی داعش و جۆری کردەوە و 
تێڕوانینەکانی النیکەم لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی 
پڕ لە کێشەی مەزهەبی و تایفی و سیاسیدا، 
قەرار نیە بەم زووانە مااڵوایی هەمیشەیی بکا.
ئەو  بەتایبەت  و  نــێــوەڕاســت  ــی  ڕۆژهــەاڵت
تیاندا  داعشییەکان  و  تاڵبانەکان  کە  واڵتانەی 
ــکــی قـــورس و  ــرێ ــدا و و زەب ــەڵ ســـەریـــان ه
لە  ئابوورییان  و  مرۆیی  و  مێژوویی  گرانی 
شارستانیەتی دێرینی ئەم ناوچەیە وەشاند و، 
دەربەدەریان  و  ئاوارەیی  وێرانی،  کاولکاری، 
بنیات نا و کوشت وکوشتار و وەحشیگەرییان 
بــێ،  گـــەڵ  کــە  ئیستایشی  ــا  ت ــرد،  کـ ــڕەو  ــەی پ
ســەرهــەڵــدانــەوەی  بــۆ  ژینگەن  گونجاوترین 
داعشیزم.  و  تاڵبانیزم  توندڕەوانەی  ئەفکاری 
ریشەیەکی  کە  مەزهەبی  گیرگرفتی  و  کێشە 
ــن و  ــەدان  ســـاڵـــەی پـــڕ لـــە خــوێ ــ قـــووڵـــی سـ
بە  هــەروا  هەیە،  نــاوچــەیــەدا  لــەم  کاولکاری 
ئــاســانــی چـــارەســـەر و ڕێــشــەکــێــش نــاکــرێ.
ئێستا ئیدی ئەم کێشە مەزهەبییانە تەنیا لە 
مەزهەبی دا  و  دینی  ئیدئۆلۆژی  چوارچێوەی 
پێناسە ناکرێن کە پێمان وابێ بە گەڕانەوە بۆ 
مەبانییە دینی و ئەخالقییەکان بکرێ بەدوای 
بەڵکوو  بگەڕێین.  چارەسەرییاندا  رێــکــاری 

ــاســراو  ــی ن ــووڵـ ــاک ئــەحــمــەد ڕەسـ ــەوی ٧ی ســـەرمـــاوەز کـ شــ
ــی دا لــە یەکێک  ــتــاوێ، لــە تــەمــەنــی٧٧ ســاڵ بــە ئــەحــمــەدئــاغــای خــاڵ
ــر، کـــۆچـــی دوایــــــی کـــرد. ــێـ ــەولـ لـــە نـــەخـــۆشـــخـــانـــەی شـــــاری هـ
ئەحمەد ئاغا خەڵکی گوندی خاڵتاوێی ناوچەی شنۆ بوو. تێکەاڵویی 
دیوی  دوو  هەر  لە  کوردایەتی  بزووتنەوەی  لەگەڵ  ئاغا  ئەحمەد 
دوای  تایبەتی  بە  هەتاوی  چلی  دەیەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  کوردستان 
تێکۆشەرانی  4٦ـ4٧ی  چــەکــدارانــەی  بــزووتــنــەوەی  هەڵگیرسانی 
ئەندامانی  شانبەشانی  ئەحمەدئاغا  کوردستان.  دێموکراتی  حیزبی 
دیکەی حیزب لەو ناوچەیە قۆڵی لە باڵوکردنەوەی بیری کوردایەتی 
شایەتی  ڕێژیمی  زۆرداریــی  و  ستەم  لەقاودانی  و  ئازادیخوازی  و 
4٦ـ4٧  بزووتنەوەی  هاوکاریی  و  پشتیوانی  و  نەتەوەکەی  دژی 
ئەحمەدئاغا  هات،  پێ  کۆتایی  بزووتنەوەیە  ئەم  کاتێکیش  هەڵماڵی. 
سیما  گــەڵ  لــە  خــۆی  هــاوکــاریــی  و  پێوەندی  دەگونجا  ــدەی  ــەوەن ئ
کوردستان  باشووری  و  نێوخۆ  لە  دێموکرات  حیزبی  دیارەکانی 
ئەندامان و دڵسۆزانی حیزبی  بە هەوڵی ئەحمەدئاغا و  پێدا.  درێژە 
بوو  شنۆ  ناوچەی  سااڵنەدا  لەو  هەر  شنۆ  ناوچەی  لە  دێموکرات 
کوردستان. بــاشــووری  لە  کــورد  شۆڕشی  پشتیوانیی  بنکەی  بە 
دەستپێکردنەوەی  و  ئێران  گەالنی  ڕاپەڕینی  سەرکەوتنی  دوای 
تێکۆشانی ئاشکرای حیزبی دیموکرات لە زستانی١3٥٧، ئەحمەدئاغا 
پێوەندیی خۆی لە گەڵ حیزبەکەی نوێ کردەوە و وەک پێشمەرگە، 
وەک هێزی بەرگری و وەک ئەندامێکی چاالک لە ڕێزەکانی حیزبدا، 
کەسایەتییەکی  کــە  هــۆیــەوە  بــەو  تێکۆشان.  بــە  ــردەوە  کـ دەســتــی 
کۆمەاڵیەتی و خۆشەویست بوو، ئەحمەد ئاغا هاندەر بوو بۆ ئەوەی 
دەوری  لە  ناسیاوانی  و  خزمان  و  عەشیرەت  لــە   زۆر  خەڵکێکی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان کۆ ببنەوە. ئەحمەدئاغا، کە دواتر لە 
تێکۆشانی  بوو  ناچار  بنەماڵەکەی،  و  خۆی  ژیانی  بارودۆخی  بەر 
تەشکیالتی  نێو  بۆ  بگوازێتەوە  حیزب  ئاشکراکانی  ڕێــزە  لە  خۆی 
نهێنی، ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبوو لە هاوکاریی کادرە تەشکیالتییەکان 
ــاری حــیــزبــی لـــەم نــاوچــەیــە.  ــاروبـ ــەرک و کـ ــی ئـ ــوەچــوون ــەڕێ و ب
تێکۆشانی  بۆنەی  بە  لە   کە  ئەحمەدئاغا  ساڵی ١3٧3ی هەتاوی، 
نەترسانە و هەڵوێستە ڕاشکاوەکانی لەمێژ ساڵ بوو کەوتبووە بەر 
ڕقی ئیتالعات و دەزگا سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم، گیرا و بە ١٠ ساڵ 
زیندان مەحکووم کرا. ئەگەر چی ئەحمەدئاغا کەمتر لە 4 ساڵ لەو ١٠ 
ساڵە لە بەندیخانەدا مایەوە، بەاڵم لە بەندیخانەدا، نموونەی خۆڕاگری 
و  نەتەوەیی  بیروباوەڕی  ســەر  لە  پێداگری  و  سەردانەنواندن  و 
بەندیخانەی ورمێ  بەندییە سیاسییە کوردەکانی  بوو.  ئازادیخوازی 
کە دەیاندی ئەحمەد ئاغا سەرەڕای لە سەرێ بوونی تەمەن و پێگە 
کۆمەاڵیەتییەکەی، شانازی بە بەندکران و ئەشکەنجە و ئازار دیتن لە 
سەر داوای مافەکانی نەتەوەکەی دەکا، ئەو پەڕی ڕێزیان لێ دەگرت 
و بە کردەوە کردبوویانە مەرجەعی خۆیان. ئەحمەدئاغای خاڵتاوێ 
دوای ڕزگاربوون لە بەندیخانە، لە سەر تێکۆشانی حیزبی و بەرگری لە 
نەتەوەکەی، بەردەوام مایەوە. ساڵی ١3٧٨ چی دیکەی نەیتوانی ئازار 
و ئەزیەتیی کاربەدەستانی ڕێژیمی سەرکوتکەری کۆماری ئیسالمیی 
ئێران تەحەممول بکا، هەر بۆیە ڕووی کردە هەرێمی کوردستان و 
لە شاری هەولێر گیرسایەوە. لەو کاتەوە تا کاتێک مردن لە حیزبی 
دیموکرات و تێکۆشەرانی ئەستاند، ئەحمەد ئاغا لە هەموو بۆنە خۆش 
و ناخۆشەکاندا، پشتیوان و یاری بە وەفا و دڵسۆزی حیزبەکەی و 
سەرجەم  و  تێکۆشەران  و  ڕێبەران  نێو  لە  ئەو،  بوو.  تێکۆشەرانی 
ئەندامی حیزبی دیموکرات دا، ڕێز و خۆشەویستییەکی تایبەتی هەبوو.
بۆنەی  بە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی 
گەرمی  سەرەخۆشیی  خــاڵــتــاوێ،  ئــاغــای  ئەحمەد  دوایـــی  کۆچی 
و   شنۆ  ناوچەی  خەڵکی  و  بەرێزەکەی  بنەماڵە  پێشکەشی  خــۆی 
لە  تایبەتی  بە  دیموکرات  حیزبی  ودلسۆزانی  ئەندامان  سەرجەم  
ناوچەکانی شنۆ و پیرانشار دەکا.  ئێمە بە ڕێزەوە یادی ڕابردووی 
ئەم مرۆڤە  بــڕوای کەم وێنەی  خاوێن و دوورو درێژ و،  وەفا و 
نموونەیەی  ئەندامە   ئــەم  دڵسۆزییەکانی  و   هــەوڵ  و  تێکۆشەرە 
رادەگرین. بەرز  هەمیشە  بۆ  یادی  و  دەکەینەوە  دیموکرات  حیزبی 

حیزبی دیموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
7ی سەرماوەزی 1396

ڕاگه یه ندراوی کۆمیسیۆنی ته شکیالت:

کۆچی دوایی تێکۆشەری 
سمایل شەڕەفیدێرین ئەحمەد ئاغای خاڵتاوێ

مەزهەب کراوەتە ئامرازێک کە دەسەاڵت و هێز 
ناوی سیاسەتەوە خەریکە  بە  و بەرژەوەندی و 
وەک فاکتۆرێک بەکاری دەهێنێ. بە مانایەکی دیکە 
کراوە  سیاسەت  بە  هەمیشە  لە  زیاتر  مەزهەب 
و، دین ڕەسالەتی مەعنەوی و متافیزیکیی خۆی 
مەیلی  ئاستی  دابەزێندراوەتە  و  داوە  دەست  لە 
سەیر  مافیاییەکان.  و  سیاسی  باندە  و  گــرووپ 
ئامرازیشەوە  ڕووی  لە  مەزهەب  کە  لــەوەدایــە 
بەکاری  ناوچەییانە  هێزە  و  دەسەاڵت  ئەو  تەنیا 
ناهێنن کە خودی مەزهەبەکە بەشێکە لە کلتوور 
و فەرهەنگیان، بەڵکوو مەزهەبگەرایی و دابەزینی 
ئەم دیاردەی ئەخالقی و مەعنەوییە تا ڕادەیەکە 
مەزهەبانیش،  جــۆرە  بەم  بێگانە  دەوڵەتانی  کە 
هەرکامە و بە شێوەیەک لە شێوەکان لە ماوەی 
ــردوودا وەک ئــامــرازێــک بۆ  ــ ــەی ڕابـ چــەنــد دەیـ

ئابوورییەکانی  و  سیاسی  مەرامە  بە  گەیشتن 
نــاوی  بــە  گشتگیرتردا  بــازنــەیــەکــی  لــە  خــۆیــان 
هێناون  بەکاریان  بەرژەوەندییەوە  دابینکردنی 
یەکیاندا کردوون.  بە گژ  و بۆ ئەم مەبەستەیش 
لە  لە پشتیوانیکردن  باس  نموونە  بە  کە دەکرێ 
الیەن  لە  مەزهەب  سوننی  ئەلقاعیدەی  و  تاڵبان 
و  رۆژاوا  بلۆکی  بــه   ســەر  واڵتــانــی  لــە  بەشێک 
هەروەها یارمەت دان بە هاتنەسەرکاری رێژیمی 
ئێران  لــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  مــەزهــەبــی  شیعە 
دیــاردەیــەک  قوتکردنەوەی  دواییانەیش  ئــەم  و 
ــەی کە  ــش دوای ئـــەو شــۆڕشــان ــاوی داعـ ــە نـ ب
ــرد، بکرێ. ــ بــە بــەهــاری عــەرەبــی نــاویــان دەرک
لە پێوەندی لە گەڵ ئەم پرسەدا دەکرێ باس لە 
زۆر زەمینە و فاکتۆری نێونەتەوەیی و ناوچەیی 

بکەین کە شوێنەوار و کاریگەریی ڕاستەوخۆیان 
لە سەر سەرهەڵدان یان درووستکردنی ئەم ڕەوتە 
بناژۆخوازییانە هەیە و هەبووە. بەاڵم ئەوەی لێرەدا 
بۆ ئێمە کە باس لە ئەم دیاردەیە لەم ناوچەیەدا 
دەکەین، گرینگ و جێی قسە لە سەرکردنە، دوو 
ڕەوتی توندڕەوی شیعە و سوننییە کە لەڕووی 
فکری و مێژوویەوە سەدان ساڵە لە کێشمەکێشم 
دان. یه کتری  ملمالنێی  ــەوه   ــوون ــەرووب ڕووب و 
ڕووبــەرووبــوونــەوانــەی  و  کێشمەکێشم  ئــەم 
ئیمپراتۆریی  دوو  لە  ــردوودا  ڕابـ لە  النیکەم  کە 
ــەب(  و ســەفــەوی  ــەزهـ عــوســمــانــی )ســونــنــی مـ
)شیعە مەزهەب( زۆریان قسە لە سەر کراوە، تا 
ئێستایش، بەاڵم لە چوارچێوەی کۆمەڵێک قەوارەی 
ڕابردوو  لە  ئاڵۆزتر  دیکەی دەسەاڵتی سیاسیدا، 
لەم  لێکەوتە  بەردەوامە. دەسەاڵتە سیاسییەکانی 
بەرژەوەندییەکانی  پێناو  لە  ئیمپراتۆرییە،  دوو 
بەهێز  فاکتەرێکی  کردۆتە  مەزهەبیان  خۆیاندا، 

ئامانجە  ــەو  ب بــۆ ڕەوایـــیـــدان  و شــوێــنــدانــەر 
بەرن  بەرەوپێشی  مەرامیانە  کە  سیاسییانەی 
و بیسەپێنن بەسەر یەکدا. کە بێگومان بە هۆی 
بەشەری  ئــەمــڕۆی  کۆمەڵگای  بەستراوەیی 
ئــابــووری سیاسی،  لــە رووی  یــەکــتــرەوە  بــە 
کۆمەاڵیەتی، کلتووری و.... هتد، دەوڵەتانی دوور 
و کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بە گشتی بە شێوەی 
بلۆکبەندییە  لە  تەبەعییەت  بە  و  جۆراوجۆر 
پێوەندییەدا  ــەم  ل جیهانییەکان  و  نــاوچــەیــی 
و  هەیە  کێشەکانەوە  بــەســەر  خــۆیــان  ــی  رۆڵ
ئاراستەی دڵخوازانەی خۆیانی پێ دەبەخشن.
بە  کــە  ئــێــران  ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێژیمی 
هەر  انقالب«،  »صدور  درووشمی  هەڵگرتنی 
لــە ســەرەتــای هاتنە ســەرکــاریــەوە خــۆی بە 
قه ییوم و خاوەنداری بەرەی شیعە لە تەواوی 
تەواوی هێزو  بە  ئەم گۆی زەوییەدا دەزانێ، 
داوە  هەوڵی  مرۆیی خۆیەوە  و  مادی  توانای 
بگرێتە  ســەفــەوی  ئیمپراتۆرییەتی  رێچکەی 
ڕووی  لە  تاڕادەیەک  بڵێین  دەکــرێ  کە  پێش، 
توانیویەتی  مەزهەبەوە  بەکارهێنانی  مەیدانی 
بە مەرامەکانی بگات. بەومانایە کە ئەمڕۆژانە 
ئالۆزییەک  زەویــیــە  گــۆی  ئــەم  کوێی  هــەر  لە 
ــە مــەزهــەبــی شیعەوە  ب ــاوی گــرووپــێــک  ــەن ب
ئیسالمیی  کـــۆمـــاری  رێــژیــمــی  ئـــەوە  هــەبــێ 
ڕێگه یەوە  لــەم  و  هەیە  حـــزووری  کە  ئێرانە 
ئاریشەکاندا  کێشەو  بەسەر  خۆی  هژموونیی 
رێژیمی  عەمەلکەردەی  ئەم  هەر  سەپاندووە. 
دەیــهــەوێ  کــە  ئــێــران  ئیسالمیی  کـــۆمـــاری 
ــە تـــونـــدڕەوە شیعە  بــە یــارمــەتــیــدانــی گــرووپ
ئاڵۆزی  ناوچەکەدا،  واڵتانی  لە  مەزهەبەکان 
ئەوەی  بۆ  هۆکارێک  بۆتە  بنێتەوە،  قەیران  و 
بەرەی سوننی  لە  توندڕەو  ناوەناوە گرووپی 
 مەزهەبی ناوچەکە سەر هەڵبدەن.  لە هەموو 
ئەو شوێنانەی وەک عێراق، سووریە، لوبنان، 
یەمەن و تەنانەت ئەفغانستانیش کە مەزهەب 
پشیوییەکاندا  و  ئالۆزیی  لە  سەرەکیی  ڕۆڵی 
نیە کە کۆماری ئیسالمیی  تێدا  هەیە، گومانی 
ئێران لە ڕێگه ی پشتیوانی لە تاقم و گرووپە 
دەکــا. ــوەردان  ــێ دەســت شیعەکان،  ــدڕەوە  ــون ت
هۆکارێکی دیکە بۆ بەردەوامیی تێڕوانین و 
کردەوە توندڕەوانەکانی ئەم تاقم و گرووپ و 
شەبەکە مەزهەبیانەی وەک داعش و ئەلقاعیدە، 
خودی ئەو ژینگە و ئاخێزگەیەیە کە ئەمانەی 
هۆی  بە  کە  ژینگەیەک  ســەرهــەڵــدەدەن.  لێوە 
ناکارامەیی سیستەمی سیاسیی ئەم واڵتانەوە، 
ئامادەیی هەڵهێنانی هەر جۆرە توندڕەوییەکی 
تێدا هەیە. نیزامی سیاسیی ئەم واڵتانە مادام 
لە سەر بنەمای قبووڵکردنی فرە مەزهەبی لەم 
ئەساسیان  و  نەهاتوون  پێک  کۆمەڵگایانەدا 
مەزهەبی  دیکتاتۆریی  و  تایفەگەری  سەر  لە 
نراوە،  بنیات  _ جا چ شیعە بێ چ سوننی _ 
جیا لە خۆشکردنی ژینگە بۆ سەرهەڵدانی ئەم 
نایە. لە دەست  دیکەیان  توندڕەوییانە شتێکی 
کەوایە ئەگەر پێمان وابێ بە کۆتایی هێنان 
و  تێڕوانین  و  ئەفکار  بە  کۆتایی  داعــش  بە 
نەتەنیا  ئـــەوە  دێ،  داعــشــانــە  عــەمــەلــکــەردی 
دەرکمان بە سەقەبوونی نیزامە سیاسییەکانی 

هێزی  و  ڕۆڵ  لە  بەڵکوو  نەکردوە،  ناوچەکە 
ــەب لـــەم نــاوچــەیــە نــەگــەیــشــتــوویــن.  ــەزهـ مـ
ئەو کاتە دەتوانین بڵێین ئەفکار و تێڕوانین 
و کردەوەی داعشی و ئەلقاعیدە کۆتاییان پێ 
وەک  سفەتەکانی  داعــش  ڕێژیمە  کە  هاتووە 
کۆماری ئیسالمی ئێران و ڕێژیمە تایفییەکانی 
و  نەماون  سووریە  و  عێراق  ڕێژیمی  وەک 
گۆڕانیان بەسەردا هاتووە، ئەو کاتە دەتوانین 
بڵێی داعشیزم کۆتایی پێ هاتووە کە چیدیکە 
نەبێ  سیاسەت  دەســتــی  ــامــرازی  ئ مــەزهــەب 
خۆی  مەعنەوەی  و  ئەخالقی  پێگەی  دیــن  و 
وەدەست بهێنێتەوە. هەموو ئەمانەیش تەنیا بەو 
دەسەاڵت و نیزامانە دەکرێ کە لەسەر ئەساسی 
ئیرادەی گەالن و لە سەر ئەساسی رێزگرتن لە 
جۆراوجۆری مەزهەبی و نەتەوەیی پێک دێن.  

مەزهەبیدا  و  دینی  ئیدئۆلۆژی  چوارچێوەی  لە  تەنیا  مەزهەبییانە  کێشە  ئەم 
ئەخالقییەکان  و  دینی  مەبانییە  بۆ  گەڕانەوە  بە  وابێ  پێمان  کە  ناکرێن  پێناسە 
کراوەتە  مەزهەب  بەڵکوو  بگەڕێین.  چارەسەرییاندا  ڕێکاری  بەدوای  بکرێ 
ناوی سیاسەتەوە خەریکە  بە  و  بەرژەوەندی  و  هێز  و  دەسەاڵت  کە  ئامرازێک 
هەمیشە  لە  زیاتر  مەزهەب  دیکە  مانایەکی  بە  دەهێنێ.  بەکاری  فاکتۆرێک  وەک 
لە دەست  متافیزیکیی خۆی  و  مەعنەوی  دین ڕەسالەتی  و،  کراوە  بە سیاسەت 
مافیاییەکان. و  سیاسی  باندە  و  گرووپ  مەیلی  ئاستی  دابەزێندراوەتە  و  داوە 

ئەو کاتە دەتوانین بڵێین ئەفکار و تێڕوانین و کردەوەی داعشی و ئەلقاعیدە کۆتاییان 
پێ هاتووە کە ڕێژیمە داعش سفەتەکانی وەک کۆماری ئیسالمی ئێران و ڕێژیمە 
تایفییەکانی وەک ڕێژیمی عێراق و سووریە نەمابن و گۆڕانیان بەسەردا هاتبێ، 
ئەو کاتە دەتوانین بڵێین داعشیزم کۆتایی پێ هاتووە کە چیدیکە مەزهەب ئامرازی 
دەستی سیاسەت نەبێ و دین پێگەی ئەخالقی و مەعنەوەی خۆی وەدەست بهێنێتەوە
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»شاری جوان و کوردنشینم«

فیتیلەپیچ کردنی ئێران لە سەر دۆشەکی زۆران

تاهیر قاسمی

لە  بەشێک  ماڵوێرانکەر  بوومەلەرزەی  کە 
هەڵتەکاند  کوردستانی  ــی  ڕۆژهــەاڵت خاکی 
کە  نەیانچێشت  ــە  ــەوان ئ تەنیا  ئـــازارەکـــەی 
ــەوت،  ــەرزە ک ــەل ــووم ــەر ب ژیـــان و مــاڵــیــان ب
بــوو.  ئــەوە خــەم و ژانــی هــەمــوو نیشتمان 
و  نیشتمانپەروەری  نــەتــەوەیــی،  هەستی 
سەرانسەری  لە  کە  کرد  وای  مرۆڤدۆستی، 
شار و ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە، 
بوومەلەرزە  هاونەتەوەییە  هانای  بە  کوردان 
و  چوون  بەهانا  ئەم  بچن.  لێدراوەکانیانەوە 
نەتەوەیی  حەماسەیەکی  گەیشتنە  فریا  بە 
کــەمــوێــنــەی لــە نــێــو خــەڵــکــی کــوردســتــانــدا 
هیچ  نــەتــەوەیــیــەدا،  حەماسە  ــەم  ل خوڵقاند. 
نــەبــوو و  بــێ خــەم  کــوردســتــان  ناوچەیەکی 
نەدا.  وەدوا  خۆی  کوردستان  شارێکی  هیچ 
جیاوازییە ناوچەیی، زاراوەیی و ئایینییەکان، 
ئاستی  و  هاوخەمی  سەر  لە  شوێنیان  هیچ 
ــا. بـــەاڵم لە  ــەن ــەوان دان بــەهــانــاوە چــوونــی ئـ
ئەستێرە  نێو  لــە  و  ئەستێرە  پــڕ  ئاسمانی 
گەشەکانی ئاسمانی ئەو ڕۆژانەی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستاندا، ئەستێرەیەک زیاتر درەوشاویەوە 
ــر بــەرگــوێ کـــەوت. ــات ــاوی شــارێــک زی و نـ
ــیــە  ــی ــانـــەوەی یــارمــەت ــێـــشـ لـــە ڕەوتــــــی کـ
مرۆییەکان لە شار و ناوچە جۆراوجۆرەکانی 
کــوردســتــانــەوە بــۆ خــەڵــکــی بــوومــەلــەرزە 
لێدراوی ناوچەی کرماشان، مام ئەبووبەکری 
و  تەمەن  هەڵکشانی  ــەرەڕای  سـ مەعروفی، 
کەمبوونەوەی تاقەتی سەفەر بۆ ڕێگای دوور، 
سەرەتاییەکانی  یارمەتییە  لە  ماشێنەکەی 
ئاخنی  لێقەوماو،  هاونیشتمانانی  بۆ  خەڵک 
وەڕێکەوت.  کرماشان  بەرەو  بۆکانەوە  لە  و 
گەرچی دڵ هەروا بە خۆشەویستیی نەتەوە و 
نیشتمانەوە لێی دەدا بەاڵم ڕێگا دوور، شەو 
تاریک و چاوەکانی شۆفیرە بە سااڵچووەکەی 
ئێمەش سۆمایی سااڵنی الوییان تێدا نەمابوو. 
کرد  ماشێن چەپی  نیزیک شاری جوانڕۆ  لە 
و نەگەییە مەنزڵ. بەو هۆیە بە داخەوە کاک 
دا.  دەســت  لە  گیانی  مەعرووفی  ئەبوبەکر 
ئەبوبەکر  کاک  لەدەستدانی  گیان  هەواڵی 
یارمەتییە  گەیاندنی  ڕێــگــه ی  لــە  مــەعــروفــی 
هاونیشتمانانی،  و  هاونەتەوه   بۆ  مرۆییەکان 
ــۆوە و خەڵکی  ــ ب بـــاڵو  تـــۆمـــار  بـــە  تـــۆمـــار 
هەر  خەڵک  ــوو.  ب خەمبار  پــێ  کوردستانی 
نــاویــان  نــەتــەوەیــی  قارەمانێکی  وەک  زوو 
مرۆڤایەتییان  شــەهــیــدی  نــاســنــاوی  و  ــرد  ب
ــی ئـــەو بـــوو بە  ــەرگ ــش م ــاریـ ــێ دا. دواجـ پ
کە  نەتەوەییەی  هاوسۆزییە  ئــەو  تا  هۆکار 
بــۆ بــەهــانــاوەچــوونــی بــوومــەلــەرزەلــێــدروان 
بەرەو  ڕۆژهــەاڵتــەوە  ناوچەکانی  و  شار  لە 
جۆش  بە  لــێــدراوەکــان  بــوومــەلــەرزە  ناوچە 
ــاســەی نــەتــەوەیــیــەوە دەســتــی پێ  و حــەم

»داری ئااڵکەم وەکوو چقڵێکە بۆ چاوی عەدوو
هەر دڵێ خۆشی نەوێ ڕەببی وەبەر خه نجەر کەوێ

ڕەببی هەرکەس دوژمنی ئەو میللەتە دڵپاکەیە
ژێر کەوێ کۆستی کەوێ ڕەببی سه عاتێک نەسروەێ«

مامۆستا  کە  هۆنراوەیەی  لەو  بەشێکن  ســەرەوە  شێعرەی  بەیتە  دوو  ئەو 
مهاباد،  لە  ١3٢4دا  ساڵی  لە  کوردستان  ئــااڵی  هەڵکردنی  ڕۆژی  لە  ــەژار  ه
پــێــشــەوای  و  ــاوەر  ــەمـ جـ ــەردەم  ــ بـ لــە  کــوردســتــان  کـــۆمـــاره کـــه ی  پێتەختی 
خوێندیەوە.  کــوردســتــانــدا  ســەرۆکــکــۆمــاری  یــەکــەم  محەممەد،  قــازی  مــەزن 
هێمایانەیە  لــەو  یەکێک  ئــااڵ  دەخوێنرێتەوە  هــۆنــراوەکــەشــدا  لــە  ــەروەک  هـ
ــرێ و وەک بــاس  ــی ــوەردەگ ــێ ــە دنــیــادا کــەڵــکــی ل ــۆ نــاســانــدنــی گـــەالن ل ــە ب ک
ــە مــهــابــاد هــەڵــکــرا. ــان ل ــوردســت ــە کـــۆمـــاری ک ــەڕەســمــی ل ــە ب ــااڵی کـــرا ئـــەو ئ
لە نێو گەالندا جودا لە ئااڵی نیشتمان هەندێ هێمای دیکەش هه ن که  سیمبولی 
به  سیمبولی  که   نەتەوەیی  و سروودی  نەتەوەیی  وەکوو سپایەکی  نه ته وه یین 
سەربەخۆیی و سەروەریی گەالن داده نرێن کە ئەو دووەش لە کۆماری کوردستاندا 
بۆ کورد له  شکڵی سروودی »ئه ی ڕه قیب«و هێزی »پێشمه رگه »دا چێ کران و، 
پێشمه رگه وه ک هێزی به گریکاری کورد دوای ٧ ده یه  ئێستاش هه ر ئه و نازناوه ی 
هه یه  له  کۆماردا پێی به خشرا و میراتگری ڕاسته قینه ی ئه و پاشخانه  ده وڵه مه نده یه .
لە ٢٦ی سەرماوەزی ١3٢4دا شارەوانیی مهاباد وەکوو دوایین شوێنی هێما 
و شکۆی ڕێژیمی پەهلەوی لەو شارە دەستی بەسەردا گیرا و ساڵەها دواتر لە 
الیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە ئەم ڕۆژە بە ناوی ڕۆژی پێشمەرگەی 
لە  وەفایەک  وەکوو  ڕۆژەدا  لەم  کوردستان  خەڵکی  و  کرا  ناودێر  کوردستان 
فیداکاری و گیانبازیی پێشمەرگە، ڕێزی تایبەتی لە ڕۆڵە پێشمەرگەکانیان دەگرن.   
لە پاش ڕووخانی کۆمارە کەم تەمەن بەاڵم پڕ دەسکەوتەکەی کوردستان پێشەوای 
مەزن لە کاتێکدا بە سەربەرزی بۆ مانەوەی نەتەوەکەی چووە سەردار کە ڕەنگە 
نە دۆست و نە دوژمن بیریان لەوە نەدەکردەوە کە ئەو بناغە پتەوەی پێشەوای 
نەمر بۆ داڕشتنەوەی نەتەوەکەی داینابوو بە ڕووخانی کۆمار و لە سێدارەدانی 
سەرکۆمارەکەی لە بن نایە و ڕۆژێک لە ڕۆژان سەرتاسەری کوردستان داده گرێ.
بە درێژایی ئەم حەوت دەیە که  لە ڕووخانی کۆمار ڕابردووه  و بڕگه یه کی دی 
له  داگیرکردنەوەی کوردستان لە الیەن حکوومەتی مەرکەزی تاران و سه پاندنی 
شەڕێکی بێبڕانەوە بۆ بە چۆکداهێنان و لە بەینبردنی ئەم گەلە مافخوازه ، بەاڵم 
ئەم گەلە هەر له سه ر پێ مایەوە و ئێستا هێما نەتەوەییەکانی نەک هەر لە هه موو 
به شه کانی کوردستان بەڵکوو لە ئاستی دنیاییدا دەناسرێتەوە و ڕێزی لێ دەگیرێ.
و  دەدرەوشــێــنــەوە  جیهاندا  لە  پێشمەرگە  و  کوردستان  ئــااڵی  ئیتر  ئــەوڕۆ 
زمان. کورد  قەومی  ماوە  هەر  و  ناوبەرێ  لە  گەلە  ئەم  نەیتوانیوە  ڕەقیبیش 
هه ر له م ڕۆژانه دا و لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئەو شوێنەی کە یەکەم کۆماری 
کوردستانی لێ دامەزرا، ده ره نجامی حەوت دەیە مافخوازی و بەرگریی کورد لە 
مان و مەوجوودیەتی خۆی و سەرکەوتن بە سەر ئەو هەموو پیالن و زەبر و 
زەنگەی حکوومەتی ناوەندی لە تاران بۆ لە نێوبردنی گەلی کورد، بە جۆرێک خۆی 
نواند و وەها بە هێزەوە خۆی نیشان دا کە بە خەیاڵی هیچ داگیرکەرێکدا نەدەهات. 
نموونەیەکی  کــرمــاشــان  پــارێــزگــای  ئــەوســاڵــی  بــۆمــەلــەرزەکــەی  ڕووداوی 
لەوەپێش  ساڵ  حەفتا  کە  نەتەوەیەک  یەکگرتوویی  سەلماندنی   بۆ  زیندوویە 
پێشەوا قازی محەممەد بناغەکەی بە پیشکەشکردنی گیان و ژیانی خۆی دانا.
لە هەموو دنیادا باوە کە لە کاتی کارەساتی سروشتیی له و چه شنه دا ئەوە 
لە پێشیاندا ئەرتەش و سپای ئەو واڵتەیە کە بە هانای  دەوڵەتی ئەو واڵتە و 
کە  دەرکـــەوت  کرماشاندا  بــوومــەلــەرزەکــەی  لە  بــەاڵم  دەچــێ،  لێقەوماوانەوە 
پاسدارانەکەشی  سپای  و  نازانێ  خۆی  هی  بە  کوردستان  ئیسالمی  کۆماری 
دوای بوومه له رزه که  تەنیا بۆ دزی و ڕاوڕووت ڕوویان کردووه ته  ئەو ناوچەیە. 
چین  هەموو  بە  و  پیاو  و  ژن  بە  تێکڕا  بە  کوردستان  خەڵکی  بەرانبەردا  لە 
بە  پیشمەرگەئاسا  وەها  گوندێکەوە  و  شار  و  ناوچە  هەموو  لە  توێژێکەوە  و 
کرماشان  پارێزگای  لە  خۆیانەوە  هاونیشتمانییانی  و  برا  و  خوشک  هانای 
نــەتــەوەیــی. حەماسەیەکی  کــردە  سروشتییەیان  کــارەســاتــە  ــەو  ئ کــە  چــوون 
کاتی  ــەو  ئ هــەلــومــەرجــی سیاسی  لــەبــەر  و  لــەوەپــێــش  ســاڵ  ئــەگــەر حەفتا 
کوردستان ئااڵی کوردستان تەنیا لە ناوچەیەکی بەرتەسکی کوردستان هەڵدرا، 
لەدەستدانی  گیان  ڕوودانــی  لە  و  گرتووتەوە  کوردستانی  هەموو  ئێستا  ئەوا 
یەکێک لە یارمەتیدەرانی خۆبه خش »ئەبووبەکری مەعرووفی« کە لە بۆکانەوە 
چووبوە ناوچەی سەرپێڵی زەهاو، چۆناوچۆن لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی شارەکانی 
ســروودی  وتنەوەی  و  کوردستان  ئــااڵی  بە  بۆکان  بۆ  جوانڕۆ  ڕێگای  سەر 
ــەڕێ کـــردەوە. ــورد تــەرمــی ئــەو پــیــاوەیــان بــۆ زێــدەکــەی خــۆی ب نــەتــەوەیــی ک
ئەوەی کە باس کرا تەنیا نموونەیەک بوو لە بەرخودان و بەرگریی نەتەوەیەک کە 
نەک دەیان ساڵ بەڵکوو سەدان ساڵە هەوڵی تواندنەوە و لە نێوبردنی دەردێ، بەاڵم 
زیندووتر لە هەمیشە بە ڕێبازی پێشمەرگە و ئااڵ و پێشەوا نەمرەکەی وەفادارە.
ساڵو لە یەکگرتوویی خەڵک و ساڵو لە پێشمەرگە و ئااڵی پیرۆزی کوردستان!

بــوومــەلــەرزە  پــارێــزگــای  لــە  ئەمجار  ــوو،  ــردب ک
ــەی وەربـــگـــرێ.  ــچــەوان ــێ ــدراوەوە ڕەوتــــی پ ــ ــێ ــ ل
سنە،  پاشان  و  کرماشان  پارێزگای  دانیشتوانی 
کاک  تەرمی  نەتەوەییەوە،  حیماسەی  هەمان  بە 
بۆ  نەتەوەیی  قارەمانێکی  وەک  ئەبووبەکریان 
بۆکان گەڕاندەوە. بەاڵم ئەمە یەکەم جار نەبوو 
کە پێوەندیی و خۆشەویستیی نێوان دوو شاری 
بۆکان و کرماشان ئاوا خویا دەبوو. ئەمڕۆژانە 
کە الوانی بۆکان لە یاریی تیمی سەرداری بۆکاندا 
پالکاردێکیان بە نێوەرۆکی »کرماشان بۆکان تۆ 
هەستم  کــردبــۆوە،  بــەرز  ناکا«  بیر  لە  هیچکات 

و  سادقانە  چەندە  هاوسۆزییە  ئــەم  کە  دەکــرد 
ــردووی خۆشەویستیی  ڕابـ لە  ڕەگــی  چــەنــدەش 
کــارەســاتــی  دایـــــە.  ــارە  ــ ــەو دوو شـ ــ ئ ــوان  ــێـ نـ
ئەبووبەکر،  کاک  مەرگی  پاشان  و  بوومەلەرزە 
خۆشەویستیی  و  عاتفی  پێوەندیی  ڕاستیدا  لە 
ئەم دوو شار و ئەو دوو ناوچە خۆشەویستەی 
ــوێ کــــردەوە.  ــکــە نـ ــی جــارێــکــی دی ــان کــوردســت
 ئەگەر کرماشان لە دێرزەمانەوە بە هەڵکۆڵدراوە 
و  فەرهاد  ئەفسانەی  و  بێستوون  مێژوییەکانی 
شیرین بە ناوبانگە، ئەوە هیچ شار و ناوچەیەکی 
کارتێکەریی  ژێر  لە  بۆکان  هیندەی  کوردستان 
ناجیرانەتی  سەرەڕای  نەبووە.  ئەفسانەیەدا  ئەم 
یەکتر،  لە  ناوچە  دوو  جوگرافیایی  ــی  دووری و 
چیرۆکی شیرین و فەرهاد لە ناوچەی بۆکانیشدا 
نەزم و هۆنراوە، چیرۆکێکی  بە هەمان شێوەی 
ئاشنا بوو. ئەگەرچی بە نەنووسرانەوەی، ڕەنگە 
نەمابێ.  ئیستا  و  بیرچووبێتەوە  لە  داخــەوە  بە 
فەرهادتاشەکانی  لە  هەر  چیرۆکەکە،  لە  جگە 
فەرهادی  پێمەڕەی  تا  سماقانەوە  و  کەند  بی بی 
نــاوچــەیــەک هیندەی  تــەرەغــە، ڕەنــگــە هیچ  پــاڵ 
بۆکان، ئیلهامی لە ئەفسانەی بێستوونی کرماشان 
وەرنەگرتبێ و ناوی فەرهاد و فەرهاد تاشی بۆ 
هەڵکۆڵدراوەکانی  و  تاشراو  ئەشکەوتە  و  چیا 
خۆی بە کار نەبردبێ. تا ئاستێک کە فەرهادتاش 
ــە. ــمــەکــەی ــی هــەرێ ــن ــەری نــــاوی نــاوچــەیــەکــی ب
ــان بۆ  ــۆک بـــەاڵم تــرۆپــکــی خــۆشــەویــســتــیــی ب

ــە ڕێــی هــونــەرمــەنــدی  کــرمــاشــان، ڕەنــگــە ل
ڕەنگی  کوردستاندا  و  بۆکان  ناوبانگی  بە 
ــەوە. ئـــەگـــەر بـــۆکـــان و کــرمــاشــان  ــتـ ــێـ دابـ
ــرا  ــان کــوردســتــان نـــەبـــان، دەکـ ــ ــەردووی ــ ه
کرماشان  لە  بۆکان  سەفیری  زیرەک  بڵێین 
کرماشانیەکانیش  بــوو.  پێچەوانە  بــە  یــان 
ــەو  ــۆ ئ ــان بـ ــووری ــســن ــێ ــیــی ب خــۆشــەویــســت
و  کــوردســتــان  ئەفسانەییەی  هونەرمەندە 
ڕەنگە  زیــرەک  بەاڵم  هەیە  و  هەبوو  بۆکان 
ــازەی خـــۆی هیندەی  ــ ت هــیــچ گــۆرانــیــیــەکــی 
ــات  ــ »کـــرمـــاشـــان« نــەگــوتــبــێــتــەوە و دووپ

ــەی کــە لە  ــەو جــاران ئ نــەکــردبــێــتــەوە. تەنیا 
بکا  تۆماریشی  توانیویەتی  گوتنەوەیدا  گەڵ 
لێ  گوێیان  توانیم  یوتیوب  لە سەر  ئەمن  و 
لە چوار تۆمارکراوی جیاوازە.  بگرم، زیاتر 
ــارە  دی موزیکەکانیشیانەوە  جــیــاوازیــی  بــە 
ــی، لە  ــاوارەی ــرەک، بــە میوانی یــان ئ کــە زیـ
گۆرانی  عێراقدا  و  ئێران  دیــوی  دوو  هــەر 
ــی لـــە گــەڵ  ــاشــان ــرم و خــۆشــەویــســتــیــی ک
ــەوە ســــەرەڕای تێکستی  ئـ خــۆی گــێــڕاوە. 
گۆرانیەکە  نێو  نــەتــەوەیــی  هەستی  لــە  پــڕ 
یان  کوردنشینم«  و  جــوان  »شــاری  لەوانە 
داکۆکیی  کە  ئــەژدادم«  جێگای  »کرماشان 
کوردستانیبوونی  و  ــورد  کـ ــە  ل ئــاشــکــران 
کرماشان و هەوڵدان بۆ بڕینی چاوی تەماحی 
خۆشەویستە. شــارە  ئــەم  ســەر  لــە  بێگانە 
شارەکەمان  دەخوازین  هیوا  کۆتاییدا،  لە 
دەست  لە  و  دوور  بە  سروشت  ــەاڵی  ب لە 
جارێکی  بوومەلەرزە  بێ.  ڕزگــار  داگیرکەر 
ــەرزە  تـ ــوان و  ــە جــ ــاوچ ن ــەو  لـ ــکــە ڕوو  دی
ــەزن دەڵێین: نــەکــاتــەوە لــە گــەڵ زیــرەکــی م

»کرماشان شارێکی بەرزە
شارێکی بە نەزم و تەرزە

دوور بی تۆ لە بوومەلەرزە«

ئااڵی پڕ به  بااڵی 
شکۆی نیشتمانێک

مەنسوور مروەتی

عــەلــیــڕەزا  ڕابــــــردوودا  چــەنــد ڕۆژی  ــە  ل
گرینگه کانی  لە سووژه   یەکیک  بۆتە  کەریمی 
ــران. ــێ ــیــەکــان لـــه  ئ ــی ــەت ــۆڕە کــۆمــەاڵی ــ نــێــو ت
ــەم جــار لە  ــ عــەلــیــڕەزا کــەریــمــی بــۆ دووه
پشکی  نێودەوڵەتی  کێبرکێیەکانی  تیروپشکی 
ئەمری  بە  ئــه و  دەکـــه وێ.  ئیسرائیل  گــەڵ  لە 
ڕاهێنەرەکانی و بە ناچار دەبوا پشتی خۆی 
بۆ سیاسەت لە دۆشەکی زۆران بخشێنێ و 
چاوی لە مەر بە دەستهێنانی میداڵ بقووچێنێ 
ــی خـــۆی لە  ــان ــەک ــوون ــدووب ــان ــی م ــ و وەاڵمـ
ڕاهێناندا بەو پەری دڵشکاوی بداتەوە خۆی.
بەاڵم  دۆڕاندنی بە ئانقەستی ئەم یاریزانە 
جگە لە دڵشکاویی خۆی کاردانەوەی دیکەشی 
لێ دەکەوێتەوە.هەر یەک لە یەکیتیی جیهانی 
زۆرانبازی و کۆمیتەی نێودەوڵەتی ئوله مپیک 
و بــەکــارهــێــنــەرانــی تــۆرەکــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان 
ــێـــران و  ــی زۆرانـــبـــازیـــی ئـ ــۆن ــدراســی ــی و ف
ڕاهێنەرەکانی چەندین ڕای جیاوازیان هەبووە 
پرنسیپە. لــە  دوور  ڕووداوە  ــەم  ئ ــەڕ  م لــە 

ئەوەی کە کاربەدەستانی ئێرانی لە هەمووان 
کاردانەوەی  کــردووە  شڵه ژان  تووشی  زیاتر 
لە  داوای  کە  زۆرانبازییه   جیهانی  یەکیەتیی 
کۆمیتەی ئینزباتیی خۆی کردووە به دواداچوون 
ئێران  ڕاگــەیــه نــدنــەکــانــی  بـــارەیـــەوە.  ــەم  ل بکا 
نووسیویانە کە  یەکیەتی جیهانیی زۆران لە ژێر 
 )IOC(ئولەمپیک نێودەوڵەتیی  فشاری کۆمیتەی 
ملکەجی ئەم بریارە بووە بە مەبه ستی ڕاستی 
ئەم پرنسیپەی کە دەبێ وەرزش لە سیاسەت 
نــەکــرێــن.  یــەکــتــری  ــە  ب تــێــکــەڵ  و  ــێ  ب دوور 
له و  حاڵه تی  ده یان  و  نیه   یه کجار  ئه مه   دیاره  
ئێران  ئــه وه یــه   سه یر  و  داوه   ڕووی  چه شنه  
نه گونجاو  چه شنه   لــه و  ڕه فــتــاری  کاتێکدا  له  
وه زرشدا  بواری  له   جیهانییه کان  به ها  له گه ڵ 
فەلستیننییه کان  وه رزشکاره   ته نانه ت  که   ده کا 
ناکه ن. ئیسرائیل  گەڵ  لە  کێشە  ئێران  قەد  بە 
فدراسیۆنی  کردنی  ئەگەری سڕ  ئێستادا  له  
زۆرنبازیی ئێران بە گشتی و عەلیڕەزا کەریمی 
بە تایبەتی هەیە. لە دوای ئەم ڕووداوە عەلیڕەزا 
کەریمی له  نووسینێکدا ده ڵێ: دوایین سه نگه ر 
بێده نگییه  )آخرین سنگر سکوتە(. ئه و ده یه وێ 

بڵێ ئەمەی ڕووی داوه  دەرنجامی سیاسەتێکی 
ــانــی رێــژیــمــی  ــەی کــاربــەدســت ــەڵ ــه وت و ه چــ
ژیانی  بوارەکانی  هەموو  بە  تێکەل  کە  ئێرانە 
ڕاهێنه ره که ی  ده نگی  و  بــووه   ئێران  خه ڵکی 
بڕیاری  که  ده مێنێته وه   گوێدا  له    هه میشه   بۆ 
بــدۆرێــنــی.« دەبــی  »ئــەتــۆ  دەدا:  کەریمی  بــە 
شووره یی ئه و ڕه فتاره  گه یوه ته  جێیه ک که  
کۆمیسیۆنی  و  باس  ببێته   ئێراندا  پاڕلمانی  له  
بکا  وەرزش  وەزارەتــــی  لــە  داوا  ئــەســلــی9٠ 
سوور  خۆیان  بۆ  حاڵێکدا  له   بــێ،  ــده ر  وه اڵمـ
نیزامه   ئیدۆلۆژیکیی  هیڵی  ــه وه   ئ که   ده زانـــن 
ــه  پــیــنــه پــه ڕۆکــردنــی کــاریــگــه ری  و نــاتــوانــن ب
دابنێن. کۆمه ڵگا  ڕاتڵه کیوی  بیروڕای  له سه ر 
ــه  هــێــڵــێــکــی ئـــیـــدۆلـــۆژیـــک که   ــی ــی ســروشــت
سه پاندوویه تی وه رزشکار دوای سه رکه وتن له  
مه یدانه  وه رزشییه کان میداڵه کانیان پێشکێش بە 
خامنەیی و قاسم سولیمانی و به ناو »مدافعین 
حرم« بکه ن، یان خو له  کێبرکێی وه رزشی له گه ڵ 
وه رزشکارانی واڵتی ئیسڕائیل به دوور بگرن و 
مه یدانیان بۆ چۆڵ بکه ن؛ له  دواجاردا تێچووی 
قورسی بۆ کۆمه ڵگه ی وه رزشیی ئێران هه بێ.

ئامانج زیبایی
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)33( 
داگیرکردنی باڵوێزخانەی ئەمریکا و بارمتەگیری

ــی ئــێــران  ــەالن ــی گ ــن ــەڕی ــنــی راپ ــەدوای ســەرکــەوت ــ  لـ
ــوێ  ن ــی  ــ ــەاڵت دەســ ١3٥٧دا،  ــی  ــەدانـ ــبـ رێـ ی   ٢٢ ــە  لـ
ــی کــاتــیــی مــوهــەنــدیــس بــازرگــان  ــەتـ بــە دانـــانـــی دەوڵـ
رێـــبـــەنـــدانـــدا،  ی   ٢3 ــە  لـ ــۆڕش  ــ شـ ــی  ــەکــان ــت کــۆمــی و 
بازنەیەکی  لــە  ــەاڵت  دەسـ قورخکردنی  بـــەرەو  هەنگاوی 
ــدا، هــاویــشــت.  ــ ــەم ــ ــەوی دووی ــل ــەه بــچــووکــی تــێــکــۆشــەرانــی دژی ڕێــژیــمــی پ
ــراوان و  ــی ــوێ بــە تــونــدوتــیــژی بــە دژی گ ــی ن ــای دیمەنی دەســەاڵت  ســەرەت
رێژیمی  سیاسیی  و  نیزامی  بەرپرسانی  لە  ژمارەیەک  و   خۆڕادەستکردووان 
ژمارەیەک  شۆڕشدا،  خولەکیی  چەند  دادگاکانی  بەناو  لە  پێکرد.  دەستی  شا 
ــبــاران و بــە پێی شــەرعــی زارەکــیــی  ــزەر بــۆ هــەمــوو تــاوان ــارێ بــێ هــەبــوونــی پ
کران.  ئیعدام  »ریفاە«دا  قوتابخانەی  سەربانی  و  عەمبار  لە  شیعە،  مەزهەبی 
زیــنــدانــیــکــردنــی  و  ــن  گــرت و  ــژی  ــی ــدوت ــون ت تــــاران  لــە  فــــەزای گشتیی      
ــێــکــۆشــەرانــی جــیــابــیــر بـــوو.  ــر ت ــ ــا دەســـەاڵتـــدارانـــی پــێــشــوو و دواتـ ســـەرەتـ
 سێ رۆژ داوی سەرکەوتنی ڕاپەڕێن، لە ڕۆژی چوارشەممه  ٢٥ ی رێبەنداندا، 
ناسیبوو،  بەفەرمی  ئێرانی  نوێی  دەوڵەتی  ئەمریکا،  دەوڵەتی  ئەوەی  ســەرەڕای 
هێرشیان  فیداییەکان  چریکە  رێــکــخــراوی  الیەنگرانی  چــەکــداری  گرووپێکی 
ماوەیەکی  دوای  کرد.  داگیریان  و  تاران  لە  ئەمریکا  باڵیوێزخانەی  سه ر  کرده  
الیەنگری  چەکدارانی  لە  دیکە  ژمارەیەکی  چەکدار،  خەڵكی  گرووپێک  کــورت 
بوون.  پەیوەست  پێیان  هەوایی  هێزی  لە  کەسانێکیش  و  خەڵق  موجاهیدینی 
     باڵیوێزی ئەو کاتی ئەمریکا _ویلیام سۆلیوان_  پێوەندیی لەگەڵ دەوڵەتی 
بیستبوو،  هەواڵەکەی  کە  ئا. خومەینی  کردن.  لێ  یارمەتی  داوای  و  گرت  کاتی 
هێرشبەران  دەستبەجێ  دا  دەســتــووری  و  نەکرد  پەسند  داگیرکارییەی  ئــەو 
ئەوکاتی_  دەرەوەی  یەزدی_وەزیری  ئیبراهیمی  د.  بکەن.  چۆل  باڵیوێزخانەکە 
ناوبراو  بکا.  چارەسەر  مەسەلەیە  ئەو  کرا،  ئەرکدار  دەوڵــەت  نوێنەرایەتیی  بە 
داگیرکەرەکانیان  و  هێرشبەر  سەعات،   ٢ دوای  کۆمیتەچییەکان  بەیارمەتیی 
شۆڕشیان  کۆمیتەی  بنکەیەکی  هەروەها  ــرد؛  دەرک ئەمریکا،  باڵیوێزخانەی  لە 
ــەســاب دانـــا.  ــە بــەرپــرســایــەتــیــی مــاشــاڵــاڵی ق ــۆ پــارێــزگــاری لـــه و شــوێــنــە ب ب
مــانــشــێــت کە  کـــردبـــوویـــە  ــەو رۆژە  ــ ئ ــەر  ــ ه ــتــالعــات  ــی ئ ــەی  ــ ــام ــ     رۆژن
ــووی:« ســەرئــەنــجــام  ــب ــووســی ــە بــنــی ن ــەی ئــەمــریــکــا کـــرا« و ل ــزخــان ــوێ ــاڵ :«ب
  )١( گیرا«  چریکەکان  و  شــۆڕش  ئەرتەشی  الیــەن  لە  ئەمریکا  باڵوێزخانەی 
    ئەو کردەوەیە کاردانەوەی سێ الیەنی لێکەوتەوە. الیەنی یەکەم، دەوڵەتی 
کاتی بوو کە پێی وابوو: دەبێ رێز لە بڕیارە نێونەتەوەییەکان بگیرێ و باڵیوێزخانە 
و کونسولگەرییەکانی واڵتان پارێزگارییان لێ بکرێ، نەک هێرش و داگیرکاری 
پێیان  کە  بوون  نوێ  دەسەاڵتی  نێو  کەسانێکی  دوویــەم،  الیەنی  ڕۆژەڤ.  ببێتە 
وابوو: دەسەاڵتەکە ساوا و ناجێگیرە و نابێ بیانوو بدرێتە دەست زلهێزەکان بۆ 
دەستێوەردان. الیەنی سێیەم، کە چەپ و ئیسالمییە دژە ئیمپریالیستەکان بوون، پێیان 
وابوو: نابێ هێمای سەرکوتکاری و پێشێلکاریی خەڵکی ئێران، بوونیان هەبێ و جێگای 
مەترسین بۆ داهاتوو، چونکە ئەوانه  دیپلۆمات نیین. بەڵکوو پیالنگێر و سیخوڕن. 
وتووێژی  بەتایبەتی  و  نووسین  بــیــرەوەری  کە  دوایــیــدا،  سااڵنەی  لــەم      
ویالیەتە_  دەســەاڵتــی  بە  ســەر  کە  مێهر_  هەواڵنێری  بــووە،  زۆر  تەلڤیزیۆنی 
هێالنەی  یەکەمی  جاری  گرتنی  ئیمام  بۆچی  دەپرسێ،  تەوکولی  یاقووب  د.  لە 
لــەالیــەن  عەمەلیاتێک  دەڵــێ:«کــاتــێــک  ــراو  ــاب ن نــەکــرد؟   پەسند  جــاســووســیــی 
دروست  شەپۆلێک  دەیانەوێ  تەنیا  و  دەبــرێ  بەڕێوە  نین  تۆ  ئی  که   کەسانێک 
بــوو و  نــوێ  لەکاتێکدا، شــۆڕش  نــاکــرێ.  پەسند  بــێ،  بــەســوود  بۆخۆیان  کــەن 
لە رێبازی شۆڕشدا، قەیران دروســت بێ.  ئــەوەی  ئەو کــردەوە دەبــوو بەهۆی 
ڕێکخراوی چریکە فیداییەکانی خەڵق بۆ بەهێزکردنی خۆیان، ئەو کاریان کرد.)٢( 

    
هێرشی دوویەم بۆ داگیرکردنی باڵیوێزخانەی ئەمریکا  

    وەرگرتنی شا لە 3٠ ی رەزبەری ساڵی ١3٥٨ لە شوڕای ناوەندیی پزشکی 
ئەمریکا، بوو بە هۆی بیانوویەک بۆ »ئاڵوگۆڕی دوورە دیمەنی سیاسی« لە ئێراندا. 
چەپ ئاژۆیەکان دەوڵەتی کاتییان تاوانبار دەکرد کە بۆ وەرگرتنەوەی شا گوشاری 
زۆری بۆ ئەمریکاییەکان نەهێناوە و ئەوانیان بە نەناسینی پیالنگێڕیی واشینگتۆن 
بۆ گێڕانەوەی سەلەتەنەت، تاوانبار دەکرد. شەقامەکانی دەرووبەری باڵیوێزخانەی 
خۆپێشاندانی  و  چەپەکان  )جێژوانی(  گاە«  »میعاد  بە  ببوو  تــاران،  لە  ئەمریکا 
پەیتا پەیتای دژی ئەمریکاییەکان. ئەوان ئامانجی سەرەکییان بەربەرەکانی لەگەڵ 
ئیمپریالیزم باس دەکرد، بەاڵم چەپ توانای کێبەرکێی لەگەڵ گرووپە ئیسالمییە 
کە  بوو  ئیمام«  هێلی  »خوێندکارانی  گرووپانە،  لەو  یەکێک  نەبوو.  چاالکەکان 
ڕووحانییەک بە ناوی محەممەد مووسەوی خوئینی ها ڕێبەری مەعنه وییان بوو. 
مەترسیدار  بەشێوەیەکی  کاتی  ــی  ــەت دەوڵ کــە  وابـــوو:  پێی  خوئینی ها      
ئەو  بــۆ  شــا  ئیزندانی  و  بــۆتــەوە  نیزیک  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتــە  لــە 
ئێران؛  ئیسالمیی  کــۆمــاری  رووخــانــدنــی  بــۆ  دراوە  ســازمــان  پیالنێکی  واڵتـــە، 
بەربەرکانی  بۆ  کــردەوەیــە  باشترین  ئەمریکا  باڵوێزخانەی  داگیرکردنی  بۆیە 
دەبێ  جیهانیدا،  ڕادەی  لە  گـــەورەی  دەنــگــدانــەوەی  چونکە  ــە.  واڵت ئــەو  لەگەڵ 
دەرببڕن.  شا  داڵــدەدانــی  بۆ  خۆیان  بێزاریی  ڕێگەیەوە  لەو  دەتوانن  ئــەوان  و 
پانزه هه مین ساڵڕۆژی دوور      لە ١3ی خەزەڵوەری ١3٥٨ ی هەتاوی که  
خرانەوەی ئا. خومەینی لە ئێران بۆ تورکیە بوو، خوێندکارانی الیەنگری ئەو، هێلی 
سووری چوارچێوەی دیپڵۆماتیکی ئەمریکایان بەزاند و لە ماوەی 3 کاتژمێردا، 
باڵیویزخانەکەیان داگیر کرد. خوێندکاران و پشتیوانەکانیان کە کەمتر لە ٥٠٠ کەس 
بوون، ٥٢ کارمەند و ستافی ئەو شوێنەیان بە بارمتە گرت و دەستیان بەسەر 
سەدان بەڵگە داگرت و قەیرانێکی گه وه ره یان لە گۆڕەپانی نێونەتەوەییدا، خوڵقاند.)3(  
    ئیبراهیمی ئەسغەر زادە _یەکێک لە هێرشبەران و وتەبێژی خوێندکارانی 
ــاران،  ت لە  ئەمریکایی  بارمتەگریی  هێنانەوەی  پاساو  بۆ  خومەینی_   هێلی 
نزیکەی  ئێراندا،  لەنێو  دەڵــێ:«  موسەدیق،  محەممەد  د.  دژی  کودێتای  لە  جگە 
ئەمریکا  باڵیویزخانەی  هەبوو.  ناسه ربازی  و  نیزامی  موستەشاری  هەزار   ٥٠
دەرەوەی  وەزارەتـــی  دیپڵۆماتەکانی  بەجێگای  یانی  ــوو.  ب نیزامی  قەاڵیەکی 
بوون.)4(  بڕیاڕدەر  لەوێ  دیکە  نیزامییەکانی  و  پێنتاگۆن  ژێنڕاڵەکانی  ئەمریکا، 

سەرچاوەکان 
  )١9٧9 ــە  ــوریـ فـ بـــهـــمـــن)4   ٢٥ ــە  ــب چــهــارشــن ــات،  ــ ــالع ــ اط روزنــــامــــەی   )١
ــی   ــخـ ــاریـ تـ ــلـــی_  ــیـ ــلـ ــحـ تـ گــــــــــزارش  مــــهــــر،  خـــــبـــــرگـــــزاری  ٢( ســــایــــت 
3( محسن میالنی، شکل گیری انقالب اسالمی، از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسالمی، 
ترجمەی مجتبی عطارزادە، چاپ پنجم، انتشارات گام نو، ١3٨٧، ص 3٠١_٢٢9 
اصــغــرزادە ابراهیم  بــا  دهباشی  حسین  گفتگوی  خــام،  خشت  آپـــارات،   )4

حەسەن حاتەمی

دیپلۆماسیی ئاژاوە و 
هێژمۆنیای جەنگساالران

ــۆرەی لە  ــەگــەر دیــپــلــۆمــاســی وەک ئـــەو جــ ئ
تیۆرییەکانی زانستی سیاسیدا هاتووە، کارکردێکی 
نێوان  لە  بێ  سازکەر  هاوپێوەندی  و  ماملەگەرا 
داهێنانی  مــێــژووی  ناچارین  ــەوا  ئ ــەتــانــدا،  دەوڵ
نیشانەکانی  یەکەم  بۆ  بگەرێنینەوە  دیپلۆماسی 
مرۆییەکان.  گرووپە  نێوان  لە  ناکۆکی  چێبوونی 
پێناسەیەکی  و  وەهــا  بەدواداچوونێکی  ڕەنگە 
ئەم  مەبەستی  دیپلۆماسی  لەمەڕ  دیاردەناسیانە 
دیپلۆماسی  لە  تێگێشتن  بۆ  بــەاڵم  نەبێ،  وتــارە 
پێویستمان بە کۆنتێکستێکی تیۆریکە. زەروورەتی 
لە  بــاس  کاتێ  کە  لــەوەدایــە  کۆنتێکستێک  وەهــا 
کە  بکەینەوە  ڕوونی  دەبێ  دەکەین،  دیپلۆماسی 
مەبەستمان لە چ جۆرە کارکردێکی دیپلۆماتیکە. 
دیاردەکانی  زۆربــەی  وەک  دیپلۆماسی  چەمکی 
بــووە،  دایکۆتۆمیک  ڕەوەنــدێــکــی  تووشی  دیکە 
بەاڵم بە شێوەیەکی گشتی دەکرێ باس لە دوو 
بکەین؛  دیپلۆماسی  کارکردی  لەمەڕ  جیاوز  ڕای 
پرۆسەیەکی  وەک  دیپلۆماسی  بۆچوون  یەکەم 
بۆچوونی  و  دەکــا  پێناسە  هاوپێوەندیسازکەر 
دووهەم؛ دیپلۆماسی وەک ئامێر دەناسێنێ. هەر 
ــاردەی  دی  )٢٠٠١( وایــت  بــڕایــان  سۆنگەوە  لــەم 

دوو  بەسەر  دیپلۆماسی 
ــرۆ و  ــکـ ــایـ ڕوانـــــگـــــەی مـ
ــا.  ــکــرۆدا دابــــەش دەکـ ــی م
هەمان  مایکرۆ؛  پێناسەی 
سیاسەتی  ــەی  ــەرچــاوگ ب
ڕێــگــای  ــە  ل کــە  جیهانییە 
پێوەندی  مێکانیزمەکانی 
ــردن هــــــەول بــۆ  ــ ــازکـ ــ سـ
ناکۆکییەکان  چارەسەریی 
وەهـــا  ــجــی  ــان ــام ئ دەدا. 
سازدانی  دیپلۆماسییەک 
دیمۆکراتیک  تەعاموولێکی 
ــوان  ــێ ــە لـــە ن ــی ــی ــەدەن و م
بەچەشنێ  ــدا،  ــانـ ــەتـ دەوڵـ
نێوان  ناکۆکیی  خاڵی  کە 
ــەو دەوڵـــەتـــانـــە نــەگــاتــە  ئـ
دواجار  و،  ئەنجامی شەڕ 

کە  »ئاشتی«  ســەر  بــۆ  هــەڕەشــە  هــۆی  نەبێتە 
بەاڵم  جیهانییە.  سیاسەتیی  سەرەکی  ئەجنیدای 
پێناسەی میکرۆ؛ پێوەندیی هەیە بەو دەوڵەتانەی 
لــەدوای  خۆیان  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  کە 
ــە نــەتــەوەیــیــەکــانــیــان دەگــەڕێــن.  ــی ــدی ــەرژەوەن ب
ئامێر  وەک  گۆشەنیگایەوە  ــەم  ل دیپلۆماسی 
پەنای  لە  کە  دەکــرێ  پێناسە  دەرفەتێک  یاخۆ 
وەدیهێنانی  بــۆ  هـــەوڵ  چــەکــداریــدا  هــەڕەشــەی 
دەدا.  ــەکــانــی  ــی ــابــووری ئ و  ســیــاســی  ئــامــانــجــە 
کــۆتــایــی هاتنی شـــەڕی ســارد،  دوابـــــەداوای 
قۆناغێکی  نێو  دەچێتە  دیپلۆماسی  ــاردەی  ــ دی
دیپلۆماسی  کالسیکی  کارکردی  ئەگەر  دیکەوە. 
سازدانی پێوەندییەکی ڕەمزاوی و مامەڵەی نهێنی 
لە نێوان دیاردەی ]دەوڵەت ـ دەوڵەت[ بوو، ئەوا 
پارادایمێکی دیکەدا شرۆڤە  لە  ئێستا دیپلۆماسی 
پارادایمێک  وەها  نیشانەکانی  لە  یەکێک  دەکرێ. 
دامەزرانی کۆمەڵگای مەدەنی و دێمۆکراتیزەبوونی 
ناچارن  کە  دەوڵەتانەیە  ئەو  سیاسی  دەسەاڵتی 
بەرسەڤایەتی  و  شەففافیەت  لە  خۆیان  ڕەوایــی 
بسەلمێنن.  گشتیدا  ڕای  حاند  لە   )Responsibility(
وایــت،  بڕایان  بۆچوونی  پێی  بە  پارادایمە  ئــەم 
لە  بنەڕەتی  گۆڕانێکی  بۆ  بوو  گرنگ  هۆکارێکی 
سترۆکتووری دیپلۆماسی و نەخشەڕێگای کاری 
ئێستا  سترۆکتورییەوە  بــاری  لە  دیپلۆماتیکدا. 
ســەردەمــەدا  لــەم  دیپلۆماسی  لە  مەبەست  ئیتر 
نێوان  لە  واڵمــدەرانــەیــە  و  شەفاف  مامەڵەیەکی 
دیـــــاردەی ]دەوڵـــــەت ـ کــۆمــەڵــگــای مـــەدەنـــی ـ 
ــگــوومــان نــەخــشــەڕێــگــای وەهـــا  ــێ ــەت[. ب ــ ــ دەوڵـ
هاوواڵتیان  خۆشبژێوی  پرسی  دیپلۆماسییەک 
بــەدوا  لەمە  ئیتر  و  خــۆیــەوە  کانوونی  دەخــاتــە 
گەشەسەندوویی  خزمەت  دەچێتە  دیپلۆماسی 
»ئابووری، کولتوری و سیاسی«ی هاوواڵتیان. 
ئەرکی دیپلۆماسیی مۆدێرن بە بۆچوونی بڕایان 
زێرەڤان«  »دەوڵــەتــی  بەهێزکردنی  ئیتر  وایــت، 
ــاوە کــە بــە هــێــزی ژانــــدارم و بــە دیدێکی  ــەم ن
سنوورەکانی  ئەمنیەتی  لە  ئاگای  پۆلیسییەوە 
نەخشەڕێگای  بەڵکوو  بێ،  هاوواڵتیان  گیانی  و 
تەعاموولێکی  خزمەت  لە  مۆدێرن  دیپلۆماسیی 
هەوڵ  هەروەها  و  دەوڵەتان  نێوان  لە  مەدەنییە 
بۆ بە دیاردەکردنی »دەوڵەتی خۆشبژێوی« دەدا 
بۆ  ئەستۆیە  لە  زیاتری  بەرپرسیاریەتییەکی  کە 
ژیان و کەرامەتی هاوواڵتیانی. ئەم پارادایمە ئێمە 
ناوی  بە  دەکا  ئاشنا  دیکەدا  دیاردەیەکی  لەگەڵ 
گشتی.  دیپلۆماسیی  یاخۆ  دیپلۆماسی  پابلیک 
پابلیک  ــە  ل بـــاس  کــاتــێ   )١99٠( تـــاچ  هــانــس 

تەعاموولگەرا  پێناسەیەکی  دەکــا،  دیپلۆماسی 
بۆ  دیالۆگ  سازدانی  واتــە  دەســتــەوە.  بە  دەدا 
کولتوور  ئامانجەکان،  ئیدەئالەکان،  لە  تێگێشتن 
ــەت لەم  ــ و هــەروەهــا ســیــاســەت. کـــاری دەوڵ
سەرەتا  تــاچ،  هانس  بۆچوونی  بە  زەمینەیەدا 
لە  بەرسەڤایەتییە  و  شەفافیەت  بە  گرنگیدان 
چێکردنی  دواتر  و،  خۆی  دەرەوەی  سیاسەتی 
نیهادە  نــێــوان  لــە  دیپلۆماتیکە  تەعاموولێکی 
مەدەنییەکانی  نیهادە  و  نێوخۆ  مەدەنییەکانی 
دەوڵەتەکان  خۆیدا  لە  ڕەوەندە  ئەم  هەندەران. 
بەرەو شێوازێک لە سیاسەتکردن پاڵ پێوەدەنێ 
کە بە نووپۆلیتیک )Noopolitik( بە ناوبانگە، واتە 
ڕەچاوی  دەرەوەدا  سیاسەتی  لە  دەوڵەتەکان 
هەمان یاسا ئەخالقی و نۆرمە کولتوورییەکان 
دەکەن کە لە واڵتی خۆیاندا نەهادینە کراوە. لە 
بە  واڵتان  دەرەوەی  سیاسەتی  دۆخێکدا  وەها 
 / »کلتووری  تایبەتمەندیی  یاخۆ  کاراکتێر  پێی 
دەبن  و  دەکرێن  پێناسە  واڵتەکەیان  سیاسی« 
ڕەفتاری  وێنەیەکی  یاخۆ  مێتافور  خاوەنی  بە 
ــۆ نــمــوونــە  ــدا. ب ــی ــەوەی ــەت ــون ــێ ــە ســیــاســەتــی ن ل
دەرەوەی  سیاسەتی  نەخشەڕێگای  و  سیمبول 
سەرەکی  بنەمای  سێ  لەسەر  نوروێژ  واڵتــی 

 )3 و  مــرۆڤ  مافی   )٢ ئاشتی   )١ دیاریکراوە: 
پێناسەی سیما و  ژینگەپارێزی. ئەم سێ خاڵە 
بەرچاوگەی سیاسەتی دەرەوەی واڵتی نوروێژ 
لە  بزانن دەوڵــەت  دەردەخــا. کاتێ ڕای گشتی 
پرەنسیپانە  لــەم  خۆیدا  دەرەوەی  سیاسەتی 
ناچارە واڵمــدەر بێ. ــەت  ئــەوا دەوڵ داوە،  الی 
دیپلۆماسیی مودێڕن دیاردەیەکە کە لە بەستێنی 
کۆمەڵگەی مەدەنیی جیهانییەوە سەری هەڵداوە 
و لە ڕێگەی تەکنۆلۆژیای مودێڕنەوە مەیدانێک 
بۆ گۆڕینەوەی زانیاری و سازدانی هاوپێوەندی 
فەراهەم دەکا. لەم میانەیەدا دامەزراوە حکوومی 
پاڵنەرەکان،  هێزە  ئینجیۆ،  ناحکوومییەکان،  و 
تەخەسووسییەکان  ــا  ــ دەزگ و  ئــەنــجــوومــەن 
هاوپێوەندیسازکردن  لە  هەیە  ڕۆڵیان  باشترین 
لــەگــەڵ نــیــهــادە هــاوشــێــوەکــانــی هــەنــدەران و، 
دەرەوەی  پڕۆژەی سیاسەتی  لە  بەشێک  وەک 
واڵت هەوڵ بۆ دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییە 
دەدەن.  کلتوورییەکان  و  سیاسی  ئــابــووری، 
دەرەوەی  ســیــاســەتــی  پــێــنــاســەکــردنــی 
ســادە  کــارێــکــی  ئــێــران،  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
هەیە  جیاواز  خوێندنەوەی  دوو  هەڵبەت  نییە. 
دەرەوەی  سیاسەتەکانی  شــرۆڤــەکــردنــی  بــۆ 
تایپۆلۆژیکە  خوێندنەوەیەکی  یەکەم؛  رێژیم: 
کردوە  لەسەر  کاریان  توێژەران  لە  بەشێک  و 
لە سایتەکانی  تایبەت  بە  لە کتێبخانەکان و  کە 
دەکەون  دەست  ڕێژیمدا  دەرەوەی  ــی  وەزارەت
و زۆر فۆرمالیتەن. کاتێ کاری ئەم توێژەرانە 
دابنێین  ڕێژیم  کردەوە سیاسییەکانی  پەنای  لە 
جیددی  زۆر  پارادۆکسێکی  بــە  هەست  ــەوا  ئ
ڕەوەندێکی  دووهـــەم؛  خوێندنەوەی  دەکــەیــن. 
شرۆڤەکارانەیە کە چاودێرانی سیاسی لە ڕێگای 
شکاندنی ڕەمزە ڕەفتارییەکانەوە پەردە لەسەر 
ئامانجە شاراوەکانی سیاسەتی دەرەوەی رێژیم 
ئەگەرچی  دووهەم  خوێندنەوەی  هەڵدەدەنەوە. 
کاتێ  بەاڵم  نییە،  ئۆبژەکتیڤ  خوێندنەوەیەکی 
لەگەڵ کردەوە سیاسییەکانی رێژیمدا بەراوەرد 
بکرێن، ئەوا بۆمان ڕوون دەبێتەوە کە کارکردی 
کرد  باسمان  پێشتر  کە  دیپلۆماسی  دووهەمی 
بەرچاو  ڕێژیمدا  دەرەوەی  سیاسەتەکانی  لە 
ئامێر  وەک  دیپلۆماسی  ڕێژیم  واتە  دەکــەوێ؛ 
سەیر دەکا کە شان بە شانی باڵی نیزامی کار 
ئەم  هەڵبەت  دەکــا.  سیاسییەکانی  ئامانجە  بۆ 
شەڕ،  و  دیپلۆماسی  واتە  تەلفیقییە؛  میکانیزمە 
لە هەموو حاڵەتێکدا کار ناکا. ئەگەر سەرنج بە 
باس  کاتێ  بدەین  خامنەیی  ئایەتوڵاڵ  قسەکانی 
دەکا،  نیزام  دەرەوەی  سیاسەتی  ئاراستەی  لە 
ئێمە لەگەڵ دوو وتەزای ناکۆکی خامنەیی واتە: 

»دیپلۆماسیی هێرشبەرانە« و »نەرمینواندنی 
قارەمانانە« بە باشی ئاشناین و دەزانین کە 
سیاسەتی دەرەوەی ڕێژیم تا ئەو جێگایەی 
کە بۆشایی هێز و سیاسەتی زلهێزەکان لە 
بنەمای  لەسەر  دەدا،  پێ  مەیدانی  ناوچەدا 
و،  پێش  دەچێتە  هێرشبەرانە  دیپلۆماسی 
فەرمەندەرانی  ڕاستیدا  لە  دیپلۆماتەکانیش 
ئیسالمییە.  ئینقالبی  ــی  ــاســداران پ ســپــای 
هەروەها دەزانین کە لە سیاسەتی دەرەوەی 
ڕێژیمدا شتێک بەناوی ملمالنەی ڕاستەوخۆ 
لەگەڵ ئامریکا و واڵتانی ئورووپاییدا بەدی 
حاڵەتە  ئەو  دەگاتە  ڕێژیم  کاتێ  و،  ناکرێ 
دەنوێنێ! نەرمی  قارەمانانە  شێوەیەکی  بە 
ــەرز دەبــێــتــەوە  ــرەدا ئـــەم پــرســیــارە بـ ــێ ل
ــســکــۆرســە نـــاکـــۆکـــەدا ڕێــژیــم  کـــە لـــەم دی
ڕیژیمە  بێگومان  دەگـــەڕێ؟  چیدا  بـــەدوای 
ــەک  ــ ــا ڕادەی دیــکــتــاتــۆرەکــانــیــش نــاچــارن ت
شەففافیەت لە سیاسەتەکانیاندا بنوێنن و لە 
گشتی  ڕای  بە  بەرامبەر  حاڵەتیشدا  هێندێ 
واڵمدەر بن. ئەو شتەی کە تا ئێستا ڕێژیم 
و  کــردووە  لەسەر  پێداگری  بەردەوامی  بە 
لەسەر  کاری  ستراتیژی  وەک 
دەکا؛ پرسی »پاراستنی نیزام« 
ئینقالبی  »هــەنــاردەکــردنــی  و 
ئیسالمی«یە. کەوایە کاتێ ئێمە 
نیشانەشناسییەکانی  بمانەوێ 
دەرک  ڕێــژیــم  دیــپــلــۆمــاســیــی 
شیکاریی  پێویستە  پێبکەین، 
ئـــەم ســتــراتــیــژیــیــە بــکــەیــن و 
ئــیــمــکــانــەکــانــی ســەرخــســتــنــی 
بناسین.  ستراتیژییەک  وەهــا 
نیزا«  بە«پاراستنی  سەبارەت 
باڵەکانی  نێو  لە  جــیــاواز  ڕای 
ڕێژیمدا هەیە، بەاڵم ئەو شتەی 
مــکــووڕی  خامنەیی  ئێستا  تــا 
لــێــکــردووە ڕاگــرتــنــی »دۆخــی 
ــەزای  وت هەڵبەت  ئینقالبییە«. 
قۆناغێکی  ئینقالبی«  »دۆخــی 
مەدەنییە”.  “دۆخــی  بنیاتنانی  پێش  کاتیی 
پاراستنی دۆخی  لەسەر  پێداگریی خامنەیی 
ئینقالبی لە ڕاستیدا نکۆڵی کردنە لە دامەزرانی 
کۆمەلگای مەدەنی. سەرکوتکردنی چاالکانی 
مەدەنی لەالیەن سپا و ناوەندە ئەمنیەتییەکان 
ترسی  لە  تەعبیر  بۆ  زیندوون  نموونەیەکی 
لە  مەدەنی  کۆمەڵگای  دامەزرانی  لە  رێژیم 
»هەناردەکردنی  پــرۆژەی  لەبارەی  ئێران. 
هەیە  ــەس  ک ــەم  ک ئیتر  ئــەمــرۆ  ئــیــنــقــالب«، 
بەچاوی گومانەوە سەیری وەها پرۆژەیەک 
نەکا. ئەو شتەی لە سیاسەتەکانی دەرەوەی 
پــرۆژەی  نــەک  ــەوێ،  بــەرچــاو دەکـ ڕێژیمدا 
ڕاگرتنی  بەڵکوو  ئینقالب  هــەنــاردەکــردنــی 
و  سەقامگرتوویی  دژی  بە  هێزە  بااڵنسی 
دامەزرانی سیستەمی مەدەنی لە ناوچەکەدا. 
ڕۆژهەاڵتی  مەدەنییەکانی  ڕاپەرینە  لەکاتی 
ناڤین و بەهاری عەرەبی، مانۆری دیپلۆماتە 
ــی ڕێـــژیـــم بـــۆ ڕاگــرتــنــی  ــگــســاالرەکــان جــەن
مەدەنییەکان  بزاڤە  دژی  لە  هێز  پارسەنگی 
لەچاوی کەس بزر نەبوو. دەستێوەردانەکانی 
ــە، یـــەمـــەن، عــێــراق و  ــووریـ ڕێــژیــم لــە سـ
نموونەی  پڕدیارترین  کوردستان،  هەرێمی 
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک کــە  دیپلۆماسیەتێکن 
دەدا. بــۆ  گــرانــی  نرخێکی  خەریکە  ئــێــران 
گرەوی  لە  پرسیارەکەمان  واڵمی  ڕەنگە 
ــزی رەفــتــارشــنــاســیــانــەی  ــ شــکــانــدنــی ڕەمـ
وەک  ئەمرۆ  کە  بێ  سیاسی  سیستەمێکی 
لە  ئــاژاوەگــێــڕیــی  سیمبولی  و  مــێــتــافــور 
کەرامەتی  و  نــاســراوە  ناڤین  ــی  ڕۆژهــەالت
دیپلۆماسیەتی  کردوە.  بریندار  ئێرانی  تاکی 
بخاتە  کۆسپ  توانیویەتی  ئــەگــەر  ــاژاوە  ئـ
کۆمەڵگای  گەشەسەندوویی  ڕێگەی  ســەر 
مەدەنی لە ئێراندا، ئەوا توانیویەتی دەستێکی 
سەقامگرتوویی  شێواندنی  لە  هەبێ  بــااڵی 
لە  مــەدەنــی  کــۆمــەڵــگــای  ئیفلیجکردنی  و 
ئەجیندایە  ئەم  سنوورەکانیشی.  دەرەوەی 
بچێتە  نابێ  ئامادە  ڕێژیم  کە  دەڵــێ  پێمان 
دیپلۆماسی  مۆدێرنیزاسیۆنی  پــرۆژەی  نێو 
و  خۆشبژێوی«  »دەوڵەتی  ئاکامەکەی  کە 
بەڵکە  دەکەوێتەوە،  لێ  دیپلۆماسی  پابلیک 
بە هەموو شێوەیەک هەوڵ بۆ بەهێزکردنی 
لەم  و  دەدا  زێــرەڤــان«  مۆدێلی »دەوڵــەتــی 
تاکە  جەنگساالران  هێژمۆنیای  میانەیەدا 
دەگــرێ. هێندی  بە  رێژیم  کە  میکانیزمێکە 

ڕزگار ئەمین  نژاد
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منداڵێکی  بۆکان،  و  تورجان  نێوان  زەمبیلی  گوندی  لە  هەتاوی  ١٢٦٢ی  ساڵی  لە 
بڵێسەی  ژیانی  مۆمی  و  ژیانەوە  نایە  پێی  ئەوگوندە  سەیدەکانی  بنەماڵەی  لە  ژیکەڵە 
لە  حەلیمەخانم  شێخزادە  و  عەبدولکەریم  سەید  واتە  منداڵە،  ئەو  باوکی  و  دایک  دا. 
پیاو  و  و ڕیش سپی  گرت  منداڵەکەیان  ناولێنانی  بۆ  کۆڕێکیان  ئەودەم  نەریتی  سەر 
عەبدوڕەحمان. نایە  ناویان  و  کرد  کۆڕەکە  خوانی  بانگهێشتی  گوندیان  ماقوواڵنی 
عەبدوڕەحمان، وەکوو هەموو مندااڵنی  دیکه ی ئەودەمی کوردستان، یان دەبوو ببایە 
بە وەرزێر یان لە حوجرەدا نرابایە بەر خوێندن، دوای تێپەڕاندنی تەمەنی ٦_٧ ساڵی، 
زۆر ئاسایی بوو منداڵی شێخ و سەییدەکان لە حوجرەکاندا، کە تاکە قوتابخانەی ئەو دەم 
بوو وەبەر خوێندن دەنران. عەبدوڕەحمانیش، هه رلەو تەمەنەدا الی زانای پایه به رزی 
ناوچه که ، واتە مامۆستا مه ال محه ممه د حه سه نی وه جدی قزڵجی وه به ر خوێندنیان نا و 
زانست و ئه ده بی الی ئەو خوێند و بە فەرمی بووبە فەقێ و، له حوجرەی مامۆستاگەلێکی 
گه وره ی وه ک حاجی مه ال ساڵحی سه دراباد و حاجی مه ال عه بدوڵاڵی وه ڵزی )په سوێ( و 

دواتر لە خزمەتی مه ال قادر لە گەورە 
به   درێژه ی  بیاره دا  حوجرەکەی 
خوێندن دا و، زۆربەی زانسته کانی 
لەوێش  سه رده می خوێندن و هەر 
وەرگرت. مەالیی  بڕوانامەی 
گه لێک  عەبدوڕەحمان،  مامۆستا 
لێکۆڵینه وه   و  خوێندنەوە  هۆگری 
کۆمه ڵناسیی  و  مێژوو  له   و  بووە 
و هەروەها له  زانسته کانی بیرکاری 
و ئه ستێره ناسیدا پسپۆڕ و خاوه ن 
و  بووە  خۆی  ڕێکاری  و  داهێنان 
و  فارسی  و  تورکی  زمانەکانی  لە 
بووە  زۆری  شارەزایی  عەڕەبی 
چەند  زمانانەش  بەو  تەنانەت  و 
له   به شێک  کە  هەن  بەرهەمێکی 
»تنقید  له   بریتین  نووسراوه کانی 
که   اعداد«،  تعدیل  جدید،  هیئت 
و  بووە،  خۆی  له داهێنانەکانی 
»حواشی  بر ابن حجر«، و هه روه ها 
کۆمه ڵێکی به رچاو شێعری به رزی 
کۆمه اڵیه تی و نیشتمانی هۆندۆتەوە.

نیشتمانه که ی. به رچاوی  و  دیار  زانایه کی  به   بوو  زوو  زۆر  هەر  مامۆستا 
مامۆستا عەبدوڕەحمان، لەگەڵ حومەیرا خانمی کچی شێخ جەالل، کە دەبێتە بن ئامۆزای 
پێشەوا قازی محەممەد ژیانی هاوبەش پێک دێنێ و هۆگریی مامۆستا عەبدوڕەحمان، 
به مێژوو و کولتوور وئه ده بی نه ته وه که ی، بردیانه  کۆڕی زانایان و خه باتکارانی ئەودەمی 
گه له که ی و بوو به  پێشمه رگه یه کی پێشه نگ له  پێناو ماف و ئازادییه کانی خه ڵکی کوردستان.
و  ئێران  مه شرووته ی  شۆڕشی  پێش  له   مامۆستا  تێکۆشانی  و  ڕامیاری  ژیانی 
عوسمانییه وه  ده ست پێ ده کا و ده گه ڕێته وه  بۆ بیست ساڵ پێش دامه زراندنی )کۆمه ڵه ی 
نیشتمانه که ی  خسته   شه ڕی  ڕووسیه    سوپای  جیهانیدا،  یه که می  له شه ڕی  ک(.  ژ. 
مامۆستا عەبدوڕەحمان و، ئەویش دەستەوەستان ڕانەما و دژی کاولکاری و بێڕێزی 
و  ڕاپه ڕی  کوردستان،  خه ڵکی  پیرۆزییه کانی  به   ڕووس  سوپای  و سووکایه تییه کانی 
به دلێری و ئازایه تییه کی که م وێنه وه  به  گژ قشوونی داگیرکه راندا چووەوە  ولە چەندین 
شەڕ دژی ڕووسەکان سەرکەوتوانە بەشداری کرد، بۆ نموونە لە شەڕەکانی میاندواو 
)ئیتیحاد  حیزبی  ئەندامی  بووبە  دواتر  مامۆستا  مووسڵ.  دەگاتە  تا  سنە  و  مهاباد  و 
لەو حیزبەشدا زۆر چاالک و  باکووری کوردستان دامەزرابوو و  لە  و تەڕەقی(  کە 
هەڵسووڕ بوو هه ر له و سه رده مه دا بوو که  له به ر لێزانی و لێوه شاوه یی و که سایه تییە 
به رزە کۆمه اڵیه تیه کەی، نازناوی بابه  شێخی له  الیه ن تێکۆشه رانی کورده وه  پێبه خشرا.
بابه  شێخ، بوو به  سه رداری چیای خه بات بۆ ئاشتی و ئاوه دانی و بوو به  ڕووباری 
بزووتنه وه ی مافخوازی و متمانه ی هه موو چین و توێژه کانی گه ل لە ناوچەی موکریان. 
وەکوو،  ناوچه که   هۆزێکی  سەرۆک  و  سه رکرده   چه ند  و  بابه شێخ  حاجی 
سه یفولقوزات  و  ئه مه رخان  ئاغا،  قه ره نی  ئه سعه د،  ئه میر  محه ممه د،  قازی  پێشەوا 
لە  ئاگری  ڕاپه ڕینی  یارمه تیدانی  بۆ  ڕێخراوێک  دیکه ،  کەسایەتیی  دەیان  و 
وبۆ  داده مه زرێنن  کورد  خێرخوازانی  ڕێکخراوی  ناوی  به   کوردستان،  باکووری 
دەکەن. پێشکەشیان  و  کۆدەکەنەوە  زۆر  هاوکارییەکی  ڕاپەڕینە  ئەو  سەرخستنی 
لە  کوردستان  کۆماری  دامەزرانی  پێش  کە  هەرچەند  بابه شیخ  حاجی 
بەهێزە  کەسایەتییە  ئەو  بەهۆی  به اڵم  نەبوو،  ک  ژ.  کۆمه ڵه ی  ئەندامی  مهاباد، 
ڕاگه یاندنی  و  دیموکڕات  حیزبی  دامه زرانی  دوای   هەیبووە،  کە  کۆمەاڵیەتییەی 
هه ڵبژێردراوی  سه رۆکی  ده بێته   دیموکراتەوە،  حیزبی  الیەن  لە  کوردستان  کۆماری 
مهاباد. لە  کوردستان  کۆماری  وه زیرانی  سه رۆک  و  نیشتمانی  ئه نجوومه نی 
دەبرێ  کۆمار  ئااڵی  کاتێکە  هه تاوی،  ساڵی١3٢4ی  به فرانباری  ٨ی  ڕۆژی  لە 
و  ڕاست  الی  بایزئاغا  حاجی  و  بابه شێخ  حاجی  هەڵکرێ،  بۆکان  له   ئەوەی  بۆ 
دەدەن. هەڵی  و  دەیبەن  ئااڵکە  هەڵدانی  شوێنی  بەرەو  و  ده گرن  ئااڵکه   چه پی 
و  دامەزرێنەران  گرتنی  و  مهاباد  لە  کوردستان  کۆماری  ڕووخانی  دوای  لە 
حاجی  داگیرکەرەوە،  حەمەڕەزاشای  حکوومەتی  الیەن  لە  ئەوکۆمارە  پلەدارەکانی 
بابەشێخیش وەکوو سەرۆک وەزیرانی کۆماری کوردستان ده گیرێ و دادگایی دەکرێ. 
مه هاباد، سزای  ته ورێز و  بەندیخانەکانی  لە  مانەوەی  مانگ  دوای 9  بابەشێخ  حاجی 
لە ترسی شۆڕشێکی  ئێران  به اڵم دەسەاڵتدارانی  بەسەردا دەسەپێنن،  لە سێدارەدانی 
که سایه تییه   له   جیا  بابەشێخ  حاجی  ئه وه ی  له به ر  ناکەن،  جێبەجێ  سزاکەی  ئایینی 
نەقشبەندی  تەریقەتی  شێخێکی  و  ناودار  ئایینی  کەسایەتییەکی  نیشتمانییه که ی، 
نەبووە. هاسانییە  بەو  لەنێوبردنی  و  هەبوون  زۆری  ئیجگار  الیەنگرێکی  و  بوو 
دەکەن، ئازادی  بەندیخانە  لە  خوارەوە  مەرجەی  سێ  بەو  ئێرانیش  دەسەاڵتدارانی 
یه که م؛ ده بێ له گونده کانی تورجان و زه مبیل و جه میان نیشتەجێ ببێ و به بێ ئیزنی ده وڵه ت له و 
گوندانه  نەچێتە دەرەوە. دووهه م؛ لە کاتە دیاریکراوەکاندا خۆی بناسێنێ بە دەوڵەت و ئیمزا بکا.
سه رله شکر  سەردانی  بۆ  بڕوا  ده کرێ،  ده بێ  ئازاد  کاتێکە  سێهه م، 
ئه گه ر  ده ڵێ:  و  ده کاته وه   ڕه ت  سێهه م  مه رجی  ئه و  به اڵم  هومایوونی،  
نابم. ناپیاو  هومایوونیی  لەگەڵ  دیدار  ئاماده ی  بم،  زینداندا  له   ژیانم  هه موو 
کوردی  ٢٦٥١ی  ساڵی  ڕەزبەری  3٠ی  ڕۆژی  له   بابه شێخ  حاجی  دا  کۆتایی  لە 
بەرانبەربە ساڵی ١33٠ی هەتاوی، مۆمی ژیانی ئاخرین بڵێسه ی لێدا و مااڵوایی له گه ل 
و نیشتمانه که ی کرد و له  گۆڕستانی شێخ وسووی ئاوایی تورجان به خاک  سپێردرا.

عادڵ مەحموودیحاجی بابه  شێخ

چۆن ئۆباما و ترامپ بوونە هۆی 
بۆشایی لە خۆرهەاڵتی ناوین

گۆڤاری پۆلیتیکۆ – شالۆم لیپنەر
و: که ماڵ حه سه نپوور

سەردەمێک گشت پسپۆڕان دەیانگوت کە 
ئامریکا زامنی ئاسایشی خۆرهەاڵتی ناوینە. 
بەاڵم  ڕاستە  ڕاددەیـــەک  تا  ئێستاش  ئــەوە 
لەوانەیە  ئەوە  ڕاستیدا  لە  نییە.  شێوە  بەو 
بە پێچەوانەی ئەو شتە بێ کە تۆ بیری لێ 

دەکەیەوە.
ئیسڕائیل،  بــەرگــریــی  هــێــزی  ســەرۆکــی 
ــووی  ــەوت ــادی ئــایــســەنــکــۆت ح ــ ــڕاڵ گ ــ ژەنـ
ــردوو وتــووێــژێــکــی دەگــمــەنــی لــەگــەڵ  ــ ڕابـ
دا.  ئەنجام  سعودی  عه ره بستانی  میدیای 
باسی  سەرسوڕهێنەردا  قسه یه کی  لە  ئەو 
زانیاریی  ئامادەیە  ئیسڕائیل  کە  کرد  لەوە 
هەستیار لەگەڵ واڵتە میانڕەوە عەرەبەکان 
بەش  ئێران  لەگەڵ  بــەرەوڕووبــوونــەوە  بۆ 
بکا. ئەو شانازیی دروستکردنی دەرفەت بۆ 
هاوپەیمانیی نوێی لە ناوچەدا بۆ سەرکۆمار 

ترامپ گەڕاندەوە.
یەکگرتنێکی  نییە کە خەونی  لەمێژ  هێندە 
دونیای  و  ئیسڕائیل  نێوان  لە  ستراتێژیک 
سوننی بۆ بیرلێکردنەوەش نەدەبوو. تەنانەت 
ئیسڕائیل  نوێی  هاوپەیمانانی  ئــەمــڕۆش، 
تەکنیکییەوە  بــواری  لە  فــارس  کەنداوی  لە 
ــەتــی جــوولــەکــان لــەشــەڕ دان.  لــەگــەڵ دەوڵ
و  ئۆباما  دەسەاڵتداریی  بەاڵم هەشت ساڵ 
خۆرهەاڵتی  هاوکێشه کانی  ترامپ،  هاتنی 

نێوەڕاستی گۆڕیوە.
دژبەرە  لە  هەندێک  لەگەڵ  ئاشتبوونەوە 
باشتر  ئیسڕائیلی  ئەمنیی  دۆخی  کۆنەکانی، 
تا  ]ئامریکا[  سام  مامە  بێگومان  ــردووە.  ک
لە  ڕاددەیــەک بێ ئەوەی کە بەخۆی بزانێ 
بەرپرسیارە.  باشەدا  دۆخــە  ئەو  پێکهاتنی 
ڕێخۆشکەری پشکووتنی ئەو خۆشەویستییە 
لــە نــێــوان عــــەرەب و ئــیــســڕائــیــلــیــیــەکــان، 
ئامریکایە.  ڕێبەریی  گوماناویی  چۆنایەتیی 
هاتنی  چـــاوەڕوانـــی  چیتر  نــاوچــە  خەڵکی 
نەجاتیان  و  بێن  کە  ناکەن  ســوارە  سوپای 
خــەودا  لە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ــدەن.  ب

قەرەبووی دەکاتەوە.
کە  ــە  ــەوەی ئ جــیــهــان  نهێنیی  خــراپــتــریــن 
ــودی لە  ئــیــســڕائــیــل و عــەرەبــســتــانــی ســع
دژایەتی بەرامبەر ئێران بە تەواویی هاوڕان. 
ــدا  ــژەکــەی ــووێ ــە وت ــەوەی ل ــ ئــایــســەنــکــۆت ئ
ــی  ــی ــوان ــی ــشــت ــت کـــــــــــردەوە. پ ــڕاسـ ــتـ ــشـ پـ
ڕێککەوتنە  لــە  ئــۆبــامــا  بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــی 
واڵت  هـــەردوو  کــە  ــێــران،  ئ ئەتۆمییەکەی 
دژی بوون، هاندەری هاوپەیمانییە نوێکەی 
له   پێشگرتن  بۆ  ئیسڕائیل  نێوان عەرەب _ 

پەرەئەستاندنی ئیسالمی شیعە بوو.  

هەموو  بە  ڕێککەوتننامەکە،  کە  کاتێک 
هۆی  بووە  ڕاستەوخۆیەکانییەوە،  قازانجە 
بنەماڵەی  نــێــو  ــۆ  ب ــران  ــێ ئ گـــەڕانـــدنـــەوەی 
خولیا  بە  ــازەی  ت ژیانێکی  و  نێونەتەوەیی 
دوژمنە  بەخشی،  ئــەو  زێدەخوازییەکانی 
لەمێژینەکان بۆ وەستانەوە لە دژی دوژمنی 
دەبێ  ترامپ  بەاڵم  گرت.  یەکیان  هاوبەش 
زۆر زیاتر لە هەڕەشە و گوڕەشەی بەتاڵ 
باس لە نیگەرانییەکانیان بەرامبەر بە ئاکاری 

نەشیاوی ئێران بکا. 
ــە، بــێــهــەڵــوێــســتــیــی ئــامــریــکــا  ــی لـــە ســوری
بۆتە هــۆی زیــنــدووبــوونــەوەی دەســەاڵتــی 
هاندانی  و  ڕووسیه   ناوچەیی  وێرانکەری 
پێچەوانەی  بــە  ئێرانییەکەی.  هاوپەیمانە 
کردبوو،  دیاری  ئۆباما  هێڵە سوورەی  ئەو 
 ٢٠١3 لــە  ئــەســەد  ڕێژیمی  کــە  کاتێکدا  لــە 
ئەو  وەرگـــرت،  شیمیایی  چەکی  لە  کەڵکی 
دژی بەکارهێنانی هێزی سەربازیی بڕیاری 
بۆ  مۆسکۆی  پێشنیاری  ئەو  لەجیاتان  دا. 
سورییەی  شیمیایی  چەکی  بەدەستەوەدانی 
لێكۆڵەرەوەکانی  گوێرەی  بە  کــرد.   قبووڵ 
ئاپریلی  تا  سورییە  یەکگرتووەکان،  نەتەوە 
ئەمساڵیش کەڵکی لە چەکی قەدەغەکراو لە 

دژی خەڵکی خۆی وەر دەگرت.

هەمان  بــە  ترامپیش  بــەڕیــوەبــەرایــەتــیــی 
ــە شـــەڕی نێوخۆی  ــە کــاتــێــکــدا ک ل شــێــوە 
سورییە درێژەی هەیە، لە الیەن سیاسەتی 
ڤالدیمیر  سەرکۆمار  کراوە.  کپ  ڕوسیه وە 
لەالیەن  لیکۆڵینەو  داواکــانــی  گشت  پوتین 
ــی  ــارەی دۆخـ ــ ــەب ــ ــه ت ل ــی ــن ــه م شــــــووڕای ئ
کارەساتباری سورییە ڤیتۆ دەکا. سەرەڕای 
ــه ،  رێــكــکــەوتــنــنــامــەی ئــاگــربــەســت، ڕووســی
یەکگرتووەکان،  ویالیەتە  ڕەزامــەنــدیــی  بە 
لە حزوری »ڕەوای«  درێژە بە پشتیوانیی 
ڕاوێژکارە سەربازییەکانی ئێران لە سورییە 
بە  سوننییەکان  عەڕەبە  و  ئیسڕائیل  دەدا. 
کوشەندەکانیان،  دوژمنە  دەڕواننە  ترسەوە 
ئــێــران و حــیــزبــوڵــاڵ، کــە چــۆن ئــەو واڵتــە 
سمکۆڵ دەکەن و بۆشایی پاش ئامریکا پڕ 

دەکەنەوە.

ــە ئــۆبــامــا لە  ــرامــپ کــەمــتــر ل بــێــگــومــان ت
بەڕێوەبەریی کاروباری جیهانییدا ئامانجدار 
و یەک هەڵوێست بووە، بەاڵم ئەو دووبارە 
نێوەڕاست  خۆرهەاڵتی  دروستکردنەوەی 
یەک  ــەوان  ئ پەیامی  ــووە.  ب ــەوان  ئ میراتی 
ناوچە  لە  ئامریکا  ئەگەر دۆستەکانی  بووە: 
نابێ  ئه منیه تن،  باشترکردنی  هــەوڵــی  لــە 
دابین  بۆیان  بن  سپی  کۆشکی  چاوەڕوانی 
ــەو دوایــیــانــە  ــی ئ ــانـ بــکــا. ئــەگــەر ڕووداوەکـ
ئاشکرا  بە  زۆر  پەیامەکە  بن،  نیشانەکانی 

بیسرا. 
ڕووحێکی نوێی هاوکاریی لە ناوچەکەدا، 
بە  ورەی  ئامریکا،  بێتەفاوەتیی  هــۆی  بە 
بەخشیوە  خــۆرئــاوا  الیەنگری  دەوڵــەتــانــی 
بە  بەرژەوەندییەکانیان،  پێشخستنی  بۆ  تا 
شێوەیەکی بێ وێنە، یەک بگرن. نه وه یه کی 
هــاتــوونــە  عــەڕەبــســتــانــی  ــازادەی  ــ الوی شـ
بین  موحەممەد  جێنشین  شازادەی  مەیدان. 
ئێران  دژی  لە  هەوڵەکانه   ڕێبەری  سەلمان 
و  یەمەن  لە  ئێران  نفوزی  بەرپەرچی  کە 

دەستلەکارکێشانەوەی  دەداتـــەوە.  لوبنان 
حەریری  سەعد  لوبنان،  وەزیــری  سەرۆک 
بە پشتگیریی سعودی )یا بە وتەی هەندێک 
بوێرانە  هەنگاوێکی  ئــەوان(،  فیتی  بە  الیەن 
بەکرێگیراوی  چالشکێشانی  بــە  بــۆ  ــوو  ب
ئاشکراکردنی  بۆ  و  حیزبوڵاڵ  واتــە  ئێران 
لوبناندا.  دەوڵەتی  بەسەر  ئەوان  کۆنترۆڵی 
ــە،  ــگــاوان ــەو هــەن کــــاردانــــەوەی گــشــتــیــی ئـ
هەندێک  دەســتــبــەســەرکــرانــی  نــێــویــانــدا  لــە 
بەاڵم  ناڕوونە،  جــارێ  سعودی،  شــازادەی 
ــەواوی متمانەی بە  تـ بــە  تــرامــپ  وێــدەچــێ 

خولقێنەرەکەیان هەبێ.
ــە  ــۆی ل ــ ــ ــیـــش بــــەشــــی خـ ــلـ ــیـ ــڕائـ ــیـــسـ ئـ
شیعە،  تــەوەری  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە 
ــە ڕاپـــۆرتـــە ســوریــیــەیــی و  ــەر بـــڕوا ب ــەگ ئ
لوبنانییەکان لە بارەی هێرشەکانی ئیسڕائیل 
نیە  بەتەماش  هیچ  و  داوە  ئەنجام  بکەین، 
پێشنیارەکەی  کە  بەتایبەتی  بیانوەستێنێ، 
بەرباڵو  ناوچەیەکی  دروستکردنی  لەبارەی 
ــران و  ــێ ــۆ دوور ڕاگــرتــنــی هــێــزەکــانــی ئ ب
ــەن ئــامــریــکــاوە  ــ ــە الی بــەکــرێــگــیــراوانــیــان ل
بێنیامین  وەزیـــر  ســـەرۆک  ــرا.  خ پاشگوێ 
ئاشکرای  لەوەپێش  ڕۆژ  چەند  نەتانیاهو 

چاالکییەکانی  بە  درێــژە  ئیسڕائیل  کە  کرد 
دەدا »بە پێی تێگەیشتنی خۆمان و بە پێی 
خەڵکی  خۆمان«.  ئەمنییەکانی  پێداویستییە 
بیر  شێوە  هەمان  بە  ناوچەکە  لە  دیکه ش 

دەکەنەوە.
هەندێک کەس لە ویالیەتە یەکگرتووەکان 
دەڵێن کاتی ئەوە هاتووە کە هاوپەیمانەکانی 
ئامریکا خۆیان کێشه کانیان چارەسەر بکەن. 
بە  ــەوە  ئ ــەاڵم  ب لــەو هەڵوێستە دەگــەم  من 
ویالیەتە  ــم.  دەزان کورتبینانە  هەڵوێستێکی 
یەکگرتووەکان بەرژەوەندیی لە سەرانسەری 
جیهاندا هەیە و سپاردنی پاراستنی ئەوان بە 
خەڵکی دیکه  خراپترین بژاردەیە بۆ بەرگریی 

کردن لەو بەرژەوەندییانە.  
بە  ڕیگا  دواوە  کورسی  لەسەر  دانیشتن 
ئامریکا  چارەنووسی  کە  ئەدا  دیکه   خەڵکی 

هــەر  مــاکــرۆن  ئێمانوئێل  ــکــەن.  ب ــاری  ــ دی
ئێستا بۆشاییەکە لە لوبنان پڕ دەکاتەوە و 
تەلەفۆن بۆ تاران و ئورشەلیم دەکا. ڕۆژی 
چوارشەممەش ڕێبەرانی ڕووسیه ، تورکیه  و 
ئێران لە سوچی دەستپێشخەرییەکی نوێیان 
بارەی  لە  بە ڕێککەوتننامەیەک  بۆ گەیشتن 
سورییە ئاشکرا کرد. ئەگەر دوژمنکاریی لە 
سورییە، ئێران یا هەر شوێنێکی تر لە ناوچە 
سەرهەڵدەن، ویالیەتە یەکگرتووەکان لەوەی 
کە ڕۆڵی چاودێری گێڕا پەشیمان دەبێتەوە. 
بەرگریکردن  تێچووی  ئەوتۆدا،  کاتێکی  لە 
و  ئــابــووری  ئاسایشی،  بــەرژەوەنــدیــیــە  لە 

دیپلۆماتیکەکان لە ڕادەبەدەر زیاد دەکەن.
بەتەنیا هێشتنەوەی دەسەاڵتە ناوچەییەکان 
وا دەکا کە ئەوان ڕێگاچارەکانیان لە ئاستی 
بــەاڵم  ــێ.  ب ــارەی بچووکی خــۆیــانــەوە  ــەب ق
وەک  هەستیاری  شوێنی  لــە  ڕووداوکــــان 
مەترسیی  یــەمــەن،  و  عــێــراق  کوردستانی 
ئـــەوەیـــان هــەیــە کــە نــاکــۆکــیــی بــەربــاڵوتــر 
الیەنە شەڕکەرەکان  چونکە  بکەن  دروست 
کاردانەوەی  هەیە،  بچووکیان  ئەجێندای  کە 
ئەوە  ئەگەر  دەخولقێنن.  چاوەڕواننەکراو 
الیەک،  گشت  بۆ  کردنەوە،  هێور  بدا،  ڕوو 
پێویست دەبێ. هیچ الیەنێک بۆ ئەوکارە لە 

ویالیەتە یەکگرتووەکان شیاوتر نییە.
بە  ــان  ــاوەڕی ب کــە  بیانییانە  ڕێــبــەرە  ئــەو 
جیهان  سەقامگیریی  بۆ  ئامریکا  یارمەتیی 
هەیە هەوڵ دەدەن دێوێکی خەواڵوو لەخەو 
ســـەرۆک  ڕابـــــردوو،  هــاویــنــی  هەڵستێنن. 
مەسەلەی  ترودۆ،  جاستین  کانادا  وەزیری 
ســیــاســەتــی )بـــازرگـــانـــی(ی خــۆپــارێــزیــی 
نەتەوەیی  ڕێــکــخــراوی  لــەگــەڵ  ڕاســتــەوخــۆ 
ئورووپایی  واڵتانی  کرد.  باس  پارێزگاران 
کاربەدەستانی  بــە  پــەیــوەنــدی  ئاسیایی  و 
ــەکــان و شــارەداریــیــەکــانــەوە لە  ــەت ــالی وی
سەرانسەری ئامریکا دەکەن. ئامانجی ئەوان 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  زیندووکردنەوەی 
سیستەمی  لــەنــاو  ئــەرێــنــی  هێزێکی  وەک 
لەگەڵ  کارکردن  النیکەم  یا  نێونەتەوەیی، 

هاوبەشی خوازیارتر لەوانی واشینگتۆنە.
خۆرهەاڵتی  لە  ئامێریکانا  پاکس  ئەگەر 
ئەوەیە  لەبەر  تەنیا  ئــەوە  مـــردووە،  ناوین 
ئیسڕائیل،  ــردووە.  ــ کـ ســـڕی  ئــامــریــکــا  کــە 
عەرەبستانی سعودی و واڵتە میانڕەوەکانی 
ئامریکایەکی  لە  پشتیوانی  عــەڕەب  دیکه ی 
بــەاڵم  ــەن،  لــە دەوروبـــەریـــان دەکـ چاالکتر 
کارەکە  بۆخۆیان  ــەدا،  ڕوون ئەوەش  ئەگەر 
بڕیارێک  چاوەڕێی  تاسەر  ئــەوان  ــەن.  دەک
ئەگەر  نــەدرێ.  هەرگیز  لەوانەیە  کە  نابن 
ــارە  دووب ئامریکا  بیهەوێ  لەناکاو  ترامپ 
ــەوە بــگــرێ،  ــەدەســت فــەرمــانــی کــۆنــتــڕۆڵ ب

دەتوانێ تەلەفۆنیان بۆ بکا.   

بەتەنیا هێشتنەوەی دەسەاڵتە ناوچەییەکان وا دەکا کە ئەوان ڕێگاچارەکانیان 
لە ئاستی قەبارەی بچووکی خۆیانەوە بێ. بەاڵم ڕووداوکان لە شوێنی 
هەستیاری وەک کوردستانی عێراق و یەمەن، مەترسیی ئەوەیان هەیە 
کە  شەڕکەرەکان  الیەنە  چونکە  بکەن  دروست  بەرباڵوتر  ناکۆکیی  کە 
دەخولقێنن.  چاوەڕواننەکراو  کاردانەوەی  هەیە،  بچووکیان  ئەجێندای 
دەبێ.  پێویست  الیەک،  گشت  بۆ  کردنەوە،  هێور  بدا،  ڕوو  ئەوە  ئەگەر 
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هه وای سه رکه وتن 
له  مه ڵبه ندی خانێ وە 

بێدەنگیی خامنەیی و شەڕی
 دەزگای قەزایی له گه ڵ ئەحمەدینەژاد؟!

لەبەهاری ساڵی ١3٦٢ی هەتاویدا کۆماری ئیساڵمی وەک هەمیشە تەمای لە جادە 
سەرەکییەکانی نێوان شارەکان کردبوو بۆ ئەوەی زیاتر دەسەاڵتی ڕەشی خۆی بەسەر 
کوردستاندا بسەپێنێ. یەکێک لەو جادانە ڕێگای نێوان سەردەشت _ پیرانشار بوو کە تا 
بەهاری ئەوساڵە چەند جار بە تاکتیکی جیاواز هێرشی کردبووه  سه ر، به اڵم نەیتوانیبوو 
داگیری بکا و ئێستا لەدەسپێکی بەهارەوە خۆی بۆ ئامادە کرد و زیاتر لە دوو مانگ لەو 
جادە شەڕ لە نێوان هێزی داگیرکەر و هێزی پێشمەرگەی دێموکرات درێژەی کێشا.
دەستی  کەوتنە  ناوچەش  ئەو  لەگوندەکانی  بەشێک  ڕێگایە  ئەو  کردنی  بەداگیر 
هیزی داگیرکەر و زەبروزەنگی پۆستاڵ لەپێیان بەسەر ناوچەکە دا زاڵ بوو. دوای 
ئه و بارودۆخه  ژیان له  خه ڵکی هه ڵگیرا. زه بروزه نگ بڕستی له  خه ڵکی بڕی و به هۆی 
پڕکێشیی هێزه کانی ڕێژیم و ده ستدرێژی و زۆردارییان حه جمین له  خه ڵکی ناوچه که  
هه ڵگیرابوو. که شی ترس و دڵه ڕاوکێ وه ها به سه ر ناوچه دا زاڵ ببوو که  زۆر که س تا 
خوێندنی کەڵەبابی بەیانی بەخەبەر بوون  و بۆ ساتیکیش خەو نەدەچوو چاویان. لەو دنیا 
تاریک سامناکە دا ته نیا تروسکەی هیوا بوونی پێشمەرگە بوو که  دڕی به  شه وه زه نگی 
بێدادی ده دا و خه ڵکی به  ته مای داهاتوویه کی گه ش ڕاده گرت و له هه ر زه برێکدا که  
کوردستان. خه ڵکی  به   ده دا  تایبه تیی  دڵخۆشییه کی  دوژمن،  په یکه ری  ده یگه یانده  
ڕۆژ  که م  بوو.  و خوێن  ڕۆژێک حه ماسه   هه موو  و  تێده په ڕێن  مانگ  و  ڕۆژان 
هه بوو حه ماسه یه ک له  مێژووی سه روه ریی کورددا تۆمار نه کرێ و گه لێ جاریش 
له و پێناوه دا دڵی پڕ لەئاواتی ڕۆڵە بەجەرگ و لە خۆبووردووه کان ده که وته  به ر تیری 
دوژمن و له  لێدان ده که وت. بەاڵم ئه وه ی تۆوی هیوای دواڕۆژێکی گه شی له  دڵدا 
ده چاند ئه وه  بوو که  له گه ڵ گالنی هه ر شۆره سوارێک چەند شه نگه الوی دیکە جێی 
ده گرتنه وه  و تاویان ده دایه  چه که کانیان و سه نگه ری خه باتیان ئاوه دان ڕاده گرت.
و  ترس  که شی  زاڵبوونی  و  پیرانشار   _ جادەی سەردەشت  داگیرکردنی  دوای 
ئیسالمی،  هێزه کانی کۆماری  له   نواندنی جۆرێک هه یمه نه  و هه یبه ت  و  سه رکوت 
ئه و هه یبه ته  بشکێنێ. فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە  بڕابوو  هێزی پێشمه رگه  لێ 
جادەی  ١3٦٢ی  بەهاری  شەهیدان  یادی  بە  تا  دابوو  بڕیاریان  ناوچه یه   له و 
بدەن. ئیسالمی  کۆماری  هێزه کانی  لە  قورس  زەبرێکی  پیرانشار   _ سەردەشت 
رۆژی ٢4ی جۆزەردانی ساڵی ١3٦٢ی هەتاوی که  هێزەکانی کۆماری ئیسالمی 
سەرمەستی گرتنی جادەی سەردەشت _ پیرانشار بوون و پێیان وابوو هیج پێشمەرگەیەک 
لەو ناوچەیە نەماوە و بەمەیلی خۆیان دەتوانن تراتێن بکه ن بۆ ئه وان ڕۆژێکی ڕه ش بوو.
نێو  له   بەرنامەی  بە  و  جوان  گەاڵڵەیەکی  وەشاندن  زەبر  بۆ  پێشمەرگە 
ناوچە  لە  جوغرافییایی  باری  لە  ئەوە  وێڕای  و  داڕشتبوو  دوژمندا  جەرگەی 
بتوانن  کە  درا،  خۆیدا  کاتی  لە  بەتایبەتی  و  گرینگ  زۆر  بڕیاری  بوون  شارەزا 
هەموو بۆشاییەکانی ئەو ماوەیەی رابردوو پڕ بکەنەوە و سەلماندیان کە دوژمن 
چه شنه ن.  له و  گورگی  و  چه قه ڵ  جێگه ی  نه   کوردستان  خاکی  و  خاوه   خه یاڵی 
ناوچه که  ته واو نیزامی و ئه منیه تی بوو. دوژمن چەندین مۆڵگەی کۆک و پۆشته ی 
ئەو  و سەرەڕای  دانابوو  هه ستیاره کان  به رزاییه   و  گوندەکان  لە  و  ڕێگا  لە سەر 
مەرقەد،  گرد  گردەسوور،  پایەگاکانی  نیوان  لە  ڕیژیم  هێزەکانی  پایەگایە  هەمووە 
جەڕان  و  زێدان  شیناوێ،  وتماناوێ،  گەپڵەسەن،  گردگۆران،  ڕکاوێ،  الوێن، 
لە  پێشمه رگه   هێزی  که   بوو  ئه وه   کرابوو.  پێ  باڵوه یان  پیرانشار  ناوچەی  لە 
شه ڕێکی  خۆیان.  کەمینی  خستە  دوژمنیان  وبەرباڵودا  جەسوورانە   عەمەلیاتێکی 
که   بوو  بێده نگ  کاتێ  پێشمه رگه   تفه نگی  و  قرمه ی چه ک  پێکرد و  ده ستی  قورس 
که الکی١3٠ کەس له  هێزه کانی دوژمن له  شه ڕگه دا که وتبوون که  ژماره یه ک له وان 
و  زۆر  گیانییه   زیانه   له و  جیا  گیرابوو.  بەدیل  لێ  کەسیشیان   9 و  بوون  بریندار 
قورسه ی دو ژمن چەک  و چۆڵێکی بەرچاویش بەدەسکەوت گیرا، به اڵم ئه و زەبره  
کاریگەر و قورسه  له  دوژمن بە خوێنی ٥ قارەمان وه ده ست هاتبوون. شه هیدانی 
ئەمینی، محمد دغۆ و  عەلیپور، مستەفا سەلیمی، ڕەحمان  ئه و حه ماسه یه  مستەفا 
عەواڵ پاییزە بوون که  داستانێکی دیکه یان له  نه به ردیی هێزی پێشمه رگه  نووسییه وه .
بخرێته   بارەوەتیشکی  لەچەند  خۆیەتی  جێگای  سەرکەوتنە  و  عه مه لیات  ئەو 
دوژمن  سەر  بۆ  ئەوان  توندی  ئاگری  و  پیشمەرگە  هیزی  خۆسازماندانی  سه ر: 
تینی بۆ هەموو قوژبنێک دا و بەرچاوی خەڵکی ناوچەی ڕوون کردەوە و لەشی 
دەمی  کاریگەرە  زەبرە  ئەو  کردەوە.  گەرم  وهەژارانی  ڕووت  تەزیوی  سەرمای 
بیر  مەڵبەندەیان  ئەو  حەماسەکانی  هەموو  و  کردەوە  ئاواتی  گوڵی  خونچەی 
ڕۆڵەکانیان هێنایەوە. ئەو دوژمنەی کە خوێن وئازادیی خەڵكی له  شووشه  کردبوو، 
موڵگەی خۆی نەدەناسییەوە و سه ری لێ شێوابوو. ئەو عەمەلیاتە بۆ ئەوان بوو 
بە دەرسێک کە له گه ڵ هەر هەنگاوێکیان لەسەر ئەو خاکە پیرۆزە دەسەڵەمینەوە. 
وەک  ئێستاش  دڵرەشان،  لە  پێشمەرگە  گەورەیه ی  هێزی  گورزە  ئەو  وەشاندنی 
دەکرێ.  لێوە  باسی  مەڵبەندە  ئەو  رۆڵەکانی  قارەمانەتیی  و  ئازایەتی  بەڵگەیەکی 
پێشمەرگە شەڕی بۆ ئازادی کرد و شەری بۆ شەڕ نەویست، بەاڵم لە ئاستەمترین 
زۆر  سەربەرزی،  و  ئازایەتی  وکویلەتی  و،  دیلی  سەرشۆڕی  نێوان  لە  ساتەکاندا 
زوو  بۆ هەستانەوە و گۆڕینی وەزعێک کە لەئارا دابوو، ئازایەتی و سەربەرزییان 
ڕۆڵەکانیان  بەخوێنی  و  چوون  مەرگ  پیری  بەرەو  ئازایانەش  و  هەڵبژارد 
بژین. سەربەرزی  بە  گەلەکەیان  تا  نووسییەوە  لەخۆبووردووییان  داستانی 

دەزگای  ئەوەی  لەپاش  و  ماوەیەدا  لەو 
پەڕوه نده ی  گەندەڵی  تۆمەتی  ە  ڕێژیم  دادی 
بۆ حەمید بەقایی، جێگری پێشووی ئەحمەدی 
نەژاد لە سەردەمی سەرۆک کۆمارییدا کردەوە 
ناکۆکیی  و  کێشە  کرد،  دادگای  په لکێشی  و 
چەند ساڵەی نێوان ئەحمەدینەژاد و الیەنگرانی 
لەالیەک و لەالیەکی دیکەش سادقی الریجانی، 

سەرۆکی دەزگای دادی ڕێژیم و کاربەدەستانی 
هەڵدایەوە.  سەری  دیسانەوە  دەزگایە  ئەو 
ئەمجارەیان شەڕە  کە  جیاوازییەوە  بەو  بەاڵم 
بەتایبەت  دووالیەن  هێرشەکانی  و  قسە 
و  جنێودان  ئاستی  گەیشتووەتە  داد  دەزگای 
وتەبێژی  لەالیەن  ئەحمەدی نەژاد  ئاشکرا  بە 
و  درۆزن  و  الت  وەک  دەزگایەوه   ئەو 
ده برێ. ناوی  سووتاو  و  سوواو  مۆرەی 
هەرچەند لە کۆتاییەکانی دەورەی دووهەمی 
ئەحمەدینەژاددا  مەحموودی  سەرۆککۆماریی 
ناکۆکیی و گرژییەکانی نێوان ناوبراو و دەزگای 
داد و برایانی الریجانی و تەنانەت خامنەیی و 
باڵی زاڵ بەسەردەسەاڵتدا دەرکەوت و نیشانی 
و  و سەرەڕۆیە  ئەحمەدینەژاد »هاروهاج«  دا 
نیزام و دەست و  زۆریش گوێرایەڵی ڕێبەری 
پێشبینیی  کەس  کەم  بەاڵم  نییە،  پێوەندەکانی 
ئەوەیان دەکرد سەرۆککۆمارێک کە خامنەیی لە 
هەڵبژاردنەکانی ساڵی ٨٨دا هەموو قورسایی و 
ئیعتباری خۆی وەک ڕێبەری نیزام لە گرەوی 
نا بۆ دووبارە هەڵبژاردنەوەی، تەنانەت بە فێڵ 
و تەڵەکەی چەند میلیۆنی لە ڕێژەی دەنگەکان 
بە قازانجی ناوبراو لە ئاکامەکانی هەڵبژاردندا 
نارەزایەتییەکانی  سەرکوتی  هەروەها  و 
بەگژ  بەڕاشکاوی  ئاوا  خەڵکی،  کۆمەاڵنی 
دەسەاڵت و دەزگای دادوەریدا بێتەوە و بەبێ 
سڵەمینەوە لە ئاکامەکانی، باس لە دیکتاتۆڕی و 
سەربەخۆنەبوونی ئەو دەزگایە بکا. لەڕاستیدا 
قسەکانی ئەمدواییەی ئەحمەدی نەژاد ئەوەندە 
بڵێین  دەکرێ  کە  بوو  ڕاشکاوانە  و  زەق 
بەتەواوی  ئیسالمی  کۆماری  کاربەدەستانی 
پەشۆکاند. هەربۆیەشە دەبینین سادقی الریجانی 
لەیەکەم کاردانەوەیدا باسی خەیانەتی گەورەی 
دەڵێ  و  دەکا  ڕێژیم  پێشووی  سەرۆککۆماری 
ناوبراو کەسێکە خەنجەری لە پشتەوەڕا لە نیزام 
درۆزنە. و  بوختانچی  و  بێچاوەڕوو  و   داوە 
زۆر  ئاوی  هەویرە  ئەو  کوردگوتەنی  دیارە 

و  قەزایی  دەزگای  نێوان  شەڕەقسەی  و  دەبا 
پێشووی  کۆماری  سەرۆک   ئەحمەدینەژاد، 
چاوەڕوان  و  دەبێ  گەرمتر  هەتادێ  رێژیم 
دەکرێ لێکەوتە و تێچووی زۆری بۆ کۆماری 
بەاڵم   بەدواوەدابێ.  خامنەیی  و  ئیسالمی 
ئەوەیە  سرنجراکێشە  زۆر  لەوبەینەدا  ئەوەی 
لەو  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری  خامنەیی،  کە 
متەقی  و  هەڵبژاردووە  بێدەنگیی  ماوەیەدا 
دەخوڵقێنێ  پرسیار  زۆر  ئەوە  بریوە.  لەخۆی 
نەرمی  وا  خامنەیی  بۆ  ئەوەیە  لەوان  یەک  کە 
ئێستا،  هەر  نە  کە  کەسێک  بەرانبەر  دەنوێنێ 
لە  و  سەرۆککۆماریی  لەسەردەمی  بگرە 

ڕەزا محەممەدئەمینی

برایم چووکەڵی

تەنانەت  و  نواندوە  سەربزێوی  پاشانیشدا 
ناڕاستەوخۆ  بەشێوەی  و  ناوهێنان  بێ  بە 
و  »موستەکبێر«  کەسێکی  وەک  خامنەیی 
ڕه خنەکانی.  تەوژمی  بەر  خستە  »پاشا« 
الیەن  لە  ئەوەی  لەپاش  ئەحمەدینەژاد 
لە  واباشە  ڕاگەیێندرا  پێی  خامنەییەوە 
دەورەی  دوازدەهمین  هەڵبژاردنەکانی 
سەرۆککۆماری دا بەشداری نەکاــ هەرچەند 

پاشان بەپێچەوانەی فەرمانی خامنەیی وەک 
خۆی  کاندیداتۆڕیی  نارەزایەتی  نیشاندانی 
دووی  لە  و  ئەهواز  شاری  لە  ڕاگەیاند ــ 
چاوقایم  بە  زۆر  ئەوساڵدا  خاکەلێوەی 
وایە  پێی  هەرکەس  گوتی«  نەترسیی  و 
سەر  مرۆڤی  نەفامترین  نافامێ،  میللەت 
چ  و  ئیستکبارێکە  چ  زەوییە...ئەوە  گۆی 
پاشیەتییەکە لە نێو هێندێکاندا وەدیهاتوە؟« 
نیزامی  »خەلەفی«  کوڕی  ئەحمەدینەژاد 
پلەکانی  هەموو  و  ئیسالمییە  کۆماری 
بڕیوە  سەرۆککۆماری  هەتا  خوپێگەیاندنی 
و ئێستاش سەرەڕای ئەوە سەربزێوییانەی 
لەئاست خامنەیی و دەزگای دادی کۆماری 
ئیسالمیدا کردوویە و دەیکا، ئەندامی کۆڕی 

لە  یەکێک  بە  و  بەرژەوەندییەکانە  گشتی 
داده نرێ.  ڕێژیم  سه ره کییه کانی  مۆرە 
بەاڵم ئەوانە نابنە هۆی ئەوەی خامنەیی و 
دەزگای دادی ئەو ڕێژیمە بەهۆی ئەو قسە 
و هەڵوێستانەی ئەو داوییانەی ئەو »کوڕە 
ڕەسەنەیان« لێپێجینەوەی لێ نەکەن. چونکە 
ئێستا دا کۆماری  لە  ڕابردوو و  لە  لەالیەک 
نیزام  تەواوەتیی  بۆ  داوە  نیشانی  ئیسالمی 
هەر  بە  کەسێک  نییە،هیچ  قەبووڵ  جێی 
نیزامدا هەیبووبێ و  لە  پایەیەکی کە  پلە و 
هەیبێ ، هێڵە سوورەکانی کۆماری ئیسالمی 
بەرزترین  لە  کەسە  ئەو  با  جا  ببەزێنی، 
پلەکانیش دابێ. لەالیەکی دیکەش زۆر کەسی 
سەرۆککۆماری  خاتەمی  وەک  پلەبەرزی 

ڕێژیمە  ئەو  چاکسازیخوازیی  و  پێشووتر 
زاتی  هیچکات  کراوە،  گۆشەگیر  ئێستا  کە 
زار  ئەحمەدینەژاد  وەک  نەکردوە  ئەوەی 
بکاتەوە و هاوار بکا و دەزگای دادوەری و 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە تەواوه ەتیی 
لەوچەشنە.  ڕخنەی  بەر  بخاتە  خویدا 
دەورە  دوو  لە  ئەحمەدینەژاد  بێگومان 
پشتیوانیی  کە  خۆیدا  سەرۆک کۆماری 
کۆماری  پاوانخوازی  باڵی  و  خامنەیی 
بوارە  هەموو  لە  بوو  لەگەڵدا  ئیسالمی 
و  فەرهەنگی  و  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری 

ئازادییە سیاسییەکان و سیسەتی دەرەوە و 
بەجێهێشت  لەخۆی  ڕەشی  کارنامەیەکی   ...
نەرێنییەکانی  کاریگەرییە  و  کاردانەوە  کە 
دەسەاڵت دا  لەسەر  ڕێژیمە  ئەو  هەتا  ڕەنگە 
بێ، هەر بمێنێ، جگەلەوەش لەکەس شاراوە 
نییە کە ناوبراو لەسەردەمی سەرۆککۆمارییدا 
کۆمەاڵنی  سەرکوتی  لە  هەبووە  دەستی 
دوای  لە  بەتایبەت  و  ئێران  خەڵکی 
ساڵی  لە  سەرۆککۆماری  هەڵبژاردنەکانی 
بەرپرسی سەرەکیی  ٨٨ وەک سەرۆککۆمار 
بووە لە سەرکوتی خەڵک و ئەو جینایەتانەی 
ئیسالمی،  کۆماری  گرتووخانەکانی  لە 
کراوە.  »کەهریزەک«  گرتووخانەی  وەک 
ئەحمەدینەژاد بەشێک لە نیزامێکە کە نیزیکەی 
ئەو  و  بەدەستەوەیە  دەسەاڵتی  ساڵە  چل 
وەک پاسدار و پاشان سەرۆککۆمار خزمەتی 
و  شەڕ  ئەو  سەرەڕای  ئێستاش  و  کردووە 
بەشەکانی  و  داد  دەزگای  لەگەڵ  گرژییانەی 
دیکەی دەسەاڵت هەیەتی، هەر پارێزەری ئەو 
نیزامەیە، بەو حاڵەش شک لەوەدا نییە نیزامی 
کۆماری ئیسالمی و »کاست«ی دەسەاڵت لە 
لێ  هەر  تۆڵەی  و  نابێ  ئەحمەدینەژاد خۆش 
دەکاتەوە، بەاڵم بە تێچوویەکی کەمتر؛ چونکە 
هەمووالیەک باش دەزانن کە ئەحمەدی نەژاد 
و  نەهێنییەکانە  هەموو  ئاگاداری  بەڕوونی 
بەڵگەی تەواوی لەسەر دەزگای داد و بەیتی 
ڕێبەری و سپای پاسداران و بنکە و بونیاتە 
نادەوڵەتییەکانی سەربە خامنەیی  دەوڵەتی و 
گەندەڵی  نوقمی  ڕادەیەک  چ  تا  کە  هەیە 
دەسەاڵتیان  پاراستنی  بۆ  چۆن  و  بوون 
ئاڵقەی  نێو  سەرووی  کەسایەتییەکانی 
له   ده ستیان  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  
بۆیەش  هەر  نه پاراستوه .  جینایه تێک  هیچ 
لەالیەک »کورەتاقانەکەی« کۆماری ئیسالمی 
و  زەمان«  ئیمامی  هاتنی  بە«بەڵێنیدەری  کە 

دەناسرا،  ئیسالمی«  کۆماری  »موعجیزەی 
داد  دەزگای  سەر  هەڵدەکوتێتە  بێباکانە  ئاوا 
لە  بەڕه وانی  و   ... پارلەمان  و  دەوڵەت  و 
سادق  دیکەش  لەالیەکی  و  دەکا  الیەنگرانی 
بەلەبەرچاوگرتنی  داد  دەزگای  و  الریجانی 
و  کردوویانە  کە  جینایەتانەی  ئەو 
دەزانن  گرتوون،  داوێنی  گەندەڵییانه ی 
هەرچەشنە کردەوەیەکی بەپەلە و هەڵەئامێز 
پێوەندیدار  ڕاستییەکانی  هەر  نەک  دەتوانێ 
لەو کردەوانە زیاتر  ئەوان  بە دەستهەبوونی 
و  خامنەیی  پێی  بەڵکوو  بدا،  لەقاو  ئێستا  لە 
بنەماڵەکەشی دەگرێتەوە و بەزیانی هەموویان 
دەکرێ  چاوەڕوان  بەوحاڵەش  دەبێ.  تەواو 
»کاست«ی دەسەاڵت و خامنەیی بەشێوەیەک 
چونکە  بدەنەوە،  ئەحمەدینەژاد  بەرپرچی 
بۆچوونە  و  قسە  ئەو  لەئاست  ناکرێ  هەم 
و  بن  بێدەنگ  ئەحمەدینەژاددا  دژبەرانەی 
تەنانەت  و  خۆی  بەخۆشیی  ناوبراو  دەزانن 
و  هاورێیانی  لە  واز  خامنەییش  ڕێنوێنی  بە 
لەهەڵوێستەکانی ناهێنێ و هەم درێژەکێشانی 
ئەو شەڕ و هەنگامەیە لەداهاتوودا لە ئاست 
و  خامنەیی  هەیمەنەی  دەرەوەدا  و  نێوخۆ 
پرسیار  ژێر  دەباتە  زیاتر  لەوە  ڕێژیمەکەی 
و بێ ئیعتباریان دەکا؛ هەربۆیەش بۆ ڕزگار 
کۆماری  »تاقانە«کەی  کێشەی  لە  بوون 
دەکرێ  حاڵەتدا  باشترین  لە  ئیسالمی 
ماڵەوە،  لە  بکرێ  دەسبەسەرکردنی  پێشبینی 
و  مووسەوی  و  کەڕووبی  چۆن  وەک 
تێچووی  و  دەسبەسەرکران  هاوسەرەکەی 
کەمتر هەبوو بۆ کۆماری ئیسالمی لە دادگایی 
کردنیان و هەڵدانەوەی الپەڕە ڕەشەکانی ئەو 
دیکتاتۆڕییە. و  سەرەڕۆ  و  گەندەڵ  نیزامە 

 

ئەحمەدینەژاد بەڕوونی ئاگاداری هەموو نەهێنییەکانە و بەڵگەی تەواوی لەسەر 
بونیاتە دەوڵەتی  بنکە و  پاسداران و  بەیتی ڕێبەری و سپای  داد و  دەزگای 
گەندەڵی  نوقمی  ڕادەیەک  چ  تا  کە  هەیە  خامنەیی  سەربە  نادەوڵەتییەکانی  و 
بوون و چۆن بۆ پاراستنی دەسەاڵتیان کەسایەتییەکانی سەرووی نێو ئاڵقەی 
هەر  نه پاراستوه .  جینایه تێک  هیچ  له   ده ستیان  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  
بۆیەشه  »کورەتاقانەکەی« کۆماری ئیسالمی کە بە«بەڵێنیدەری هاتنی ئیمامی 
زەمان« و »موعجیزەی کۆماری ئیسالمی« دەناسرا، ئاوا بێباکانە هەڵدەکوتێتە 
دەکا الیەنگرانی  لە  بەڕه وانی  و   ... پارلەمان  و  دەوڵەت  و  داد  دەزگای  سەر 

هەموو  و  ئیسالمییە  کۆماری  نیزامی  »خەلەفی«  کوڕی  ئەحمەدینەژاد 
سەرەڕای  ئێستاش  و  بڕیوە  سەرۆککۆماری  هەتا  خوپێگەیاندنی  پلەکانی 
ئەوە سەربزێوییانەی لەئاست خامنەیی و دەزگای دادی کۆماری ئیسالمیدا 
یەکێک  بە  و  بەرژەوەندییەکانە  گشتی  کۆڕی  ئەندامی  دەیکا،  و  کردوویە 
ئەوەی  هۆی  نابنە  ئەوانە  بەاڵم  داده نرێ.  ڕێژیم  سه ره کییه کانی  مۆرە  لە 
هەڵوێستانەی  و  قسە  ئەو  بەهۆی  ڕێژیمە  ئەو  دادی  دەزگای  و  خامنەیی 
نەکەن. لێ  لێپێجینەوەی  ڕەسەنەیان«  »کوڕە  ئەو  داوییانەی  ئەو 



ژماره :11٧١٥
١٥ی سەرماوەزی ١٣٩٦  _  ٦ی دێسامرب٢٠١٧

نەبی قادری 
 ناوبانگێک و مێژوویه ک له  حه ماسه 

٢١ ساڵ لەمەوبەر لە رۆژی ١٢ی سەرماوەزدا 
ئاسمانی  پڕشنگدارەکانی  ئەستێرە  لە  یەکێک 
خەباتی کوردایەتی خوشی و بە ڕواڵەت ماڵئاوایی 
لە بنەماڵە، جواڵنەوە، حیزب و کۆڕی یارانی کرد. 
سەرماوەزی  ١٥ی  دایکبووی  لە  قادری  نەبی 
و  قادری  بنەماڵەی  زادەی  و  هەتاوی  ی   ١3٢٠
بوو،  مامەش  کوردپەرەوری  عەشیرەتی  گەورە 
بنەماڵەیەک کە گەورە کاپیتانی کۆماری کوردستان‹‹ 
قادر  ناودار  فەرماندی  و  قادری‹‹  محمد  کاپیتان 
کردبوو.  پەروەردە  خۆیدا  داوێنی  لە  ئیفتخاریی 
کاک نەبی سیمای دیار و ناوداری مەڵبەندی شنۆ 
لە بەرگی مامۆستایەکی بەوەج  بوو، سەردەمانێک 
پێگەیاندنی  بە  خزمەتی  خەمخۆر،  و  لێهاتوو  و 
سەردەمێک  و  دەکرد  ناوچە  هەژارانی  مندااڵنی 
و  گەشەپێدان  خزمەت  لە  شار  شارەداری  وەک 
پاشان  لە  و  بوو  کۆمەڵگاکەی  و  شار  ئاوەدانی 
خاکەڕاو  فیداکار،  سیاسی  ڕێبەرێکی  قامەتی  لە 
بەرپرس تا ئاخرین هەناسەکانی ژیانی لە خزمەت 
واتە،  حیزب  و  گەل  ڕەواکانی  مافە  وەدیهێنانی 
بوو.  نیشتمانەکەی  سەربەستی و رزگاری گەل و 
کاک نەبی لە ساڵی ١339ی هەتاوی پێوەندی بە 
بە ڕەسمی وەک  دەگرێ و ساڵی ١34١  حیزبەوە 
ئەندامی حیزب دێتە رێزی خەباتکارانی دێموکڕات. 
ڕووخانی  پێش  مانگ  چەند  کە  دیدارێکدا  لە 
لە  هەتاوی  ١3٥٧ی  ساڵی  لە  پاشایەتی  رێژیمی 
دەبێ،  قاسملووی  د.  شەهید  دەگەڵ  ئینگلستان 
وەزعی  بە  پێوەندیدار  بابەتەکانی  تاوتوێی  پاش 
بەرنامەوە  بە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  و  رێژیم 
خەباتێکی  بە  دەست  و  کوردستان  دەگەڕێتەوە 
دەکا. پاشایەتی  ڕێژیمی  دژی  هەمەالیەنە 
ناوبراو جێگە و پێگەیەکی تایبەتی لەناو چین و 
توێژەکانی مەڵبەندی شنۆ بە تایبەت قوتابییەکانیدا 
ڕێکخەری  لە  یەکێک  بە  بوو  بۆیە  هەر  هەبوو، 
لەو  پاشایەتی  ڕێژیمی  دژی  خۆپێشاندانەکانی 
لە  یەکێک  رێژیم  ڕووخانی  پاش  و  ناوچەیە 
کەسایەتییەکان و کۆڵەکەکانی ئیدارەی ناوچەکە بوو.
کاک نەبێ لە کۆنگرەکانی پێنجەوە هەتا کۆتایی 
لە هەموو دەورانەکاندا، وەک کەسایەتیه کی  ژیانی 
دیاری نێو حیزب و جواڵنەوە و یەکێک لەئەندامانی 
له   نەبی  کاک  بوو.  دێموکڕات  حیزبی  ڕێبەریی 
ماوەی ئه و ١٦ ساڵه دا که  کادری رێبەریی حیزبی 
دەریخی  فیداکارییەک  هیچ  لە  بوو،  دیموکڕات 
نەکرد و، لە هەستیارترین کاتەکاندا بەرپرسایەتیی 
پیرانشار،  نەغەدە،  شارستانەکانی  کۆمیتەی 
ناوەندی ئاگری لە شیمال و ئاژوانی لە جنووب و 
لە ساڵەکانی کۆتایی ژیانیشیدا بەرپرسی کۆمیتەی 
ڕێبەرایەتیی  دێموکرات_  حیزبی  واڵتی  دەرەوەی 
سەرەڕای  ئەو  بوو.  شان  لەسەر  شۆڕشگێری 
ئەوەی کە خاوەنی ژن و پێنج منداڵ بوو و دەیزانی 
و  بەسەرپەرەستی  پێویستیان  بنەماڵەکەی  کە 
ئاگالێبوونی وی هەیە، بەاڵم بە هۆی گرینگیدان بە 
بەرژەوەندییەکانی گەل، نیشتمان و حیزب قەت ئەو 

ڕه حیم محه ممه دزاده 

هۆی کاکی پێشمەرگەی فیداکار!
  لەڕێگایەکی دوورەوە ئەم نامەیەت بۆ دەنێرم. نازانم چۆن 
و کەی بەدەستت دەگا بەاڵم من وای دادەنێم بەم زووانە 
دەی بینی و دی خوێنییەوە. باوەڕ بکە دڵم هێندە پڕە نازانم 
دەگەڵ کێ قسە بکەم و دەردی دڵ الی کێ هەڵڕێژم. تەنیا 
و  ڕاستگۆ  تۆی  ڕادەبینم  تێی  و  پێم شک دێ  کە  کەسێک 
جوان ڕەوشت و دڵ پڕ لەخەمی گەل و نیشتمانی کە بتوانم 
دەردی خۆم و گەلەکەمی بۆ هەڵڕێژم. کەوابوو تکایە گوێم 
لێ بگرە و وەک پیشەی هەمیشەییت بەسەبرو تەحەممول بە.
 ئەی هاوڕێی دڵپاک و لەخۆبوردوو، هێندەم دەردی دڵ 
بۆ  بەشیانت  کام  و  بکەم  پێ  دەست  لەکوێڕا  نازانم  هەیە 
بەرگرییە  تۆ هەر الی سەنگەری  بیری  دەزانم  بکەم.  باس 
کە  ئای  بێنمەوە.  وەبیر  چیاکانت  دوندی  خۆشە  پێت  و 
چ  دەکەمەوە  فیداکارییەکانت  و  قارەمانەتی  لەمەیدانی  بیر 
هەستێکی پڕ لەغروور و سەربەرزی ڕووم تێ دەکا؟ ئای 
پڕ  قەاڵفەتی  ولە  بەرچاو  دێنمەوە  جوامێرانەت  سیمای  کە 
خۆمدا  دەپێستی  و  دەبم  شاگەشکە  چۆن  دەڕانم  هەیبەتت 
جێم نابێتەوە؟ بەاڵم هەزار حەیف و داخ کاتێک دەبینم دوندی 
چیات لێ زەوت کراوە و لەنێو دڵی گەرمی خەڵکەکەت دوور 
خراویەوە کوڵی گریانێکی بەکوڵ دەمگرێ و هەموو ئازای 
چەندە  کورد  ئازادیی  دوا   لەمەو  نازانم  دادەگیرێ.  لەشم 
»پێشمەرگ«ی  تۆی  و  دەبێ  تۆ  بوونی  بە  پێویستیی 
بخەی،  وەلەرزە  دوژمن  دڵی  هەیە  بۆت  خەڵکەکەت چەندە 
بەاڵم سوێندت بۆدەخۆم ناوی تۆ و فیداکاریی تۆ الی من 
دەمێنێتەوە. بەرزی  بە  هەر  من  وەک  کەسی  میلیۆنان  و 

   
هۆ ڕۆڵە قەت نەسرەوتەکەی گەل، ئەی کاکی 

پێشمەرگە!
پیالنی  و  کوردستان  لەوەزعی  ئاگا  زیاتر  لەمنت  دەزانم 
هەیە.  کورد  نێوماڵی  هەرکەسیی  هەرکەس  و  دوژمنان 
دەشزانم بە پێی ئەرک و مەقامت زۆر لەمن زیاتر دەخەمی 
داهاتووی خەڵکەکەت دای. من لەڕێگای ئەم نامەیەوە هەر 
خەڵک  پێشمەرگەی  وەک  تۆ  دەکەم  لێ  داوا  ئەوەندەت 
یەکڕیزیی  بۆ  خۆت  ئوبووهەتی  لە  بدە  هەوڵ  و  بمێنەوە 
مەکەوە  دەکەم  لێ  تکات  وەرگری.  کەڵک  کورد  نێوماڵی 
خۆت  ئینڕیژیی  و  توانا  و  سیاسییەکەن  ملمالنێی  نێو 
لەڕێگایەکدا سەرف بکە کە دوژمن پێی بتاسێ. دەزانم تۆ 
دوژمن  قارەمانانەتدا  بەرگریی  لەمەیدانی  چۆن  هەروەک 
تۆقێن بووی و دڵی خەڵکت شاد دەکرد، ئێستاش دەتوانی 
ڕۆڵی کاریگەری خۆت بۆ پتەو ڕاگرتنی هەستی خەباتکارانە 
دریغی  دەکەم  لێ  تکات  بگێڕی.  بەباشی  ئازادیخوازنە  و 
لەسەر  خەڵک  چاوی  نەکا.  تێ  ڕووت  ناهومێدی  و  مەکە 
تۆیە و ناوی تۆ وەک هەمیشي دەتوانێ ورەبەخشمان بێ.

   
کاکی خۆم، ئەی چەکهەڵگرە ڕزگاریدەرەکەی نیشتمان!

تۆفانی ڕووداوەکان وا دەوروبەرمانی تەنیوە هەربینا گەیشتە 
سەر سەری ئێمەش. ئەوەی من و ڕەنگە تۆی پێشمەرگەش 
داخ و حەسرەتی پێوە دەخۆین ڕۆژهەاڵتە ناز لێ شێواوەکەی 
بەرەو  و  دەگرێتەوە  تۆفانە چۆنی  ئەو  نازانین  کە  خۆمانە 
کوێی ڕادەماڵێ. خۆت لەمن چاکتر دەزانی ئەگەر ئاوا بچینە 
پێش نە تۆی دوژمن بەزێن دەتوانی دەوری خۆت بگێڕی 
و نە پێش سوارەکانمان دەزانن کاروانەکەمان بە باشترین 
ڕێگای ڕزگاریدا جڵەوکێش بکەن. من زۆر دەترسم بەرهەمی 
ئازارەی  ئەو هەموو  بەفیڕۆ بچێ و  دەیان ساڵەت  ڕەنجی 
لەبەرت  بۆیە  هیچ.  ببێتەوە  چێشتووتە  ڕزگاریدا  لەپێناو 
لەنیشتمان  بیر  تەنیا  بپارێزە.  خۆت  وشیاریی  دەپاڕێمەوە 
و ئازادیی گەل بکەوە. مەکەوە نێو بازاڕی سیاسەتی ڕۆژ 
و، بەرژەوەندییە بااڵکانی گەل بەهیچ مەگۆڕەوە. خۆ دەزانم 
بۆ  فکروزکرت خەبات  بێ گرێوگۆڵ هەموو  دڵپاک و  تۆی 
ئەوەت  کە  دەکەمەوە  وشیارت  بەاڵم  ئازادییە،  بە  گەیشتن 
لە سیاسییەکانیش بوێ و فشاریان بۆ بێن نەوە هەنگاویان 
شل نەبێتەوە. ئاخر هەر تۆی کەدەزانی تەنگانە بەری کورتە 
و ئەوەی ئیرادە و هیوای هەبێ سەرئەنجام سەر دەکەوێ.

ئەی ڕۆڵە بە ئەمەگەکەی نیشتمان!
هەرچەند دڵم گیراوە و خەمی ئەسیریی نیشتمان بڕستی 
لێ بڕێوم، بەاڵم کەبیر لەتۆ دەکەمەوە تەکان دەدەمە خۆم 
بە  دەکرێ  چۆن  دەڵێم  بەخۆم  دەگەڕێ.  دەلەشم  هیوا  و 
بوونی ئەو گەنجینە نایابە کە ناوی پێشمەرگەیە ناهومێدی 
دات بگرێ؟ باوەڕ بکە هەر ناوهێنانت زیندووم ڕادەگرێ و 
نابیەوە.  وەجووڵەم دەخا. تۆ هێندە مەزنی بە هیچ چووک 
جووڵە  دەتوانی  تۆ  ورەی.  بێ  ئێمەمانانی  ورەبەخشی  تۆ 
هەناسەمان  دەتوانی  تۆ  بگۆڕی.  نەزم  و  واڵت  نێو  بخەیە 
ئیرادەی  تۆ،  ورەی  بکەیەوە.  زیندوومان  و  بێنی  وەبەر 
هەمووی  تۆ  ڕووڕاستیی  و  دڵپاکی  تۆ،  نەترسیی  تۆ، 
دەکەم  لێ  تکات  ئێمەن.  هێنانی  وەخەبەر  سەرچاوەی 
کاکی  ئەی  تۆ  ناوی  تەنیا  چونکە  بێ.  لەخەڵکەکەت  ئاگات 
پیشمەرگە، دوژمن دەخاتە لەرزە. قوربانی خاکی بەرپێت بم.

لەهەر باخەی گوڵێک 

نامەیەک بۆ 
پێشمەرگە!

هەیاس کاردۆ هەلەی بۆ نەرەخسا کە لە ڕێبۆارێک زیاتر چاوی بە ماڵ 
و منداڵی بکەوێ وئاگای لێیان بێ وبە خەمیانەوە بێ. 
لە کوردایەتیدا شوڕشگێرێکی بێ سنوور بوو، کورد 
لەڕوانگەی ئەوەوە یەک نەتەوە و کوردستانی پارچە 
کراویش یەک نیشتمان بوو. لە دژوارترین هەلومەرجە 
ئەمنیەتییەکانی زەمانی شا ماڵیان مەکۆی شوڕشگێڕان 
بەشەکانی  تێکۆشەرانی  خۆڕێکخستنی  شوێنی  و 
دیکەی کوردستان، بەتایبەت خەباتکارانی کوردستانی 
گەرمێن بووە. بەرزترین هیوای یەکگرتنەوەی هەموو 
کوردستان  سەربەخۆیی  و  کوردستان  بەشەکانی 
لە باکوور،  بوو. کێلەشین، هەڵگوورد، قەاڵی بێردوک 
کوردستان  ناوچەکانی  هەموو  هەورامان،  لە  شاهۆ 
دەستترین  دوورە  هەتا  باکوور  لە  خاڵ  ئاخرین  لە 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  باشووری  لە  ناوچەکان 
جەوالنگا و مەکۆی خەباتی بێ وچانی کاک نەبی بوون.
واقیعی  مانای  بە  شۆڕشگێڕێکی  نەبی  کاک 
شەوەزەنگی  لە  ئەو  بوو،  فیداکار  و  لەخۆبوردوو 

دیکتاتۆریی شادا و ئەو کاتەی کە ›‹ کەڵ بە موو بەند 
کۆماری  دەورانی  لە  و  هەڵماڵی  خەباتی  قۆڵی  بوو‹‹ 
درێژەی  پێشوو  لە  لێبڕاوانەتر  زۆر  ئیسالمیشدا 
و  سەربەرز  ژیانی  هەناسەی  ئاخرین  تا  و  دا  پێ 
ڕووسوور بە بێ چرکەیەک وەستان لە مەیداندا بوو.
بیروباوەڕەکەی  ئەویندار و سەربازی ونی  ئەو که  
بوو، لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە هەتا ئاخرین زەڕە لە 
و  هزر  ڕێگای  تەرخانی  شەخسییەکانی  توانا  و  وزە 
باوەڕەکەی بکا. یەکێک لە یادگارییە بە نرخەکانی ئەو 
دەفتەری یادداشت و کاری ڕۆژانەیەتی. یادداشتەکان لە 
ڕۆژەکانی سەرەتای نەخۆشییەکەیدا ڕێکوپێک، بەاڵم تا 
دێ شیرازە و تان وپۆی دێڕەکانی دەشێوێن بە جۆرێک 
کە لە ڕۆژانی ئاخری ژیانیدا، مرۆڤ تەنیا چەند هێڵێکی 
کە  خۆی  بەڵێنییەکەی  ئەو  بەوجۆرە  دەبینێ.  ڕەش 
هەتا‹‹ دوایین هەناسەم بۆ گەل کار دەکەم‹‹ بردەسەر. 
لەوەی  جگە  مامۆستایەتیدا  دەورانی  لە  نەبی  کاک 
نیشان  خۆی  بەرپرس  مامۆستایەکی   قامەتی  لە  کە 
بە  قوتابییەکانی  تا  دابوو  هەوڵی  هەمیشە  و  داوە 
جاران  زۆر  بەڵکوو  بکا،  پەروردە  شێوە  باشترین 
وەک کەسی نیزیکی قوتابییەکانیش هەڵسوکەوت دەکا. 

هەر بۆیە قوتابییەکانی ساڵها پاشتر بە حورمەتەوە 
لە  یەکێک  وێنە  بۆ  دەکەن،  کردەوەکانی  لە  باس 
دەکا: باس  ئاوای  پاشتر  دەیە  چەند  قوتابیەکانی 
پۆل  لە  هاوکالسییەکان  دەگەڵ  ›‹رۆژێک 
چۆنی  و  چاک  و  باش  بەیانی  دوای  دانیشتبووین، 
دانیشتبوو  من  لەالی  کە  قوتابییەکان  لە  یەکێک 
کرد.  نەبی(  کاک  مامۆستا)بەرێز  لەگەڵ  سرتەیەکی 
دوایی کاک نەبی ئه منی بانگ کرد بۆ دەرەوەی پۆل 
و لە گیرفانی شووشە عەترێکی دەرێنا و پێیدا کردم 
و گوتی: بزانە ئەو عەتره  بۆنی خۆشە؟ زۆرم السەیر 
سەردەمەدا-  لەو  ئاواش-  مامۆستای  بڵێی  تۆ  بوو! 
مێهرەبانییەوە  و  دڵسۆزی  بە  ئەوەندە  کە  هەبێ! 
بوو  پرسیار  بۆم  هەر  بکا؟  خۆی  قوتابیی  سەیری 
باشە مامۆستا ئەو عەترەی بۆ پێدا کردم و بە پێکەنین 
دوایی  کردمەوە؟!  پۆلی  ڕەوانەی  ڕووخۆشییەوە  و 
بۆم دەرکەوت تۆ مەزانە بەیانی پێش ئەوەی جلەکانم 
بکەمە بەرم، براژم لەبەر ئەوەی توشی‹‹ زیندەوەر‹‹ 

نەبم دەرمانی لێداون و بۆنیان گرتووە. من هەر لەو 
بۆ  مرۆڤەم  ئەو  خۆشەویستیی  و  گەورەیی  کاتەوە 
دەرکەوت. ئەو، نە وەک زۆربەی مامۆستاکان- لەگەڵ 
سەری رێزدانواندم لە ئاست ئەو مامۆستایانەی کە 
پەروەردەی  پێشڕەوانی  وەک  مامۆستایی  ئەرکی 
کۆمەڵ بە جێ دەگەینن- دەشیتوانی ئەگەر لێم نەدا لێم 
توڕە بێ و بۆ کاتژمێرێکیش بووبێ لە پۆل دەرم بکا؛ 
کە چی ئەو بە بۆنی خۆش، بە ڕووی خۆش، پێکەنین 
و باشترین شێوە لەگەڵ قوتابییەکەی جوواڵیەوە‹‹.
لێبڕاو،  هەڵکەوتوو،  مرۆڤێکی  نەبی  کاک 
خاکەڕا،  پاک،  داوێن  و  دەست  ئازا،  نەسرەوتوو، 
خۆنەویست، فیداکار، گەلدۆست و نیشتماندۆست بوو.
کورد  گەلی  قادری  نەبی  کاک  دوایی  کۆچی  بە 
دێموکرات  حیزبی  نەسرەوتوو،  خەباتکارێکی 
سەرپەرستێکی  بنەماڵەکەی  بەتوانا،  ڕێبەرێکی 
مێهرەبان و دۆستانی هاوڕێیەکی بەنرخیان لە دەستدا.

یادی کاک نەبی قادری بۆ هەمیشە بە خێر، 
کردەوە و ڕێنوێنییەکانی مەشخەڵی ڕێگای 

خەبات و تێکۆشانمان دەبێ.

گۆرانیی کەلهوڕی لە بەرشلۆنا خاتوو یەڵدا هونەرمەندی فارسی بەڕەگەز ئێرانی 
کە دانیشتووی ئیسپانیایە، لە فێستیڤاڵێکدا که  ڕۆژی 
گۆرانیی  به ڕێوه چوو،  بەرشلۆنا  لە  نۆڤەمبر  ٢٨ی 
سەرنج  و  خوێند  کەڵهوڕی  زاراوەی  بە  کــوردی 
ڕاکێشا. خۆی  الی  بۆ  بەشداربووانی  هاندانی  و 
لە  ساڵێکە  چەند  و  تــارانــە  لــەدایــکــبــووی  یــەڵــدا 
ڕۆژنامەنووسی  بواری  دوو  لە  و  دەژی  ئیسپانیا 
و  ماستەرنامەیە  خاوەنی  ئیسپانیولیدا  زمانی  و 
ئینگلیزی  ڕۆژنامەنووسی  ناوەندی  هەندێ  لەگەڵ 
لێدوانێکی  لە  ناوبراو  و ئەورووپی کاری کردووە. 
دەربــارەی حەزی  بۆ ڕۆژنامە کوردستان  تایبەتدا 
خۆی بۆ موسیقای نەتەوەکان گوتی: »زۆر حەزم 
فێربوونی  ناسینیان  بۆ  و  جیاوازە  کولتووری  لە 
هــەڵــبــژاردووە  موسیقاکەیانم  وتــنــەوەی  و  ــان  زم
بە  گرنگی  پرۆفێشناڵ  و  بەجیددی  ساڵە  چــوار  و 
بەرشلۆنە  لە  ٢٠١4ەوە  ساڵی  لە  و  دەدەم  هونەر 
لە  کە  هاوڕێیانم  بەیارمەتیی  و  ــووە  ب بەرهەمم 
»بی،  هــونــەری  گــرووپــی  جــۆراوجــۆرن  واڵتگەلی 
موزیک(مان  پڕۆژەی)جیهانی  ــە  وات ئێن«  ئێس، 
دامەزراندووە. ئامانجمان ئەوەیە لە ڕێی موسیقاوە 
هەموو سنوورەکانی سیاسی و جوغرافی بشکێنین 
هەبێت«. هەڵوێستمان  ڕەگــەزپــەرســتــی  دژی  و 
خاتوو یەڵدا کە زۆر گرنگی بە فولکلۆری واڵتان 
کولتووری کورد  بە  دەدا، سەبارەت  نەتەوەکان  و 
لە  حەزم  »زۆر  گوتی:  کوردی  گۆرانیی  گوتنی  و 
کولتووری جوانی کوردە. لە ساڵی ٢٠١٠ەوە خۆم 
بە  مامۆستا  بەبێ  و  کــرد  کـــوردی  زمــانــی  فێری 
و  موسیقا  لە  گوێگرتن  و  خەڵک  لەگەڵ  تێکەاڵوی 
بکەم  قسە  باش  کوردییەکی  دا  هەوڵم  هەواڵەکان 
بۆ  تریشەوە  زمانەکانی  لە  تەنانەت  و  بنووسم  و 

کوردی یان لە کوردییەوە بۆ زمانەکانی تر وەرگێڕانم 
هەبێ و یەکەم کاریشم وەرگێڕانی کورتە شێعرەکانی 
خوالێخۆشبوو شێرکۆ بێکەس بوو بۆ ئیسپانی کە کاتی 
خۆی لە سلێمانی چاپ کرا و هیوادارم لێرە بتوانم چاپی 
دووبارەی بکەم. دیالێکتەکانی زمانی کوردی دەزانم و 

دەنووسم.  التین  و  ئارامی  ڕێنووسی  دوو  هەر  بە 
کوردییە.  زمانی  لە  حــەزم  چونکە  بــووم  فێر  بۆیە 
ئەفریقی،  ئیسپانی،  زمانەکانی  بە  فێستیڤاڵەدا  لەو 
عیبری، فارسی، کوردی، پۆڵۆنی )لهستان(، ڕۆمانی، 
گۆرانی  تورکی  و  ئینگلیزی  و  پڕتەقاڵی  کەتالۆنی، 
»هەرچەند  ــێ:  دەڵـ یــەڵــدا  خــاتــوو  و  ــرا  ک پێشکەش 
بەاڵم  مرۆڤە  ئیحساسی  و  هەست  زمانی  موسیقی 
زمانگەلی  بە  گۆرانییەکانم  وتنی  پێش  دەدەم  هەوڵ 
دەربـــارەی  ناسینێک  و  پێشینەیەک  جـــۆراوجـــۆر، 
بـــدەم«.  ــارانــی  خــوازی و  بــیــســەران  بــە  گۆرانییەکە 
وتنەوەی  هەڵبژاردنی  هــۆکــاری  دەربـــارەی  ئــەو 
گــۆرانــی بــە زمــانــی کـــوردی دەڵـــێ: »بــۆیــە کوردیم 
زمان  و  ئەدەب  لە  حەزم  زۆر  چونکە  هەڵبژاردووە 
و کولتوورەکەیەتی و دەمەوێ ئەو کولتوورە جوانە 
ئەکتیڤ  لێرە  کــوردەکــان  بناسێنم.  ئێرە  خەڵکی  بە 
بچووکی  داکۆکیکارێکی  وەکوو  دەمەوێ  من  و  نین 
نەتەوەی کورد لێرە چیم پێ بکرێ ئەنجامی بدەم«.
خاتوو یەڵدا کە کاری وێنەگری و مۆدێلینگیش دەکا 
و لە چەند پێشانگا و فێستیڤاڵیش لەم بارەوە دەوری 
کارای لە واڵتی ئیسپانیا گێڕاوە و تەنانەت جارێکیشیان 
لە فێستیڤاڵێکی جلوبەرگدا لەسەر خواست و هەوڵی 
هیوا  ــووە؛  ب کــوردی  جلوبەرگی  نمایشکاری  خــۆی 
ئیسپانیا دەوریــان هەبێ  لە  دەخــوازێ کوردەکانیش 
و  نەتەوەکەیان  و  زمــان  و  کولتوور  ناساندنی  بۆ 
خزمەتی  کەسانەی  لەو  بکرێ  پشتگیریش  هەروەها 
ئەم ناساندنەی کولتوور و ئەدەب و زمانی کوردی 
دەکەن و گلەیی لە ڕەوەندی کوردی هەیە لە ئیسپانیا 
نین. ــار  دی ــەاڵم  ب بگێڕن  ــارا  ک دەوری  دەتــوانــن  کە 
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به ر له  مااڵوایی

تیپناسیی زیندانیانی سیاسی
)بە بیانووی کۆچی دوایی ئەحمەد ئاغای خاڵتاوێ وە(

شەفیع کوردە

حەشیمەتەکانی  پڕ  شارە  زۆربــەی  زیندانی  هەتاوی  کۆچی  هەشتاکانی  کۆتایی  تا   
کوردستان بەندی تایبەت بە زیندانیانی سیاسییان هەبوو. هەڵبەت ئەو بەند و زیندانییانە 
لە کاتی خۆیدا لە چاوی چاوەدێرانی مافی مرۆڤ نەدیو دەکران و تەنیا کەسانێك ئەو 
زیندان و زیندانییانەیان دەدی و دەناسی کە پێوەندییان لەگەڵ ڕاگەیەنەر و پارێزەرانی 
مافی مرۆڤ نەبوو. دەکرێ بڵێین تەواوی زیندانییەکانیش بە ڕەچه ڵەک کورد و ئەندامی 
بــارودۆخ و  ئەو ســەردەم  بــوون.  ئاشکرای حیزب و ڕێکخراوە کوردییەکان  و  نەهێنی 
گێڕانەوەی  بوو کە  ئەو شوێنانە و مرۆڤەکانیدا سەپا  بەسەر  تایبەت  پێوەندیگه لی زۆر 
پێویستی بە شارەزایی ئەدەبی و حقووقی و سیاسی و کۆمەڵناسی تایبەت هەیە. هەر چەند 
نووسین لە جێگای خۆیدا خودان ڕێزە بەاڵم ئەو نووسراوانەی تا ئەوڕۆ لە ئەو بەستێنەدا 
هاتوونە نووسین زۆربەیان کۆڵەواری نەبوونی ئەو بەرمەرجانەن . بێشك هەموو کەالم و 
کەلیمەیەك دەروەستی گێڕانەوە و ڕاگوێزتنی ڕاستیەکانی ئەو بڕگە زەمه نیە لەو مەکانە نایە. 
  هەرچەند ئامانجی ئەو کورتە نووسینە کردنەوەی ئەو بابەتە بەرباوە نیە، بەاڵم با 
بە ئاماژەیەك تیشك بخەینە سەر گۆشەیەکی بچووکی بابەتەکە. هەر وەك ئاشکرایە ئەو 
سەردەم لە یاسای بنەڕەتیی ئێراندا هیچ تاریفێکی حقووقی بۆ تاوانی سیاسی و زیندانی 
سیاسی نەکرابوو و بۆشایەکی یاسایی بەر بەرین هەست پێ دەکرا )هه ڵبه ت ئێستاش ئه و 
پێناسه یه  بۆ زیندانیی سیاسی نه کراوه (. ئەو کێشەیە دەرئەنجامی جۆراوجۆری لێ کەوتبۆوە. 
لە الیەکەوە لەالی دەسەاڵت و خەڵک دوو تاریف و پێناسەی دژوازی لە تاوان و تاوانباری 
سیاسی ساز کردبوو، وە لەالیەکی دیکەوەش دەستی قازی و دەست وپێوەندەکانی قەزایی 
لە  تاوانباری سیاسی  کردبوو.  ئاواڵەتر  بوونەوەی ڕەمەکی و سەلیقەیی  بۆ ڕووبەڕوو 
ڕوانگەی بیروڕای گشتییەوە قارەمان و لە زمان دەسەاڵتەوە دژی قارەمان لە قەڵەم دەدرا . 
نەبوو،  بدە  لە واڵتــدا ساختاری سیاسی ماف  بە شێوەیەکی گشتی  ئــەوەی  وێــرای   
زیندانییانی  ئــازادی  داوای  لە  زۆر  داخوازەکانیان  و  ویست  کۆمەڵگه ش  ناو  چاالکانی 
سیاسی کەالن و هەراوتر بوو. هەروەها لە کوردستان بەهۆی ئەوەی جموجۆڵی سیاسی 
ناو کۆمەڵگه  لە درێژەی خەباتێکی چەکداریدا بوو، دیفاع لە مافی زیندانی سیاسی کورد 
پارێزەری  ناوەندەکانی  نێونەتەوەییشدا  ئاستی  لە  تەنانەت  دەبوو.  هێندە سەختتر  سەد 
مافی مرۆڤ لە حاست پاراستنی مافی خەباتکارانی چەکدار و هاوکار و هاوبیرەکانیان 
هەڵوێستێکی ئەرینیان نەبوو و نیە. بە واتایەکی دیکە لە تێکستەکانی مافی مرۆڤدا لە نێوان 
پارتیزانێك و تێرۆریستێكدا جیاوازییەك نیه . هەروەتر پارێزەرکان خۆیان لە وه رگرتنی 
پەروەندەی سیاسی دەبوارد، خزمەتگوزارتی حقووقی کەرتی تایبەت لەوپەڕی نزمی و 
و  مادی  پشتگیریی  دەزانی  مەسڵەحەتیان  بە  سیاسییەکان  ڕێکخراوە  نە  بوو.   خراپیدا 
مەعنەوی ئەندامانی دەستبەسەرکراوی خۆیان بکەن و نە کۆمەڵگه ی مەدەنی و میدیای 
سەربەخۆ لە ئارا دابوو کە زیندانیی سیاسی لە دەروەی زیندان ڕا یارمەتیی پێ بکەن. 
لە ڕاستیدا بەندیی سیاسی بەدەستی بەتاڵەوە دەچوونە شەڕی دامودەزگایه کیی تێر و 
تەیار، ئەوپەڕەکەی دیفاعی سیاسییان لە پەروەندەکەیان دەکرد کە زۆر بێ ئاکام بوو. 
  لەو کەشوهەوایەدا کە لەسەرەوە بە کورتی ئاماژەی بۆ کرا، وێڕای ئەوەی هەر کەس بە 
سەلیقە وعەقڵی خۆی لەگەڵ دیاردەی دادگا و زیندان بەرەوڕوو دەبۆوە. لە درێژەی زەمان 
و لە گەرمەی ڕووبەڕووبوونەوەکاندا عەقڵێکی گشتیش لە نێو زینداندا خۆی داڕشتبوو کە 
سینگ بە سینگ ڕادەگوێزرا و وەک ئەزموونێکی بەنرخ دەپارێزرا و دەوڵەمەند دەکرا و 
مەینەتەکانی زیندانی تاڕادەیەك دادەشکاند. کەسانێکی زۆر بەشیان بەو سامانەوە بوو کە 
ناکرێ لەو دەرفەتەدا هەر هەموویان پۆلێن بکرێن، بەاڵم بە بۆنەی کۆچی دوایی ئەحمەد 
ئاغای خاڵتاوێ وە تەنیا باسی شوێن پەنجەی ئەو و هاوتیپەکانی لە دەیەی ٦٠ و ٧٠ دا دەکەین. 
 ئەگەر کۆماری کوردستان بەسەرەتا دابنێین، بەشێکی زۆر لە بەرەی یەکەم و دووهەمی 
چاالکانی هۆوییەتخوازی کورد هەر بەگوێ و بەشێوەی زارەکی کۆلتووری کوردایەتی 
بە شوێن شۆڕشی ٥٧ ی  دووهــەم  بەرەی  وەرگرتبوو.  ئازادییان  پێناوی  لە  و خەبات 
گەالنی ئێراندا هەرچەند ئەو کات تەمەنێکیشی ڕابواردبوو دەستی لە خەبات هەڵنەگرت. 
بەشێک لەو بەرەیە تێکەڵ بە خەباتی ئاشکرا و شاخ و بەشێکیشی وەك کارێتەرگەلێکی 
دەگێڕا.  دەورێکی جێی سرنجیان  و  مانەوە  کوردستاندا  نێو جەماوەری  لە  کۆمەاڵیەتی 
هەرچەند بەئه زموونی ئەو تیپ و تاقمە ئەوانی لە زۆر خەساران دەپاراست بەاڵم جار 
جارە لە درێژەی کارو تێکۆشانیاندا کە زۆرتر الیەنی کۆمەاڵیەتیی هەبوو تووشی زیندانیش 
دەبوون . ئەحمەدئاغا سەر بەو تیپە لە چاالکانی کوردایەتی و ئازادی و ئازایەتیخوازی بوو.  
  ئەو تیپ مرۆڤە لەو کەسانە بوون کە بە یارمەتیی سیستمی دەستکورتی باو کەرەوەی 
ڕوانگەیەوە  لەو  حەقیقەت  دۆزیبۆوە.  حەقیقەتیان  جەوهەری  کوردستان  لە  مەعریفەت 
ڕێوشوێن  کۆمەڵێك  کوردایەتی  دیانەت،  و  پیاوەتی  و  کوردایەتی  هەبوو:  توخمی  سێ 
و دەبێ و نابێی سیاسی بوو بۆ زیندووکردنەوە و زیندوو هێشتنه وه  و وەدەستهێنانی 
مافی نەتەوایەتی؛ پیاوەتیش کۆمەڵێک یاسا و ڕێسای ئەخالقی و ئینسانیی هەڵقواڵو لە 
فەرهەنگی کۆمەڵی کوردەواری بوو کە بەشێوەیەکی زۆر جوان کەوتبووە پەنا یەك و 
دیانەتیش شەرعیەتێکی واوه زەوینی بەو دوو سیستمە دەبەخشی . ئەو دۆزینەوەیە ئەو 
تیپەی کردبووە خاوەنی سەبک و شێوازێکی تایبەت لە کاری کۆمەاڵیەتی و سیاسیدا و 
ئەو ئەزموونانەیان لە زیندانیشدا بە شێوەیەکی زۆر وەستایانە دەکار دەکردەوە . ئەوان 
دەسەاڵتێکی جێی سه رنجیان بەسەر خۆیان و دەوروبەریاندا هەبوو و بێ پسانەوە بۆ 
کەسانی الو و کەم تەمەنتر لە خۆیان پارسەنگ و بااڵنسیان ڕادەگرت. ڕەوایەتێکی زۆر 
ڕەوا و قایمیان لە ئاستەنگ و خەبات و دەربازبوون و سەرئەنجامی دۆخەکە بەدەستەوە 
بوو. بوونیان متمانە و هێمنایەتی بە دەروونە نەسرەوتووەکان دەبه خشی. قسەکانیان لە 
عەینی سادەیی و ساکاریدا ئەوەندە قووڵ و ماقوواڵنە بوو، کە ڕوون بوو بە ئەزموونێکی 
دەوڵەمەندەوە پشت ئەستوورە. یاری کۆچکردووش ڕێك لەو چوارچێوەیەدا پۆلێن دەکرێ.
ــۆی دوا کــارێــکــتــێــرەکــانــی ئــەو  ــی خـ ــەن ــەم ــد هــاوبــەنــدی هــاوت ــەو وێــــڕای چــەن  ئـ
ــان کــۆتــایــیــەکــی شیاو  ــی ــوون کــە ڕێــیــان لــە زیـــنـــدان کــــەوت. بــەســەرهــات ــ بـــەرەیـــە ب
ــی کـــوردایـــەتـــی. ــەرەی دووهـــەمـ ــ ــی قـــارەمـــانـــانـــەی مــافــخــوازانــی بـ ــان بـــوو بـــۆ داســت
لە کۆتاییدا پێویستە بگوترێ ڕوونە ئەو دێڕانە بۆ ئەو باسە کورتن و جێگای خۆیەتی 
ئەو کۆ وتاکانەی کۆمەڵگه ی کوردستان بەشێوەی تایبەتی و زانستی بدرێنە بەر تیشکی 
داهاتوو.  بەرەکانی  چاوی  بەر  بخرێتە  نەتەوەیی  سامانێکی  وەك  ئەزموونیان  و  سرنج 

هه ڵۆی سه ر شاخی هه ڵگورد و گوڵی داوێنه  پێشمه رگه 

چریكه ی باز و اللەی نێو  چڕ و بەستێنه  پێشمه رگه 

سه ری قه ڵغانه  بۆ مافی ڕه وای گه ل گیان له  پێناوه 

نه وه ی كاوه ی فیدا كار و قه اڵ ڕووخێنه  پێشمه رگه 

شه می سه ر چاكی هیوایه  و چرای ڕێبازی ڕزگاری

نموونه ی هه ڵمه ت و هێرش، حه ماسه  و خوێنه  پێشمه رگه 

له  پێناوی گه لی كورد دا دژی بێدادی هه ستاوه 

به  گوللـه ی گه رم و گڕداری به اڵ سووتێنه  پێشمه رگه 

له  سه ر داوا ڕه واكه ی سووره  گیانی خۆی له  پێناوه 

هیوای دوا ڕۆژ و پشتیوان و تۆڵه ستێنه  پێشمه رگه 

ده سه لمێنێ حه قانییه ت به  داگیركه ر له  كوردستان

فریشته ی ڕۆژی ڕزگاری، زوڵم تارێنه  پێشمه رگه 

گوڕ و تینی به  هێز و باسكی چه كداری گه ل و هۆزه 

به  ئیمانه  و نه مامی ئاودراو به  خوێنه  پێشمه رگه 

ده روون خاوێن و پارتیزان و جه نگاوه ر، ئه مه گناسه 

عه داڵه ت ویست و خاوه ن عه قڵ و هه ست بزوێنه  پێشمه رگه 

به  سام و هه یبه ته  ساحه ب ئیراده  و سه مبولی شۆڕش

له  ڕۆژی ترس و ته نگانه  ڕه قیب تۆقێنه  پێشمه رگه 

له  كاتی هێرشی دوژمن قه اڵی به رز و نه گیراوه 

وه كوو شێری ژیان هه ستاوه  تێك قرمێنه  پێشمه رگه 

به  زۆری بازوو قه ڵت و بڕ ده كا زنجیری بێدادی

ده با هه ستین له  ئامێزی گرین كوردینه  پێشمه رگه 

وه كوو پڕشنگی خۆری ڕۆژی ڕزگاریی سه یر كه ن چۆن

گه ڕێ نی ڕه وڕه وه ی مێژوو حه ماسه  نوێنه  پێشمه رگه 

ده  هه ستن ڕیز گرن له م ڕۆژه  پیرۆزه  كه  پێویسته 

له  ڕێی قوربانیی دانێن چونكه  كێو له رزێنه  پێشمه رگه 

له  مێژووی شۆڕشا وه ك تاقه  ئه ستێره ی ته ماشا كه ن

بزانن ڕێكخه ری شۆڕش، ڕه وت بزوێنه  پێشمه رگه 

ئه تۆش هاوده نگ له  گه ڵیا » قادری« بڕوانه  سه یری كه 

له  چاوی دوژمنا دڕكه  و چیا خه مڵێنه  پێشمه رگه 

ئەحمەد قادری
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