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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە ٧٤٧

مەرگی پێشەوا ئەزموونێکی بەنرخ بۆ قوتابییەکانی/  عومەر باڵەکی  ل٣

سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران لە .../ ئامانج زیبایی ل٥

گشتپرسی و ڕەواییەتی كۆماری ئیسالمی!/ ڕەحمان سەلیمی ل٧

هەڵسەنگاندنی سۆسیالیزم/ د. کامڕان ئەمین ئاوە ل٩

نەورۆز و ڕەفتاری سیاسیی خەڵک/ سمایل شەڕەفی ل١٠

ڕۆژهەاڵت و ... ڕۆژهەاڵت و ... ڕۆژهەاڵت .../ مەهاباد قەرەداغی ل١١

کەمتەرخەمی لە بەهاناوەچوونی الفاوگرتووەکان

تاوانێکی دیکەیە بە تەوێڵی ڕێژیمی ئێرانەوە
 سەروتار

دیسان خامنەیی و 
داڵغەی وەبەرهێنان!

کەماڵ کەریمی
ئێران سالی ٩٧ی بە گشتی و بە تایبەت 
خراپتر  ئاقارێکی  لە  ئابووریدا  بواری  لە 
ساڵەکانی  ــرد.  کـ تێپەڕ  ڕابـــــردوودا  لــە 
البردنی  و  سووککردن  هۆی  بە  پێشتر 
ــە ســـزا نــێــودەوڵــەتــیــیــەکــان و  بــەشــێــک ل
قەرز  لە  بەشێک  خستنەوەی  وەدەســت 
واڵت  ئابووریی  بلۆککراوەکان،  پووڵە  و 
خۆیەوە  بە  سەدی  لە  چەند  گەشەیەکی 
نەک  گەشە  لە  ئاستە  ئــەم  ئیستا  بینی. 
هەر دابەزیوە، بەڵکوو پێدەچێ ساڵی ٩٨ 
چەند لە سەدێک بێتە ژێر خاڵی سفرەوە. 
ڕێژیم  دەمڕاستەکانی  کە  گەڕێین  لــەوە 
کێشە  ئەم  بۆ  لێکدانەوەیەک  چ  هەرکام 
کە ڕاستەوخۆ یەخەی خەڵکی گرتۆتەوە 
دەکــەن  تاوانبار  یەکتر  چــۆن  و  ــەن  دەک
و  مودیرییەت  نەبوونی  و  لێنەزانی  بە 
ئــەوەی  ــەســاد، کــە هــەمــووی  دزی و ف
ئەگەر  ڕاســتــە.  دەڵێن  یەکتری  ســەر  لە 
سیستمی  بدەینە  سەرپێیی  سەرنجێکی 
تاڵتر  ڕاستییەکی  ئــابــووری،  ــدارەی  ــی ئ
بناخەیەکی  ئێران  ئابووریی  کە  ئەوەیە 
و  نەبووە  قایمی  و  زانستی  داڕێـــژراوی 
ئەگەر لە سەرەتای بە دەسەاڵت گەیشتنی 
سەر  لە  ئێران  ئابووریی  ئاخوندەکان 
دەچــوو،  بــەڕێــوە  داڕێـــژراو  سیستمێکی 
هەڵتەکاندوە.  یــەک  ــەر  ب لــە  ئــەوەشــیــان 
هۆکارەکانی  لە  ئــەوەی  پێش  کــەوابــوو 
ڕوونە  چاو  بەر  لە  ئەوە  بگەڕێین  دیکە 
دروستبوونی  ســەرەکــیــی  هــۆکــاری  کــە 
ــار، زاڵــبــوونــی  ــەبـ ــالـ ــاوا نـ ــ دۆخــێــکــی ئـ
دەسەاڵتێکی فاسد و قۆڵبڕە کە لە جیاتی 
بیرکردنەوە لە دیتنەوەی ڕێگە چارەکان 
کەسانی  بــە  ئــەرکــە  ئــەو  ئەسپاردنی  و 
لە  بیر  تەنیا  خــزمــەتــگــوزار،  و  ــارەزا  شـ
گشتیی  سامانی  و  پــووڵ  کۆکردنەوەی 
ــەوە. ــەن دەک خــۆیــان  گیرفانی  بــۆ  واڵت 
سەر  لە  زۆر  هۆکارانەی  لــەو  یەکێک 
زمانانە و بە تایبەت ئەمڕۆژانە کەوتۆتە 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  باسەکانی  نێو 
لێدەکرد،  پێشتر حاشایان  کە  ئیسالمیش 
بــەرفــراوانــەکــانــی  تەحریمە  مــەســەلــەی 
دوای  بە  کە  ئێران  ســەر  لە  ئەمریکایە 
ــد تـــڕامـــپ و  ــاڵـ ــەســەر کــــاری دۆنـ ــن هــات
بە  بــەرجــام  ڕێککەوتنی  ــەوەی  ــردن رەدک
سەریدا سەپێندرایەوە. گومان لەوەدا نەبوو 
و چــاوەڕوان دەکــرا کە ئەو گەمارۆیانە 
ــە پــێــچــەوانــەی هـــاش و هــووشــەکــانــی  ب
پێوەندەکانی  و  دەست  و  نیزام  ڕێبەری 
سەر  لــە  قـــورس  و  کتوپڕ  کــاریــگــەریــی 
دادەنــێ  ئێران  پووڵی  و  ئابووری  بــاری 
و بەرەو داتەپینی دەبا. چونکە ئابووریی 
هەرزان  نەوتی  پووڵی  تەنیا  کە  واڵتێک 
ــەڵ... ل٢ ــەگ ل بــێ  پاڵپشتی  فــرۆشــکــراو 

لە ماوەی ساڵی 13٩٧دا زیاتر لە 1300 حاڵەتی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستان 
بەهۆی دەزگای سەرکوتی کۆماری ئیسالمییەوە ڕووی داوە. لە ماوەی ئەم ساڵەدا 
٢4٢ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ، تەقینەوەی مین، بەربوونەوە 
بوون. بریندار  و  کوژراون  تر  هۆکاری  و  ڕاوەدوونان  سۆنگەی  لە  بەرزایی  لە 
چاالکانی  و  ئاسایی  خەڵکی  لە  کەس   641 النیکەم  13٩٧دا  ساڵی  ماوەی  لە 
چاالکیی  بەتۆمەتی  ئەمنیەتییەکانەوە  دەزگا  لەالیەن  سیاسی  و  مەدەنی 
زیندانی   4٩ النیکەم  هەروەها  گیراون.  ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە  سیاسی 
بوون. سیاسی  زیندانیی  لەوان  کەس  شەش  کە  کراون  ئێعدام  کوردستان  لە 
لەم ساڵەدا النیکەم ٨4 کەس لە کوردستان بوونەتە قوربانیی تەقینەوەی مین و 1٧0 
کەس له و سه دان که سه ش کە به هۆی جۆراوجۆی وه ک هه ژاری، بێهیوایی و کێشه ی 
خێزانییەوە هه وڵی خۆکوژییان داوه ، هەوڵەکانیان سەرکەوتوو بووە. هەروەها ژمارەی 
قوربانییانی ڕووداوی کار لە کوردستان لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە ٢00  کەس بووە.

وتەبێژی ڕێکخراوی جیهانیی خاچی سوور کاربەدەستانی ئێرانی وەدرۆ خستەوە 
نەگیراوە.  ئێران  بۆ  فریاکەوتنێک  و  یارمەتی  چەشنە  هیچ  ناردنی  لە  ڕێ  گوتی  و 
سزاکانی  کە  گوتبوویان  ماوەیەدا  لەو  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کاربەدەستانی 
الفاولێدراوەکان. بە  مرۆڤدۆستانە  یارمەتیی  ناردنی  لە  کردووە  ڕێگری  ئەمریکا 
»ئیگنیشێس ئایولف یۆرک«، وتەبێژی ڕێکخراوی جیهانیی خاچی سوور لە نووسینگەی 
میدیاکان  بۆ  لێدوانێکدا  لە  سوئیس  ژنێڤی  لە  خاچی سوور  گشتییەکانی  پێوەندییە 
ڕایگەیاند ڕێ لە هیچ چەشنە یارمەتیدانێکی ئێران نەگیراوە و بێتوو مانگی سووری ئێران 
داوای هاوکاری بکا، خاچی سوور هیچ سنوورێک بۆ بەهاناوەچوونی ئێران ناناسێ.
پێشتر حەسەن ڕووحانی، سەرۆک کۆماری ئێران گوتبووی کە حیسابە بانکییەکانی 
مانگی سووری ئێران داخراون و یارمەتیی ئێرانییەکانی دانیشتووی دەرەوەی واڵت ناگەنە 
نێوخۆ، بەاڵم ئەمریکا دەڵێ کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی چەواشەکاری دەکەن، چونکی 
مانگی سووری ئێران قەت لە لیستەی سزاکانی ئەم واڵتە لە دژی ئێران نەبووە و نییە.

کوژران و بریندار بوونی 242 کۆڵبەر، گرتنی 64١ چاالکی 
سیاسی و تەقینەوەی مین لەبن پێی 84 کەس لە کوردستان 

ڕێکخراوی جیهانیی خاچی سوور: 
ئێران ڕاست ناکا، ڕێ لە کەس نەگیراوە
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و  جیهانی  ئاستی  لــە  سیاسی  لــەرزەیــەکــی  هــەر 
ناوچەییدا، ناتوانی خۆی ڕابگرێ و بە لە دەستدانی 
داڕمــان  بــەرەو  ئاسانی  بە  پووڵییەکانی  سەرچاوە 
ڕاستەوخۆ  ئەمریکا  تەحریمەکانی  ئێستا  دەڕوا. 
ئێرانی  پووڵیی  داهاتی  بەهێزی  سەرچاوەی  تەنیا 
نرخی  دابــەزیــنــی  لــە  جگە  مەترسییەوە.  خستۆتە 
لەژێر  ئێران  نەوتی  کڕیاری  کەمبوونەوەی  نــەوت 
هــەڕەشــەکــانــی ئــەمــریــکــادا ئـــەم ســەرچــاوەیــەشــی 
دەبا. وشکبوونی  بەرەو  و  کردوە  الوازی  تووشی 
لەسەر  تەحریمەکان  کاریگەریی  ناکرێ  هەرچەند 
ــەوەی کــۆمــاری  ــ ــەاڵم ئ ــە کـــەم بــبــیــنــرێ، بـ ــران ب ــێ ئ
گشتی  بە  و  قەیرانە  ئەو  تووشی  ئێرانی  ئیسالمیی 
کە  کردوە  مەرگەساتە  ئەو  تووشی  ئێرانی  خەڵکی 
ڕاستەوخۆ نیزام و ڕێبەرانی لێی بەرپرسن، زۆرتر 
و  ئابووری  بەرنامەیی  بێ  نێوخۆیین.  گەلی  بابەت 
نەبوونی چاوەدێریی دروست کە زۆرتر بۆ نەبوونی 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ و کارامە لە ئێراندا دەگەڕێتەوە 
سپای  مافیای  ڕووبـــەڕووبـــوونـــەوەی  تــوانــای  کــە 
پاسدارانی نییە و بە زۆر هۆکار بوونەتە چاولەدەست 
ئاڵۆزبوونی  بۆ  بەرچاوە  هۆکارێکی  شەریکیان،  و 
ئــابــووریــی  هــاوئــاهــەنــگــیــی  ئــابــووریــیــەکــان.  کێشە 
دەوڵەتی لەگەڵ کەرتی تایبەت پێویستییەکی گرینگە 
بوارەدا سپای  لەم  بەاڵم  ئابووری.  گەشەپێدانی  بۆ 
پاسداران لە ڕێگەی »قەرارگای خاتم االنبیا« کەرتی 
تایبەتی قۆرغ کردوە کە خێر و بێری تەنیا بۆ بەشێک 
لە سەرکردە و فەرماندەکانی سپایە و ئەم بەشەی لە 
ئابووریی واڵتی وەال ناوە. بە نەبوونی سەرمایە لە 
دەست خەڵکدا و کۆبوونەوەی پووڵی واڵت لە دەست 
دڵنیاییەکیان  هیچ  خۆیان  بۆ  کە  تایبەتدا  کۆمەڵێکی 
دۆالر  میلیارد  چەند  بە  و  نییە  نیزام  داهاتووی  لە 
کە  دەرەوە  بردۆتە  واڵتیان  نەختیی  سەرمایەی  لە 
یا لە بانکەکانی دەرەوە دایدەنێن یا لە واڵتانی دیکە 
قەیرانی  تــووشــی  ئــێــران  پــێــدەکــڕن،  ماڵی  و  موڵک 
پووڵی هاتووە. هەر بۆیە کەرتی تایبەت ناتوانی هیچ 
بەرهەمهێنان  بەرەوپێشبردنی کاری  بە  یارمەتییەک 
بکا. لەگەڵ ئەوەش لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری 
کردنی  پێشکەش  جیاتی  لــە  بانکەکان  ئیسالمیدا 
وەگەڕخستنی  بۆ  خەڵک  بە  پووڵی  خزمەتگوزاری 
کەسب و کار، قەرزی گەورە و میلیاردییان داوەتە 
مافیاییەکانیان  باندە  و  دەســەاڵت  لە  کە  کەسانێک 
و  خــەڵــک  بــۆ  بێرێکیان  و  خــێــر  هــیــچ  کــە  نیزیکن 
زۆریــان  بەشی  تەنانەت  و  نەبووە  واڵت  ئابووری 
هەیە  دەسەاڵتیان  مافیاییەکانی  باندە  پشتگیری  کە 
بگێڕنەوە.  بانکەکان  بۆ  قەرزەکانیان  نەبوون  ئامادە 
ڕێبەری  خامنەیی،  ئەمرۆدا  شپرزەی  وەزعــە  لەم 
بە  ساڵەی  هــەر  کە  ــردوو  ڕابـ سااڵنی  وەک  نیزام 
نــاوێــک نــاودێــر دەکـــرد کــە خەڵک دڵــخــۆش بکا بە 
ساڵی  بە  ئەمساڵیشی  ئابووری،  باری  چارەسەری 
لە  دیارە  نا.  ناو  نێوخۆییەکان  بەرهەمە  پەرەپێدانی 
پەیامە  لە  ــەردەوام خامنەیی  ب ــردوودا  ڕاب دە ساڵی 
باو، سەرنجی  کردیە  بۆ خۆی  کە  نەورۆزییەکانیدا 
ــەر ساڵێک  ــووری و ه ــاب ــواری ئ دەخــســتــە ســەر بـ
ناوێکی لێ دەنا. بەاڵم لە تەواوی ئەو سااڵنەدا ئەم 
باشبوونی  بە  نەدا  یارمەتییەکی  نەتەنیا  لێنانانە  ناو 
ئابووریی  بژیویی  خۆش  بەڵکوو  ئــابــووری،  بــاری 
ڕۆیشتووە.  خراپتربوون  بەرەو  ئێرانییەکان  بنەماڵە 
خامنەیی کە سەرەڕای دروشمدانەکانی دەردەکەوێ 
و  پێشەسازی  بەرهەمهێنانی  لــە  شــتــووە  دەســتــی 
بنەماڵەییە  بەرهەمهێنانی  لە  چــاوی  ئیستا  گــەورە، 
بەخێوکردنی  و  دەستی  بەرهەمی  دروستکردنی  بۆ 
ئاژەڵی ماڵی هەر نەبێ بۆ ئەوەی لە برسان نەمرن.
ئەوەی ڕاستییە، کێشەی ئابووری ئێران نە هی ئیستایە 
وێرانییە  ئەو  توانیویانە  تەنیا  بە  تەحریمەکان  نە  و 
جۆراوجۆرەکانی  کێشە  بکەن.  دروســت  ئابوورییە 
تێکڕا  بە  ئابووریەکان  کێشە  تایبەت  بە  و  ئێران 
دەگەڕێنەوە بۆ بوونی دزی، و درۆ و فەسادێک کە 
کۆماری  نیزامی  دەسەاڵتدارانی  و  سیستم  تەواوی 
ئیسالمیی لە ڕێبەرەوە و هەموو دەستوپێوەندەکانی 
کۆماری  دەســەاڵتــدارانــی  لە  کەس  کەم  گرتۆتەوە. 
و  دز  لیستی  لــە  نــاوی  ئیستا  کــە  هەیە  ئیسالمی 
نیزیکتر  ڕێبەریش  لە  هەتا  و  نەبێ  ماڵخۆرەکاندا 
بۆیە  هە  بەرچاوترن.  و  زەقتر  فاسدەکان  ببیەوە 
ساڵێک  هەموو  دەستەواژانەی  ئەم  زەحمەتە  زۆر 
خامنەیی ڕایدەگەیەنێ بتوانێ چارەسەرێکی دەرد و 
مەرگی خەڵک بکا، بەڵکوو تەنیا داننانێکە بەو دۆخە 
ئــەوەی  هــەر  بــڕیــوە.   خەڵک  لە  بڕستی  شپڕێوەی 
بەرهەم  پەرەپێدانی  نــاوی  بە   ٩٨ ساڵی  خامنەیی 
کە گەشەی  ــا  دەردەخـ ڕاستییە  ئــەو  ــا،  دەک نــاودێــر 
ئاستی  تەنانەت  و  داکشانە  بەرەو  ئێران  ئابووریی 
بەرهەمهێنان خراپتریش دەبێ لە چاو ساڵی ڕابردوو.

درێژەی سەروتار

دیسان خامنەیی و 
داڵغەی وەبەرهێنان!

وتاری دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بەبۆنەی 10ی خاکەلێوە، ڕۆژی شەهیدانی کوردستان

بنهماڵهیسهربهرزیشههیدان!
میوانهبهڕێزهکان!

هاوڕێیانیخۆشهویست!
شه هیدانی  ڕۆژی  لە  خاکه لێوه دا،  10ی  ڕۆژی  له  
کۆ  شه هیدان  مه زاری  و  گڵکۆ  له سه ر  کوردستاندا 
شه هیدانمان  بیره وه ریی  و  یاد  ئه وه ی  بۆ  بووینه وه  
بەرز ڕابگرین و ڕێز بگرین له  خه بات و قوربانی دانی 
گەلێکی شۆڕشگێڕ کە بە سەخاوەتەوە ڕۆڵەکانی بەختی 
کردووە. مرۆییەکان  بایەخە  و  و سەربەستی  ڕزگاری 

بهڕێزان!
ساڵی  هاوینی  له   دێموکرات  شه هیدانی  گۆڕستانی   
خەباتکارەکانی  ڕۆڵە  باشترین  له   پۆلێک  ڕابردوودا 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی له  ئامێز گرت. شەهیدانی  
کە دەستی غەدر و  دێموکرات  قەاڵی  17ی خه رمانانی 
مووشەکییەکەی  پەالمارە  لە  ئیسالمی  کۆماری  تاوانی 
بۆ سەر کۆبوونه وه ی کومیته ی ناوه ندی لێی ستاندین. 
ڕێبه ریی  ئه ندامی  له وان  که س  شه ش  کە  شەهید   16
جارێکی  بۆنەیەوە  بەم  و  لێرەوە  بوون.  حیزبەکەمان 
ڕێگەی  شه هیدانی  سه رجه م  بۆ  ده نێرم  ساڵو  دیکەش 
17ی  شه هیدانی  به تایبه تی  نەتەوەکەمان،  ڕزگاریی 
خەباتی  کاروانی  شەهیدانی  تازەترین  خه رمانان، 
بۆ  دەنێرم  تایبه تیتریش  ڕێزی  و  ساڵو  بێوچانمان. 
بنه ماڵه ی سەربەرز و خۆڕاگری شه هیدان و زیندانیانی 
بەهێزی  پاڵپشتی  و  باوەڕ  کانگای  کە  سیاسی، 
کوردستانن. دێموکراتی  حیزبی  خۆیان،  حیزبەکەی 

هاوڕێیانیهێژا!
بڕیارمان  لەمێژه   ئێمه   فه رموویانه،   ڕێبه رانمان  وه ک   
ناگرین،  شه هیدانمان  بۆ  شه هیداندا  ڕۆژی  له   که   داوه  
و  قورس  و  دەوەستین  گڵکۆکه یان  له سه ر  به ڵکوو 
درێژه ده ری  سەر   تا  که  ده که ینه وه   نوێ  په یمان  قایم، 
حیزبی  دەبین.  پیرۆزەکانیان  ئامانجە  و  خەبات  ڕێگای 
دەیە  حەوت  لە  پتر  ماوه ی  له   کوردستان  دێموکراتی 
ئامار  به پێی  نیشتماندا،  ڕزگاریی  پێناو  لە  تێکۆشانی 
هه زار  پێنج  به   نیزیک  نه بێ،  ده قیقیش  ته واو  ڕه نگه   که  
و سەربەستیی  ئازادی  بارەگای  بە  پێشکێش  شه هیدی 
پێناوەدا  لەم  هەر  گەلە  ئەم  کردووه .  کوردستان  خاکی 
و،  داوە  دیکەشی  قوربانیی  هه زار  په نجا  به   نیزیک 
دانێکی  قوربانی  و  تێچوو  کوردستان  خه ڵكی  بۆ  ئەمە 
به رده وامی  نیشانه ی  دێموکراتیش  حیزبی  بۆ  و؛  زۆرە 
خه بات  و  پیرۆزی  ڕێبازی  سه ر  له   سووربوونه   و 
سه رکه وتن. دواوێستگەی  هەتا  دانی  قوربانی  و 
سەرقافڵەی ئەم کاروانە، نەمر پێشەوا قازی محەممەدە 
کە ئامانجەکانی ئێستاش خەونی هەرە بەرزی کوردە لە 
هەموو بەشەکانی کوردستان و یاد و ناوی ئیلهامدەری 
کە  ئەمڕۆ  نەتەوەکەیدا.  لەنێو  نەسرەوتنن  و  خەبات 
شەهیدبوونی  ڕۆژی  بیرهێنەرەوەی  و  خاکەلێوە  10ی 
پێشەوامانە و هەر بەم بۆنەیەشە کە بە ڕۆژی شەهیدانی 
کڕنۆش  دیکەش  جارێکی  کراوە،  ناودێر  کوردستان 
شەهیدانمان  سەرقافڵەی  بیرەوەریی  و  یاد  بۆ  دەبەین 
و ساڵو بۆ هەموو سوارچاکانی ئەم کاروانە دەنێرین.  
په شێو«ی  »عه بدوڵاڵ  شێعرەی  ئەم  زۆربەمان 
شاعیرمان خوێندۆتەوە یان گوێمان لێی بووە کە ده ڵێ: 

»کە وەفدێ دەچێتە شوێنێ
بۆ سەر گۆڕی سەربازی ون 

تاجە گوڵینەیەک دێنێ
ئـەگەر سبەی وەفدێـک بێتە واڵتـی من

لێم بپرسێ کوانێ گۆڕی سەربازی ون؟
دەڵێم گەورەم!

لە کەناری هەر جۆگەیێ
لەسەر سەکۆی هەر مزگەوتێ

لە بەر دەرگای هەر ماڵێ، هەر کڵێسەیێ هەر 
ئەشکەوتێ

لەسەر گابەردی هەر شاخـێ
لەسەر درەختی هەرباخێ لەم واڵتە

لەسەر هەر بستە زەمینێ
لـەژێر هەر گـەزە ئاسمانێ

مەترسە کەمێک سەر داخە و 
تاجە گوڵینەکەت دانێ...«

بۆ  حەقیقەتە  ئەم  و  مانایە  ئەم  و  شێعرە  ئەم  بەحەق 
بااڵیە.  بە  پڕ  کااڵیه کی  دێموکرات  حیزبی  شه هیدانی 
چونکی شوێن لەم کوردستانە بریندارە نییە سەنگەری 
بەرگریی هێزی پێشمەرگە و هاوکات جێگەی ئارامگرتنی 
نەبێ.   خوێناوییە  خەباتە  ئەم  شەهیدانی  تەرمی 
کوردستان! شەهیدانی  ڕۆژی  کۆڕیادی  ئامادەبووانی 
جڵەوی  گرتنەدەستی  له گەڵ  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
دەسەاڵتی ئێران، به  حاشکردن لە ماف و داوای نەتەوەی 
گرتنەبەری  و  کوردستان  سەر  هێرشکردنە  و،  کورد 
زیانێکی  و  زەبر  زەبروزەنگ؛  و  سەرکوت  سیاسەتی 
زۆری لە کورد و نیشتمانی کوردان داوە، بەاڵم چوار 
دەیە سیاسەتی سەرکوت و تواندنەوە کوردی بەچۆک 
هێزه   و  کوردستان  خەباتکاری  خەڵکی  دانەهێناوە. 
سیاسییه  شۆڕشگێڕەکانی، به تایبه ت حیزبی دێموکراتی 
فره چه شنی  تێکۆشانی  و  خه بات  به   کوردستان؛ 
زیاترین شەهیدی  حیزبە  ئەم  ئەوەی  لەگەڵ  و،  خۆیان 
لەسەرپێ  بۆ  قوربانی  زۆرترین  و  هەیە  سوورخەاڵتی 
ڕاگرتنی قەاڵی خۆڕاگری و مافویستیی ئەم گەلە داوە؛ 
و  کردووە  تۆمار  حەماسەشی  و  سەروەری  گەلێک 
زۆرترین شوێنه واریشی له سه ر بردنه پێشی بزووتنه وه ی 
داناوه .  کوردستان  خه ڵکی  سیاسی-نه ته وایه تیی 
و  بکەین  مێژووە  ئەم  سه یری  جۆرێک  هه ر  به   ئێمە 
هەر الپەڕەیەک لە ڕۆژژمێری ئەم دیرۆکە هەڵدەینەوە، 
ئەم  تێکۆشانی  و  خەبات  شوێنه واری  کە  دەبینین 
خوێنی  قەرزباری  ئەمەیان  بۆ  و  دیارە  پێوە  حیزبەی 
شەهیدانمانین کە ئەم جێگە بەنرخەیان لە  بزووتنه وه ی 
و  سیاسەت  بەخشیوین.  پێ  کوردستاندا  سیاسیی 
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  شوێندانەری  ڕۆڵی 
بەستێنی  لە  چ  و ،  پێشمه رگانه  بەرگریی  بواری  له   چ 
چ  و،  کۆمه اڵیه تیدا  فره چه شنی  و   جه ماوه ری  خەباتی 
لە مەیدانی فه رهه نگ و  هونەر و ئەدەب و کو لتووری 
و؛  دیپلۆماسیدا  و  پێوەندی  ئاستی  لە  چ  و؛  نەتەوەییدا 
و  الوان  ڕۆڵبینینی  و  دەرکەوتن  بە  دان  مەیدان  لە  چ 
کۆمەڵدا  دیکەی  توێژەکانی  و  چین  ڕێکخستنی  و  ژنان 
ئەمەش  و،  بەخۆنازینە  و  شانازی  جێی  و  پڕدیارە 
ئەم  تێکۆشەرەکانی  گیانبازیی ڕۆڵە  بەرهەمی  هەمووی 
گەلە و خوێنی گەش و ئاڵی شەهیدانی ئەم نیشتمانەیە.

بەشدارانیهێژا!
لە  پتر  ڕاستە کاروانی خەبات و شەهیدانمان درێژە و 
73 ساڵە بەڕێوەیە و هێشتا نەسرەوتووە و بە هەموو 
شانازییه   میداڵی  ئه م  بەاڵم  نەگەیشتووە؛  ئامانجەکانی 
دەدرەوشێتەوە  دێموکرات  تێکۆشه رانی  سینگی   لەسەر 
خه بات  به   تێکۆشان،  دەیە  حەوت  له   زیاتر  دوای  که  
ئامانجی  به   وه فاداره   هه ر  بێوچان  دانی  قوربانی  و 
شەهیدانی،  سەرقافڵەی  و  کوردستان  کۆماری  یه که م 

سه رکۆماری شەهید پێشه وا قازی محه ممه د. ئەم حیزبە 
مەبەستانەی  و  ئامانج  ئەم  کە  بەوەی   بەرزە  سەری 
پێشەوا و هەر  ئامانجی  دەکا هەر هه مان  بۆ  خەباتیان 
بۆی  دێموکرات  حیزبی  کە  خولیان  و  خەون  هەمان 
دامه زراوه و ، دوای حەوت دەیە لە بەئاکام نەگەیشتنی 
کۆمار، ئێستاش هەر ئیلهامده ر و هیوا و چرای تێکۆشانی 
کوردستانه . ڕۆژهه اڵتی  خه ڵكی  تێکۆشه رانی  و  خه ڵک 

هاوڕێیانیبەڕێز!
و  نێونه ته وه یی  عورفێکی  و  یاسا  هه موو  به پێی   
خه ڵکی  داوای  مرۆیی،  و  بنەڕەتی  مافێکی  هەرچەشنە 
کوردستان به حه قه  و خه باتی تێکۆشه رانی کورد ڕه وایه . 
ئه و  ڕه چاوکردنی  به   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
بۆ  خەباتی  تێکۆشانیدا  ماوه ی  له   پیرۆزه   ئه سڵه   دوو 
داوای  دێموکرات  حیزبی  کردووە.  گەلەکەی  ڕزگاریی 
فه رهه نگیی  و  کۆمه اڵیه تی  و  سیاسی  نه ته وایەتی،  مافە 
خه ڵکی کوردستان ده کا. ئه وه  مافێکه  سروشتی و ڕەوایە 
کورد  له   سه رده سته وه   حاکمانی  له الیه ن  به داخه وه   و 
زه وت کراوە. حیزبی دێموکرات بۆ وه ده ست هێنانی ئه و 
مافه  به حه قه  تێکۆشاوه  و تێ ده کۆشێ، هه روه ها خه باتی 
نموونه یه کی  دێموکرات  حیزبی  و  کوردستان  خه ڵکی 
جوانی تێکۆشان و مافویستی بووه . ئەم حیزبە پڕشکۆیە 
له  هه موو کاته کاندا و به  له به ر چاوگرتنی هه لومه رجی 
نێوده وڵه تی و ناوچه یی و هه رێمی، له  شێوه ی گونجاو 
و دروستی خه بات که لکی وه رگرتووه و خۆی بە پێبەند 
و دەروەستی هەموو پرەنسیپە ئەمڕۆیی و مۆدێڕنەکان 
بەرگریی  و  خه بات  که   کاتانه ش  ئه و  ته نانه ت  زانیوە. 
و  ڕوو  کردووە،  پێشمه رگانه ی  خوێناویی  و  سه خت 
ڕوخسارێکی جوان و ئینسانیی به م خه باته  داوه. خۆی 
قوربانیی تێرۆر بووە، بەاڵم دەستی بۆ تێرۆر نەبردووە 
و  کاتی شه ڕ  له   لەدژی وەستاوەتەوە.  کاتێ  هەموو  و 
نەخستووەتە  مەدەنیی  خه ڵکی  گیانی  به ربه ره کانیدا 
مه ترسی و، ته نانه ت زۆر جار تێکۆشەرانی ئەم حیزبە 
له به ر پاراستنی گیانی خه ڵکی ئاسایی و سڤیل له  مه یدان و 
جبهه کانی شه ڕدا؛ گیانی خۆیشیان وه مه ترسی خستووه . 
حیزبی دێموکراتی کورستان کانگای باوەڕ و داینەمۆی 
خەباتی ڕەوا و پڕشکۆی کوردە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.  
کە  دابگرمەوە  ئەمە  لەسەر  پێ  ده مهه وێ  کۆتاییدا  له  
کولتوور و فه رهه نگی خه ڵكی کوردستان پڕە له  مافویستی، 
خه باتکاری، مرۆدۆستی، ڕه چاوکردنی مافی ئەوانیدی و 
گەالنی دیکە. هه ر بۆیه  تێکۆشه رانی ئه و گه له  له  ڕیزه کانی 
حیزبی دێموکراتدا له  دژوارترین ڕێگاکانی خه باتدا هیچ 
کات په نایان نه بردۆته  ڕێگای دژ به  مرۆڤ و پڕەنسیپە 
لە  جوان  نموونه یه کی  شێوه یه   به و  و،  جیهانییەکان 
خه باتی ڕه وای گه لێکی مافویستی پیشانی هەمووان داوە
یاد  له   ڕێزگرتن  ڕۆژی  خاکه لێوه،  10ی  ڕۆژی  له  
په یمان  دیکەش  جارێکی  شه هیدان،  بیرەوەریی  و 
ڕەوای  خەباتی  بە  ئیمان  بە  کە  ده که ینه وه   تازه  
شه هیدان  ڕێبازی  درێژه ده ری  سەر  هەتا  گەلەکەمان 
خۆڕاگری  و  فیداکار  خه باتکاری  سه رکه وتن  تا  و  بین 
ده بین. دێموکرات  حیزبی  و  کوردستان  خه ڵكی 

ساڵوبۆشههیدان!
سهرکهوتنبۆخهڵكیکوردستان!

بهردهوامبێخەباتوتێکۆشانیحیزبیدێموکراتی
کوردستان!

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
10ی خاکەلێوەی 13٩٨ی هەتاوی
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١٥ی خاکەلێوەی ١٣٩٨  _  ٤ی ئاوریلی ٢٠١٩

مەرگی پێشەوا
 ئەزموونێکی بەنرخ بۆ قوتابییەکانی

ڕابردووی  ساڵی  دووسەد  مێژووی  لە  ئەگەر 
بینەوە،  ورد  کوردستان  و  کورد  جوواڵنەوەکانی 
دەبینین کە کورد ماوە بە ماوە لە یەکێک لە ناوچەکانی 
کوردستاندا و، بەپێی هەلومەرجی ئەو ناوچەیە بەتایبەت 
لە کاتی الوازبوونی دەسەاڵتی ئیمپراتووری و پاشاکاندا 
جوواڵنەوەیەکی وەڕێ خستووە و، لە ماوەیەکی کەمدا 
ئەو جوواڵنەوەیە توانیویەتی ناوچەیەکی بەربەرین لە 
کوردستان بگرێتەوە و خەڵکی زۆر لە دەوری خۆی کۆ 
ناوەندی.  لەسەر دەسەاڵتی  ببێتە هەڕەشە  بکاتەوە و، 
بەاڵم بەداخەوە هەر جارێ لە نیزیک لووتکەی سەرکەوتن 
و  نێوخۆیی  خەیانەتی  وەک  جیاوازی  هۆکاری  بە 
بووە.  شکان  تووشی   ... و  دوژمنان  گەلەکۆمەکیی 
زۆربەی زۆری ئەو جوواڵنەوانە بە دوای دەسبەسەر 
لێک  بەتەواوی  ڕێبەرانیان  شەهیدکردنی  یا  کردن 
ئەو  و  مێژوویی  ڕووداوێکی  بوونە  و  هەڵوەشاون 
جیهانی  دووهەمی  شەڕی  کۆتاییەکانی  هەتا  ڕەوتە 
هەر درێژەی بووە، بەاڵم کورد هەر لەو سەروبەندەدا 
پێکهێنانی  کەوتە  پێشکەوتوو  جیهانی  لە  پێڕەوی  بە 
حیزب و ڕێکخراو بۆ ڕێبەریی جوواڵنەوەکانی. چونکە 
و  ئازدیخوازی  جوواڵنەوەی  کە  بوو  سەلمێندرا  ئەوە 
بە ڕێکخستن  پێویستی  مافویستیی خەڵکی کوردستان 
بۆ  ڕووداوێک  هەر  دوای  کە  هەیە  وا  تەشکیالتی  و 
لە حەرەکەت و خەبات  یا ڕێبەران، جوواڵنەوە  ڕێبەر 
بە ڕێکخراوێک دەکرێ  تەنیا  ڕانەوەستێ. ئەو کارەش 
و  مۆدێڕن  شێوازی  بە  حیزبایەتی  بنەمای  لەسەر  کە 
پێی هەبێ. حیزبی  باوەڕی  سەردەمیانە پێک هاتبێ و 
دێموکراتی کوردستان یەکێک لەو حیزبانەیە کە لەسەر 
لەسەر  مێژووییە  پێویستییە  ئەو  بۆ  و  بنەمایە  ئەو 
دەستی قازی محەممەد پێک هاتووە. بە ڕێبەریی قازی، 
نوێی  قۆناغێکی  دەسپێکی  مەبەستی  بە  حیزبە  ئەم 
و  نەتەوایەتی  هەستی  و  بیر  پێشی  بردنە  بۆ  خەبات 
هەر  هات.  پێک  کورد،  کۆی  و  تاک  شوناسخوازیی 
بۆیە بەحەق لە الیەن ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتەوە 
نازناوی پێشەوای پێی بەخشرا و، لە ماوەیەکی کورتدا 
کۆمەڵگەی  پەسەندی  جێگای  بە  بوو  نازناوە  ئەو 
کوردستان. پارچەی  چوار  هەر  لە  کوردەواری 
مێژووی  لەسەر  لێکۆڵێنەوەیەک  و  توێژینەوە  هەر 
مێژوو  ناکرێ  بکرێ  کوردستان  و  کورد  هاوچەرخی 
و کاریگەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆماری 
نەگیرێ.  لەبەرچاو  پێشەوا  کەسایەتیی  و  کوردستان 
چونکە کۆماری کوردستان بە ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی 
یازدە  ماوەی  لە  پێشەوا  سەرۆکایەتیی  و  کوردستان 
هەبووە  تێکۆشان  و  هەوڵ  ئەوەندەیان  تەمەنیدا  مانگ 
کە هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بێ کار و کردەوەکانی کۆمار 
لە بزاڤی ڕزگاریخوازیی هەر چوار پارچەی کوردستان 
ڕەنگی داوەتەوە و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ لە پەرەگرتوویی دایە.
و  پێشەوا  لەسێدارەدانی  ڕۆژی  خاکەلێوە  10ی 
کۆماری  خەمهێنەری  دەرەنجامی  کە  هاوڕێیەکانی 
شەهیدانی  لە  ڕێزگرتن  بۆ  ساڵە  لەمێژ  کوردستانە، 
کوردستان بە ڕۆژی شەهیدان ناودێر کراوە، بۆ ئەوەی 
هەموو ساڵێک پەیمان لەگەڵ خوێن و ڕێبازی شەهیدان 
نوێ بکرێتەوە؛ کە هەتا وەدیهاتنی ئامانجەکانیان ڕێگای 
خەڵکی  ئازادییەکانی  و  ماف  بە  گەیشتن  بۆ  خەباتیان 
لەو ڕۆژەدا یەکەم  کوردستان هەر بەردەوامە. ڕاستە 
غەدار  دوژمنی  دەستی  بە  کوردستان  سەرکۆماری 
بەرەوپیری  و  دادگایی  شێوەی  بەاڵم  درا،  لەسێدارە 
بەهێزە  و  گەورە  دەرسێکی  پێشەوا  چوونی  مەرگ 
دەرسی  پەیمان،  بە  وەفاداری  دەرسی  فێربوونی  بۆ 
گیان  دەرسی  گەلدۆستی،  و  خۆشەویستی  نیشتمان 
فیدایی لە بەرامبەر بەختەوەریی گەل و نیشتمان، دەرسی 
بەرەوپیری مەرگ چوون بۆ ئەوەی دوژمن بەچۆکدا بێ .
ئەوە ڕاستە ڕۆژی 10ی خاکەلێوە ڕۆژی لەدەستدانی 
بەجەستەی پێشەوا و هاوڕێکانیەتی و ڕۆژی ماتەمی 
الیەکی  لە  بەاڵم  کوردە،  نەتەوەی  نیشتمانپەروەرانی 
ڕۆژی  ڕابردوومان  مێژووی  بەپێچەوانەی  دیکەوە 
شەهیدبوونی ڕێبەرمان، پێشەوامان ڕۆژی هەستانەوە 

و  حەقخوازانە  جوواڵنەوەی  وەبەرهاتنەوەی  گیان  و 
مافویستیی گەلی کوردە. پێشەوا سەری بردە سەر دار 
کوردستان  و  کورد  ئازادیی  ڕێبازی  بەختی  گیانی  و 
کرد، بەاڵم هەڵبژاردنی مەرگ لەالیەن پێشەواوە ئەگەر 
لە الیەک بۆ ئەوە بوو پێشی خوێنڕشتن و کوشتاری 
خەڵکی کوردستان بە دەستی سپای دڵڕەش و قین لە 
زگی پاشایەتی بگرێ؛ لە الیەکی دیکەوە گیانبەختکردنی 
پێشەوا بۆ ئەوە بوو کە گیانێکی نوێ بەبەر جوواڵنەوەی 
کورد بکاتەوە. گیان بەختکردنی بۆ ئەوە بوو کە هەموو 
ئەو کار و کردەوانەی لە ماوەی تەمەنی کەمی کۆماردا، 
ئەنجامیان  نەتەوایەتی  هەستی  و  بیر  بردنەپێشی  بۆ 
هەر  بیری  لە  و  پێبەبخشێ  ڕووحیان  دیسان  دابوو 
تاکێکی کورددا بیچەسپێنێ. بۆیە ئەو بڕیارەی پێشەوا 
دەرسوەرگرتن  بۆ  دیکەی  کردەوەکانی  هەموو  وەک 
دەبێ. ئەگەر شۆڕشگێڕانی کورد و قوتابیانی ڕێبازی 
کوردستان،  کۆماری  هەرەسهێنانی  دوای  لە  پێشەوا 
پێشەوادا  ڕێبازی  و  ڕێچکە  بە  و  ترسابان  مەرگ  لە 
نەڕۆیشتبان چارەنووسی ئەو جوواڵنەوەش بەدەردی 
لەدوای  ڕەنگە  و،  دەچوو  پێشووتر  جوواڵنەوەکانی 
سەردەمی  لە  و  هاوڕێکانی  و  پێشەوا  لەسێدارەدانی 
النی  کورد  جوواڵنەوەی  بەناوی  شتێکمان  ئێستادا 
کەم لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەو شکڵ و شێوەیە بۆ 
وەدەستهێنانی ماف و ئازادییەکانی گەلی کورد نەبوایە. 
ساڵ   7٢ دوای  ئەوەیە  قسەیە  ئەو  سەلمێنەری 
بەسەر شەهیدکرانی پێشەوا و ڕێبەرانی دیکەی حیزبی 
دێموکرات و کۆماری کوردستان، دەبینین جوواڵنەوەی 
کورد لە ڕوژهەاڵتی کوردستان سەرەڕای هەموو زەبر 
ئیسالمی  کۆماری  و  پاشایەتی  ڕێژیمەکانی  زەنگی  و 
هەروا لەسەر پێیە و، حیزبی دێموکراتی کوردستانیش 
خۆشەویستی  و  چاالک  خەباتدا  مەیدانی  لە  هەروا 
هێماکانی  و  دەرس  و،  کوردستانە  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
کۆماری کوردستان بوونە ڕەمزی یەکیەتیی نەتەوەیی. 
دادگایی  ڕەوتی  لە  چ  و  گیران  لە  پێش  چ  پێشەوا 
دەبینین  بۆیە  هەر  دەکرێ،  ئێعدام  دەیزانی  کردنیدا 
بەپێی هەموو بەڵگەکان پێشەوا بیری لەوە نەکردۆتەوە 
بە چ ڕێگایەکدا گیانی خۆی ڕزگار بکا، بەڵکوو بیری 
لەوە کردۆتەوە کە چۆن بتوانێ بە مەرگیش خزمەت 
گەلی  نەتەوایەتیی  پێشچوونی جوواڵنەوەی  بەرەو  بە 
کورد بکا یا بە واتایەکی دیکە؛ شەهید بوونی کاریگەری 
هەبێ لەسەر درێژەدانی خەبات بۆ ماف و ئازادییەکان. 
پێشەوا بەئاسانی دەیتوانی بە دوو ڕێگادا گیانی خۆی 
بەهاسانی  یەکەم  بکا؛  ڕزگار  مەرگ  لە  هاوڕێیانی  و 
دەیتوانی شاری مەهاباد و یا کوردستان بەجێ بێڵێ و، 
دووهەم دەیتوانی داوای بەخشین لە شا و دەسەاڵتی 
ڕێگایەی  دوو  لەو  کام  هیچ  پێشەوا  بەاڵم  بکا؛  ئێران 
هەڵنەبژارد، بەڵکوو ڕێگای سێهەمی هەڵبژارد؛ ئەویش 
ئەوە بوو کە لەالی گەل و نیشتمانەکەی بمێنێتەوە و 
وەفادار بێ بەو سوێند و پەیمانەی لە ڕۆژی ڕاگەیاندنی 

کۆماری کوردستان خواردبووی. هەر بۆیە لە دادگای 
نیزامیدا ئازایانە دیفاع لە مان و مەوجوودیەتی گەلی 
کورد دەکا و هیچ دیفاعێک لە خۆی و کەسوکارەکانی 
ناکا، بەپێی هەموو سەرچاوەکانی بەردەست پێشەوا 
لە دادگادا بوێرانە هەڵسوکەوتی کرد و لە ڕاستیدا ئەو 
بوو کە دادگای دادگایی کرد، لەوێش بە ئازایەتیی خۆی 
و هاوڕێکانی سەری دوژمنی شۆڕ و سەری نەتەوەی 
ساڵ   7٢ دوای  بۆیەش  هەر  کرد.  سەرفراز  کوردی 
دەبینین ڕێبازی پێشەوا و هاوڕێکانی هەر زیندووە و 
لە بەربەرەکانێیەکی دژوار دایە لەگەڵ دەسەاڵتی هەتا 
سەر ئێسک دوژمنی  نەتەوەی کورد. هەر لەو سەردەم 
و لە هەمان کات و ساتدا کە کۆماری کوردستان پێک 
دێموکراتیکی  پێشتر کۆماری  بە چەند ڕۆژێک  هات، 
فیرقەی  دەستی  لەسەر  تەورێز  لە  ئازەربایجان 
و  ڕاگەیەندرا  پیشەوەری  ڕێبەریی  بە  ئازەربایجان 
لە ڕووخانیشدا هاوچارەنووسی کۆماری کوردستان 
ئێران  سپای  هاتنی  لە  پێشتر  ڕۆژێک  چەند  بە  بوو 
ئازەربایجان  کۆماری  پێتەختی  تەورێز  مەهاباد،  بۆ 
و،  داگیرا  بەسەر  دەستی  سپایەوە  ئەو  الیەن  لە 
بەپێی هەموو سەرچاوە بەردەستەکان لە الیەنگرانی 
فیرقەی دێموکراتیکی ئازەربایجان چ لە الیەن خەڵکی 
ئێرانەوە  سپای  الیەن  لە  چ  و  فیرقەیە  لەو  ناڕازی 
کوشتوبڕێکی بەربەرین کرا و، ڕێبەرانی ئەو کۆمارە 
هەاڵتن.  سۆڤیەت  یەکیەتیی  بەرەو  نەگرت  خۆیان 
و  مەهاباد  لە  دەبینین  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم 
بەردەستی کۆماری کوردستان، شتی وا  ناوچەکانی 
ڕووی نەدا کە ئەوەش لە نیەتی پاکی سپای ئێرانەوە 
ڕێبەرانی  و  پێشەوا  تێگەیشتوویی  لە  بەڵکوو  نەبوو 
کوردستان؛  دێموکراتی  حیزبی  پێگەی  و  کۆمار 
دەگرت.  سەرچاوەی  کوردستانەوە  خەڵکی  لەنێو 
ماوەی  لە  پێشەوا  خودی  و  کوردستان  کۆماری 
لە  ئەوی  دەسەاڵتیان،  ژێر  ناوچەی  بەڕێوەبردنی 
دەستیان هات بۆ ئاوەدانی و برایەتی و ئاشناکردنی 
خەڵکی کوردستان بە مافەکانیان دریغیان نەکرد، هەر 
بۆیە کاتێکیش کوردستان و کۆمار کەوتنە بەر پەالماری 
سپای ئێران ڕاستە خەڵکی کوردستان بە زۆر هۆکار 
بکەن  دەوڵەتەکەیان  و  کۆمار  لە  دیفاع  نەیاندەتوانی 
بەاڵم لە دڵی خۆیاندا ماتەمیان گێڕا و، ئەو ماتم گێڕانە 
پنگی خواردەوە و بوو بە هەوێنی یەکیەتی و یەکڕیزی 
بۆ درێژەدانی خەبات و دیتمان هەر دوای ماوەیەکی 
کورت، ڕێکخستنی ڕێکخراوەکانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان چاالک بوونەوە و بە کار و تێکۆشانیان 
و؛  تەقینەوە  پاشایەتیدا  دەسەاڵتدارانی  بەڕووی 
ساڵەکانی  لە  تارانیان  دەسەاڵتداری  مەندی  گۆمی 
هەتا  و  شڵەقاند  کردەوە  بە  هەتاوی  ٤7ی  و   ٤6
ئێستاکە ئااڵی خەباتیان هەر بە شەکاوەیی ڕاگرتوە. 

ناوچەی  و  شار  چەندین  حەوتوویە  دوو  لە  زیاتر  ماوەی 
ئێران و کوردستان بە هۆی کەش و هەوای بارانی و هەستانی 
ماڵی  و  گیانی  زۆری  زیانێکی  و  زەرەر  تووشی  الفاوەوە 
کوردستان  خوارووی  ناوچەکانی  لە  بەشێک  لە  هاتوون. 
)کرماشان، ئیالم و لوڕستان( زیانەکان کارەساتبار و دڵتەزێنن. 
لە  گیانیان  بە 60 کەس  نزیک  ئێستا  تا  زانیارییەکان؛  پێی  بە 
هەزار  دەیان  بە  و  بریندار  کەس  سەدان  بە  و  داوە  دەست 
کەوتوونەتەوە،  دوور  نیشتەجێبوونیان  شوێنی  لە  کەس 
بەر  کەوتوونەتە  واڵت  پارێزگای   1٨ لە  گوند  و  شار   ٤00
 ٢٢00 و  شارەکان  نێوان  ڕێگای   7٨ و  الفاوەکان  هەڕەشەی 
بەراوردی  داخراون.  هۆیەوە  بەو  گوندەکان  نێوان  ڕێگای 
میلیارد  1٢هەزار  ئێستا  تا  کە  دەڵێ  زیانەکانیش  سەرەتایی 
تمەن زەرەر و زیان بەر خەڵک لە هەموو بەشەکاندا کەتووە.
ژینگە، هۆکاری  کارناسان و شارەزایانی  بۆچوونی  پێی  بە 
بەشێکی زۆری ئەم کارەساتانە سرووشتی نین و ڕاستەوخۆ 
دەوڵەت  کەمتەرخەمییەکانی  و  هەڵە  سیاسەتی  بە  پێوەندییان 
و باندی مافیای سپای پاسدارانی ڕێژیمەوە هەیە کە بە هۆی 
پڕۆژە سەقەتەکانی ئەوانەوە لە بواری ڕێگا و بان و شارسازی 
پڕۆژەکانی دیکە لە نزیک شوێنی ئاوەڕۆ و رووبارەکان، خەڵک 
و واڵتیان تووشی ئەم نەهامەتییانە کردوە. جیا لە هەموو ئەم 
و  الفاولێدراوی  خەڵکی  بۆ  ئەمڕۆ  ئەوەی  بێسەرەوبەرەییانە، 
ئێران و کوردستان بە تایبەتی جێی تووڕەیی و ڕق و بێزارییە، 
دام و دەزگاکانی ڕێژیمی کۆماری  بێتوانایی  کەمتەرخەمی و 
لەگەڵ  ئێستاشی  تا  بەهاناوەچوونیان.  لە  ئێرانە  ئیسالمیی 
بە  ڕێژیمە  ئەم  حکوومەتیی  و  دەوڵەتی  کاربەدەستانی  بێت 
دەستەوەستانی  نیشانەی  کە  بێبنەما  جۆراوجۆری  بیانووی 
بۆ  بەرنامەیەکیان  و  پالن  هیچ   نیزامەیە،  ئەم  بێتوانایی  و 
نییە. وێکەوتوو  زیان  خەڵکی  ماڵی  و  سەر  بەهاناوەچوونی 
کارەساتێکی سروشتیی  و  بەاڵ  ڕوودانی  کاتی  لە  هەروەها 
لە  بەهاناوەچوون  و  هاوخەمی  لە  شەپۆلێک  چەشنەدا  لەو 
ئاستی ناوچەیی و دەوڵەتیدا بە نیسبەت شوێنە زیاندیتووەکان 
لەو  باسێک  ئێستا  تا  و  ئەمجارەیان  بەاڵم  دەخرێ،  وەڕێ 
کاربەدەستانی  دیارە  نییە.  واڵتانەوە  لەالیەن  بەهاناوەهاتنە 
قەت  کە  خۆیان  سروشتی  بەپێی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
بایەخیان بۆ گیان و ماڵی خەڵک دانەناوە، لە کاتی وادا داوای 
کۆمەگ و یارمەتی ناکەن، بەاڵم النیکەم لە دوو ڕووداوی لەم 
چەشنەدا، چ کاتی بوومەلەرزەکەی »ڕوودبار« و چ لە کاتی 
بوومەلەرزەکەی »بەم«دا لە هەموو شوێنێکی دنیاوە کاروانی 
وەڕێ  ئێران  بەرەو  مرۆڤدۆستانەکان  و  پزیشکی  یارمەتییە 
کەوت. دوانموونە وەک باس کرا بوومەلەرزەکەی »بەم« بوو 
هێزی  ناردنی  بە  ئەمریکا  لەوان  یەک  واڵت   60 لە  زیاتر  کە 
یارمەتیدەر، خواردن و دەواودەرمان و کەلوپەلی حاواندنەوە 
بە  ئێرانیش  کاربەدەستانی  و  میدیا  و  ئێران  کردە  ڕوویان 
ڕێزەوە باسیان لە کار و چاالکییەکانیان کرد. بەاڵم ئێستا چ 
نەبووەتە  ئەم کارەساتە سروشتییە گەورەیە  داوە کە  ڕووی 
هۆی وەها هەڵمەتێک؟! چۆنە هەموو کاردانەوەکان لە ئاستی 
تویت و قسەی سەرزاران ماونەوە؟! ئەمریکا و ئورووپا لەجێی 
خۆی، چۆنە چین و ڕووسیەش کە دوو هاوپەیمانی سیاسیی 
کۆماری ئیسالمین و بەردەوام لە ڕووی سیاسییەوە بە هانای 
ڕێژیمەوە هاتوون، لەوەدا بە سەرەخۆشییەک و هاوخەمییەکی 
زارەکی قەناعەتیان کردوە؟! تەنانەت چۆنە لە کاتێکدا بە سەدان 
کەتووەتە  ژیانیان  و  شێواوە  لێ  حاڵیان  و  ماڵ  کەس  هەزار 
هاوپێوەندیی  ڕاکێشانی  لەجیاتی  ئێران  بەاڵم  مەترسییەوە، 
جیهانی، دێ بابەتەکە بە جۆڕێکی دیکە و بەراوەژوو نیشان دەدا 
و کەمتەرخەمییەکانی خۆی دەخاتە ئەستۆی دەوڵەتانی دیکە؟ 
وەزیری دەرەوەی ئێران دەڵێ گەمارۆکانی ئەمریکا کۆسپیان 
ئەوانن  ئەوە  و  داناوە  بەهاناوەچوونەکان  ڕەوتی  لەبەردەم 
لەوالش  ئێران!  خەڵکی  بگاتە  دەوڵەتان  یارمەتیی  ناهێڵن  کە 
و  دێ  وەدەنگ  ئەمریکاش  دەرەوەی  وەزیری  پەمپێئۆ،  مایک 
خۆیان  خەڵکی  گەڵ  لە  ئێرانی  کاربەدەستانی  پێویستە  دەڵێ؛ 
ڕاستگۆ بن و بە جێی ئەوەی پێداچوونەوە بە پالنە هەڵەکانیان 
هەڵەکانی  و سیاسەتە  بکەن  و شارسازی  ژینگە  بە  بەرانبەر 
لە  درۆ  بگۆڕن،  نێونەتەوەیی  کۆمەڵگەی  بە  بەرانبەر  خۆیان 
گەڵ خەڵکی خۆیان دەکەن و خەتاکان دەخەنە ئەستۆی ئێمە.
بەردەوام  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کە  ئەوەیە  ڕاستییەکەی 
قەیرانخوڵقێنی  بە  ڕابردوودا  دەیەی  دوو  لە  بەتایبەت  و 
ئاستی  لە  و  دراوسێ  واڵتانی  بۆ  ژانەسەر  دروستکردنی  و 
تۆوی  دەوڵەتی  تێرۆریزمی  پشتگرتنی  و  و جیهاندا  ناوچەیی 
نەفرەت و بێزاریی لە ئاستی دنیادا باڵو کردۆتەوە. نەفرەت و 
بێزارییەک کە ئێستا خەڵکی ئێرانە دەبێ باج و تێچووەکەی بدا.
حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای ڕاگەیاندنی هاوخەمیی 
و هاودەردی لەگەڵ خەڵکی زیانلێکەوتووی ئێران و ڕۆژهەاڵتی 
و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی  و  پرسە  دەربڕینی  و  کوردستان 
کەسوکاری قوربانیانی ئەم کارەساتە، هەروەها مەحکوومکردنی 
کەمتەرخەمی و بێبەرنامەیی ڕێژیم لە پێوەندی لە گەڵ بەهاناوە 
نەچوونی خەڵکدا، داوا لە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان دەکات 
بەهانای  دەگونجی،  و  دەلوێ  بۆیان  کە  شێوەیەک  هەر  بە 
خەڵکی زیانڵێکەوتووبە هۆی ئەم الفاوانەوە بچن. بەتایبەت بە 
پێی ئەرکی نەتەوەیی و نیشتمانیمان بەرانبەر بە هاونیشتمانانی 
و  بەهانا  چاوەڕوانییەکاندا  ئاست  لە  پێویستە  خۆمان، 
بچین. کوردستانەوە  خوارووی  ناوچەکانی  خەڵکی  یارمەتیی 
لە  کوردستان  سەخاوەتمەندی  و  دەروەست  خەڵکی 
هەلومەرجی تایبەتیی ئەوتۆدا لەمێژە سەلماندوویانە کە پشت 
و پەنای یەکترین و یەکتر بە تەنیا ناهێڵنەوە. هەڵوێستی خەڵکی 
شارو ناوچەکانی کوردستان بەرانبەر بە بوومەلەرزەلێدراوانی 
پاڕێزگای کرماشان و بەهاناوەچوونی مێژوویی خەڵک، نموونەی 
هەرە بەرزی خەسڵەتی بەخشندەیی خەڵکی کوردستانە. بۆیە 
چاوەڕوان دەکرێ لەم  دۆخە دژوار و کارەساتبارەدا خەڵکی 
کرماشان  پاڕێزگاکانی  لە  هاونیشتمانیانی خۆیان  کوردستان، 
بە  و  بچن  هانایانەوە  بە  نەکەن،  لەبیر  لورستان  و  ئیالم  و 
بکەنەوە. کەم  ئازارەکانیان  و  مەینەت  خۆیان  هاوکارییەکانی 

حیزبیدێموکراتیکوردستان
دەفتەریسیاسی

١٤یخاکەلێوەی١٣٩٨یهەتاوی

حیزبی دێموکراتی کوردستان: 
بەهانای الفاولێدراوانە بچن

عومەر باڵەکی

بەشداریی بەرپرسی پەیوەندییەکانی حیزب لە سوید، لە کۆنگرەی پارتی سۆسیال دێموکراتی ئەم واڵتەدا
سۆشیال  پارتی  کۆنگرەی  سوید  واڵتی  ئۆرۆبرۆی  شاری  لە  خاکەلێوە  3ی  شەممە،  ڕۆژی 
دێموکراتی ئەم واڵتە دەستی بە کارەکانی کرد. لە ڕێورەسمی کردنەوە و بەرنامەی یەکەم ڕۆژی 
کاری ئەو کۆنگرەیەدا نۆێنەرانی زۆربەی هەرە زۆری واڵتانی جیهان و حیزب و ڕێکخراوەکانی 
پێوەندییە  بەرپرسی  ڕەمەزانی،  ئارێز  بەشداربوون.  سوید  دیموکراتی  سوسیال  پارتی  دۆستی 
نێونەتەوەییەکانی کۆمیتەی حیزب لە سوید لەسەر بانگهێشتی ڕەسمی لەم کۆنگرەیەدا بەشدار بوو. 
خواسەکانی  و  باس  بۆ  خرا  ڕێک  سمینارێک  کۆنگرەیەدا  ئەو  ڕۆژی  یەکەم  کاری  بەرنامەی  لە 
دێموکراتی  حیزبی  نوێنەری  ڕەمەزانی  ئارێز  بەشەدا  لەو  کە  نێوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی 
چەند  توانیی  ڕەمەزانی  ئارێز  کۆنگرەیەدا  ئەو  چوارچێوەی  لە  بوو.  بەشدار  کوردستان، 
لە  و  دابنیشێ  سوید  دێموکراتی  سۆسیال  بەرپرسانی  لەگەڵ  و  بخا  ڕێک  تایبەتی  میتینگی 
بداتێ. ڕوونکردنەوەیان  واڵتە  لەو  کورد  مافەکانی  و  ئێران  بارودۆخی  لەسەر  نیزیکەوە 
پارتی سوسیال دیموکراتی سوید گەورەترین حیزبی سیاسی سویدییە و ئێستا حکومڕانیی ئەو واڵتە دەکا
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مافی  سیستماتیکی  پێشێلکردنی  درێژەی  لە 
بەهۆی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  مرۆڤ 
و  سیاسی  دامودەزگا  و  قەزایی  دەزگای 
ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی، لە ماوەی 
 1٢3٤ النیکەم  هەتاویشدا  13٩7ی  ساڵی 
مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی  زبری  حاڵەتی 
بەسەر  چاوێک  بەخێرایی  با  داوە.  ڕووی 
مافی  پێشێلکرانی  زبری  حاڵەتێکی  چەند 
بخشێنین: ساڵەدا  لەم  کوردستان  لە  مرۆڤ 

کۆڵبەرکوژی
لە کاتێکدا کۆڵبەرکوژی و سەرکوت و کوشتاری 
سنوورییەکان  ناوچە  کاسبکاری  خەڵکی 
بەشێکی سەرەکیی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ 
 ٢٤٢ ساڵەدا  ئەم  ماوەی  لە  کوردستانە،  لە 
تەقەی  بەهۆی  کورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر 
لە  بەربوونەوە  مین،  تەقینەوەی  ڕاستەوخۆ، 
بەرزایی لە سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها 
لەدەست  گیانیان  سەرما  لە  ڕەق هەاڵتن 
وردەکارییەکان  بوون.  بریندار  و  داوە 
دەریدەخەن کە لەو ٢٤٢ قوربانییەی ئەمساڵ 
لەدەست  گیانیان  و  کوژراون  کەسیان   ٨0
داوە، هەروەها 16٢ کەسیش بریندار بوون.

ڕەشبگیروگرتنەکان
ئەوەندەی  13٩7دا   ساڵی  ماوەی  لە 
پشتڕاستیان  هەواڵ  سەرچاوەکانی 
زانیارییەکان  بە  دەستیان  و  کردووەتەوە 
ئاسایی  خەڵکی  لە  کەس   6٤1 ڕاگەیشتووە، 
لەالیەن  سیاسی  و  مەدەنی  چاالکانی  و 
چاالکیی  بەتۆمەتی  ئەمنیەتییەکانەوە  دەزگا 
کۆماری  دژی  لە  سیاسی  و  ئەمنیەتی 
ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسالمی 
گیراون. لەو 6٤1 کەسەی لە ماوەی ئەمساڵدا 
کەسیان   165 النیکەم  کراون،  دەسبەسەر 
تا سزای  مانگ  لە شەش  و سزای  دادگایی 
بەسەردا  زیندانیان  ساڵ   30 درێژخایەنی 
 17٤300( مانگ   5٨10 سەرجەم  و  سەپاوە 
هەروەها  سەپاوە.  بەسەردا  زیندانیان  ڕۆژ( 
5 بەندکراوی کوردیش بەتۆمەتی موحاربە و 
ئەندامەتیی حیزبە کوردییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی 
بەسەردا  ئێعدامیان  سزای  ڕێژیم 
لەژێر  کوردیش  بەندکراوی   3 و  سەپاوە 
ناوەندە  گرتووخانەکانی  لە  و  ئەشکەنجەدا 
ئەستێندراوە. لێ  گیانیان  ئەمنیەتییەکاندا 

ئێعدامەکان
ئاماری ئێعدامەکان لە کوردستان لە ماوەی 
کە  بووە  کەس   ٤٩ النیکەم  13٩7دا  ساڵی 

ئێران  له   کورد  حه شیمه تی  ڕێژه ی   به پێی 
له و  واڵته ،  له و  ئێعدامه کان  ئاماری  و 
مرۆڤیشدا  مافی  پێشێلکردنی  بوارەی 
به رکه وتووه .  شێری  به شی  هه ر  کورد 
لە  کەسانەی  ئەو  زۆری  هەرە  بەشی 
ساڵی 13٩7 لە کوردستان ئێعدام کراون، 
هۆشبەر  مادەی  بە  پێوەندیدار  بەتۆمەتی 
شەش  و  دراون  لەدار  دەستدرێژی  و 
بەهۆی  کوردیش  سیاسیی  زیندانیی 
دژبەری  کوردییەکانی  حیزبە  ئەندامەتیی 
بەندکراوی   ٨ و  ئیسالمی  کۆماری 
ئەمنیەتی  چاالکیی  بەتۆمەتی  کوردیش 
لە  )ئەندامەتی  ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە 
کراون.  ئێعدام  سەلەفییەکاندا(  گرووپە 

قوربانییانیتەقینەوەیمین
ژمارەی قوربانییانی مینە لەکارنەخراوەکان 
بوو  کەس   ٨٤ النیکەم  13٩7دا  ساڵی  لە 
بۆ  لەوان  کەس   ٤٨ ناسناوی  و  ناو  کە 
مافی  لە  داکۆکی  ناوەندەکانی  و  میدیاکان 
وردەکارییەکان  بووە.  ئاشکرا  مرۆڤ 
دەڵێن لەو ٤٨ کەسە 37 کەسیان بریندار 
و نقوستان بوون و 11 کەسیشیان گیانیان 
ئاماری  بەدڵنیاییەوە  به اڵم  داوە؛  لەدەست 

ورد و ده قیقی قوربانییانی ته قینه وه ی مین 
_ بەهۆی ئەوەی  هه واڵده رییه  ڕه سمییه کان 
یان  ده بوێرن  باڵوکردنه وه یان  له   خۆ 
له وه نده   ناکه ن_  ئاشکرا  قوربانییان  ناوی 
بۆ  مرۆڤ  مافی  ناوه ندی  که   زیاتره  
کردووه . تۆماری  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
 16 لە  زیاتر  ده ڵێن  ڕه سمییه کان  ئاماره  
و  عێراق  شه ڕی  پاشماوه ی  مینی  میلیۆن 
هه ڵنه گیراونه ته وه ،  ئێراندا  خاکی  له   ئێران 
هه تاوییه وه   ی   67 ساڵی  له   هه روه ها 
کۆتایی  عێراق  و  ئێران  شه ڕی  که  
دوایین  _کە   ٩3 ساڵی  هاوینی  تا  هاتووه  
پێوەندییەدا  لەو  ڕەسمییەکان  ئامارە 
له   که س   36٨ هه رنه بێ  باڵوبوونەتەوە_ 
کوردستان به هۆی ته قینه وه ی مین گیانیان 
له ده ست داوه  و 1600 که سیش بریندار بوون.

خۆکوژی
دیاردەیەکی  کوردستان  لە  خۆکوژی 
و  بێمافی  بەهۆی  کە  دیکەیە  خەفەتباری 
هەروەها پەراوێزخرانی کوردستان لەالیەن 
حکومەتەوە خەسارەکانی لەچاو ناوچەکانی 
ئامارەکانی  زیاترە.  گەلێ  ئێران  دیکەی 
ڕۆژهەاڵتی  بۆ  مرۆڤ  مافی  ناوەندی 

لەمساڵدا  کە  دەکەن  بەوە  ئاماژە  کوردستان 
که سه ی  سه دان  له و  کەس   170 النیکەم 
بێهیوایی  هه ژاری،  وه ک  جۆراوجۆی  به هۆی 
خۆکوژییان  هه وڵی  خێزانییەوە  کێشه ی  و 
سەرکەوتوو  بەداخەوە  هەوڵەکانیان  داوه ، 
بووە و کۆتاییان به  ژیانیان هێناوه. لەو 170 
پیاو و 10٨ کەسیان ژن  کەسە 6٢ کەسیان 
بوون و که م ته مه نترینیان کوڕێکی 1٢ ساڵ و 
به ته مه نترینیان پیاوێکی ته مه ن 63 ساڵ بووه .

خۆکوژی  بۆ  پەنابردن  ئاماری  هەروەها 
هیندەی  دوو  لە  زیاتر  زەمەنییەدا  ماوە  لەو 
یان  کە  بووە  دیاردەیە  ئەو  قوربانییانی 
نەبوون  سەرکوتوو  خۆکوژییەکانیان 
بە  توانیویانە  بەوەخت  کەسوکاریان  یان 
بکەن.  لە مردن ڕزگاریان  هانایانەوە بچن و 

قوربانییانیڕووداویکار
لە  کار  ڕووداوی  قوربانییانی  ژمارەی 
کوردستان لە ماوەی ساڵی 13٩7دا زیاتر لە 
٢00 کەس بووە کە ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ 
 ٤٨ شوناسی  و  ناو  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
کەس لەوانی تۆمار کردووە. لەو ٤٨ کەسە ٤1 
کەسیان گیانیان لە دەست داوە و 7 کەسیش 
بریندار و نقوستان بوون. گیان لەدەست دان 

کوردستان  لە  کرێکاران  نقوستانبوونی  و 
دایە  حاڵێک  لە  کارەوە  ڕووداوی  بەهۆی 
كرێكارانەی  ئەم  10ی  سەدی  تەنیا  کە 
کار  ڕووداوی  تووشی  كاركرندا  کاتی  لە 
کرێکاران،  ٩0ی  سەدی  بیمەن  و،  ده بن 
بیناسازی  که رتی  کرێکارانی  تایبه ت  به  
نین. بیمەیه کدا  هیچ  چاودێریی  لەژێر 
کورد  کرێکارانی  بارودۆخی  هەروەها 
ناله بارتر  و  دڵته زێنتر   13٩7 ساڵی  له  
قەیرانی  بەهۆی  بوو.  پێشوو  سااڵنی  له  
توانای کڕینی  بازاڕ  ئاوسانی  ئابووری و 
کرێکاران چەند هیندە لە کەمی دا. سەرباری 
ئەمەش مووچه  و حه قده ستی کرێکاران له  
زۆربه ی کارخانه  و ئیداره  ده وڵه تییه کانی 
ته نانه ت  و  مانگ  سێ  شاره وانی  وه ک 
جیا  ئه وه   و  که وتووه   دوا  مانگ  شه ش 
بێکارکرانیان  و  کار  له   ده رکردن  له وه ی 
هه میشه  وه ک مۆته که  به سه ریانه وه  بووه . 
مافی  ناوەندی  زانیارییانەی  و  ئامار  ئەو 
لەسەر  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  بۆ  مرۆڤ 
بەشەی  لەو  مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی 
بەشە  ئەو  تەنیا  کردۆتەوە  باڵوی  ئێران 
و  هەواڵ  کە  دەگرێتەوە  حاڵەتانە  لەو 
زانیارییەکان بە ئاشکرا بە میدیایی کراون 
و لە الیەن سەرچاوە باوەڕپێکراوەکانەوە 
ناوەندە  ئەو  ئەگینا  دراوەتێ،  ئاماژەیان 
دروستی  و  ورد  ئاماری  کە  وایە  پێی 
کوردستان  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکاریی 
زۆر  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بەهۆی 
ڕاگەیەندراوە. کە  ئامارەیە  لەو  زیاتر 

* بۆ بینینی خشتە  پێنوێن و وردەکاریی 
وەرزی  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکارییەکانی 
بەهاری 13٩7 کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
http://chawnews.com/?p=1751  
* بۆ بینینی خشتە  پێنوێن و وردەکاریی 
وەرزی  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکارییەکانی 
هاوینی 13٩7 کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
http://chawnews.com/?p=1868
* بۆ بینینی خشتە  پێنوێن و وردەکاریی 
وەرزی  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکارییەکانی 
پاییزی 13٩7 کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە: 
http://chawnews.com/?p=2032
* بۆ بینینی خشتە  پێنوێن و وردەکاریی 
وەرزی  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکارییەکانی 
زستانی 13٩7 کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە: 
http://chawnews.com/?p=2282

مافی مرۆڤی کورد لە ئێرانی بن دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا
)کوژران و بریندار بوونی 242 کۆڵبەر، گرتنی 641 چاالکی سیاسی، ئێعدامی 49 بەندی و

 تەقینەوەی مین لەبن پێی 84 کەس لە کوردستان لە ساڵی 1397ی هەتاویدا(

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەبۆنەی 10ی خاکەلێوە

خەڵکیخەباتگێڕیکوردستان!
سێدارەدانی  لە  ڕۆژی  خاکەلێوە،  10ی 
کۆماری  محەممەد، سەرۆک  قازی  پێشەوا 
حەمە  و  قازی  سەدری  و  کوردستان 
ساڵ   7٢ قازییە.  سەیفی  خانی  حوسێـن 
لەوەپێش لەڕۆژێکی وەک ئەمرۆدا، پێشەوا 
سەرکۆماری  یەکەم  محەممەد،  قازی 

لە  کوردستان،  جمهوریی  دەوڵەتی 
الیەن  لە  مەهاباد،  شاری  چوارچرای 
دران.  لەسێدارە  پاشایەتییەوە  ڕێژیمی 
ژمارەیەکی  دواتریش  ڕۆژ  چەند 
میللیی  سوپای  ئەفسەرانی  لە  دیکە 
دیکەی  کاربەدەستانی  و  کوردستان 
لە  کوردستان  کۆماری  حکومەتی 
ناوچەکانی سەقز و بۆکان لە دار دران.
دوای  حەمەڕەزاشا،  ڕێژیمی  بەوجۆرە 
گەلەکۆمەکیەکی  لەئاکامی  کە  ئەوەی 
کۆماری  توانیبووی  نێونەتەوەییدا، 
بەمەبەستی  ببا،  لەنێو  کوردستان 
سەرکوتکردنی جواڵنەوەی مافخوازانەی 
بەرینی  شەپۆلێکی  کوردستان،  خەڵکی 
و  ڕاونان  و  گرتن  و  کوشتن  و  ئیعدام 
دەست  کوردستاندا  لە  زەبروزەنگی 
تاران  دەوڵەتی  کاربەدەستانی  پێکرد. 
بیری  دەتوانن  کارە  بەو  وابوو  پێیان 
کوردستاندا  خەڵکی  لەنێو  ئازدیخوازی 
بەاڵم هەروەک  بەرن.  لەنێو  بۆ هەمیشە 
بە  ڕوو  سێدارەدانیدا  لە  لەکاتی  پێشەوا 
من  »بەکوشتنی  ڕایگەیاند:  داگیرکەران 
لە  ئازادیخوازی  و  کوردایەتی  بیری 
ناچێ،  بەین  لە  هەر  نەک  کوردستاندا 
بەڵکوو لە داهاتوودا بەهێزتریش دەبێ«؛ 
وتە  ئەو  ڕەوایی  دواتر  ڕووداوەکانی 

کە  سەلماند  پێشەوایان  حەکیمانەی 
خەبات  لە  دەستی  هەر  نەک  کورد  گەلی 
کۆماری  ئامانجەکانی  و  بەرخۆدان  و 
کوردستان هەڵنەگرت، بەڵکوو ئامانجەکانی 
کۆماری کوردستان بوون بە ئیلهامبەخشی 
نەتەوەی  ڕزگاری  و  ئازادی  بۆ  خەبات 
تەنانەت  ناوچەکەدا.  لە سەرتاسەی  کورد 
زەبروزەنگەش  و  سەرکوت  هەموو  ئەو 
بە  میراتگری  وەک  ئیسالمی  کۆماری  کە 
دەسەاڵتی  لەماوەی  شا،  ڕێژیمی  حەقی 
ڕەشی خۆیدا بە دژی گەلی کورد بەکاری 
هێناوە، بە خەباتی یەکگرتوانەی سیاسی و 
توندی  مەدەنی خەڵکی کوردستان واڵمی 
پی دراوەتەوە. ئەوەتا ئەمڕۆ لە هەر چوار 
ڕزگاریی  بۆ  خەبات  کوردستان  پارچەی 
هەیە. درێژەی  جۆراوجۆر  شێوازی  بە 
حەوت  زیاتر  تێپەڕبونی  پاش  ئێستا 
پێشەوا  سێدارەدانی  لە  بەسەر  دەیە 
بزووتنەوەی  دەبینین  هەڤاڵەکانیدا،  و 
خەبات  بەهێزی  فاکتەرێکی  بۆتە  کورد 
لە  دێموکراسی  و  ئازادی  بۆ  تێكۆشان  و 
و  نەتەوایەتی  بیری  ناوچەکەدا.  و  ئێران 
ئازادیخوازانە لە سەرتاسەری کوردستاندا 
خۆی  شێوە  بەرزترین  و  باشترین  بە 
نیشان دەدا. ئەوڕۆ کۆمەڵگەی کوردستان 
فرەچەشن  کۆمەڵگەیەکی  بۆتە  و  گۆڕاوە 

و پێشکەوتوو و پلۆڕاڵ و فرەحیزب. بەاڵم 
نیشتیمانی  ڕێکخراوە  و  حیزب  هەموو 
ئازادیخوازەکانی  و  دێموکراتیک  و 
سیاسیی  جیاوازیی  سەرەڕای  کوردستان 
و  کوردستان  کۆماری  لە  ڕێز  نێوانیان 
نیشاندەری  ئەوە  دەگرن.  ئامانجەکانی 
کۆماری  ئامانجەکانی  و  پێشەوا  کە  ئەوەیە 
حیزبێکی  موڵکی  هەر  نەک  کوردستان، 
هاوبەشی  هێمای  بەڵکوو  نین،  دیاریکراو 
ئازادیخوازانەی  و  سیاسی  کولتووری 
خەڵکی کوردستان و حیزبە خەباتگێرەکانی 
. کوردستان  لە  خەباتن  گۆڕەپانی  سەر 
پێشەوا قازی چ لە کاتی ڕاگەیاندنی کۆماری 
لە وەسیەتنامەکەیدا وەک  کوردستاندا و چ 
پێ  شارەزا  و  دڵسۆز  و  میللی  ڕێبەرێکی 
خەباتکارانی  کە  دادەگرێ  ئەوە  لەسەر 
گەلی کورد پێویستە لە بەرامبەر دوژمنانی 
هاودەنگ  و  یەکگرتوو  و  پتە  کوردستاندا 
بەرامبەر  لە  و  خۆشیاندا  لەنێو  و  بن 
دووربین  و  نەرم  لەسەریانە  یەکتردا 
بن. تەحەممول  بە  و  سینگفراوان  و 
حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی  وەک  ئێمە 
کوردستانی ئێران لە پێناو بەرەو پێشبردنی 
ئامانجەکانی خەڵکی کوردستاندا، پێکەوە پێ 
لەسەر هاوکاری و هاودەنگی و هاوخەباتی 
لەگەڵ  پەیمان  دادەگرینەوە.  یەکتر  لەگەڵ 

گیانی پێشەوا و هەموو شەهیدانی رێگای 
کوردستان  خەڵکی  ڕزگاری  و  ئازادی 
نوێ دەکەینەوە کە ئااڵی خەباتی ئەوان 
تا سەرکەوتن بەرز و شەکاوە ڕادەگرین.

ساڵو لە گیانی پاکی پێشەوا قازی 
و هەموو شەهیدانی رێگای ئازادی و 

ڕزگاری!
سالو لە ئامانجەکانی کۆماری 

کوردستان !
ساڵو لە خەڵکی خەباتگێڕی 

کوردستان !

ناوەندیهاوکارییحیزبەکانی
کوردستانیئێران

٩یخاکەلێوەی١٣٩٨یهەتاوی
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ئامانجی  کۆمەڵێک  لە  ئەمریکا  ستراتێژیی 
جۆراوجۆر پێک دێ کە پێوەندیی ڕاستەوخۆیان 
هەیە،  واڵتەوە  ئەو  نەتەوەیی  ئاسایشی  بە 
بەجۆرێک کە دیاریکردنی ئامانج و بەرژەوەندییە 
درێژ  یان   خایەن  _کورت  ستراتێژییەکانی 
پێوەندیی  ڕەنگدانەوەی  ئەمریکا،  خایەن_ی 
بەرژەوەندییە  و  نەتەوەیی  ئاسایشی  نێوان 
جیهاندا،  هەموو  لە  ئەمریکایە  زیندووەکانی 
ئاسایش و سەروەری  پاراستنی  لە  کە خۆی 
دابینکردنی  و  ئەمریکا  خاکی  یەکپارچەیی  و 
پاراستنی  و  هاوواڵتیان  ئازادیی  و  ساڵمەتی 
سیاسیی  سیستمی  سەقامگیریی  و  ئارامی 
پاراستنی  هەروەها  دەبینێتەوە؛  ئەمریکادا 
بەشێکە  ئەمریکاش  بااڵدەستی  و  هەژموونی 
و  ئامانج  دەکرێ  هەروەها  ستراتێژییە.  لەم 
لە  ئەمریکا،  ستراتێژییەکانی  بەرژەوەندییە 
سەربازی،  سیاسی،  بەرژەوەندییە  و  ئامانج 
ئابووری و کولتوورییەکاندا کورت بکرێتەوە.
کاتێک کە باس لە ستراتێژیی )درێژ خایەن(
بێ  ڕوون  بۆمان  دەبێ  دەکەین  واڵتێک  ی 
بە  و  نەگۆڕە  خایەن،  درێژ  ستراتێژیی  کە 
)لە سیستمی  دەستاودەست کردنی دەسەاڵت 
دێموکراسی(دا گۆڕانی زۆری بەسەردا نایە و 
بەاڵم  ئامانجی سەرەکییە؛  هەمان  هەر  ئامانج 
ئامرازەکان بەپێی بارودۆخ و کات، دەگۆڕدرێن.

ئێرانلەستراتێژییئاسایشینەتەوەیی
ئەمریکادا

ناوچە  لە  یەکێک  بە  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
ئاڵۆز و پڕ کێشەکان دەناسرێ، لە هەمان کاتدا 
هەبوونی  ڕووی  )لە  مەترسیدارە  ناوچەیەکی 
کە  تێرۆریستییەکان(  و  جهیادی  گرووپە 
ناسەقامگیری  دروستکردنی  لە  بەردەوامن 
لەم  توندوتیژی  باڵوکردنەوەی  و 
ئەم  پشتیوانیکردنی  لە  ئێرانیش  ناوچەیەدا. 
و  دارایی  باری  )لە  ڕێکخراوانە  و  گرووپ 
لۆجێستیکییەوە( پشکی شێری بەخۆی داوە و، 
ئەم ناسەقامگیرییە بە قازانج و بەرژەوەندیی 
خۆی قۆستووەتەوە و هەژموونی و دەسەاڵتی 
الیەکی  لە  پێداوە.  پەرە  ناوچەیەدا  لەم  خۆی 
پەرە  سەر  لە  بەردەوامە  ئێران  دیکەوە 
هەواڵگرییەکانی  و  مووشەکی  توانا  پێدانی 
کردەوەی  ئەنجامدانی  لە  بەردەوامیشە  و 
توندوتیژانە لە زۆربەی واڵتانی دنیا بە گشتی 
و لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە تایبەتی.
بۆیە دەبینین کە ئەمریکا زۆر لەمێژە ئێران 
پشتیوانی  ئێران  کە  دەکا  تۆمەتبار  بەوە 
ئێران  و  دەکا  نێودەوڵتی  تێرۆریزمی  لە 
ڕاستەقینە  بەربەستێکی  و  مەترسی  بۆتە 
و  ئەمریکا  بەرژەوەندییەکانی  لەسەر 
نێوەڕاستدا.   ڕۆژهەاڵتی  لە  هاوپەیمانانی 
_ئیدارەی  ئەمریکا  نوێی  ئیدارەی  هەروەها 
ترامپ_  سەرکردایەتیی  بە  کۆمارییەکان 
و  سیاسەت  بەسەر  پێداچوونەوەیەکی 
هەڵوێستەکانیدا کردووە لە بەرامبەر بە ئێراندا.
ڕێککەوتننامە  لە  ئەمریکا  کشانەوەی 
 1+5 واڵتانی  و  ئێران  نێوان  ئەتۆمییەکەی 
لە  کە  بوو  پێداچوونەوەیە  ئەم  دەستپێکی 
ئێران  سەر  بۆ  سزاکانیشی  کاتدا  هەمان 
»کاتسا«،  یاسای  واژۆکردنی  کرد.  پتر 
دوژمنەکانی  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە  یاسای 
بە  دژ  سزاوە  کۆمەڵێک  ڕێگەی  لە  ئەمریکا 
ئێران  دامەزراوەکانی  و  کەس  ژمارەیەک 
پاسدارانی  سپای  بە  هەیە  پێوەندییان  کە 
کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە هەیە، بلۆککردنی 
لە  زۆر  هاتوچۆی  قەدەغەکردنی  و  پووڵ 
کاربەدەستان کە پێوەندییان بە پشتیوانیکردن 
مووشەکی  پڕۆگرامی  پەرەپێدانی  پڕۆژەی  لە 
و  نێودەوڵەتی  تێرۆریزمی  و  دوورهاوێژ 
تازە  هەیە؛  مرۆڤەوە  مافی  پێشێلکردنی 
ئەمریکا  کە  گوشارانەن  و  سزا  لەو  بەشێک 
سەپاندوە.  ئێراندا  بەسەر  نوێی  گەڕێکی 
کۆمەڵێک سزای دیکەش هەر لەم پێوەندییەدا 
دەکا  ڕێگری  کە  سەپاوە؛  ئێراندا  سەر  بە 
دارایی  گرێبەستێکی  هەرچەشنە  کە  لەوەی 
ببەسترێ. کەسانەدا  و  دامەزراوە  ئەم  لەگەڵ 
ویالیەتە  ئامانجی  دەبینین  جۆرە  بەم 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لەباربردنی کاریگەریی 
نێوەڕاست  ناوچەی ڕۆژهەاڵتی  لەسەر  ئێرانە 
و  دەسکەوتەکانی  کەمکردنەوەی  ڕێگەی  لە 
ژمارەی ئەو گرووپ و تاقم و ڕێکخراوانەی وا 

پشتگیریی ئێران دەکەن. لە الیەکی دیکەوە 
بۆ بەهێزکردنی ڕۆڵی دەوڵەتانی کەنداو لە 
لە  ئێران  دەسەاڵتی  ڕووبەڕووبوونەوەی 
چەک  بەردەوامی  بە  ئەمریکا  ناوچەکەدا، 
و تەقەمەنی بە واڵتانی کەنداو دەفرۆشێ. 
ئەمەش بۆ زیادکردنی توانا بەرگرییەکانی 
بەرپەرچدانەوەی  بۆ  دەوڵەتانەیە  ئەو 
ئێران  فراوانخوازانەی  هەوڵێکی  هەر 
پاراستنی  هەروەها  و  ناوچەکەدا  لە 
کۆڵەکە  لە  یەکێک  کە  هێز  هاوسەنگی 
لە  ئەمریکایە  ستراتێژیی  سەرەکییەکانی 
ناوچەکەدا و بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1٩13 
لە الیەن سەرۆککۆمار ویلسۆن، ٢٨ ـەمین 
سەرۆک کۆماری ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
بنەما  لە  یەکێک  بە  بوو  ئەمریکاوە، 
سەرەکییەکانی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا.

ئەمریکا دەرەوی سیاسەتی ئایا
بەرامبەربەئێرانلەسەردەمیئیدارەی
هاتووە؟ بەسەردا گۆڕانکاری ترامپدا
خاڵێکی  بە  ئاماژە  دەبێ  سەرەتادا  لە 
هۆکارانەن  ئەم  ئەویش  کە  بکەین،  گرینگ 
کە بوونەتە هۆی گۆڕانکاری لە سیاسەتی 
ئێران: بە  بەرامبەر  ئەمریکا  دەرەوەی 
سەرۆک  کەسییەکانی  تایبەتمەندییە   )1
کابینەی  سەرەکیی  پێکهاتەی   )٢ ترامپ. 
کۆشکی  نێوان  پێوەندییەکانی   )3 ترامپ. 
سپی و کۆنگرە. ٤( پێوەندییەکانی ئەمریکا 
پێوەندییەکانی   )5 زلهێزەکان.  لەگەڵ 
ناوچەییەکاندا. هێزە  گەڵ  لە  ئەمریکا 
ئیدارەی  دەستپێکردنی  سەرەتای  لە 
ترامپ  سەرۆکایەتیی  بە  ئەمریکا  لە  نوێ 
پێکهاتەی سەرەکیی کابینەی ترامپ بریتی 
یەکەمی  جێگری  پێنس،  مایک  لە  بوو 
تیلێرسۆن،  ڕێکس  کۆمار؛  سەرۆک 
مەتیس،  جەیمز  ژێنێڕاڵ  دەرەوە؛  وەزیری 
مەستێر،  مەک  ژێنێڕاڵ  بەرگری؛  وەزیری 
ژێنێڕاڵ  نیشتیمانی؛  ئاسایشی  ڕاوێژکاری 
مایک پۆمپێئۆ، سەرۆکی ئاژانسی ناوەندی 
کێلی،  جان  ژێنێڕاڵ  ئەمریکا؛  هەواڵگری 
ستیڤێن  نێوخۆ؛  ئاسایشی  وەزیری 
کۆمار؛  سەرۆک  بااڵی  ڕاوێژکاری  بێند، 
خەزێنەداری،  وەزیری  منۆچێن،  ستیڤێن 
کە دواتر جان بۆڵتۆنیشی پێوە زیاد بوو.
بە چاوپێداخشاندنێکی خێرا بە ڕابردووی 
ئەم وەزیر و ڕاوێژکارانەی ئیدارەی ترامپ 
ترامپ  کابینەی  کە  دەردەکەوێ  بۆمان 
کەسە  توندڕەوترین  و  ڕادیکاڵترین  لە 
دەیەی  دوو  لە  النیکەم  کۆماریخوازەکان 
ڕابردوودا پێک هاتووە، کە هەر هەموویان دژ 
بە سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانن.
دەیەی  دوو  لە  ترامپەوە  ڕوانگەی  لە 
ئاستی  لە  ئەمریکا  پێگەی  ڕابردوودا 
نێودەوڵەتی لە کزی داوە. دەستێوەردانەکانی 
و،  ئەفغانستان  و  عێڕاق  لە  بووش 

پەرەپێدانی  بۆ  بووش  ئیدارەی  هەوڵکانی 
خستە  قورسی  خەرجێکی  دێموکراسی، 
بە  ئۆباما  ئیدارەی  و،  ئەمریکا  شانی  سەر 
هێزی  سەربازی،  بوودجەی  کەمکردنەوەی 
ئەم  کردووە،  الواز  ئەمریکای  سەربازی 
سیاسەتە هەاڵنە بوونەتە هۆکار بۆ ئەوەی 
پەیامێکی هەڵە بدرێ بە دوژمنانی ئەمریکا و 
ئەوان لە بەرامبەر ئەمریکادا بوێرتر بوون.
ڕاوێژکارە  و  ترامپ  ڕوانگەی  لە 
هەڕەشەیە  یەکەم  داعش  سەرەکییەکانی، 
داعش،  دوای  لە  و  ئەمریکا  سەر  بۆ 
مەترسیدارترین  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ئەمریکا  بەرژەوەندییەکانی  سەر  بۆ  شتە 
ناوچەدا  لە  سەرەکییەکانی  هاوپەیمانە  و 
سعوودی(. عەڕەبستانی  و  )ئیسڕاییل 

ئامانجەکانیسیاسەتیدەرەوەی
ئەمریکا

و  ترامپ  لێدوانەکانی  شرۆڤەکردنی  بە 
کۆشکی  نێو  چوونە  دوای  لە  هەوڵەکانی 
دەردەکەوێ  بۆ  ئەوەمان  ئێستا  هەتا  سپی 
بنەماکانی  بە  پێبەندی  کەمترین  ترامپ  کە 
هەبووە. دەرەوە  سیاسەتی  و  سیاسی 
زەلمای خەلیلزاد لە نووسینێکی لە »نەشناڵ 
ئینتێرێست«دا کە باڵو بۆوە دەڵێ: »هەموو 
بەربژێرەکانی سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە 
ساڵی 1٩٩٢ بەم الوە سەرەڕای هەبوونی ڕای 
جیاواز لەمەڕ شتی تایبەتدا بەاڵم هەموویان 
لە سەر یەک بابەت کۆک بوون، کە ئەویش 
ڕێبەریکردنی ئەمریکا لەمەڕ وەاڵم دانەوەی 
پاراستنی  و  قەیرانەکان  بە  بوو  واڵتە  ئەم 
لە نێوان زلهێزەکاندا بوو؛ بەاڵم  ئاشتەوایی 
سەرەکییانەی  بنەما  لەم  یەک  زۆر  ترامپ 
هێناوەتە ژێر پرسیار و پێڕەوییان لێ ناکا«.
دوورکەوتنەوانەی  ئەم  خەلیلزاد  زەلمای 
سەرەکیدا  بابەتی  پێنچ  النیکەم  لە   ترامپی 
لە؛  بریتین  کە  باس.  بەر  هێناوەتەو 
بەرەنگاربوونەوەی  ئەمریکا،  »ئامانجەکانی 
تێرۆریزم، پەرەپێدان بە دێموکراسی، بابەتی 
زلهێزەکان«.  نێوان  پێوەندیی  و  پەنابەری 
هەوڵ  بنەمایانە  لەم  دوورکەوتنەوە  بە  کە 
بەرچاونەگرتنی  لە  کە  بدا  نیشانی  دەدا 
دەبێ. داهاتوویەکی  چ  ئەمریکا 
ئیدارەی  واتا  ترامپ  پێش  ئیدارەی 
ڕێکەوتننامەیەکی  بە  کە  توانیبووی  ئۆباما 
)برجام(.  بگاتە  ئێران  لەگەڵ  نێودەوڵەتی 
و  سپی  کۆشکی  نێو  چوونە  پێش  ترامپ 
دوای دەستبەکاربوونی ئەم ڕێکەوتننامەی بە 
خراپترین ڕێکەوتننامە ناو برد کە هەتا ئێستا 
گەورەترین  بە  ئێرانی  ترامپ  کراوە.  واژۆ 
پشتیوانی تێرۆریزمی نێودەوڵەتی لە جیهاندا 
گەورەترین  وەک  واڵتەی  ئەو  هەروەها  و، 
بەرژەوەندییەکانی  سەر  بۆ  مەترسی 
کرد.   ناوزەد  هاوپەیمانانی  و  ئەمریکا 
هەتا  ترامپ  ئیدارەی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

دیاریکراوی  ڕێگایەکی  نەخشە  ئێستا 
نییە. دەستدا  لەبەر  ئێران  بە  بەرامبەر 
و  کەنداو  واڵتانی  ڕۆڵی  ناکرێ  دیارە 
عەڕەبی )سوننی( بەگشتی و ئیسڕاییل و 
نەگرین  چاو  لەبەر  بەتایبەتی  سعوودیە 
لەمەڕ مەترسییەکانی ئێران لە ناوچەکەدا. 
هەر لەم پێوەندییەدا تەنانەت هانی ئەمریکا 
دەدەن بۆ هێرشی سەربازی بۆ سەر ئێران. 
لە ڕاستیدا هەوڵەکانی ترامپ لە گۆڕەپانی 
نێوخۆیی و سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا، 
واڵتە  ئەم  نەتەوەیی  ئاسایشی  گرینگیی 
ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  کە  ڕێگاکانی  و 
نیشتمانی  ئاسایشی  سەر  مەترسییەکانی 
هەر  دەکا.  هێندە  دوو  بەرباس،  دێنە 
پێوەندیدارەکان  پرسە  چوارچێوەی  لە 
کە  دابوو  بەڵێنی  ترامپ  ئێرانەوە،  بە 
دووی  بە  ئەمریکا  نوێی  ستراتێژیی 
بەرەنگاربوونەوەی ئەمریکایە لە سووریە 
بە  دژ  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  هەموو  و 
مەترسییەکانی ئێران، ئەوە لە کاتێک دایە 
کە ئەمریکا هەر هەموو ڕێگەکانی گەیشتنی 
لە  و  گرتووە  ئەتۆمی  بۆمبی  بە  ئێران 
داهاتووشدا پەیرەوی لەم سیاسەتە دەکا.
سیاسەتی  بۆ  تێڕوانینانە  شێوە  ئەم 
پاڵنەرێکی  بە  بوو  ئەمریکا  دەرەوەی 
بەهێز بۆ ئەو واڵتە کە سەرەڕای زەختە 
بتوانێ  کۆتاییدا  لە  نێودەوڵەتییەکان، 
تاکالیەنە لە ڕێکەوتننامە )5+1( بێتە دەرێ 
و بە هەڵوەشاوە و بێکەلکی بزانێ. لە پاڵ 
ئەم هەواڵنەی ترامپ وەک سەرۆک کۆمار 
ئەمریکا  دەرەوەی  وەزیری  ڕۆڵی  نابێت 
کە  نەگرین،  چاو  لەبەر  پۆمپێئۆش  مایک 
پێناسەیەکی نوێی بۆ سیاسەتی دەرەوەی 
ئەم  ئەمریکا کردووە و هێڵە گشتییەکانی 
کە  کردووە؛  دەستنیشان  سیاسەتەی 
لە  پێوەندییەکان  لە  گۆڕانکاری  لە  خۆی 
گۆڕینی  ئورووپایی،  هاوپەیمانانی  گەڵ 
پێگەی واڵتانی عەڕەبی هاوپەیمان لەگەڵ 
ئیسڕاییل  ڕۆڵی  هەروەها  و  ئەمریکا 
دەبینێتەوە. ئیسڕاییل(دا  بەهێزی  )لۆبی 
ئەگەر بەخێرایی ئاوڕێک لە سیاسەتەکانی 
و  یەمەن  قەیرانی  بە  بەرامبەر  ئەمریکا 
عێڕاق و سووریە و جۆری هەڵسوکەوتی 
لەگەڵ ئێران، ڕووسیە، چین، عەڕەبستانی 
دەرەوەی  سیاسەتەکانی  و  سعوودی 
ڕوون  بۆمان  بدەینەوە  سعوودییە 
بنەڕەتی  گۆڕانکارییەکی  کە  دەبێتەوە 
شکڵ  خەریکە  دەرەوەدا  سیاسەتی  لە 
پتربوونی  سیاسەتە  ئەم  کە  دەگرێ، 
ئەمریکای  و  ئێران  نێوان  ناکۆکییەکانی 
نێوان  ناکۆکیی  لە  جگە  کەوتۆتەوە.  لێ 
ئێران و ئەمریکا ناکۆکییەکانی نێوان ئێران 
دایە.  سەندن  پەرە  لە  سعوودییەش  و 
ترامپ  یەکەم سەردانی  کە  باسە  شایانی 
بوو.  بۆ سعوودیە  وەک سەرۆک کۆمار، 

ڕێکاری نوێی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا 
پۆمێئۆ  مایک  لێدوانەکانی  لە  تایبەتی  بە 
چەندین  ئەمریکا  کە  ئەوەن  نیشاندەری 
بە  بەرامبەر  هەیە  سەرەکیی  ئامانجی 
ئێران لەوانە؛ فەلەجکردنی ئابووریی ئێران، 
ئابووریی  شادەماری  خستنەسەر  گوشار 
خۆپێشاندانەکان  بە  پەرەپێدان  واڵتە،  ئەو 
خەڵکی  الیەن  لە  کە  ناڕەزایەتییەکان  و 
کەمکردنەوە  هەروەها  دەکرێن،  ئێرانەوە 
دەستێوەردانەکانی  کردنی  سنووردار  و 
واڵتان،  نێوخۆیی  کاروباری  لە  ئێران 
ڕێکەوتننامە  بەسەر  چاودێری  زیاترکردنی 
ئەتۆمییەکەی ئێران و بازڕەسی لە ناوەندە 
سەربازییەکان و سنووردار کردنی بەرنامە 
زیاترکردنی  هەروەها  و  مووشەکییەکان 
پاسداران  سپای  سەر  بۆ  فشارەکان 
بە  ڕێکخراوەیە  ئەم  سەرکردەکانی  و 
مەبەستی کەمکردنەوە هەژموونیی ئێران لە 
ناوچەکەدا و الوازکردنی پێگەی ئێران لەو 
سیاسەتی  کاری  دەستووری  لە  ناوچەیەدا 
ئێران. بە  بەرامبەر  دایە  ئەمریکا  دەرەوەی 
بە  دەوڵەتەکەی  کابینەی  و  ترامپ 
میزی  سەر  بۆ  ئێران  هێنانی  مەبەستی 
ڕێکەوتنێکی  بە  گەیشتن  و  دانووستان 
وەگەڕ  خۆیان  هەوڵێکی  هەموو  دیاریکراو 
سەرێدا  لە  وەکوو  هەر  کە  خستووە، 
لە  بریتینە  هەواڵنە  ئەم  پێدا  ئاماژەمان 
کە  ئابوورییەکان  گەمارۆ  ئاستی  زۆرترین 
بە وتەی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا مێژوو 
هەوڵدان  هەروەها  و،  نەدیتبێ  خۆیەوە  بە 
نێوخۆی  لە  ناڕەزایەتییەکان  پەرەپێدانی  بۆ 
خۆپێشاندانەکان  لە  پشتیوانی  و  ئێران 
دەبێ. ئێران  دەسەاڵتدارانی  بە  دژ 
سیاسەتەی  ئەم  تری  پاڵپشتێکی 
پشتیوانیی  ئێران،  دژی  بە  ترامپ  ئیدارەی 
ئەبووزەبی(یە  )ڕیاز-تێالویو-  سێگۆشەی 
وەال  ڕابردوویان  ناکۆکییەکانی  هەموو  کە 
ڕانەگەیەندراویان  هاوپەیمانییەکی  و  ناوە 
ئێران. دژایەتیی  بۆ  هەیە  یەکەوە  بە 
لە ئاستی نێوخۆییشدا دوو گرووپ هەن کە 
هاوتای سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکان دژ بە 
ئێران کە ئەوانیش بریتین لە؛ زۆربەی ژێنێڕاڵ 
و بەرپرسانی سەربازی ئەرتەشی ئەمریکا 
و الیەنگران و لۆبیی ئیسڕاییلن لە نێوخۆی 
بەهێزن  زۆر  گرووپە  دوو  )ئەم  ئەمریکادا. 
بازنەی ڕێکەوتن و  ئەمریکادا(  نێوخۆی  لە 
لێکتێگەیشتنی ئەو دوو گرووپە زیاتر لە خاڵە 
ناکۆکەکانیان لە پێوەندی لەگەڵ ئێران دایە.
بە لەبەر چاو گرتنی ئاڵۆزی لە موعادالتی 
ڕۆڵی  گرینگیی  نێودەوڵەتیدا،  و  سیاسی 
دوو  هەر  )لە  شارەزایان  و  کارناسان 
دەردەکەوێ،  بۆ  گرووپەکەی سەرەوە(مان 
لە بارودۆخێکی ئاوادا شارەزایانی سیاسی لە 
ناوەندکانی توێژینەوە و لێکۆڵینەوە ڕۆڵێکی 
چۆنیەتیی  لەمەڕ  دەگێڕن  چارەنووسساز 
واڵتان.  دەرەوەی  سیاسەتی  داڕشتنی 
پێوەندییە  و  سیاسەت  بواری  شارەزایانی 
پێشکەوتوو  واڵتانی  لە  نێودەوڵەتییەکان 
بەگشتی و لە ئەمریکادا بەتایبەتی کاریگەریی 
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆیان دەبێ لەسەر 
نموونەی  واڵتدا.  دەرەوەی  سیاسەتی 
لە  بەرگری  ڕێکخراوی  کاریگەرییانە؛  ئەم 
دێموکراسی، ڕێکخراوی هادسۆن، ناوەندی 
جۆزێف  پێوەندییەدا  لەم  هەر  نیکسۆن. 
بەیرمەن،  ئایالن  وێلسی،  جێمز  لیبێرمەن، 
مارک پالمێر، دانیال پرتگا؛ کە ڕۆڵیان هەبوو 
لە زیاترکردنی ئابلۆقەکان بۆ سەر ئێران کە 
مایک  ناسراوە. وەک چۆن  نەرم  هێزی  بە 
پۆمپێئۆ لە یەکەم لێدوانی دوای دەستبەکار 
بوونی لە پۆستی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا 
و  ستراتێژی  )هەریتێچ(دا  ڕێکخراوی  لە 
ڕوونی  بە  ئەمریکای  دەرەوەی  سیاسەتی 
باس کرد. بۆیەش دەتوانین ئەم ئاکامە لەو 
کە  ئەوەی  سەرەڕای  کە  وەربگرین  باسە 
گۆڕانکاری لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکادا 
و  ئامانج  کۆتاییدا  لە  بەاڵم  دەکرێ،  بەدی 
ئیدارەی  سەردەمی  لە  ئەمریکا  ستراتێژیی 
و  ئامانج  هەمان  هەر  ترامپدا  سەرۆک 
ستراتێژیی سەرۆک کۆمارەکانی پێش ترامپە.

سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران
 لە سەردەمی »دۆناڵد ترامپ«دا

ئامانج زیبایی)ئامانج و بنەما سەرەکییەکانی ستراتێژیی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا(
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سنە شاری  لە   135٤ ساڵی  لە  و  نوسرەتی«یە  »کوورش  ناوم 
هەتا  و،  بووە  شارە  ئەو  خوێندنگەکانی  لە  هەر  خوێندنم  بووم،  دایک  لە 
وەرگرتنی بڕوانامەی دیپڵۆم لە ڕشتەی تەجروبیدا درێژەم بە خوێندن داوە.
و  سیاسەت  لە  باس  هەمیشە  ئێمە  ماڵی  لە  دێێ  بیرم  لە  ئەوەندەی 
کە  ئەوەی  هۆی  ببووە  کەشوهەوایە  ئەم  هەر  و  دەکرا  دێموکرات   حیزبی 
تازەالوێک  وەک  و،  بم  ئاشنا  سیاسییەکاندا  پرسە  لەگەڵ  زوو  زۆر  منیش 
ئاکارمدا. و  ژیان  لە  هەبێ  ڕەنگدانەوەی  و  دابنێ  لەسەر  کاریگەرییم 
بژی  دروشمی  نووسینی  بە  و  مامناوەندی  قۆناغی  لە  چاالکییم  یەکەم 
دەست  قوتابخانە  لە  خۆڕسک  بەشێوەیەکی  پێشمەرگە  بژی  و  کوردستان 
مامۆستاکانم  لە  یەک  الیەن  لە  ئەوەی،  هۆی  بووە  ئەوەش  هەر  کە  پێکرد 
تۆخیش  بەسیجییەکی  کاتدا  هەمان  لە  و  تورک  کە  »ئەحمەدی«  بەناوی 
مندااڵن  بوونی  بەبەسیج  بۆ  بانگەشەی  و  دەگەڕا  کالس  بە  کالس  و  بوو 
و  نەبوو  ڕازی  جنێودان  و  پێکردن  و سووکایەتی  لێدان  بە  بگیرێم.  دەکرد، 
دەیهەویست تەحویلی ئیدارەی ئیتالعاتم بدا. بە هەر جۆرێک بوو بەیارمەتیی 
کەسێکی دڵسۆز لەو گێژاوە ڕزگارم بوو و نەیهێشت تەحویلی ئیتالعات بدرێم.
مەبەستی  بە  کە  هاوڕێیەکم  لەگەڵ   137٢ ساڵی  هەتا  تێپەڕی  سااڵنە  ئەو 
سازمان  ڕۆژهەاڵتیدا  حیزبێکی  لە  تەشکیالتی  کاروباری  ڕاپەڕاندنی 
بوو،  بێبەزەییانە  و  دڕندانە  بەشێوەیەکی  گرتنەکەم  گیرام.  درابووین، 
لێدان  و  ماڵەکەمان  سەر  کردە  هێرشیان  نیوەشەو  ٢ی  سەعاتی  شەوێکی 
ئیدارەی  بەرەو  و  هاویشتم  هایلۆکسیان  لەنێو  دەسبەسراوەیی  کوتان  و 
ژوورێکی  لە  بەستراوەوە  چاوی  بە  لەوێ  بردیانم.  سنە  شاری  ئیتالعاتی 
دواتر  ڕۆژی  دایاننیشاندم،  کورسییەک  لەسەر  بەیانی  هەتا  بێدەنگ  و  کپ 
لێپێچینەوە. بە  تایبەت  ژووری  بۆ  ڕاگوێزرام  سەرەتایی  لێپرسینەوەی  بۆ 
 ٢٤ ماوەی  لە  و  بووم  بچووکدا  زۆر  زۆر  ژوورێکی  لە  ڕۆژ   ٤5 ماوەی 
سەعاتدا تەنیا یەک سەعات هەواخۆریم هەبوو، کە ئەویش لە جێگایەکدا بوو 
وەک قووڵکەیەک و چوارتەنیشتی دیوار بوو و لە سەرەوە کە زۆریش بەرز 
بوو، ڕۆچنێکیان هێشتبۆوە بەاڵم بە تێلدڕوو تەنرابوو و سەربازێکیش لەوێ 
کێشکی دەدا؛ ئەو ماوە کورتە هەواخۆرییە لە شوێنێکی وەهادا تێدەپەڕی. نیزیک 
بە پازدە کەس پێکەوە بووین و هەر لە کاتی هەواخۆریدا یەکترمان دەبینی، 
بەاڵم هیچ کەسێک بۆی نەبوو لەگەڵ کەسێکی تر قسە بکا یان قەدەم لێ بدا.
چەند  ڕۆژەش  هەر  و  ڕۆژێک  هەموو  پێکردەوە،  دەستی  لێپێچینەوەکانم 
لەگەڵ  بوون:  ئەمانە  پرسیارەکان  لێپرسینەوە،  ژووری  بۆ  دەیانبردم  جار 
ئەو  دەکەی؟  کار  کەسانێک  چ  لەگەڵ  سنە  شاری  لە  دای؟  پێوەندی  لە  کێ 
خزمیشم  _کە  هاوڕێکەت  یان   بوون؟...  لەکوێت  گرتووی  لێمان  شتانەی 
پێدا  دانی  بۆخۆت  بێتوو  و  گوتووین  پێ  تۆ  لەسەر  شتێکی  هەموو  بوو_ 
دەیانگوت  شتێکی  هەر  بەردەوام  ئەمنیش  دەبێ.  سووک  سزاکەت  بنێی، 
ڕەتم دەکردەوە و هەتا دوایەش لەسەر پێداگریی من کە ویستم بەرەوڕوو 
و  هێنا  کەسێکیان  و  چوون  دەکەن،  باسی  کە  کەسەی  ئەو  لەگەڵ  ببمەوە 
لەگەڵ  درۆیان  کە  زانیم  و  ببینم  دەموچاوی  توانیم  کردم،  لەگەڵ  قسەی 
کردووم و ئەو خزمەم نەگیراوە و ئەوەی وا هێناویانە لە کەسانی خۆیانە.
دوای سێ مانگ ئەشکەنجەی ڕووحی و جەستەیی و بەندکران لە زیندانی 
سزای  ئینقالبەوە؛  دادگای  لەالیەن  زۆر  بەرەیەکی  و  بێنە  و  ئینفرادی 
سەربازی. بچمە  کە  کردم  لەسەریان  و  سەپا  بەسەردا  زیندانیم  ساڵێک 
ساڵی 1375 و دوای تەواوبوونی سەربازی، بە مەبەستی چاالکیی تەشکیالتی، 
پێوەندییم بە حیزبەوە گرت، چاالکییەکان بریتی بوون لە: دروشم نووسین، 
باڵوکردنەوەی تراکت و زۆر جارانیش ناسین و لەقاودانی کەسانی سەربە 
ڕێژیم. پاش ماوەیەک کەسێک لە نێوشار گیرا و بە داخەوە لەسەر من و چەند 
کەسی دیکە کە کاریان لەگەڵ حیزب دەکرد قسەی کرد و ئێمەشیان گرت. دیارە 
دوایە زانیمان کە ئەو دانپێدا نانە لەژێر ئەشکەنجەیەکی زۆر وەحشییانەدا بووە.

ساڵی  پەروەندەی  ئیتالعات،  ئیدارەی  بردیانمە  و  گیرام  ئەوەی  دوای 
کورد،  هەم  و  بوون  فارس  هەم  بازجووەکان  خوێندمەوە.  بۆ  137٢شیان 
خەڵکی  کوردەکەش  و  قوربان  حاج  ناوی  بە  بوو  کەسێک  فارسەکە 
حاشام  من  پێشدا  لە  دەکرد.  بانگیان  ئەحمەدی  بە  بوو  قوروە  یان  بیجاڕ 
کرامەوە.  ڕووبەڕوو  چون  بوو  بێکەلک  بەاڵم  کرد  شتێک  هەموو  لە 
هەموو  ئەشکەنجەدا  لەژێر  و  کراوە  لێ  هەڕەشەی  کە  گوتی  کەسە  ئەو 
ڕۆژێ  سەلماند.  نەیان  بەاڵم  کرد  ئینکارم  من  هەرچی  درکاندووە.  شتێکی 
بەڕێێ  پەروەندەیەکەوە  بە  مانگ  دوو  دوای  دەکرام.  ئەشکەنجە  جار  چەند 
کرام. مەحکووم  زیندان  ساڵ   3 بە  ئەمجارەشیان  و  کرام  ئینقالب  دادگای 
و  ماوەی ساڵ  و  ناوەندیی شاری سنە  زیندانی  بە  درام  دادگاوە  لە  هەر 
نیوێک لەوێ بووم. لێرە و لەو شوێنەیە کە دەزانی زیندانیی سیاسی خاوەن 
زیندانەکانی  زۆربەی  لە  و  بەگشتی  سیاسی  زیندانییانی  جێیەکە.  و  پێگە  چ 
کە  ڕادەیەک  هەتا  حورمەتن،  و  ڕێز  جێگەی  دیکە  زیندانییەکانی  بۆ  ئێراندا 
زۆربەی کێشە نێوخۆییەکان بە مەبەستی چارەسەری دەچێتەوە الی ئەوان. 
گەورەی  وەک  گیراون  کۆمەاڵیەتییەکانەوە  تاوانە  بەهۆی  کە  کەسانەی  ئەو 
تێکەڵی  لەدوای  لەوان  زۆرێک  دەکەن.  سیاسییەکان  بەندییە  لە  چاو  خۆیان 
بنەڕەتییان  گۆڕانکاریی  ئەخالقییەوە  و  فکری  لەباری  ئەم سیاسییانە  لەگەڵ 
بەسەردا دێ. تەنانەت بۆ خودی خۆشم کە حوکمی سیاسییم هەبوو، وەک 
مامۆستای ژیان و خۆڕاگری و ورەبەرزی بوون و لەوێ بوو کە بەتەواوی 
دەمدی  کە  کاتێ  بووم.  ئاشنا  خۆڕاگریدا  و  ئازادیخوازی  و  خەبات  لەگەڵ 
بەاڵم  سەپاوە  بەسەردا  ئێعدامیان  و  تاهەتایی  حوکمی  تێدایە  وای  کەسانی 
هەر هیواداربوون و بەچۆکدا نەهاتوو بوون، سەد هێندە بڕوا و ئیمانم پتەوتر 
دەبۆوە. بوونی ئەو جۆرە کەسانە دژوارییەکانی بۆ ئێمە هاسان دەکردەوە، 
بەداخەوە هەندێک لەو قارەمانانە دواتر ئێعدام کران و، ڕاستە ئێستا بە جەستە 
لەگەڵمان نین بەاڵم وانە و ڕێبازیان بۆ ئێمە هەردەم هاوڕێ و سەرمەشقە.
ئامانجی  و  ڕێگا  درێژەدەری  دا  بەڵێنم  زیندان  لە  ئازادبوونیشم  دوای  لە 
سەنگەری  کردە  ڕووم  ئازادبوونم  لەگەڵ  هەربۆیەش  و  بم  شەهیدان 
پێشمەرگایەتییم  پیرۆزی  بەرگی  و  دێموکرات  حیزبی  ئاشکرای 
ڕێبازەدام.  لەم  ساڵە  بیست  ماوەی  ئێستا  ئەوە  و  کرد  لەبەر 

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

وانەکانی زیندان و 
سروودیامارشینەتەوەییچییە؟بەندیی سەرمەشق

 لە نێو کوردیش وەک هەر نەتەوەیەکی دیکە، 
هەبووە.  جۆراوجۆر  گۆرانیی  کۆنەوە  لە  هەر 
گۆرانیی تایبەت بە کار لە نێو مووچە و مەزرا، 
گۆرانیی پێوەندیدار بە کۆچ و کۆچبار و گەرمیان 
و کوێستان کردن، گۆرانیی کاتی خۆشیی وەک 
گۆرانیی  شەڕدا،  لە  سەرکەوتن  و  زەماوەند 
گۆرانیی  مندااڵنیان،  الواندنەوەی  بۆ  دایکان 
لەدەستدانی  شیوەنی  و  ماتەم  بە  تایبەت 
گۆرانی. دیکەی  جۆری  زۆر  و  ئازیزان 
ئایا سروودیش جۆرێکە لە گۆرانی و هەر لە 
بەو  بووە؟   سروود  خاوەنی  کورد  کۆنەوە 
هاتووە  سەرچاوەکاندا  هێندێک  لە  جۆرەی 
و  مێلۆدی  کۆنترین  خاوەنی  کوردەکان 
ئاوازی حەماسی بوون، بەاڵم بەهۆی بێبەشی 
و  خۆیان  بە  تایبەت  کیانی  و  دەسەاڵت  لە 
ڕووبەڕوو بوونەوەی بەردەوام لەگەڵ هێرش 
و پەالماری داگیرکەران، ئەم سامانەی خۆیان 
قازی  ئەحمەد  نەپارێزراوە.   بۆ  داخەوە  بە 
از  کردستان،  تاریخ  »خالصەی  کتێبی  لە 
بعد  سال   ٢000 تا  میالد  از  قبل  سال   ٢000
ئاماژەی بەو قسەیەی  »گزنفۆن«  از میالد« 
»ساڵی  لە  کە  کردووە  یونانی  مێژوونووسی 

کردنی  هێرش  دوای  زایین،  پێش   ٤01
یونانییه کان بۆ  سه ر ئێران له  کاتی گه ڕانه وه دا 
که  گه یشتینه  کوردستان، کورده کان به  خوێندنی 
ئاواز و سروودی تایبه ت به  خۆیان هێرشیان 
قسەیەی  ئەم  یونان.«  له شکه ری  سه ر  کرده  
گزنفۆن هەر لەو کاتەدا کە پێشینەی دوور و 
ناوچەیە دەسەلمێنێ،  لەم  درێژی ژیانی کورد 
سەرزەوییە  ئەم  خاوەنانی  کە  دەخا  دەریشی 
ئاوازی  و  سروود  خاوەن  کۆنەوە  لە  هەر 
تایبەت بە خۆیان بوون. )عەلی لەیالخ، ٢01٤(
لەگەڵ  سروود  جیاوازیی  باسی  لەوەی  بەر 
گۆرانی بکرێ، هەڵوێستەیەک لەسەر ڕەچەڵەکی 
»سروود  پێویستە.  »سروود«  وشەی 
گاتاکانی  لە  کە  ئاڤێستاییە  کۆنی  وشەیەکی 
زەڕدەشتدا هاتووە و ڕیشەی وشەی سترانی 
کوردییە و لە کۆنترین ناوچەکانی کوردستان 
کار  بە  وشەیە  ئەم  کرمانجن،  زاراوە  کە 
ئیسالم، چونکە  بە هاتنی  بەاڵم دواتر  دەبرێ، 
ئیزەدییەکان  و  یارسانەکان  سروودانە  ئەم 
واتە  )گۆرانی(  گوتوون:  پێیان  خوێندوویانن، 
کە  ئاوازێک  هەر  یانی  گاورەکان،  ئاوازی 
ناویان  ئیزەدییەکان گوتبێتیان،  یا  یارسانەکان 
ناموسوڵمانانە،  سترانی  واتە  )گاورانیی(  ناون 
یا  ناموسوڵمانەکان،  کە  ئاوازانەی  ئەو  یان 
ناوی  خوێندوویانن!  گاورەکان  یا  کافرەکان 
هۆزی )گۆران(یش کە ڕەدووی ئایینی یارسان 
کەوتۆتەوە  وشەیە  لەم  )ئەلحەق(ـەکانە، 
کوردەوارییە،  کۆنەکانی  ئایینە  لە  یەکێ  و 
ئێستا  هەتا  کوردیان  گۆرانیی  و  زمان  کە 
کوردستاندا  خاکی  دڵی  نێو  لە  و  پاراستووە 
کورد  و  کوردن  تیرەی  کۆنترین  و  دەژین 
دیکەش  دیتنێکی  بکا.  پێوە  شانازییان  دەبێ 
هەیە کە دەڵێ گات یانی سروود، سروودیش 
دەگوترێ  بڕگەیی  هەڵبەستی  بە  دیارە 
)٢006 ڕەزازی،  )ناسر  پەخشان.«  نەک 
گۆرانی  دیکەی  جۆرەکانی  لە  سروود  ئەوەی 
کێشی  هەم  و  نێوەرۆکە  هەم  دەکاتەوە،  جیا 
سروود  نێوەرۆکەوە  ڕووی  لە  شێعرەکەی. 
حەماسی  و  نیشتمانی  نێوەرۆکی  زۆری  بە 

ڕیتمی  بە  سروودەکان  هەیە.  کۆمەاڵیەتیی  و 
هاندەر  بەشێوەیەکی  و  زەرب«  و«دوو  خێرا 
لە ڕووی  لەگەڵ گۆرانی  دەگوترێن و بەگشتی 
بزواندنەوە،  هەست  و  کۆمەاڵیەتی  ڕۆڵی 
جیاوازن. »سروودە نەتەوەیی و نیشتمانییەکان 
مووزیکی  و  مارش  ڕیتمی  کاریگەریی  لەژێر 
ئازایەتی  بۆ  هاندەری شەڕڤانانن  کە  دان  شەڕ 
نواندن و شەڕانی بوون، هەر بۆیەش بە ئامێری 
کەڕەنا  و  سەنج  وەک  هەژێنەر  مۆسیقایی 
پێشکەش دەکرێن. بەاڵم گۆرانی زیاتر پێوەندیی 
هەستێکی  لە  هەیە،  دڵدارانەوە  ڕازونیازی  بە 
پاکی مرۆییەوە سەرچاوە دەگرێ و بە شوێن 
دوژمنایەتی  و  شەڕ  لە  دوور  بە  دنیایەکی 
نسیم،٢013( )ترنم  دەگەڕێ.«  ڕقدا  و 
سروودی  دەردەکەوێ  ڕا  ناوەکەشی  لە  وەک 
هۆنراوەیەک  یا  بەستەیەک  بە  نەتەوەیی 
لە  باس  نێوەرۆکەوە  ڕووی  لە  کە  دەگوترێ 
نەتەوە و نیشتمان بکا. ئاوڕدانەوە لە مێژووی 
تێدایە.  شانازییەکانی  ستایشی  و  نەتەوە 
بانگەوازی ڕۆڵەکانی نەتەوە دەکا بۆ پاراستنی 
نیشتمانەکەیان و بەرزکردنەوە و بەرزڕاگرتنی 
و  نەتەوەپەرستی  گیانی  نەتەوەکەیان.  ناوی 
و  نەتەوە  مانەوەی  پێناوی  لە  خۆبەختکردن 

پاراستنی سەربەخۆیی و سەربەستیی نەتەوە و 
واڵت، پەرە پێدەدا. لە ژمارەیەکی زۆر لە سروودە 
واڵتی  و  نەتەوە  ناوی  جیهاندا،  نەتەوەییەکانی 
نموونە  وەک  کە  هاتووە،  سروودەکە  خاوەن 
دەتوانین ئاماژە بە سروودی نەتەوەیی ڕووسیە، 
بکەین. تاجیکستان  و  ئێران  ئۆکڕاین،  ئاڵمان، 
توێژینەوەیەکی گوتارناسانە لە بارەی سروودی 
نەتەوەیی70 واڵت کە بە ڕێکەوت بۆ ئەم نووسینە 
دەستنیشان کراون، دەری دەخا کە لە هەموویاندا 
کۆمەڵێک چەمک و مەبەستی وەک یەک دووپات 
بوونەتەوە. ئەو چەمک و مەبەستانە بریتین لە:
دەرد   -٢ پێکدادان(  و  )شەڕ  هێرش   -1  
 -3 بوون(  شەهید  تێداچوون،  چێشتن،  )ئازار 
دیلی.  لە  بوون  ڕزگار  و  ئازادی، سەربەخۆیی 
شوێنگەلێکی  و  چەم  و  چیا  سروشت،   -٤
)وەک  5- شادی  واڵتێک.  لە سروشتی  تایبەت 
 -6 خۆشەویستی(.  و  خۆشی  گۆرانییەکان، 
7-چەمکگەلێکی  پێغەمبەر.  و  خوا  ئیمان  ئایین، 
و  باب  و  بیرەوەریی  مێژوو،  وەک  نۆستالژی 
وەک  مرۆییەکانی  بەرزە  ئامانجە   -٨ باپیران.  
ڕاستوێژی، شکۆ و شانازی، یەکیەتی، وەفاداری، 
مهرپور،  )سعید  ئاشتی.  و  دادپەروەری 
)75 نادری،13٩3،  مرجان  و  احمدی  حبیب 

سروودە  تایبەتمەندییەکانی  لە  یەکێک 
کورتن  دەق  وەکوو  کە  ئەوەیە  نەتەوەییەکان 
و بە کەمترین وشە زۆرترین پەیام دەگەیەنن. 
بە دەربڕینێکی دیکە لە ڕووی واتاییەوە چڕ و 
هەست  و  حەماسی  نێوەرۆکی  بەهۆی  و  پڕن 
بزوێنیان زۆرترین کاریگەرییان لەسەر بەردەنگ 
هەیە. پیاهەڵدانی مێژوو، نەریتەکان، ئامانجەکان 
هەوێن  ڕێزلێگرتنیان،  و  نەتەوەیەک  خەباتی  و 
و نێوەرۆکی سروودە نەتەوەییەکان پێک دێنن.

بۆچینەتەوەکانپێویستیانبەسروودی
نەتەوەییهەیە؟

نەتەوەکان چ ئەوانەی دەوڵەت_ نەتەوەی خۆیان 
هەیە و بە سەربەخۆیی گەیشتوون، چ ئەوانەی 
هێشتا سەربەخۆ نەبوون و لە قۆناغی خەباتی 
و  هونەر  بە  پێویستیان  دان،  ڕزگاریخوازی 

ئەدەبیاتێکی ئەوتۆ هەیە کە گیانی شانازیکردن 
بە نەتەوە و واڵت لە یەکە یەکەی تاکەکانیاندا 
لەو  یەک  نەتەوەیی  سروودی  بکەن.  بەهێز 
تۆوی  لەالیەک  کە  مەعنەوییانەیە،  سامانە 
هەستی  و  نیشتمان  و  نەتەوە  خۆشەویستیی 
شانازیکردن بە مێژوو و جوانییەکانی و، باوەڕ 
لە  لەو نەتەوە و نیشتمانە   و بڕوای بەرگری 
بیر و هزری ڕۆڵەکانیدا دەچێنێ، لە الیەکی دیکە 
هەڵگری پەیامە بۆ نەتەوەکانی دەوروبەر و ئەو 
خاکی  داگیرکردنی  تەماحی  الیەنانەی  و  هێز 
بوونەتە  کردەوە  بە  یا  هەیە،  نەتەوەیەیان  ئەو 
هۆکاری بندەستیی ئەو نەتەوەیە و داگیرکردنی 
و  واڵت  کە  ئەوەیە  پەیامەکەش  خاکەکەی. 
لێ  بەرگریی  دەوێ،  خۆش  خۆمان  نەتەوەی 
نیشتمانەکەمان  نادەین  پێ  ڕێگاتان  و  دەکەین 
کەن. پێخوست  سەربەستیمان  و  داگیر 
ڕەمزەکانی  لە  یەک  وەک  نەتەوەیی  سروودی 
سەربەخۆیی واڵتێک و نەتەوەیەک، مێژوویەکی 
نەتەوەیی  کۆنترین سروودی  نییە.  کۆنی  زۆر 
ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  کە  ژاپۆنە،  واڵتی  هی 
ویلهلموس«ی  »هت  سروودی  زایین.  ٩05ی 
هولەندیش لە نێوان ساڵەکانی 156٨ - 157٢دا 
سروودە  زۆری  هەرە  زۆربەی  هۆنراوەتەوە. 
لە  جیهان  دیکەی  واڵتانی  نەتەوەییەکانی 
بوون.   لەدایک  زایینیدا  ٢0ی  و   1٩ سەدەکانی 
سروودی  نموونە  بۆ  کەمیش  ژمارەیەکی 
زایینین.  1٨ی  سەدەی  هی  یونان  نەتەوەیی 
جۆراوجۆر دا  بۆنەی  لە  نەتەوەیی  سروودی 
پێشکەش  تایبەت  ڕێوشوێنێکی  گوێرەی  بە  و 
دەکرێ. ڕێوشوێنێک کە لە کاتی پێشکەشکردنی 
بینەران  ڕێزی  دەچێ،  بەڕێوە  سروودەکەدا 
پەیامەکانی  و  سروودەکە  بۆ  گوێگران  و 
بەڕێوەچوونی  کاتی  لە  دەگەیەنێ.  سروودەکە 
نەتەوەی  و  واڵت  لەگەڵ  وەرزشی  پێشبڕکێی 
جیاواز، کاتێک وەفدی واڵتێک سەردانی واڵتێکی 
و  فستیڤاڵ  کۆتایی  یا  دەسپێک  لە  دەکا،  دیکە 
کۆنگرە و کۆڕ و کۆبوونەوەی گرنگدا، هەروەها 
تەرمی  سپاردنی  بەخاک  ڕێوڕەسمی  لە 
بیرەوەری و  نەتەوە و  ناودارانی  قارەمانان و 
نەتەوەییەکان،  سەرکەوتنە  کاتی  ڕێزلێگرتنیان، 
نیشتمان  و  واڵت  کە  کاتانەش  ئەو  هەروەها 
نائاسایی  دۆخێکی  و  هەڕەشە  بەرەوڕووی 
پێشکەش  نەتەوەیی  سروودی  دەبێتەوە، 
دەکرێ. لە زۆر واڵت، فێرکردنی سروود دەکەن 
مامۆستای  و  کتێب  و  خوێندن  بابەتێکی  بە 
و  نەتەوەیی  سروودە  فێرکردنی  بۆ  تایبەت 
دەکەن.  دابین  قوتابیان  بە  نیشتمانییەکانیان 
کتێبی فارسیی پۆلی پێنجی سەرەتایی پەروەردە 
و فێرکردنی ئێران کە لە 6 فەسڵ پێک هاتووە، 
نەتەوەیی  سروودە  بۆ  خۆی  سێهەمی  فەسڵی 
کردووە.  تەرخان  ئەو واڵتە  نیشتمانییەکانی  و 
)کتێبی فارسی پنجم دبستان، چاپ دوم 13٩5(
بەیانان  هەموو  قوتابییان  واڵت  زۆر  »لە   
تێکڕا  بە  ئااڵ،  هەڵکردنی  ڕێوڕەسمی  لەگەڵ 
دەڵێنەوە  خۆیان  واڵتی  نەتەوەیی  سروودی 
بە وشە  منداڵییەوە  تەمەنی  لە  ئەوەی هەر  بۆ 
و  خۆیان  نەتەوەیی  سروودی  پەیامەکانی  و 
ڕێزلێگرتن و شانازی پێوەکردنی ڕابێن. لە بنکە 
و  فێرگە و بارەگاکانی سپای نەتەوەیی واڵتان، 
بەیانانی  وەرزشی  یا  ڕۆیشتن،  ڕێژە  کاتی  لە 
سەربازان و کاربەدەستانی سپایی و لەشکری 
یا لە بۆنەی دیکەی تایبەت بە سپادا، سروودی 
ئااڵی  پێشکەش دەکرێ«. هەروا کە  نەتەوەیی 
نیشتمانی بووە بە ڕەمزی هەبوونی نیشتمانێک 
و، ئەو واڵتە بەو ئااڵیە دەناسرێتەوە، سروودی 
نەتەوەیی هەر نەتەوەیەکیش بوونی ئەو نەتەوەیە 
دەگەیەنێ. لە ڕاستیدا ئااڵ و سروود تەواوکەری 
یەکەوە  بە  بۆنەکاندا  زۆربەی  لە  و  یەکترن 
خاڵە  لە  »یەكێك  وەردەگیرێ.  لێ  سوودیان 
جیاكارەكانی هەر نەتەوە و دەوڵەتێكی سەردەم 
لە نەتەوە و دەوڵەتێكی دی، بوونی )سروودی 
ئەگەر  نیشتمانی(یش  )سروودی  نیشتمانی(یە. 
ڕۆڵی وەك ئااڵی واڵت نەبێ، ئەوا هیچی وای 
سروودی  مەسەلەی  چونكە  نییە،  كەمتر  لەو 
و  گەالن  ناساندنی  لە  گرنگە  زۆر  نیشتمانی 
بەم   )٢01٤ سەدیق،  )عەبدولڕەحمان  واڵتان.« 
دیپلۆماسیی  و  فەرمی  ڕێوشوێنی  هەم  جۆرە 
واڵتێک  دەخوازن  سیاسەت،  جیهانی  ئەمڕۆی 
سروودی نەتەوەیی تایبەت بە خۆی هەبێ، هەم  
نەتەوەخوازی و  گیانی  بەهێزکردنی  پێویستیی 
نەتەوەیەکدا. تاکەکانی  نێو  لە  نەتەوەپەروەری 

کوورش نوسرەتی

بەستێنی بوونی »ئەی ڕەقیب« بە مارشی نەتەوەیی
 لە کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا

)سروودی نەتەوەیی و پێویستیی نەتەوەکان بە سروودی نەتەوەیی(
قادر وریا)1-3(
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هاتنەپێشێی ڕووداوێکی ناخۆش و وێرانکەری وەکوو الفاو سروشتییە، بەاڵم 
پێکهاتەی  و  سیاسەت  بە  بەتەواوتی  دیاردەکە  وێرانکەریی  ڕادەی  و  ڕەهەند 
سیاسیی کۆمەڵگەوە بەندە. کە الفاو هەڵدەستێ و بەو ڕادەیەی ئەم ڕۆژانە لە تۆڕە 
بەدوودا  ماڵوێرانییەی  هەموو  ئەو  دەبینین  ڕاگەیاندنەکانەوە  و  کۆمەاڵیەتییەکان 
هاتووە و هەزاران خانووی وێران کردووە و دەیان کەسی کوشتووە و چاالکیی 
ئەوە هۆکارەکەی  ئابووری و کۆمەاڵیەتی و، بەگشتی ژیانی خەڵکی ڕاگرتووە؛ 
دەسەاڵتی  پێشگرانەی  سیاسەتی  نەبوونی  و  واڵت  بەڕێوەبردنی  چۆنیەتیی 
و  ڕوانگە  هیچ  خۆی  نەک  تاران  دەسەاڵتداری  ڕێژیمی  واڵتە.  فەرمانڕەوای 
بەرنامەیەکی ژینگەپارێزیی نییە، بگرە لەم چەند ساڵەی دواییدا چاالکانی کۆمەڵگەی 
مەدەنیی بواری ژینگەپارێزیشی تووشی دەیان گیروگرفت کرد و دەیان کەسی لێ 
دەستگیر و زیندانی کردن و چەندین کەسیشی لە زیندانەکاندا کوشتن، یان لە دەرەوە 
تیرۆری کردن. ئەو ڕەفتارەی ڕێژیمی وێرانکەری ئیسالمیی تاران کە نایەوێ هیچ 
بەرنامەیەکی ژینگەپارێزی لە سیاسەت و ئابووری و پیشەسازی و شارسازی و 
دروستکردنی کۆمەڵگەی نیشتەجێبووندا ڕەچاو بکا، ئەوەی لێ کەوتووەتەوە کە 
ئێستا دەبینین دیاردەیەکی سروشتیی وەکوو الفاو بووەتە خوڵقێنەری تراژیدیی 
مردنی خەڵک و لەنێوچوونی ماڵوحاڵ و شار و گوندی ناوچە جیاجیاکانی ئێران.
بۆ  نەک  کە  کەوتووە  وەدیار  وا  هەیە  لەوەتای  تاران  ئیسالمیی  ڕێژیمی 
تیرۆری  و  ناوچەیی  ئاژاوەی  نانەوەی  بۆ  بگرە  ئێران،  کاروباری  بەڕێوەبردنی 
ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە  شیعە  چەکداری  میلیشیای  دروستکردنی  و  نێودەوڵەتی 
سامان  بەسەر  دەستی  ناوچەکە  گەالنی  بەشیعەکردنی  بۆ  و  نێوەڕاست 
لەسەر  ڕێژیمەدا  لەو  شتێک  هیچ  لەڕاستیدا  گرتووە.  ئێراندا  گەالنی  داهاتی  و 
الفاو  و  بوومەلەرزە  وەکوو  سروشتی،  بەاڵیەکی  هەرکاتێک  نییە.  خۆی  جێی 
و  بوون  دەستەوستان  ڕێژیم  کاربەدەستانی  کردبێ،  ئێران  لە  ڕووی  هتد  و... 
بەسەر  دەستیان  حاڵەتانەدا  جۆرە  لەو  تەنانەت  نەهێناوە.  بەجێ  خۆیان  ئەرکی 
›‹یارمەتییەکانی  ناوی  بە  خۆیان  ئێران  خەڵکی  کە  گرتووە  یارمەتییانەشدا  ئەو 
نێردراون.  بیانییەوە  واڵتانی  الیەن  لە  یان  کردوونەتەوە،  کۆیان  خەڵکی‹‹ 
ئەو  دابەشکردنی  بەرنامەی  نەبوونی  بەهۆی  یان  دزیوە،  هەموویان  یان  جا 
یارمەتییانەوە خەڵکی لێقەوماو و زیاندیدە بە ئاوارەیی و بێدەرتانی ماونەتەوە. 
دیدگای زاڵی ڕێژیمی ئاخوندەکان سەپاندنی هێژمۆنیی ئایدیۆلۆژی و خوڕافاتی 
مەزهەبییە، بۆیە نە دەیەوێ بیر لە پێداویستییە قووڵەکانی گەالنی ئێران بکاتەوە 
بگا.  تێ  پێداویستییانە  لەو  خۆیەوە  شێوەبیرکردنەوەیەی  بەو  دەشتوانی  نە  و 
لەگەڵ  نیزیک  پێوەندیی  بنەمای  لەسەر  ڕێژیم  کاربەدەستانی  و  بەڕێوەبەران 
ناوەندەکانی دەسەاڵت و وەفادرییان بۆ مانەوەی دەسەاڵتی ئاخوندەکان کاریان 
پێ سپێردراوە و پسپۆڕییان لە ئەرکەکانیاندا نییە، بەڵکە بەپێی ئایدیۆلۆژیی ڕێژیم 
ڕووداو  لە  پێشگری  بۆ  بەرنامەیان  و  دەکەن  کار  قەزاوقەدەر  بنەمای  لەسەر 
وا  قسە  بە  ڕووداوەکاندا  کاتی  لە  تەنیا  بگرە  نییە،  سروشتییەکان  دیاردە  و 
دەنوێنن کە دەچن بە هانای لێقەوماوانەوە، کەچی ئەوەش هیچی لێ ناکەوێتەوە، 
لە  و  مشەخۆرییە  و  گەندەڵی  ڕێژیمە  ئەو  کارمەندانی  کاری  بنەمای  چونکە 
شاری  ئەمساڵدا  الفاوەی  لەم  ئەوەتا  دەنێنەوە.  هەراوهوریا  تەنیا  وادا  حاڵەتی 
غواڵمڕەزا  کەچی  بووە،  نوقم  الفاودا  لە  لوڕستان  ئوستانی  ›‹پولدوختەر‹‹ی 
لوڕستان  ئوستانی  قەیرانی  بەڕیوەبەرایەتیی  گشتیی  بەڕێوەبەری  ئاغامیرزایی، 
ڕۆژی دووشەممە )1٢ی خاکەلێوە( بە هەواڵنێری فەرهەنگی لوڕستانی گوتووە: ٨ 
هێلیکۆپتەری ڕێژیم ویستوویانە هەڵفڕن و بچن بە هانای خەڵکی پولدوختەرەوە، 
هیچ  بەبێ  و  بێنن  بەجێ  ئەرکەکەیان  کەشوهەوایەدا  لەو  نەیانتوانیوە  کەچی 
نیشتوونەتەوە!  خۆیان  شوێنی  لە  و  گەڕاونەتەوە  یارمەتییەک  و  دەستکەوت 
باس  ساڵە  چەندین  ڕێژیم  پاسدارانی  تیرۆریستی  سپای  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەوە 
و  ئێران  گەالنی  لە  هەڕەشە  و  دەکا  سەربازییەکانی  کەرەستە  پێشکەوتنی  لە 
هەڵفڕن!  بارانیدا  هەوای  لە  ناتوانن  هێلیکۆپتەرەکانیان  کەچی  دەکا،  ناوچەکە 
خۆیانەوە  دەستی  ژێر  خستووەتە  ئێرانیان  گەندەاڵنەی  و  دز  ئاخوندە  ئەو 
و  نیشتمانی  سەرچاوە  بگرن  زۆردا  زەمێنێکی  بەسەر  دەست  ئەوەی  بۆ 
ڕووبارەکانیان  کەناری  و  قۆپی  و  لێڕەوار  و  دارستان  وەکوو  سروشتییەکانی 
و  گۆڕیون  نیشتەجێبوون  زەویی  بۆ  کاربەرییەکانیان  باری  و  کردووە  داگیر 
تاکو  فرۆشتوون،  کەمداهاتیان  و  هەژار  خەڵکی  بە  و  هەڵبەستوون  بۆ  تاپۆیان 
بیکەن بە خانوو و تێیدا دانیشن. خۆیشیان هەر زەوییەکی پێیان خۆش بووبێ، 
کارگەی  و  ڤیلال  و  خانوو  بووبێ،  باغیش  و  کشتوکاڵ  زەویی  ئەگەر  تەنانەت 
پیشەسازییان لەسەر دروست کردوە، بەبێ ڕەچاوکردنی ئەوەی کە ساختوسازی 
لەو جۆرە پێویستی بە زانیاریی ستراتیژی هەیە. هەمووی ئەم کارانە لەڕاستیدا 
دەستدرێژیکردنە بۆ سەر ژینگە و وێرانکردنی ژینگە. ئەو مەال و کاربەدەستە دزانە 
بۆ ئاخنینی بەڕک و گیرفانی خۆیان سروشتی ئێرانیان تێک داوە؛ دارستانەکان، 
لەوەڕگەکان، کەناراوەکان، چیاکان، گرد و لێڕەوارەکان، کە سەرچاوەی سروشتی 
لە  بیانپارێزێ،  دەبێ  بەڵکوو  نییە،  لەنێوبردنیانی  مافی  دەوڵەت  و  نیشتمانین  و 
الیەن ئاخوندەکانەوە فرۆشراون. بۆیە ئێستا دیاردەیەکی سروشتیی وەکو الفاو 
ئێران  ژینگەی  بەڕێوبەرایەتیی  چونکە  کەوتووەتەوە،  لێ  وێرانییەی  هەموو  ئەو 
دروستکردنی  و،  سروشتییەکان  ناوچە  و  دارستان  زەویی  دزینی  و  گەندەڵە 
دزینی  و  کاربەدەستان  گەندەڵیی  بۆ  دەرفەتێکە  خۆی  ئەویش  کە  بەنداو، 
قەیران  تووشی  ئێرانی  ئیکۆسیستەمی  سەرلەبەری  بەنداوانە،  ئەو  بوودجەی 
ڕێژیم  جەنگەڵداریی  و  سروشتییەکان  سەرچاوە  ئاماری  بەپێی  هەر  کردوە. 
هەزار  لە 3600  ئێران  باکووری  دارستانەکانی  ڕابردوودا  ماوەی چل ساڵی  لە 
هێکتارەوە کەم بوونەتەوە بۆ ٨00 هەزار هێکتار. ڕێژیم بۆ دروستکردنی هەر 
کوردستان  چیاکانی  لە  سااڵنە  دەبا.  لەنێو  دارستان  هێکتار  دەیان  بەنداوێک 
دارستان دەسووتێنێ. دەیان هێکتار  ئەمنییەتییەوە  بیانووی  بە  پاسداران  سپای 
 ئەم کارەساتە دیار و حاشاهەڵنەگرانە نموونەی خەڵواری دەیان و بگرە سەدان 
گەندەڵیی لەو چەشنانەن، کە کاربەدەستانی ڕێژیمی ئیسالمی لە ئێران دەیکەن.

ڕەحمان سەلیمی

گشتپرسی و
 ڕه واییه تی كۆماری ئیسالمی!

گشتپرسیی  به ڕێوه چوونی  ساڵه ی  چل  له  
ئاوڕێك  ئیسالمیدا،  كۆماری  دیاریكردنی 
له و ڕووداوه  ده ده ینە وه  و هه وڵ ده ده ین به  
به ڵگه هێنانه وه  له  كه شوهه وای ئه و سه رده مە 
گشتپرسییه ،  ئه و  بەڕێوەبردنی  شێوازی  و 
ناڕوونه كانی  الیه نه   سه ر  بخه ینە  سه رنج 
ئه و ده نگدانه  و ناڕه وا بوونەکەی بسه لمێنین.
له  ئه سڵی یه كه می یاسای بنه ڕه تیی كۆماری 
ئیسالمیی ئێراندا هاتووه : »سیستمی كۆماری 
ئیسالمی ... به  ده نگی ٩٨.٢ له  سه دی خه ڵكی 
11ی  و   10 ڕۆژانی  گشتپرسیی  له   ئێران 
خاكه لێوه ی 135٨ی هه تاویدا په سەند كراوه .«
له  ده القه ی ئه و ئه سڵه ی یاسای بنه ڕه تییه وه ، 
هه وڵی  و  گۆڕێ  دێنمه   پرسیارێك  چه ند 
و  گشتپرسی  ده ده م.  واڵمدانه وه یان 
چۆن  حوقووقییه وه   ڕوانگه ی  له   ڕیفراندۆم 
به ڕێوه بردنی  به ستێنه كانی  ده كرێ؟  پێناسه  
گشتپرسیی  چین؟  واڵتێكدا  له   گشتپرسی 
دیاریكردنی كۆماری ئیسالمی وه ك سیستمی 
سیاسیی ئێران چه نده  پێوه ره  دێموكراتیكه كانی 
به ڕێوه بردنی  شێوازی  ده كرێ؟  به دی  تێدا 
ڕێوشوێنه   و  بوو  چۆن  گشتپرسییه   ئه و 
جێبه جێكاره كانی  الیه نه   و  پراكتیكه كانی 
بوون؟ مه شڕووع  ڕاده یه ك  چ  تا 
سیاسه ت  و  حوقووق  زانستی  شاره زایانی 
جیاوازییان له  نێوان دوو چه مكی ڕیفراندۆم 
و گشتپرسی كردوه . په نابردن بۆ ڕیفراندۆم 
واڵتێكدا  له   گشتی  ڕای  بۆ  گه ڕانه وه   یان 
كێشه یه كی  كه   ده به سترێ  پێ  پشتی  كاتێك 
ئه وتۆ له  واڵتدا سه ری هه ڵدابێ كه  ده وڵه ت به  
هه موو داموده زگاكانییه وه  توانای بڕیاردان و 
یه كالیی كردنه وه ی كێشه كه یان نییه  و بۆ ئه و 
جار  خه ڵك.  ڕای  بۆ  ده گه ڕێنه وه   مه به سته  
هه یه  ڕیفراندۆم وه ك ڕاوێژكردن كه لكی لێ 
وه رده گیرێ و ئه نجامه كانی بۆ ده وڵه ت ته نیا 
نموونه   بۆ  یه كالكه ره وه .  نه ك  ڕاوێژكارییه  
وه زیرانی  سه رۆك  كامێرۆن،  ده یوید  كاتێك 
گومانی  به   و  سیاسی  مه به ستی  به   بریتانیا 
مانه وه ی  خوازیاری  بریتانیا  خه ڵكی  ئه وه ی 
بۆ  په نای  ئورووپا،  یه كیەتیی  له   ئه و واڵته ن 
ڕیفراندۆم برد و به  پێچه وانه ی پێشبینییه كانی، 
له   چوونه ده ره وه   بۆ  ده نگیان  خه ڵك 
له   واته   دا.  )برێگزیت(  ئورووپا  یه كیەتیی 
سیاسی  نوخبه ی  و  ڕێبه ران  ڕیفراندۆمدا 
ئه نجامه كانن  چاوه ڕوانی  نیگه رانییه وه   به  
ده كاته   كار  ئه نجامه كان  ڕاسته وخۆ  و 
هه روه ك  سیاسییان.  چاره نووسی  سه ر 
بێنێ. ده سه اڵت  له   واز  بوو  ناچار  كامێرۆن 
واته  ڕیفراندۆم له  چوار چێوه ی سیستمێكی 
تیایدا  كه   ده چێ  به ڕێوه   دێموكراتیكدا 
ده ربڕینی  گردبوونه وه  و  و  به یان  ئازادیی 
الیه نگران  و  چه سپاوه   جیاوازه كان  ڕا 
ده رفه تی  ڕیفراندۆم  بابه تی  نه یارانی  و 
مه به ستی  بە  هەیە  یەکیان  وەک  و  یه كسان 
ڕاگه یاندن  و؛  بۆچوونه كانیان  سه ركه وتنی 
ئاماده یه   ال  هه ردووك  بۆ  گشتی  بیاڤی  و 
بكا. هه ڵبژاردنیان  مافی  له   به رگری  تا 
له   پابلیسیته   یان  گشتپرسی  كاتێكدا  له  
به ڕێوه  نادێموكراتیكدا  واڵتێكی  چوارچێوه ی 
به رده م  ده خرێنه   پرسانه ی  ئه و  و   ده چێ 
چاره نووسسازترن،  و  تر  بنه ڕه تی  خه ڵك 
وه ك گۆڕینی یاسای بنه ڕه تی یان به  واتایه كی 
لێره دا  سیاسی.  سیستمی  گۆڕینی  دروستتر 
ده ره نجامه كان  نیگه رانی  سیاسی،  نوخبه ی 
به ڕێوه چوونی  له   به ر  ئه وه ی  له به ر  نییه  
بۆ  ئاماده كارییه ك  هه موو  گشتپرسییه كه  
سندووقه كاندا  له   ده ره نجامه كان  ده رهێنانی 

ئه مال  بەبێ  سیاسی  نوخبه ی  ویستی  و،  كراوه  
ئازاد  كه شی  گشتپرسیدا  له   دێ.  وه دی  ئه وال  و 
و دێموکراتیك بوونی نییه  و ڕاگه یاندن و بیاڤی 
دایه  ده سه اڵتدار  كۆنتڕۆڵی  له   به ته واوی  گشتی 
ئه نجامه كان  ده رهێنانی   گرینگتر  له وه ش   و، 
قورسی  سێبه ری  له ژێر  سندووقه كان  له  
به   پشتبه ستوو  بۆرۆكراسی  ده زگایه كی 
ژماره كان  دایه  و؛  حاكم  سیستمی  ئیدئۆلۆژیی 
به  شێوه یه كی كۆمێدی له  سندووقه كان ده ردێن.
ئه گه ر به و پێشه كییه وه  لێكدانه وه  بۆ ڕووداوه كه ی 
10 و 11 و 1٢ی خاكه لێوه ی 135٨ی هه تاوی له  
بگه ین: ده ره نجامانه   به و  ده توانین  بكه ین  ئێراندا 
یەکەم، ئه وه ی له  خاكه لێوه ی 5٨ له  الیه ن خومه ینی و 
داروده سته كه ی كرا گشتپرسی بوو نه ك ڕیفراندۆم.

ته واو  كه شێكی  له   گشتپرسییه   ئه و  دووهەم، 
كه متر  درا.  ئه نجام  داخراودا  و  نادێموكراتیك 
شۆڕشدا  سه ركه وتنی  به سه ر  مانگ  دوو  له  
تێپه ڕیبوو و كه شێكی نائه من و ئینقالبی به سه ر 
حكوومه ت  داموده زگاكانی  بوو.  زاڵ  ئێراندا 
قورسایی  و  نه گرتبوو  شكڵیان  ته واوی  به  
كۆی  به سه ر  پێشوو  سیستمی  بۆرۆكراسیی 
الیه نگرانی  بوو.  دیار  ئیدارییه كانه وه   جومگه  

هێزه   ڕاگه یاندنه كان،  هه موو  خاوه نی  خومه ینی 
به ڕێوه بردنی  دادموده زگاكانی  چه كداره كان، 
له وانه  ده رفه تی یاریكردن  گشتپرسی و گرینگتر 
له   بوو.  به ده سته وه   ده نگه كانیان  به سه ر 
ته نیا  نه ك  ئیسالمی  كۆماری  نه یارانی  كاتێكدا 
ده ستدا  له به ر  پڕوپاگه نده یان  ئامرازێكی  هیچ 
بكه ن  بۆچوونه كانیان  له   به رگری  تا  نه بوو 
ڕابكێشن. مه به سته كانیان  بۆ  خه ڵك  ڕای  و 
گشتپرسییه كه   به ڕێوه بردنی  شێوازی  سێهەم، 
بوو  ڕه هه ندی  تاك  و  الیه نگرانه   به ته واوی 
چوارچێوه ی  له   خه ڵك  هه ڵبژاردنی  مافی  و 
كرابۆوه ،  به رته سك  ناڕووندا  پرسیارێكی 
یان ڕه تكردنه وه ی كۆماری  قه بووڵكردن  ئه ویش 
ئیسالمی بوو. له  الیه كی دیكه وه  كه شی ئه منیه تیی 
ده نگی  كه   وایكردبوو  گشتپرسیدا  به سه ر  زاڵ 
هه بوو.  تێچووی  ئیسالمی  كۆماری  بۆ  »نا« 
ناوه نده كانی  كه شی  ئه وه ی  به ر  له   ئه وه ش 
ده نگدان به  ڕاده یه ك ئه منیه تی كرابوو كه  نهێنی 
پرسیار. ژێر  خستبووه   ده نگدانه كه ی  بوونی 

الیه ن  له   كه   به ڵگه نامه كان  به پێی  چوارەم، 
ڕۆژی  له   كراونه ته وه ،  باڵو  ده سه اڵته وه   خودی 
گشتپرسیدا زیاتر له  6 میلیۆن به رگه ی ده نگدانی 
زیادی چاپ و باڵو كراوه ته وه ، كه  ئه وه  به  ته واوی 
هه ر  بێخه وشه .  ده نگدانێكی  بنه ماكانی  دژی 
به پێی به ڵگه نامه كان به هۆی نه بوونی ده زگایه كی 
ده نگه كان  به رچاوی  به شێكی  پته و  ئیداریی 
شێوه یه كی  به   ئه نجامه كان  و  نه ژماردراون 
ڕاگه یه نراون.  ئاراسته كراو  و  ته مومژاوی 

و  نێوخۆیی  چاودێرییه كی  هیچ  له وه ی  جیا 
نه بووه . پڕۆسه كه وه   به سه ر  نێوده وڵه تی 

ڕاگه یاندنی  له   گه و ره   گاڵته جاڕی  پێنجەم، 
له   گونجاندنی  ئه نجامدا  له   و  ده ره نجامه كان 
له   هه روه ك  ده كرێ.  به دی  بنه ڕه تیدا  یاسای 
یه كه می  ئه سڵی  له   پێكرد  ئاماژه مان  سه ره وه  
سه دی   له    ٩٨.٢ كه   هاتووه   بنه ڕه تیدا  یاسای 
خه ڵكی ئێران ده نگی به  كۆماری ئیسالمی داوه . 
كه  ئه و ئاماره  له  چه ند ڕووه وه  جێگای تێڕامانه :
ــ به پێی ئه و ئیدیعایه  ده بێ هه موو خه ڵكی ئێران واته  
100 له  سه دی خه ڵكی ئێران به شداریی گشتپرسی 
به   ده نگیان  له  سه د   ٩٨.٢ نێوه دا  له و  و  كردبێ 
به شداری  كاتێكدا  له   دابێ.  ئیسالمی  كۆماری 
هه ڵبژاردنێكدا  هیچ  له   خه ڵك  سه دی  له    100
نییه . مومكین  جیهاندا  واڵتێكی  هیچ  له   و 
ڕۆژهه اڵتی  ناوچه كانی  له   به رچاو  به شێكی  ــ 
ده سه اڵتی  نه بوونی  هۆی  به   كوردستان 
نه هاتووه   بۆ  ده نگدانی  سندووقی  ناوه ند 
نه چووه .  به ڕێوه   تێدا  گشتپرسی  و 
ته واوی  ده سه اڵتی  نه بوونی  و  نائه منی  ــ 
دیكه ی  ناوچه یه كی  چه ند  سه ر  به   ناوه ند 
گشتپرسی  یان  كه   كردووه   وای  ئێرانیشدا 

ده رفه ته   ئه و  یان  نه چووه   به ڕێوه   تیایدا 
ده نگدان  مافی  خاوه نی  ئه وانه ی  هه موو  نه بووه  
ده نگدان. سندووقه كانی  سه ر  بچنه   بوون 
شەشەم، ته مه نی ده نگدان بۆ 16 ساڵ دابه زێنرا، 
پێوه ره   هه موو  به پێی  كه   دایه   كاتێك  له   ئه وه  
ساڵی   16 ته مه نی  نێوده وڵه تییه كان  دانپیانراوه  
به شداریكردن  شیاوی  و  داده نرێ  منداڵ  به  
ئه نجومه نی  و  خومه ینی  نییه .  ده نگداندا  له  
له   كه لكوه رگرتن  مه به ستی  به   شۆڕش 
بردنه سه ری  و  مێرمندااڵن  ئینقالبیی  سۆزی 
ئه و  ئیسالمی،  كۆماری  بۆ  »به ڵێ«  ده نگی 
كرد. ده نگداندا  ته مه نی  له   گۆڕانكارییه ی 

له  كۆتاییدا پێویسته  ئه و ڕاستییه  له بیر نه كه ین كه  
خومه ینی به ر له  هه ڵبژاردن دژایه تیی هه موو ئه و 
بژاردانه ی كرد كه  لەبارەی سیستمی داهاتووی 
یه كێك  نموونه   بۆ  به رده می.  خرابوونه   ئێران 
له و بژاردانه  كه  له  الیه ن نیزیكانی خومه ینییه وه  
پێشنیار كرا، »كۆماری دێموكراتیكی ئیسالمی« 
ڕه ت  به توندی  خومه ینییه وه   الیه ن  له   كه   بوو، 
ئیسالمی  »كۆماری  ڕایگه یاند  و  كرایه وه  
كه م«. وشه   یه ك  نه   زیاد،  وشه   یه ك  نه  
له  ڕاستیدا ئه وه ی كه  خومه ینی له  چوارچێوه ی 
پێش  سااڵنێك  فه قیهـدا  ویالیه تی  سیستمی 
كردبوو،  گه اڵڵه ی  شۆڕش  سه ركه وتنی 
هیچ  به   و  وه رده گرت  خوا  له   ڕه واییه تی 
ڕای  بۆ  گه ڕانه وه   به   پێویستی  شێوه یه ك 
ده مكوت  بۆ  ته نیا  خومه ینی  نه بوو.  خه ڵك 
ئه و گشتپرسییه  برد. په نای بۆ  نه یارانی  كردنی 

گەندەڵییەکانی ڕێژیم
 هۆکاری کەوتنەوەی تڕاژیدییە

 لە الفاوەکاندا
سامڕەند عەتری

فەڕانسە، بریتانیا و ئەڵمان:
 بەرنامەی مووشەکیی ئێران هۆی ناسەقامگیریی ناوچەیە

گشتیی  سکرتێری  بۆ  نامەیەکدا  لە  ئەڵمان  و  بریتانیا  فەڕانسە،  واڵتی  سێ 
ئیسالمی  کۆماری  مووشەکییەکانی  بەرنامە  لە  گوتویانە  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
گشتیی  سکرتێری  گوتریش،  ئانتۆنیو  لە  داوایان  نامەیەدا  لەو  ئەوان  نیگەرانن. 
لە  دەبێ  کە  خۆیدا  دواتری  ڕاپۆرتی  لە  کە  کردووە  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
بەرنامەی  لەسەر  هەمەالیەنە"  و  ورد  "تەواو  ڕاپۆرتێکی  بکاتەوە،  باڵوی  جۆزەرداندا 
ڕێکخراوەیە. ئەم  ئەندامانی  بە  بداتەوە  ئیسالمی  کۆماری  بالستیکی  مووشەکیی 

ناوچە"یە  "ناسەقامگیریی  هۆی  ئێران  مووشەکیی  بەرنامەی  کە  نووسیویانە  خۆیاندا  نامەکەی  لە  ئورووپا  زلهێزەی  واڵتە  سێ  ئەم 
هەمیشەیی  ئەندامی  کە  بریتانیا  و  فەڕانسە  نێوەڕاستدا.  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  گرژی"یەکان  و  "ئاڵۆزی  بە  داوە  پەرەی  و 
پێچەوانەی  ئێران  مووشەکیی  بەرنامەی  دەڵێن  ئەمریکا  وێڕای  شووڕایە،  هەمیشەیی  غەیرە  ئەندامی  ئەڵمان  و  ئەمنییەت  شووڕای 
کردوە. پێشێل  بڕیارنامەیەی  ئەم  بەردەوامی  بە  ئێران  ڕێژیمی  و  یەکگرتووەکانە  نەتەوە  ئەمنییەتی  شووڕای  ٢٢31ی  بڕیارنامەی 
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ڕابوونی کورد
فارین ئەفەیرز/هێنری جەی بارکی)ڕێنێسانسی کورد(

و لە ئینگلیزییەوە: کەماڵ حەسەنپوور

بەشیدووهەموکۆتایی
بۆ  بیستەمدا  سەدەی  ماوەی  لە  کوردەکان 
کولتووری  خۆبەڕێوەبەریی  وەدەستهێنانی 
بە  بەرامبەر  ڕێژەیی  سەربەخۆیی  و  
جوواڵنەوەیان  ناوەندییەکان  دەوڵەتە 
100 ساڵ، سەرهەڵدان  نزیکەی  وەڕێخست. 
ئاسایی  ژیانی  لە  بەشێک  بەرخۆدان  و 
کە  ئەوەی  لەگەڵ  ئێستا،  بووە.  کوردان 
دەوڵەتدارییان  ئەزموونی  کوردەکان 
ئاڵوگۆڕی  ئەوە  هێناوە،  وەدەست 
حکوومەتی  لە  نەتەنیا  هاتووە؛  بەسەردا 
زۆربەی  لە  بەڵکوو  کوردستان  هەرێمی 
ئەوە،  تورکیە.  و  سووریە  شارەوانییەکانی 
بە نۆبەی خۆی، بۆتە هۆی تەشەنەسەندنی 
یەکگرتوویی کورد بۆ ئەودیوی سنوورەکان.  
پڕ  کوردی  دەسەاڵتی  ئەزموونی  ئێستا،  تا 
حکوومەتی  وێنە،  بۆ  گیروگرفت.  لە  بووە 
ببێتە دەوڵەتی  هەرێمی کوردستان، خەریکە 
نەوت  فرۆشی  بە  بەستراوەتەوە  کە  نەوت 
و گیرۆدەی کۆمەڵێک دیاردەی ناسروشتیی 
سیاسیی  باڵی  بووە.  ئیداری  و  سیاسی 
دێموکراتیک  یەکیەتیی  پارتی  یەپەگە، 
]پەیەدە[، توانیویەتی بە شێوەیەکی کاریگەر 
ناوچانەی  ئەو  پێشکەشی  خزمەتگوزاریی 
سووریە بکا کە لە کۆنتڕۆڵی دان، بەاڵم ئەویش 
کردوە.  دروست  حیزبیی  تاک  حکوومەتی 
ژێر  حیزبی  نوێنەرانی  ئەگەرچی  تورکیە  لە 
کونتڕۆڵی کوردان، پارتی دێموکراتیکی گەل 
ناوچەیی  هەڵبژاردنی  لە  توانی  )هەدەپە( 
مانگی مارسی ٢01٤دا شارەوانیی 10٢ شار 
بباتەوە، بەاڵم ئەردۆغان تا ئێستا ٩٤ لەوانی 
کە  داوە  بەڵێنی  ئەو  البردوون.  کار  لەسەر 
لە  شارەوانییەکان  داهاتووی  هەڵبژاردنی  لە 
مانگی مارسی ئەمساڵدا بەهەمان شێوە ڕەفتار 
لەوانەیە  هەدەپە  زیاتری  سەرکەوتنی  بکا. 
دادگای  ڕێگای  لە  کە  بدا  هان  ئەردۆغان 
ئەو حیزبە هەڵوەشێنێ،  بنەڕەتییەوە  یاسای 
کارەیان  ئەو  تورک  ژێنڕاڵەکانی  وەک چۆن 
کرد. هەدەپە  پێش  حیزبەکانی  لەگەڵ 
نەبۆتە  کورد  حوکمڕانیی  ئەگەرچی 
یارمەتیدەری  بەاڵم  تۆخ،  سەرکەوتنێکی 
زمان و کولتووری کوردی لە سەرانسەری 
ناوچەکە بووە. ئەوە بەتایبەتی لە کوردستانی 
عێراق بەرچاوە، کە دامەزراوە کوردییەکانی 
قوتابخانە  نێویاندا  لە  بووژاندۆتەوە،  خۆی 
سەرەڕای  ڕاگەیاندن.  ڕێکخراوەکانی  و 
ئالنگاری وەک دوو زاراوەی کوردیی بەتەواو 
هێڵی  لەگەڵ  تەقریبەن  کە  جیاواز،  لێک 
هەرێمی  حکوومەتی  سیاسیی  جیاکەرەوەی 
شوێنانە  لەو  کرمانجی  یەکە،  کوردستان 
دەسەاڵتی  لەژێر  کە  دەکرێ  پێ  قسەی 
کاتێکدا  لە  کوردستانە،  دێموکراتی  پارتی 
ناوچانە قسەی پێ دەکرێ  لەو  کە سۆرانی 
نیشتمانیی  یەکیەتیی  دەسەاڵتی  لەژێر  کە 
کوردستانە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان 
کوردی  کولتووری  دەوڵەمەندی  ژینگەیەکی 
لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتیی دامەزراندووە. 
کوردی،  تەلەفزیۆنیی  کاناڵی  سەدان  ئێستا 
بەرهەمی  و  هەواڵنێری  ئاژانسی  ماڵپەڕ، 
هەیە  فیلم  و  ڕۆمان  وەک  دیکە  کولتووریی 
دەیان  دیمەشق  کە  لە سووریە شوێنێک  و، 
ساڵ بوو تەنانەت خوێندن بە زمانی کوردیی 
پەروەردە  بەفەرمی  پەیەدە  کردبوو،  یاساغ 
ژێر  ناوچەکانی  لە  کوردیی  بە  فێرکردن  و 
دوای  پێکردووە.  دەست  خۆیدا  دەسەاڵتی 
بۆ  بێوچان  هەوڵی  سەدەیەک  نیزیکەی 
کوردی،  کولتووری  و  زمان  تواندنەوەی 
شێوەیەکی  بە  ناوەندییەکان  دەوڵەتە  ئێستا 
دۆڕاندووە. شەڕەکەیان  یەکالکەرەوە 
بە  عێراق  لە  کوردی  زمانی  بەرخۆدانی 
بەخۆکردن  هەست  هۆی  بۆتە  نۆبەی خۆی 
لە سۆسیال مێدیای ئەوبەری سنوورەکان و 
هەروەها لە کۆمەڵگەکانی تاراوگەدا. کوردی 
تاراوگە بەتایبەتی لە ئورووپا بەهێزن، کە لە 
یەک  لە  زیاتر  ڕابردوودا  ساڵی   60 ماوەی 
میلیۆن کورد کۆچیان کردووە بۆ ئەوێ، لە 
پاشان  و  میوان  کرێکاری  وەک  سەرەتادا 
ڕایان  سەرکوت  چنگ  لە  کە  پەنابەر  وەک 
و  ڕێکخستن  ئازادیی  بەهۆی  کردووە.  
هاریکاری لەگەڵ تاقمەکانی دیکەی کۆمەڵگەی 
ڕاکێشانی  لە  ئورووپا  کوردەکانی  مەدەنی، 

پرسی  لەبارەی  جەماوەر  وشیاریی 
کورد و زەخت خستنە سەر دەوڵەتەکانی 
هەروەها  و،  هۆلەند  و  فەڕانسە  ئاڵمان، 
ئاڵوگۆڕی  بۆ  ئورووپا،  یەکیەتیی 
عێراق،  ئێران،  بە  بەرامبەر  سیاسەتیان 
هەبووە.  دەوریان  تورکیەدا  و  سووریە 
سۆسیال  کردنی  گەشە  بارەوە،  لەو 
بووە.  یامەتیدەریان  کوردی  مێدیای 
تەنانەت  کوردی  زمانی  گەشەکردنی 
شوێنێک  تورکیەش،  و  ئێران  گەیشتۆتە 
کە کوردەکان دەسەاڵتیکی کەمیان هەیە. 

کولتووریی  کەشی  کرانەوەی  ماوەی  لە 
کوردان لە الیەن ئەردۆغانەوە لە ٢00٩ 
کوردی،  زمانی  دامەزراوەی   ،٢01٤ تا 
تایبەتی  قوتابخانەی  و  باڵوکراوە 
پێ  زۆری  خۆشییە  ئەو  کرد.  گەشەیان 
نەچوو و لە کۆتایی ٢017، نیزیکەی گشت 
چوون،  لەنێو  ئانکاراوە  الیەن  لە  ئەوانە 
تەنانەت هەتا ئەو جێیە چووە پێش کە بە 
کوردییەکان،  تابڵۆ  سیستماتیک  شێوەی 
تابڵۆکانی  هەروەها  و  ترافیک  تابڵۆی 
قوتابخانە و بیناکانی شارەوانی؛ هێنرانە 
خوار. بەاڵم هەموو شتێک نەگەڕاوە سەر 
دۆخی ڕابردوو، هەندێک زانکۆی تورکیە 
کوردی  زمانی  ئیزنی خوێندنی  ئێستاش 
کاناڵێکی  تورکیە  دەوڵەتی  و  دەدەن 
بەرنامەکانی  کە  کردۆتەوە  تەلەفزیۆنیی 
کاتدا  هەمان  لە  کوردییە.  زمانی  بە 
بە  ڕێگا  بەوالوە،   ٢015 لە  ئێران،  لە 
زانکۆکان  و  بااڵ  خوێندنی  قوتابخانەی 
لەو  کوردی  زمانی  کالسی  تا  دراوە 
ناوچانەی کە زۆرینەیان کوردن بکەنەوە.

دروستکردنینەتەوەیەک
فیزیکییەکان  سنوورە  شلبوونەوەی 
دامەزرانی  کوردەکاندا،  لەنێوان 
وەک  کوردیی  بەڕێوەبەرایەتیی 
کوردستان،  هەرێمی  حکوومەتی 
سەرهەڵدانی کۆمەڵگەی بەهێز لە تاراوگە 
)بە تایبەتی لە ئورووپا( و، گەشەکردنی 
بەرهەمی  و  کوردی  مێدیای  سوسیال 
هۆی  بوونە  یەکەوە  بەسەر  کولتووری، 
پان_کوردی.  پێناسەی  بوونی  بەهێز 
ئەمڕۆ کوردەکانی ئێران، عێراق، سووریە، 
تورکیە و ئەوانی تاراوگە هەموو خەریکی 
یەکگرتوو  ئەوان  هاوبەشن.  گفتوگۆی 
توندوتیژیی سیاسیی  ڕۆژانی  بەاڵم  نین 
نەوەدەکاندا  لە  کە  کورد،  لەگەڵ  کورد 
زۆر  ڕادەیەکی  تا  بووە،  تێپەڕ  بوو،  باو 
جەماوەری  ویستی  کە  ئەوەی  لەبەر 
کوردەکان  ناگرێ.  ئەوە  بەرگەی 
نەتەوەیەکیان  پێناسەکانی  سەرجەم 
سەربەخۆیی. لە  جگە  هێناوە،  وەدەست 
ئەو یەکگرتووییە تازەیە لە سەرهەڵدانی 
پان_کوردییەکاندا  سەربازییە  هێزە 
تورکیە  کوردی  داوەتەوە.  ڕەنگی 

شەڕیان  سووریە  لە  یەپەگە  شانبەشانی 
و  سووریە  کوردی  چۆن  هەروەک  کردوە، 
تورکیە لەنێو هێزە سەربازییەکانی حکوومەتی 
هەرێمی کوردستاندا ئاوێتە بوون. کوردەکانی 
تاراوگە بە هەمان شێوە خۆبەخشانە جەنگاون، 
بەتایبەتی لەنێو یەپەگەدا. یەکینەکانی سەربازیی 
پەکەکە لە عێراق، تورکیە و سووریە هەن و 
لە ٢00٤ تاقمێکی الیەنگریان لە ئێران دروست 
کرد. کاڵبوونەوەی سنوورەکانی نێوان کوردان 
بە شێوەیەکی بەرچاو دوای سەرکەوتنەکانی 
داعش لە عێراق و سووریە لە هاوینی ٢01٤، 

لە مەترسی  لە هەردوو واڵت  کە کوردەکانی 
هاوپەیوەندیی  بە  یارمەتی  و  هاویشت 
ئەستاند.  پەرەی  کرد،  کوردەکان  نێوان 
نەمان  و  مان  مەترسیی  تووشی  کە  کاتێک 
سیاسییان  پرشوباڵویی  کوردەکان  بوونەوە، 
هەرچی  دەرکەوتن.  یەکگرتوو  و؛  نا  وەال 
زۆرتر  دەجووڵێنەوە،  شێوەیە  بەو  زۆرتر 
دادەڕێژنەوە. ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  سیاسەتی 
سووریەدا  و  عێراق  واڵتانی  لە 
دەرفەتی  ناوەندی،  دەوڵەتانی  الوازیی 
دەستەبەر  کوردەکان  بۆ  خۆبەڕێوەبەرییەک 
دەکەن کە هێشتا بۆ کوردانی ئێران و تورکیە 
عێراق  لە  پڕۆسەیە  ئەو  پێش.  نەهاتوونە 
زۆرتر چۆتە پێش، کە لەوێ خۆبەڕێوەبەریی 
یاسای  لە  کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  پارێزراوە.  بنەڕەتیدا 
حکوومەتی هەرێمی کوردستان هێشتا ناسکە، 
کارەساتبارەکەی  کاردانەوە  لە  هەروەک 
سەربەخۆیی  ڕێفراندۆمی  بە  بەرامبەر  بەغدا 
کوردەکان  سووریە،  لە  دیتمان.   ٢017 لە 
ڕێژیمی  لەگەڵ  ڕێککەوتن  دەرفەتی  لەوانەیە 
خۆبەڕێوەبەریی  کە  هەبێ  ئەسەدیان 
هێشتا  بکا.  دەستەبەر  بۆ  ناوچەییان  ڕێژەیی 
بەاڵم،  نییە،  گارانتییەکی  هیچ  ئەوتۆ  ئاکامێکی 
واڵتە  لەو  یەکگرتووەکان  واڵتە  کشانەوەی 
بەزەیی  بۆ  کوردەکان  کە  ئەوە  هۆی  دەبێتە 
واش  ئەگەر  بمێنێ.  جێ  ئانکارا  و  دیمەشق 
بۆ  دیمەشق  یا  ئانکارا  هەڵمەتێکی  هەر  بێ، 
خوێناویش  چەند  هەر  یەپەگە،  بردنی  لەنێو 
لە  جیدی  کاردانەوەیەکی  هۆی  دەبێتە  بێ، 
ڕۆژهەاڵتی  سەرانسەری  لە  کوردان  الیەن 
نێوەڕاست. هیچ شتێک بەقەد دەرهەڵبوونەوەی 
بەرخۆدانی  ]مەبەست  گولیات  دژی  داوود 
مەزنە[  زۆردارێکی  دژی  الواز  الیەنێکی 
نەتەوەیی. هەستی  دروستکردنی  هۆی  نابێتە 
لە تورکیە کوردەکان لە دە ساڵی ڕابردوودا، 
پەیوەندییەکانیان  خراپتربوونی  سەرەڕای 
لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی، بەرەوپێش چوونێکی 
ئەردۆغان  هەوڵەکانی  کردوە.  تۆمار  زۆریان 
سەرکەوتنی  ڕێگای  خستنەسەر  تەگەرە  بۆ 
دەستبەسەرکردنی  بە  هەڵبژاردن،  لە  هەدەپە 
ئەزیەت  و،  میدیاکان  داخستنی  کاندیداکان، 
حیزبە  بەو  پێشی  کورد،  دەنگدەرانی  کردنی 
دوای  لە  یەک  هەڵبژاردنە  لە  کە  نەگرتووە 
)گەلێک  تورکیە.  پارلمانی  نێو  بێتە  یەکەکاندا 

لە سیاسەتوانانی هەدەپە، لە نێویاندا ڕێبەری 
حیزب، سەالحەدین دەمیرتاش هەر ئێستا لە 
تورکیە، کە  نوێی  بنەڕەتیی  یاسای  زیندانن(. 
کرا،  پەسەند   ٢017 ئاپریلی  ڕێفراندۆمی  لە 
کۆماری  سەرۆک  سیستمی  بۆ  تورکیەی 
کەوابوو  خەساندووە،  پارلمانی  و  گۆڕیوە 
زۆری  ڕێژەی  هەدەپە؛ سەرەڕای  دەسەاڵتی 
سنووردارە. زۆر  ڕادەیەکی  تا  ئەندامانی 
لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو ڕاستییە کە ئەو حیزبە لە 
هەڵبژاردنەکانی ژووەنی ٢01٨، دوای حیزبی 
فەرمانڕەوا و حیزبی سەرەکیی ئۆپۆزیسیۆن 
ڕاستییەیە  ئەو  دەرخەری  هاتەوە،  سێهەم 
بە  تورکیەدا  سیاسەتی  لە  کورد  پرسی  کە 
هەدەپە  سەرکەوتنی  کراوە.  دامەزراوەیی 
کۆمەڵگەی  ورووژاندنی  بۆ  دەبێ  پاڵنەرێک 
هۆی  دەبێتە  وردە  وردە  و،  کورد  مەدەنی 
ئەوانی  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  کردنی  گەشە 
پەرە  و،  تورکیەدا  ئۆپۆزیسیۆنی  لە  دیکە 
ئەستاندنی ڕێکخراوە کوردییەکان لە ئورووپا 
ئورووپا  بۆوەی  بکا؛  یارمەتی  لەوانەیە 
هەڵوێستی بەرامبەر بە تورکیە بۆ ئاراستەی 
ئەوە  بگۆڕێ.  کوردان  لە  زۆرتر  الیەنگریی 
بەسەر  ئەگەرچی  کە  تورکیەن  کوردەکانی 
سیاسیی  باڵی  و  )پەکەکە(  سەربازیی  باڵی 
)هەدەپە(دا دابەش بوون، باشترین پێگەیان بۆ 
ڕێبەرایەتیکردنی کوردان لە ناوچەکەدا هەیە. 
پێچەوانەی  بە  ئەوان،  کە  ئەوەیە  هۆیەکەی 
لە  بەشێکن  دیکە،  کوردیی  کۆمەڵگەکانی 
واڵتێک کە لە نێو دامەزراوە ڕۆژئاواییەکاندا 
تورکیە  ئاکاری  ئەگەر  تەنانەت  هەڵکەوتووە. 

لەگەڵ نۆرمەکانی ڕۆژئاوا جیاوازە، کوردانی 
تورکیە سوودیان لە کەوتنە ژێر کاریگەریی 
بەها و پرەنسیپە ڕۆژئاواییەکان وەرگرتووە.
گرژیی  بەهۆی  ئێران،  کوردەکانی  دۆخی 
پەیوەندییەکانی تاران لەگەڵ دونیای دەرەوە 
لە  ڕێژیم،  خودی  پڕنهێنیی  سروشتی  و 
ئەوەشدا  لەگەڵ  ناڕوونترە.  هەمووان 
کوردستان  دیکەی  بەشەکانی  ڕووداوەکانی 
ناوچە  ڕووداوەکانی  لەسەر  کاریگەریی 
هەمیشە  ئێران  دەبێ.  ئێران  کوردییەکانی 
کوردان  بە  بەرامبەر  فرەالیەنی  سیاسەتێکی 
سەرکوتی  لەنێوخۆ،  کردووە.  ڕەچاو 
سەپاندنی  ڕێگای  لە  نموونە  بۆ  کردوون، 
حوکمی ئێعدام بە شێوەیەکی بەرباڵو بەسەر 
پەیوەندییەکانی  کاتدا،  هەمان  لە  چاالکاندا. 
کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی  لەگەڵ 
توانیویەتی  کە  داڕشتووە  شێوەیەک  بە 
ئێرانییەکانی  کوردە  الیەنە  سەرکەوتووانە 
نیشتەجێ لەوێ کۆنتڕۆڵ بکا. لەگەڵ ئەوەشدا، 
هاوکات کە ئێران لە ناوچەکەدا خۆی لەژێر 
نیگەرانی  ئێران  ڕێبەرانی  دەبینێ،  فشار 
بوونی  خراپتر  و  ڕێژیمەکەیان  سەقامگیریی 
لەوانەیە  ناوەندی  دەوڵەتی  واڵتن،  ئابووریی 
کوردەکان وەک هەڕەشەیەکی مەزنتر سەیر 
کەمیان  ئەزموونێکی  ئێران  کوردەکانی  بکا. 
ساڵە  دەیان  و،  هەیە  خۆبەڕێوەبەریدا  لە 

کە  دەژین  دەوڵەتێکدا  دەسەاڵتی  لەژێر 
خۆ لە هەموو کەلێن و قوژبنەکانی ژیانی 
ڕۆژانەیان وەردەدا. بەاڵم ئێران، هەر وەک 
سووریە، دەوڵەتێکی لەرزۆکە. ئاڵوگۆڕ لە 
ناوەندەوە دەست پێدەکا. هەرچی شوناسی 
بەهێزتر  باوەڕبەخۆبوون  و  پان_کوردی 
بێ، زۆرتر وێدەچێ کە کوردەکانی ئێران 
بن. تاران  لە  ناسەقامگیری  ئامادەی 
تاقە  یەکگرتووەکان  واڵتە  کۆتاییدا،  لە 
کە  دەمێنێتەوە  ئەکتەرێک  گرینگترین 
داهاتووی کوردان دیاری دەکا، بەتایبەتی 
ترامپ  لەوانەیە  سووریە.  و  عێراق  لە 
کۆتایی  یەپەگە  لەگەڵ  هاوپەیمانییەکەی 
پێ بێنێ، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا کوردەکانی 
سووریە سوود لە پەیوەندییەکە وەردەگرن، 
چونکە پێشووتر لە الیەن خاوەن هێزەکانی 
حەشیمەتی  ناگرینگترین  وەک  دەرەوە 
ئێستا  دەکران.  سەیر  ناوچەدا  لە  کورد 
کاتژمێر  چەند  نەخشەن:  لەسەر  ئەوان 
دوای ئەوەی کە ترامپ ڕایگەیاند کە واڵتە 
دەکشێتەوە،  سووریە  لە  یەکگرتووەکان 
وتەبێژێکی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی 
فەڕانسە  کە  کرد  ئیدیعای  فەڕانسە 
»ئاسایشی کوردەکانی سووریە مسۆگەر 
هەڵوێستی  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەکا«. 
ناچار  سووریە  کوردەکانی  واشینگتۆن 
و  دیاریکراودا  کاتی  لە  پێشتر  کە  دەکا 
لەگەڵ  وتووێژ  الوازتردا  دۆخێکی  لە 
بەوالوە،  لەوەش  بکەن.  دیمەشق 
یەکگرتووەکان،  واڵتە  تەوای  پاشەکشەی 
لە  بااڵنس  تێکچوونی  ببێتە هۆی  دەتوانێ 
کە  سووریەدا،  هێزەکانی  خاوەن  نێوان 
دەبێ. کارەساتبار  بۆ کوردان  ئاکامەکەی 
لە  یەکگرتووەکان،  واڵتە  کاربەدەستانی 
و  دەرەوە  کاروباری  وەزیری  نێویاندا 
جان  نەتەوەیی،  ئاسایشی  ڕاوێژکاری 
کاردانەوانە  ئەو  نیگەرانی  کە  بۆڵتۆن، 
کردوە  تورکیە  لە  هەڕەشەیان  بوون، 
کوردان  دژی  سووریە  باکووری  لە  کە 
یەکگرتووەکان  واڵتە  نەکا.  دەستێوەردان 
پرسی  بێکۆتایی  گرێپوچکەی  تووشی  کە 
بووە،  نێوەڕاست  ڕۆهەاڵتی  لە  کورد 
لێی  خۆدەربازکردن  کە  دەکا  هەست 
توانایی  گشت  دەبێ  واشینگتۆن  دژوارە. 
باوەڕپێهێنانی خۆی لەکار بکا تا دڵنیا بێ 
دیمەشق  ئانکارا،  الیەن  لە  کوردەکان  کە 
تێک  دیکەوە  ناوچەییەکانی  دەسەاڵتە  و 
ئاستێک  خۆی،  نۆبەی  بە  ئەوە،  نەشکێ. 
سیاسەت  و  بەرژەوەندی  هاوتەریبیی  لە 

بەڕێوەبەریی  لە  پێشووتر  کە  دەخوازێ، 
ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  نەبینراوە.  ترامپدا 
دێموکراسی،  یەکگرتوەکان  واڵتە  کە 
کەمینەکانی  مافەکانی  و  مرۆڤ  مافەکانی 
کوردەکان  لە  پشتیوانی  دەبێ  گرینگە،  بۆ 
لە  ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  سەرانسەری  لە 
دەوڵەت_نەتەوەکانی  چوارچێوەی 
ترامپ  ئەگەر  تەنانەت  بکا.  مەوجووددا 
سیاسیی  سەرمایەی  نەشیهەوێ 
کوردەکان  پشتگیریی  بۆ  پێویست 
و  هێز  خاوەن  ناوەندی  بکا،  تەرخان 
یەکگرتووەکاندا  واڵتە  لە  ئەوتۆ  نفووزی 
کۆمەڵگەی  ڕێکخراوەکانی  وەک  هەن، 
بکەن. کارە  ئەو  دەتوانن  کە  مەدەنی؛ 
شتێک  هەر  نیزیکدا  داهاتووی  لە  بەاڵم 
دەیە  چەند  دۆخی  بۆ  گەڕانەوە  بدا،  ڕوو 
واڵتە  دەستێوەردانی  لە  بەر  لەوەپێش، 
یەکگرتووەکان لە ناوچەدا کە کوردەکانی بە 
شێوەیەکی بنەڕەتی هێنایە سەر ڕێبازێکی 
یەک  نسکۆ  سەرەڕای  مەحاڵە.  نوێ؛ 
بێپسانەوە  سەرکوتی  یەکەکان،  لەدوای 
سەربەخۆ،  کیانی  نەبوونی  سەدەیەک  و، 
گەلێکی  وەک  کۆتاییدا  لە  کوردەکان 
یەکگرتوو سەریان هەڵداوە. دەوڵەتی کورد 
لەوانەیە زۆری مابێ، بەاڵم ئەگەر دامەزرێ، 
ئەوێ.    حەشیمەتی  ببێتە  کە  هەیە  خەڵکی 

زمان تواندنەوەی بۆ بێوچان هەوڵی سەدەیەک نیزیکەی ]دوای
هەر لە ناوەندییەکان دەوڵەتە ئێستا کوردی، کولتووری و
دۆڕاندووە[ شەڕەکەیان یەکالکەرەوە شێوەیەکی بە واڵت چوار

]ڕاستەکوردەکانیەکگرتوونینبەاڵمڕۆژانیتوندوتیژییسیاسییکورد
لەگەڵکورد،کەلەنەوەدەکانداباوبوو،تێپەڕبووە.کوردەکانئێستا
سەرجەمپێناسەکانینەتەوەیەکیانوەدەستهێناوە،جگەلەسەربەخۆیی[
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))تاچڕادەیەکجیهانیئەمڕۆجارێجەوانە
وتاچڕادەیەکگاڵتەجاڕەکەئێمەبایەخێکی
ڕەهابۆتێڕوانینیئێستایخۆمانبدەین.((
ئێنگلس، ئانتی دۆرینگ

سەرهەڵدانی  سەرەتای  لە  هەر  ڕاستیدا  لە 
ئێستا  هەتا  سۆسیالیستییەوە  بیروهزری 
ئەم  بۆ  گشتی  پەسەندکراوی  پێناسەیەکی 
لە  وا  ئەوەی  نەدراوە،  بەدەستەوە  چەمکە 
و  مێژوو  کورتە  کرد  باسمان  سەرەوەدا 
بوو.  کۆمۆنیستەکان  چەپیی  بیری  ئەزموونی 
لە  بکرێ.  دیاردەیە  بەم  ئاماژە  تەنیا  دەکرێ 
گشتیی  خاوەندارییەتیی  مارکسەوە  کاتی 
مەرجی  وەکوو  بەرهەمهێنەر  ئامرازی 
و  گیراوە  لەبەرچاو  سۆسیالیزم  سەرەکیی 
ئەم تێگەیشتنە بەهۆی ئەوەی کە بەشینەوەی 
چوارچێوەی  لە  تەنیا  داهات  دادپەروەرانەی 
خاوەندارییەتیی گشتی یان کۆمەاڵیەتیدا وەدی 
دێ، بیری زاڵ لە نێو سۆسیالیستەکان بووە. 
واڵتە  و  سۆڤییەت  یەکیەتیی  ڕووخانی 
هاوپەیمانەکانی ئەم پرسیارەی هێناوەتە گۆڕێ: 
بڵێی سۆسیالیزم نەخشەڕێگایەکی دروست بۆ 
بێ؟  مرۆڤایەتی  کێشەکانی  چارەسەرکردنی 
سەیری  دەیە  دوو  لە  پتر  پاش  ئێمە  کاتێک 
ڕووداوەکانی جیهان و بە تایبەتی بارودۆخی 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و سیاسیی کۆمارەکانی 
بەناو  واڵتانی  و  پێشوو  سۆڤیەتی  یەکیەتیی 
»بەراوردێک  هەروەها  سێهەم،  جیهانی 
ئێستا  سۆسیالیستییەکانی  واڵتە  نێوان  لە 
سەرمایەدارییەکانیان  دراوسێ  لەگەڵ 
زیانی  بە  زۆریش  ئاکامەکە  وێناچێ  بکەین، 
وێنە  بۆ  بێ.  تەواو  سۆسیالیستییەکان  واڵتە 
پێوەری هەژاری و پاشکەوتوویی لە »هێند« 
بۆ  برسیەتی  و  »چین«ە  لە  بەرزتر  گەلێک 
چینییەکان بە پێچەوانەی هەزاران و میلیۆنان 
کەس لە خەڵکی هێند کە کێشەی ڕۆژانەیانە، 
ئەسپێردراوە.«)1(  مێژوو  بە  ئیتر  مێژە  لە 
پاش  کووبا  لە  ژیان  بارودۆخی  تەنانەت 
ئابوورییەکانی  و  سیاسی  پاڵپشتە  ڕووخانی 
لە ڕۆژئاوای ئورووپا و یەکیەتیی سۆڤییەت، 
سەرەڕای قەیران و کێشەی جیدی ئابووری، 
ئەمریکای  دیکەی  واڵتەکانی  لە  باشتر  ئەگەر 
التین نەبێ، خراپتر نییە. یان کاتێک شایەدی 
فرەژنی  پێشگیریی  یاسای   هەڵوەشاندنەوەی 
ئەم  ئازادکردنی  و  ژنان  فرۆشی  و  کڕین  و 
ئینگووش  کۆماری  وەکوو  واڵتێک  لە  کارە 
کۆمۆنیستەکان  کە  دەبینین  ڕووسیەین،  لە 
کردبوو!  کۆنتڕۆڵ  کەسانێکیان  چ 
ئەوەیە: پرسیار  حاڵەش  بەم 
ژیانی  ئاستی  ژیانە  و  شێوە  ئەم  ئایا 
کۆمەاڵیەتیی خەڵک لە واڵتە سۆسیالیستییەکان 
و  سەرەتایی  بیرمەندانی  کە  ئەوەیە  هەر 
وەدیهاتنیان  وادەی  کۆمۆنیست  سەرەکیی 
بەپێی   ٢1 سەدەی  مرۆڤی  بڵێی  دابوو؟ 
هتد  و  چین  سۆڤییەت،  یەکیەتیی  ئەزموونی 
ئامادەی قەبووڵی سیستمێکی بەستراوەی تاک 
حیزبێکی  ئایدۆلۆژیی  بنەمای  لەسەر  حیزبی 
چەپ یان هەر چەشنە بیروهزرێکی فەلسەفی 
یان ئایینی بێ؟ بڵێی پاش ئەم هەموو ئاڵوگۆڕە 
سەرمایەداری  سیستمی  لە  کە  بەرچاوەی 
خزمەتگوزاریی  و  بەڕێوەبەری  شێوەی  و 
ئورووپادا  ڕۆژئاوای  لە  بەتایبەت  کۆمەڵگە، 
و  کرێکاری  شۆڕشێکی  ئەگەری  کراوە، 
چەشنی  بە  پرۆلتاریا  دیکتاتۆریی  دابینکردنی 
ئەو  هەر  پرۆلتاریا  بڵێێ  مابێ؟  کالسیک 
و  مابێ  مارکسی  کاتی  تایبەتمەندییانەی 
پێناوی  لە  شۆڕشگێڕ  بەڕاستی  چینی  تەنیا 
ڕێبەرایەتیی خەڵک بۆ گەیشتن بە سۆسیالیزم 
زنجیرەکانی  تەنیا  پێناوەدا  لەم  و  بێ 
بە  کاتێک  یان  بدا؟  دەست  لە  خۆی  دەستی 
سۆسیالیزم  ئێنگلس  و  مارکس  باوەڕی 
کە گەشەسەندنی  لە واڵتێک وەدی  دێ  تەنیا 
گەیشتبێ  بەرز  وەها  ئاستێکی  بە  ئابووریی 
و  سامان  چەوساندنەوەش،  بەبێ  بتوانێ  کە 
بەڕێوەبردنی  بۆ  پێویست و شیاو  سەروەتی 
سەرکەوتنی  ئەگەری  بکا،  مسۆگەر  کۆمەڵگە 
لە  بەتایبەتی  و  واڵتێک  لە  سۆسیالیزم 
جیهانی  هەژاری  و  وەدواکەوتوو  واڵتێکی 
بڵێی کۆمەڵگەی داهاتوو بەبێ  سێهەم هەبێ؟ 
پلۆرالیزمی سیاسی، هەروەها  و  دێموکراسی 

مافی گۆڕینی دەستەاڵت بە دەنگی خەڵک، 
و  ئازادی  و  دێموکراسی  لە  باس  بتوانێ 
کەرامەتی ئینسانی بکا؟ ئێمە دەبێ ڕوونی 
و  سۆسیالیزمین  کام  الیەنگری  بکەینەوە 
ئەم سۆسیاڵیزمە دەبێ چ تایبەتمەندییەکی 
هەبێ کە سۆڤیەت و چین و هتد نەیانبووە؟ 
بەرزتری  قۆناغی  لە  واز  جارێ  ئەگەر 
گەیشتن  بەڵێنی  کە  بهێنین  کۆمۆنیزم 
بێ  بێکێشە،  خەیاڵیی  واڵتێکی  بە 
هەرچەشنە  و  جیاواز  توێژی  چین  و 
ئایدۆلۆژییەکی سیاسی، بێدەوڵەت و دوور 
بەشینەوەی  نامرۆڤایەتی و  لە هەرچەشنە 
بەپێی  بەڵکوو  کار،  بەپێی  نە  داهاتەکان 
تیشک  دەبێ  باشتر  دەدا،  پێداویستیی 
تایبەتمەندیی  و  چۆنیەتی  سەر  بخەینە 
مەبەستمان! کۆمەڵگەی  قەوارەی  و  بنەما 
بڕیارە  ئەگەر  بکرێتەوە  ڕوون  پێویستە 
لەسەر  سۆسیالیستی  کۆمەڵگەی  بناغەی 
خاوەندارییەتیی کۆمەاڵیەتی بێ، چوارچێوە 
 و سنووری ئەم چەشنە خاوەندارییەتییە تا 
کوێیە؟ بڵێی پێویست بێ وەکوو سۆڤییەت 
دووکانە  و  سەنعەتی  دامودەزگا  تەواوی 
کۆمەاڵیەتی  هتد  و  گەورەکان  و  بچووک 
بکرێن و خاوەندارییەتیی خۆیی لە تەواوی 
کۆمەڵگەی  لە  ببرێ؟  لەنێو  ئاستەکاندا 
بەشداریی  شێوەی  مەبەستدا  جێ 
و  بەرنامە  داڕشتنی  لە  زەحمەتکێشان 
چ  بە  بەرهەمهێنەر  یەکەی  بەڕێوەبردنی 
ڕێژەیی  چەشنێکە و کێشەی سەربەخۆیی 
چارەسەر  چۆن  بەرهەمهێنەر  یەکەکانی 
ئازادی،  دێموکراسی،  پێوەندیی  دەکرێ؟ 
پلۆرالیزمی  و  خەڵک  دەنگدانی  جیابیری، 
دەسەاڵت  کە  واڵتێک  لە  هتد  و  سیاسی 
زەحمەتکێشان  نوێنەری  دەست  بە  تەنیا 
لەگەڵ  پرۆلتاریاوەیە،  دیکتاتۆریی  واتە 
ئەو هێز و ڕێکخراوانەی کە قبووڵیان نییە 
چۆن دەبێ؟ بڵێی بۆ دووپات نەبوونەوەی 
پۆل  و  مائۆ  ستالین،  کاتی  کارەساتەکانی 
 پۆت بۆ دابینکردنی سۆسیالیزم مل بە ڕێگای 
ئاشتیخوازانە  ڕکابەریی  و  شیکردنەوە 
کە  بدا  خەڵک  بە  مافە  ئەو  یاسا  و  بدرێ 
خاوەنداری چارەنووسی خۆیان بن و، هێزی 
پێشڕەوی خەڵک لەجیاتی ئەوان بڕیار نەدا؟
بۆ  نەخشەڕێگایەک  داڕشتنی  بێگومان 
و  ڕەنگ   دەتوانێ  ئێستاوە  لە  داهاتوو 
بەاڵم  بگرێ،  بەخۆیەوە  خەیاڵی  ڕووی 
بینای  گرنگەکانی  خاڵە  پێویستە  النیکەم 
بکرێتەوە،  شی  داهاتوو  سۆسیالیزمی 
ئەزموونی  لە  پێویستە  ڕەوتەدا  لەم 
سۆڤییەت  وەکوو  سۆسیالیستی  واڵتانی 
و هاوپەیمانانی لە ڕۆژئاوای ئورووپا یان 
بگیرێ.  وەر  کەلک  هتد  و  کووبا  و  چین 
ئەم  بوونی  سۆسیالیستی   لە  نکۆڵی 
خەسارناسیی  بە  یاریدەیەک  هیچ  واڵتانە 
شێوازی  هەڵەکانی  و  نەهامەتییەکان 
لە  ئەویش  نادا،  سۆسیالیزم  دابینکردنی 
مۆدێلێکی  نە  ڕەخنەگرەکان  کە  حاڵێکدا 
نە  و  هەیە  جێگر  وەکوو  جێمتمانەیان 
لەگەڵ  دەوڵەتی  سەرمایەداریی  چەمکی 
دێتەوە.  واڵتانەدا  ئەو  تایبەتمەندییەکانی 
خاوەندارییەتیی کۆمەاڵیەتی )دەوڵەتی( و 
گەلەکۆمە هەر ئەو جۆرەی کە بیرمەندانی 
کردبوو  گەاڵڵەیان  کۆمۆنیست  سەرەکیی 
سیاسیی  و  ئابووری  جەوهەری  و  بنەما 

شتێک  و  پێکهێنابوو  کۆمەڵگەگەلەیان  ئەو 
فئۆدال  و  سەرمایەدار  چینی  ناوی  بە 
باس  دەکرێ  لێرەدا  نەمابوو،  بوونی 
چەشنی  لە  دەوڵەتی  سۆسیالیزمی  لە 
نادێموکراتیک  و  ناوەندی  بەرنامەدانانی 
دەوڵەتی.  سەرمایەداریی  تا  بکرێ 
و  مارکس  کە  جۆرەی  ئەو  هەر  دەوڵەت 
ئێنگلس لە ئایدۆلۆژیی ئاڵمانیدا باسی دەکەن 
ئەوەوە، کەسانێک  لە ڕێگای  شێوازێکە، کە 
یان چینێکی دەستەاڵتدار بەرژوەندیی خۆی 
نەبوونی  لە  دایدەسپێنێ.  و  ڕادەگەیەنێ 
بناغەی  کاتێک  ئەستەمە  دژبەرەکان  چینە 
کۆمەاڵیەتییەکان  پێوەندییە  و  ئابووری 
سەرمایەداریی  لە  باس  کۆیین،  بەگشتیی 
سەرمایەداریی  چەمکی  بکرێ.  دەوڵەتی 
زۆرتر  ئەمپریالیزم  سۆسیال  و  دەوڵەتی 
پاش مردنی ستالین و جیابوونەوەی چین لە 
بەرەی یەکیەتیی سۆڤییەت بۆ دژایەتیکردن 
لەگەڵ سیاسەتەکانی مۆسکۆ بەتایبەتی پاش 
کۆنگرەی ٢1 و ٢٢ پەرەی سەند. بێگومان 
بەتایبەت  سۆڤییەت  یەکیەتیی  لە  ئەوەی  
دەیەی  سااڵنی  تا  چین  لە  و   1٩30 هەتا 
1٩60 تا ڕادەیەک پێوەند ییە ئابوورییەکانی 
دەوڵەتدا  کۆنتڕۆڵی  لەژێر  سەرمایەداری 
لەگەڵ  ناتەباییەکی  هیچ  مابوونەوە، 
تایبەتمەندییەکانی کاتی تێپەڕیندا نییە، بەاڵم 
هەموو  سەر  بۆ  دیاردەیە  ئەم  پەرەدانی 
دەسەاڵتی  و  بەرهەمهێنان  شێوەکانی 
ئەو  ڕاستییەکانی  لە  دوور  سۆسیالیستیی 
واڵتانەیە. مائۆ کاتی خۆی لە کورتەباسێکی 
بە  ئاماژە  1٩53دا  ژوییەی  ٩ی  ڕێکەوتی 
سەرمایەداریی دەوڵەتی لە چین دەکا و دەڵێ: 
چین  ئێستای  سەرمایەداریی  »ئابووریی 
ئابووریی سەرمایەدارییەیە کە  لەو چەشنە 
بەشی سەرەکیی لەژێر کۆنتڕۆڵی دەوڵەتیی 
گەل دایە و، بە چەشنی جۆراوجۆر پێوەندی 
سۆسیالیستی  دەوڵەتیی  ئابووریی  لەگەڵ 
دایە.  کرێکاران  چاودێریی  لەژێر  و؛  هەیە 
سەرمایەداریی  ئابوور ییەکی  چەشنە  ئەمە، 
نوێی  چەشنێکی  یانی  تایبەتمەندە،  و  نوێ 
زۆرتر  بوونی  سەرمایەدارییە.  ئابووریی 
بەڵکوو  نییە،  سەرمایەدارەکان  قازانجی  بۆ 
پێداویستییەکانی  مسۆگەرکردنی  بۆ 
بەشێک  کە  ڕاستە  دەوڵەتە.  و  جەماوەر 
دەچێتە  کرێکاران  بەرهەمی  قازانجی  لە 
ئەمە  بەاڵم  سەرمایەدارەکانەوە،  گیرفانی 
قازانجەکەیە،  لە  بچووک  بەشێکی  تەنیا 
سێ  چواریەتی.  لە  یەک  نیزیکەی  لە  واتە 
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بەرهەمێنانی  بۆ  دیکە ی  چوارەکەی  لە 
سندووقی  )بەشێوەی  کرێکاران 
خۆشبژیوی /رفاە/(، بۆ دەوڵەت )بەشێوەی 
ماڵیاتی داهات( و بۆ پەرەسەندنی توانای 
بەرهەمهێنان )بەشێکی کەم لەو قازانجە بە 
سەرمایەدارەکان دەدرێ( تەرخان  دەکرێ. 
بەم پێیە ئابووریی سەرمایەداریی دەوڵەتیی 
تایبەتمەندیی  زۆر  ڕادەیەکی  تا  نوێ 
سۆسیالیستی بەخۆی گرتووە و قازانجی 
بووە.«)٢( دەوڵەت  و  کرێکاران  بۆ 
بێگومان نەبوونی ئەزموون و تەنیا پشت 
مارکس  کە  گشتییانەی  خاڵە  بەو  بەستن 
نەیدەتوانی  کردبوو،  گەاڵڵەیان  ئێنگلس  و 
پێکهێنانی  ڕێنومای  تەنیا  یان  ڕیخۆشکەر 
ئاستی  بە  واڵتانە  لەم  سۆسیالیزم  بینای 
و  فەرهەنگی  و  ئابووری  جیاوازیی 
حاڵەتێکدا  لە  ئەویش  بێ،  کۆمەاڵیەتییەوە 
کە پێویست بوو پەیتا پەیتا لە واڵتگەلێکی 
سەرمایەداری  فئۆداڵی_  پاشکەوتووی 
خراپی  زۆر  بارودۆخێکی  لە  کە 
یەکەم  جیهانیی  شەڕی  پاش  ئابووریی 
واڵتە  هێرشی  و  خۆڕاگری  و  دووهەم  و 
سەرمایەدارییەکانی جیهانی سەریان  هەڵدا، 
کۆمەڵگەیەک پێک بێ کە پێچەوانەی ڕەوتی 
بەبێ  و  چینایەتی  کۆمەڵگەی  مێژووی 
بوون.  سەلمێندراو  ئەزموونێکی  پاڵپشتی 
لە  تا  تێکۆشاون  واڵتانە  ئەم  زۆربەی 
دیکتاتۆریی  جۆراوجۆرەوە  ڕوانگەی 
سەرەکیی  بنەماکانی  و  پرۆلتاریا 
بە  ڕەوتە  ئەم  بکەن.  دابین  کۆمۆنیزم 
ڕێبەرانی  تێڕوانینی  بەهۆی  تایبەت 
پرۆلتاریا  دیکتاتۆریی  لە  کۆمۆنیست 
گرتنی  کوشتن  و  و  توندوتیژی  لە  دوور 
بەڵکوو  سۆسیالیزم  نەیارانی  هەر  نەک 
تێرۆری  نەبوو.  خۆییش  کۆمۆنیستەکانی 
سوور لە کاتی لێنین، کوشتاری بەکۆمەڵ 
کاتی ستالین، سەرکوتکردنی جیابیران  لە 
شۆڕشی  لە  کۆمۆنیستەکان  تەنانەت  و 
لە  کۆمەڵکوژی  و  چین  فەرهەنگیی 
هتد،  و  پۆل  پۆت  ڕێبەریی  بە  کامبۆجیا 
دابینکردنی  شێوەی  لە  نموونەگەلێک 
ئەو  ئەمانە  و  بوون  کرێکاری  دەسەاڵتی 
بەبێ  کە سۆسیالیزم  دەسەلمێنن  ڕاستییە 
ئازادیی  بەبێ  ڕاستەقینە،  دێموکراسیی 
هاوبەشیی  بەبێ  جیاواز،  ڕای  و  بیر 
دەستەاڵتداران  کۆنتڕۆڵی  و  خەڵک 
و  یەکیەتی  ڕێگای  لە  و  خوارەوە  لە 
نابێ. باشتری  ئاکامێکی  شۆڕاکانەوە 

 لە الیەکی دیکەشەوە کاتێک بەرنامەدانان 
دێموکراتیکی  ئابووریی  چەشی  لە 
ئابووریی  ژیانی  و  نەبێ  بەشداریکەرانە 
بەشینەوە  بەرهەمهێنان،  واتە  ئینسان 
ئیرادەی  ڕێگای  لە  هتد  و  بەکارهێنان  و 
سەربەخۆی مرۆڤەکانەوە ڕێکوپێک نەکرێ، 
ئەم کۆمەڵگەیە ئاکامێکی باشتر لە سۆڤیەتی 
مارکس،  وتەکانی  بەپێی  نابێ.  ڕابردووی 
دەبێ  سۆسیالیستیدا  ئابووریی  لە  بەرنامە 
ئاوەزمەندیی  و  بەشداریکردن  ڕێگای  لە 
بەرهەمهێنان  ڕەوتی  و  مرۆڤەکان  کۆیی 
لەژێر کۆنتڕۆڵی هاوبەشدا بێ. سۆسیالیزم 
کۆنتڕۆڵیان  خەڵکی  کە  دەبێ  مانای  کاتێک 
بە  بتوانن  و  هەبێ  خۆیاندا  ژیانی  بەسەر 
شێوەی  لەسەر  بڕیار  ئاگایانە  شێوەیەکی 
بدەن. کۆمەڵگە  بەڕێوەبەرایەتیی  و  ژیان 
ناگەڕێتەوە  تەنیا  کێشانە  ئەم  بێگومان 
مرۆڤێکی  دەستەاڵتدار  کە  ئەوەی  سەر 
یان  شۆڕشگێڕ  خراپ،  یان  باش 
لەگەڵ  پێوەندی  بەڵکوو  ناشۆڕشگێڕە، 
بنەڕەتییەکانی  چەمکە  لە  بەشێک 
سۆسیالیزم و شێوەی بەکارهێنانیان هەیە.
 لێرەدا هەروەها پێویستە پێداچوونەوەیەکی 
جیدی بەسەر چەمکی دیکتاتۆریی پرۆلتاریا 
و ڕەوتی تێپەڕین لە سۆسیالیزم بکرێتەوە. 
تەنانەت  دیکتاتۆری  وشەی  بەکارهێنانی 
ئەگەر بە مانای دیکتاتۆریی زۆرینە بەسەر 
لە  نەرێنی  کاردانەوەیەکی  بێ،  کەمینەشدا 
حکوومەتی  پێناسەکردنی  دەبێ.  کۆمەڵگە 
کرێکاری وەکوو دەسەاڵتی بە زەبر و زۆری 
لە ئاکامدا بە دیکتاتۆری دەگا و،  چینایەتی 
هاوبەشیی  جێگای  حیزبایەتی  دەسەاڵتی 
دەگرێتەوە.  ڕۆژانەیان  ژیانی  لە  خەڵک 
دێموکراسیی  هێنانی  بەکار  وێدەچێ 
بێ.  شیاوتر  چەمکێکی  سۆسیالیستی 
ئەوانەش  هەمووی  لە  بایەخدارتر  بەاڵم 
ئێستای  بارودۆخی  لە  تازە  خوێندنەوەی 
جیهان، باری نەرێنی و ئەرێنیی  دێموکراسی 
بۆرژوایی، شێوەی تێپەڕین بۆ سۆسیالیزم ، 
توێژەکان  و  چین   تەواوی  جێگەی  و  پێگە 
و  دێموکراسی  ئازادی،  بۆ  خەبات  لە 
هەروەها  کۆمەاڵیەتی،  دادپەروەریی  
ئینسانی  ئامرازەکانی  لە  کەلکوەرگرتن 
بە پێی  مرۆڤانە  سیستمێکی  دابینکردنی  بۆ 
ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ بەگشتییە. ناکرێ 
شێوازی  و  ئامراز  لە  کەلکوەرگرتن  بە 
و  ئینسانی  کۆمەڵگەیەکی  نائینسانی، 
سازکردنی  بۆ  و  بێنین  پێک  دادپەروەرانە 
کۆمەڵگە  بنەماکانی  تازە  کۆمەڵگەیەکی 
ئەم  هەڵوشێنینەوە.  کتوپڕ  و  یەکجاری  بە 
وتەیەی کائوتسکی دوور لە ڕاستی نییە کە 
وەکوو  سۆسیالیستی  »ئاڵوگۆڕی  دەبێژێ: 
تێیدا  کە  ماڵێکە  سازکردنەوەی  سەرلەنوێ 
دەژین، ناکرێ تەواوی ئەم ماڵە بەیەکجاری 
خاپوور بکرێ، پێویستە پەیتا پەیتا، بەش بە 
بەشی ئەو ماڵە سەرلەنوێ ساز بکرێتەوە، 
بەیەکجاری  دیوارەکان  تەواوی  ئەگەر 
بڕووخێنی، میچەکەی بەسەرتدا دەڕووخێ«.

سەرچاوەکان:
برای جهان سوم  راە چارەای  هنوز  آيا سوسياليسم   )1
زرافشان  ناصر  برگردان  ويالس،  م.  کارلوس  است؟ 
مقاالت( مجموعە  سوسياليسم،  آيندە  کتاب  از  )نقل 
 ٨6 الپەڕەی   .5 جلد  مائو  آثار  منتخب   )٢
1٩77 پکن،  در  خارجی  زبانهای  انتشارات   ،

زەرەر و زیانەکانی الفاوکان و خەمساردیی ڕێژیم
الفاوەکان لە ئێران کە لە دواڕۆژەکانی ساڵدا دەستی پێکرد و نەورۆزی لە 
خەڵکی ئێران تاڵ کرد، زەرە و زیانێکی زۆری بۆ خەڵکی الفاوبردوو بووە.
الفاوەکان ٢3 پارێزگای ئێرانیان گرتەوە کە لەوانە 6 پارێزگای کرماشان، 
و  کەهگیلویە  و،  بەختیاری  و  چوارمەحاڵ  خووزستان،  لوڕستان،  ئیالم، 
بویر ئەحمەد لە دۆخێکی نائاسایی دان و لەسەر یەک ٤00 شار و گوند 
تووشی وێرانی و کێشەوگرفت بوون. لە شاری دروود ٢0 هەزار کەس و 
لە "پولدوختەر" 30 هەزار کەس ماڵەکانیان بەجێ هێشتوە و ڕوویان لە شاخ 
و کێوەکان کردووە کە بەهۆی بەفر و سەرما و بارانەوە لە دۆخێکی زۆر 
خراپدا دەژین. 7٨ جادەی نێوان شارەکان و ڕێگای هاتووچۆی ٢٢00 گوند گیراوە و ڕێگا و جادەکانیان وێران بوون. لەسەر یەک 
1٤٤ ڕووبار بەهۆی ئاوی زۆرەوە هەستاون و لە 15 پارێزگا ٨٤ پردی هاتوچۆ ئاو بردوونی و لە ٤00 شوێن زەوی ڕۆچووە یا 
ڕێگاوبانەکان هەرەسیان هێناوە. بەپێی ئامارەکان تا ئێستا زیاتر لە 70 کەس گیانیان لەدەست داوە و زیاتر لە 500 کەسیش بریندار بوون.
ئەوەی لەو نێوەدا زۆر دیار و بەرچاوە کەمتەرخەمیی کاربەدەستانی دەوڵەتە، تا ئەو جێیەی کە پاکپوور، فەرماندەی هێزی زەوینیی سپای 
پاسداران دانی بەوە دانا کە کاربەدەستانی دەوڵەت لەترسی ناڕەزایەتییەکان ناوێرن بچنە نێو خەڵک و بە هاواری الفاولێدراوانەوە بچن.



10
ژمارە ٧٤٧
١٥ی خاکەلێوەی ١٣٩٨  _  ٤ی ئاوریلی ٢٠١٩

 

ڕازاوەی  و  سەرسەوز  بەهاری  دەستپێکردنی  بە  ساڵێ  هەموو 
کوردستان هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان خۆی ڕێک 
لە  زیاتر  زێڕینی  الپەڕەی  دیکە  حەماسەخوڵقێنیی  بە  هەتا  دەخستەوە 
ئیسالمییش  کۆماری  بکا.  دەستەبەر  ئیسالمی  کۆماری  دژی  بە  خەبات 
لە  بەاڵم  کردبوو،  میلیتاریزە  بەتەواوی  کوردستانی  ئەوەی  سەرەڕای 
زۆری  هێزێکی  پێشمەرگە،  هێزی  لە  پێشگیری  بۆ  بەهارەوە  سەرەتای 
ژمارەیەکی  و  دەنارد  کوردستان  بۆ  ئێرانەوە  دیکەی  شارەکانی  لە 
ناوچە  هەروەها  دەکرد.  زیاد  نیزامییەکانی  بنکە  و  پایەگا  لە  بەرچاو 
مینڕێژ  پێشمەرگەشی  هاتوچۆی  شوێنی  بەتایبەتی  سنوورییەکان 
ناوچە  بۆ  نەفەسیشی  تازە  زەربەتی  گرووهی  چەند  هاوکات  و  دەکرد 
و  گوشار  سیاسەتی  ئەوانە  سەرەڕای  دەکرد.  دروست  شاخاوییەکان 
ترساندنی خەڵکی جووتیار و کرێکاری ناوچەشیان دەگرتە بەر بۆ ئەوەی 
نەتوانن یارمەتیی هێزی پێشمەرگە بدەن. بەاڵم لەگەڵ ئەو هەمووە زەبر 
و  بپارێزێ  خۆی  هەم  توانیبووی  پێشمەرگە  هێزی  دوژمن  زەنگەی  و 
دوژمن  پیالنەکانی  نەک  بەوەخت  جووڵەی  و  وشیارانە  حەرەکەتی 
پووچەڵ بکاتەوە و بە وەختی خۆیشی زەبری کاریگەری لێ بوەشێنێ.
بەنێو  چاوێک  شۆڕش«؛  و  شاخ   »هەگبەی  ئەمجارەی  گۆشەی  بۆ 
دەفتەری بەربەرەکانی و فیداکاریی تیکۆشەرانی ڕێبازی پێشەوای نەمر دا 
دەخشێنین و؛ پەڕێکی  بچووک لە قارەمانەتیی هێزی پێشەوا هەڵدەدەینەوە.
و  هەیە  خۆی  بە  تایبەت  مێژوویەکی  پێشەوا  هێزی  لە  کردن  باس 
پێشەوای  ناوی  کاتەوە  لەو  چونکی  نییە،  گۆشەیە دا  ئەو  توانای  لە 
خەبات  مەیدانی  قارەمانی  هەمیشە  پێشەوا  هێزی  نرا؛  هێزە  لەو  نەمر 
لە هەورامانەوە هەتا  لە سەرانسەری کوردستان هەر  تەنانەت  بووە و 
سەڵماس و خۆی، جێگە پەنجەی دەنەخشێ و خۆی نیشان دەدا. ساڵی 
136٨یش وەک هەموو ساڵەکانی دیکە و، وەک هێزەکانی دیکەی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان حزووری پێشمەرگانەیان لە زۆربەی ناوچەکانی 
بیرەوەریی  دەفتەری  لە  و  دەڤەرەدا  ئەو  عەمەلیاتەکانی  لە  مەهاباد 
هێزی  لە  وەشاندن  زەبر  بوو.  بەرچاو  دێموکرا تدا  پێشمەرگەی  هێزی 
کەمین  و  شار  دەوروبەری  لە  بەرچاو  عەمەلیاتی  چەندین  و  داگیرکەر 
جادە  گرتنی  و  دوژمن  پەالماری  تێکشکاندنی  و  دوژمن  بۆ  دانانەوە 
بوون. ساڵەدا  لەم  پێشەوا  هێزی  کارنامەی  لە  بەشێک  تڕانزێتەکان 
دوای هەموو ئەو کارە سەرکەوتووانە و لەوانە چەندین جەولەی سیاسی 
کومیتەی شارستانی مەهاباد بڕیاریان دا سەرێک لە کوێستانەکانی لەندی 
شێخان بدەن بۆ ئەوەی هەم پشوویەک بدەن، هەم لەگەڵ خەڵکی کوردستان 
لە کوێستانی زەنوێری لەندیی شێخان یادی ٩ ساڵەی دامەزرانی ڕادیۆ 
بکەنەوە. هەر بۆیەش بۆ ڕۆژی دیاریکراو لەو دەڤەرە مانەوە و، لەگەڵ 
بوونەوە.  ڕووبەڕوو  ناوچەیە  ئەو  قارەمانی  خەڵکی  گەرمی  پێشوازیی 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی و هێزی دوژمن کاتێک هەواڵی ئەو پێوەندییە 
لەپسان نەهاتوویەیان بیست، خۆیان بۆ هێرشێکی مەغوول  ئاسا ئامادە 
٢٩ی  ڕۆژی  سەرلەبەیانی  و  سەریان  هێنایە  زۆریان  هێزێکی  و  کرد 
وەک  کردن.  مەڵبەندەیان  ئەو  سەرکەشەکانی  چیا  بەڕێی  جۆزەردان 
پشتیوانی  کوردستان  خەڵکی  و  شاخەکان  کاتێ  داوە  نیشانی  مێژوو 
هێزی پێشمەرگە بن؛ هیچ هێزیک لە توانایدا نییە بە چۆکیان دابێنێ. ئەو 
ڕۆژە تیمێکی دیاریکراوی دوژمن بۆ دیتنەوەی شوێنپێی پێشمەرگەکان 
عادەتی  هەروەک  ئەوان  کرد.  شێخان  لەندی  بەرزاییەکانی  لە  ڕوویان 
گەل  قارەمانانی  و  بوون  پێشمەرگە  چاوەڕوانی  خۆیان  هەمیشەیی 
ژمارەیەکیش  و  کوشتن  لێ  ژمارەیەکیان  و  ڕاپەڕین  لێیان  ئاسا  پڵینگ 
بریندار بوون و چەند تفەنگیش بەدەسکەوت گیرا. بەپێی ئەو بەڵگانەی 
لە مەیدانی شەڕدا دەست کەوتن، دیار بوو کە ئەوە کۆتایی شەڕ نییە 
و هێزی شکستخواردووی ڕێژیم پێوشوێنی قارەمانانی ڕێبازی پێشەوا 
لەگەڵ  بەربەرەکانی  و  پارتیزانی  شەڕی  ئەزموونەکانی  هەڵدەگرن. 
داگیرکەرانی کوردستان و کەڵەکەبوونی ئەو ئەزموونانەش وای کرد، کە 
قارەمانانی گەل لە نێو خەڵکی خۆیان و چیای سەرکەشی لەندی شێخاندا 
کە باشترین سەنگەر و پەناگای ڕۆڵەکانی ئەو نیشتمانە بوون بمێننەوە. 
تێپەڕی. دوژمن هیچ دەنگێکی  داهات و ڕۆژی ٢٩ی جۆزردان  شەو 
لێوە نەدەهات، هەوای ساردی لەندی شێخان و چیڕەی ددانی پێشمەرگە 
جارێ  هەموو  بەرزاییانە  ئەو  گوێنییەکانی  دەنگی  و  درا  گرێ  لێک 
پێشمەرگەی نیگابانی ڕادەچڵەکاند کە نەکا هێزی دوژمن بێ و زەبرێکیان 
لێ بدا. هەر نیگابانێک قامک لەسەر ماشەی تفەنگ، هەناسەیان لەسینگدا 
بەهاسانی  وا  دوژمن  کە  دەیانزانی  باش  ئەوان  ئاخر  کردبوو؛  حەپس 
دەسهەڵگر نییە. کوێستانچییەکان ڕەمزی ڕووناکییان لەمەڕ هاتنی دوژمن 
بکەنەوە.  ئاگاداریان  ئەوان  هاتنی  بە  کە  دانابوو  پێشمەرگەکان  لەگەڵ 
نێو  لە  دەستیان  هەموو  پێشمەرگە  و  ڕووناکایی  و  چیا  و  خەڵک  بۆیە 
نابوو. خوێنمژ  دوژمنی  لە  لەبار  زەبری  وەشاندنی  بۆ  یەک،  دەستی 
کاتژمێرەکان لە یەک و دووی شەو تێپەڕین و بەیان ئەنگوت و تا ڕووناکایی 
زەردەی بەیانی هیچ هەواڵێک لە هێزی داگیرکەر نەبوو. بە بەرزبوونەوەی 
وە چونکی  گرتووە.  ناوچەی  هەموو  دوژمن  هێزی  کە  دەرکەوت  خۆر 
ڕۆژێک پێشتر لەو شوێنە و دەوروبەرە شەڕ ڕووی دابوو، هێزی دوژمن 
چاوەڕوانیی ئەوەی نەدەکرد کە هێزی پێشمەرگە لەو ناوچەیە مابێتنەوە.
لەبن  دوژمن  هێزی  نیزیکبوونەوەی  بە  دێموکرات  تێکۆشەرانی 
دوژمن  لە  شێخان  لەندیی  سەرکەشی  چیای  شاخەکانی  و  ڕەوەز 
دایە  دوژمنیان  چەکەکانیان  پەالپیتکەی  لەسەر  قامک  و،  دەر  هاتنە 
هیچکات  کە  هێزی دوژمن  لە دوژمن شێواند.  بەر دەسڕێژ و سەریان 
بەشێکی  و  شێوا  لێ  سەری  نەبوو  ڕەشە  ڕۆژە  ئەو  چاوەڕوانی 
لەسەر  پێشمەرگە  هێزی  بوون.  هەڵدێران  تووشی  شاخ  لە  زۆریش 
و  دەکرد  شەڕیان  بەرگریدا  سەنگەری  لە  باپیرانیان  و  باب  زەویی 
بکەن. پێ  پاشەکشەیان  و  دادەن  دوژمن  بە  توانییان چۆک  سەرەنجام 
توانیان  مەهاباد،  مەڵبەندی  لە  دێموکرات  تێکۆشەرانی  بەمجۆرە 
بەردەوام  شەڕی  سەعات  چەندین  پاش  قارەمانانە  خۆڕاگریی  بە 
بگرن،  بەدیل  لێیان  و  بکەن  بریندار  و  بکوژن  دوژمن  لە  کەس  دەیان 
دوژمن  لە  دەسکەوت  وەک  جۆراوجۆر  چەکی  قەبزە  دەیان  هەروەها 
شوێنێکی  لە  مەهاباد  ناوچەی  لە  پێشمەرگە  هێزی  سەرکەوتنی  بگرن. 
مەڵبەندی  لە  ئیسالمی  کۆماری  کۆماری  بێگانەبوونی  ئاستەنگدا  وا 
نییە  بێگانە  کورد  کە  دەریخست  و  دەردەخا  زیاتر  کوردەواری 
ئەوە  تاساند  زیاتر  داگیرکەری  ئەوەی  هەروەها  ماڵە،  خاوەن  و 
و  بەساڵمەتی  هەموو  پێشمەرگە  هێزی  دیکە  زۆرجاری  وەک  بوو 
هێشت. بەجێ  شەڕیان  مەیدانی   »... چیام  »من  سروودی  بەخوێندنی 

لەندی شێخان و

برایم چووکەڵی هێزی پێشەوا

نەورۆز و
 ڕەفتاری سیاسیی خەڵک

نوێی  ساڵی  لە  پێشوازیی  ڕێوڕەسمەکانی 
هەتاویی و جێژنی نەورۆزی ئەمساڵی ڕۆژهەاڵتی 
لە  پێشوو  ساڵی  چەند  وەک  هەر  کوردستان 
ئاستێکی بەربەرین و جەماوەریدا بەڕێوەچوون. 
هەرچەند ڕێژیم لە ڕێگای هێزە سەرکوتکەرەکانی 
هەوڵ  زۆری  دیکەوە  دامودەزگای  کۆمەڵێک  و 
ڕێوڕەسمانە  ئەم  بەڕێوەچوونی  بە  پێش  دا 
تایبەت  بە  هێندێکیاندا  لە  بەداخەوە  _کە  بگرێ 
بەاڵم  بکا_   ئەوە  توانی  کرماشان  پاڕێزگای  لە 
یەکگرتوویی  و  شێلگیربوون  ئەوە  گشتی  بە 
خەڵک لە بەڕێوەبردنی ئەم ڕێوڕەسمانە بوو کە 
بکەوێ. ڕێژیمدا سەر  پیالنەکانی  بەسەر  توانیی 
کە  ڕێوڕەسمانە  ئەم  نێوەڕۆکی  و  پەیام  لە  جیا 
دەبێ، ڕێوڕەسمە  ئەم وتارە  ئامانجی سەرەکیی 
کوردستان  ئەمساڵی ڕۆژهەاڵتی  نەورۆزییەکانی 
جیاوازیی  هێندێک  ڕابردوو  سااڵنی  چاو  لە 
تێڕامان  جێی  کە  دەبیندرا  تێدا  بەرەپێشچوونی 
ئەوەیکە  یەکەم  کردنن:  لەسەر  هەڵوێستە  و 
ڕێوڕەسمەکانی ئەمساڵ بەو شێوازە جەماوەری 
تایبەتمەندیی  کە  بەرنامەڕێژییەی  و  گشتیی  و 
نەورۆزییەکانی  ڕێوڕەسمە  ئەساسیی  هەرە 
پێشوو،  سااڵنی  لە  بەرچاوتر  کوردستانە، 
گرتەوە.  کوردستانیشی  خوارووی  پارێزگاکانی 
بە  پێوەندی  ڕاست  کە  جیاوازیی  دووهەم 
ئەمڕۆی  کۆمەڵگەی  ڕەفتاری  جەماوەریبوونی 
زیاتری  بەرینبوونەوەی  هەیە،  کوردستانەوە 
جێکەوتنی  لە  نیشان  کە  بوو  ڕێوڕەسمانە  ئەم 
کۆمەڵگەدا. لە  ڕێکخراوە  و  بەکۆمەڵ  کاری 
کۆمەڵگە،  ڕەفتاری  ماناکانی  لە  تێگەیشتن  بۆ 
ویست و داخوازییەکانی کۆمەڵگە، ئاستی شعوور 
و دەرکی کۆمەڵگە و گرینگتر لە هەمووی ئەمانە 
و  شعوور  و  ویست  ئەم  جۆری  لە  تێگەیشتن 
ڕەفتارانە، پێویستە بە گرینگییەوە لەم ڕێوڕەسمانە 
بڕوانین. تێگەیشتن لە ڕەفتاری کۆمەڵگە کە وەک 
باسی  لە  کۆمەڵناسی  زانستی  لە  شاخەیەک 
کلتووریی  و  کۆمەاڵیەتی  سیاسی،  مودیرییەتی 
پێدەدرێ،  گرینگیی  ئینسانییەکاندا  کۆمەڵگە 
خۆی  جێی  لە  ڕێوڕەسمانەوە  ئەم  بەنسبەت 
بدرێتەوە. لێ  الی  وردی  بە  پێویستە  و  دایە 
بەربەرینیی و گشتگیربوونی ئەم ڕێوڕەسمانە کە 
نزیک بە دە ساڵە لە شێوازی جۆراوجۆردا بەم 
تایبەتمەنیانەوە بەڕێوە دەچن، دەیسەلمێنێ کە لەم 
ڕەفتاری  بەجەماوەربوونی  ڕەوتی  کۆمەڵگەیەدا 
درووستی  بە  بەستێنێکدا  هەموو  لە  خەڵک 
قۆناغەکانی خۆی بڕیوە. دەیسەلمێنێ کە چاالکیی 
ڕێکخراوە مەدەنییەکان کە نزیک بە سێ دەیەیە 
و  دەنێن  هەنگاو  کۆمەڵگەدا  ڕێکخستنی  پێناو  لە 
قۆناغگەلی جۆراوجۆری پڕ لە کەند و کۆسپیان 
دەدا.  نەتیجە  باشی  بە  زۆر  خەریکە  بڕیوە، 

کاری  و  یەکڕیزی  یەکگرتوویی،  کە  دەیسەلمێنێ 
ئەمڕۆی  پڕگرینگی  زەروورەتێکی  کە  هاوبەش 
کۆمەڵگەیە بە کردەوە هەنگاوی بۆ هەڵهێنراوەتەوە. 
هەروا  کە  گرانە  و  پڕبایەخ  دەسکەوتێکی  ئەمە 
پڕ  پاشخانێکی  و  نەهاتووە  دەست  بە  ئاسانی  بە 
پشتە،  لە  تێچووی  لە  پڕ  و  تێکۆشان  و  هەوڵ  لە 
خوێندنەوەیەکی  وێڕای  پێویستە  و  دەبێ  بۆیە 
بە  مودیرییەتکردنی  هەوڵی  هەمەالیەنە،  قوڵی 
قازانجی زیاتری پرسە گەورە نەتەوەییەکە بدرێ.
ئەم  پەیامەکانی  و  هێما  لە  وردبوونەوە 
لە  بەدەر  ئاوەاڵی  ڕێوڕەسمانە و خوێندنەوەیەکی 
دەمارگرژیی فەردی و سازمانی دەمانگەیەنێتە ئەو 
ئاکامگیرییەی کە دەکرێ هەموو ئەم ڕەفتار، پەیام، 
شوناسخوازانەی  بزاڤی  لە  نێوەرۆکانە  و  هێما 
نەتەوەیی  ویستی  و  ماف  عەوداڵی  نەتەوەیەکی 
دیکە  واتایەکی  بە  بکرێ.  پێناسە  نیشتمانیدا  و 
ئیدیعای  دەتوانین  سادە  زۆر  زمانێکی  بە  و 
جۆری  لە  هەر  ڕێوڕەسمانە  ئەم  کە  بکەین  ئەوە 
ڕەفتاری کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانەوە بگرە کە 
بەئامانجی  و  جەماوەری  و  گشتی  شێوەیەکی  بە 
تا  دەکەن  تێدا  بەشداریی  مانادارەوە  و  تایبەت 
بۆن  گشتیان  کە  پەیامانەی  و  هێما  ئەو  تەواوی 
بۆ  خۆشەویستی  و  نیشتمانپەروەری  بەرامەی  و 
زیندوو  بەشێکی  دێ،  لێوە  کوردستانیان  خاکی 
نەتەوەییەکەن  گەورە  بزووتنەوە  بەڕۆژی  و 
پشتە. لە  مێژوویی  دەوڵەمەندی  پاشخانێکی  کە 
کۆمەڵگەی  نەتەوەیی  شعووری  ئاستی  بەرزیی 
کۆمەاڵنی  ڕەفتاری  و جەماوەریبوونی  کوردستان 
ڕێوڕەسمانەدا  لەم  ڕوونی  بە  دەکرێ  کە  خەڵک 
ببیندرێ، سەلمێنەری ئەو حەقیقەتەیە کە سیاسەت 
و پیالنەکانی دەسەاڵتی ناوەندگەرای دژ بە کورد 
لە  نیزامی سیاسی  هێناوە.  کوردستان شکستی  و 
ڕابردوو  ساڵی  سەد  لە  زیاتر  درێژای  بە  ئێران 
بەحاشاکردن لە هۆڤییەتی کورد و داواکارییەکانی 
شەڕ  و  سڕینەوە  هەوڵی  جۆراوجۆر  شێوازی  بە 
بەڕانبەر بە مان و مەوجوودیەتی ئەم نەتەوەی داوە 
پیالنی جۆراوجۆر  و  پێشی سیاسەت  گرتنە  بە  و 
هەوڵی جیایی و لێکترازانی کۆمەاڵیەتی داوە. بەاڵم 
هەر وەک لە نێوەڕۆک و پەیامی ئەم ڕێوڕەسمانەدا 
غرووری  بەرجەستەکردنەوەی  دەبیندرێ، 
پێکەوەبوون  و  یەکڕیزی  بانگەوازی  و  نەتەوەیی 
لە  ئەساسی  هەرە  بەشێکی  بۆتە  یەکگرتوویی،  و 
ڕەفتار و هەڵوێستی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان.
بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمە نەورۆزییەکان لە لوتکە و 
داوێنی چیا سەرکەشەکانی کوردستان و لەملکردنی 
چڕینی  و  سوور  گوڵی  لەبەرۆکدانی  و  جامانە 
ڕێوڕەسمانە،  لەم  شۆڕشگێڕییەکان  سروودە 
سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە کە خەباتی شوڕشگێڕانە 
و ڕۆڵە شۆڕشگێڕەکانی ئەم میللەتە ئێستاش زیاتر 

و  سیاسی  ئەرزشێکی  و  بەها  وەک  هەمیشە  لە 
کۆمەڵگەیەدا  ئەم  لەنێو  و  دەڕوانێ  لێی  نەتەوەیی 
ئێعتباری  خاوەن  و  قاییم  هەروا  پێگەی  و  جێگە 
کە  دەخا  دەری  الیەک  لە  ئەمە  ئەگەر  خۆیەتی. 
خاوەنی  سیاسییەکان  حیزبە  و  پێشمەرگە  هێزی 
خۆشەویستی و پێگەی خۆیانن، لە الیەکی دیکەش 
سیاستی  کە  ڕاستیەیە  ئەو  سەلمێنەری  ڕاست 
ڕێژیم لە پێوەندی لەگەڵ هەوڵدان بۆ بەدناوکردنی 
کۆمەڵگەی  لە  حیزبەکان  لێدابڕانی  و  "پێشمەرگە" 
هێناوە. شکستی  هەمیشە  وەک  کوردستان 
ئەم  سەیری  دیکەوە  ڕوانگەیەکی  لە  ئەگەر 
ئەو  هەمان  بە  ئاماژەدان  بە  بکەین،  ڕێوڕەسمانە 
تایبەتمەندیانەی کە قامکمان لەسەر دانان _بە فۆڕم 
بە   _ و  ڕێوڕەسمەکان  بەڕێوەچوونی  جۆری  و 
ڕوونی دیارە کە کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
جیا لەوەیکە گۆڕانێکی قوڵی کۆمەاڵیەتیی بەسەردا 
هاتووە، بەڵکوو لە ڕەوتی بزاڤی شوناسخوازانەی 
هەستیار  تایبەتی  قۆناغێکی  لە  خۆیدا  نەتەوەیی 
دایە. قۆناغێک لە فرەڕەهەندبوون و پێکەوەگرێدانی 
بەستێنەکانی تێکۆشان و ڕەفتارە جیاوازەکان. ئەم 
بەستێنی  و  ڕەفتار  لە  جۆراوجۆرییە  و  فرەیی 
دەتوانێ  ئەوەندی  دژواز(دا،  )نەک  جیاواز 
جەماوەریبوونی  و  گشتگیربوون  بۆ  دەرفەتێک 
جموجۆڵ و تێکۆشان بێ، لە نەبوونی عەقڵییەتێکی 
دەروەست بۆ مودیرییەتکردنیدا، دەتوانێ مەترسی 
لەم  بکەوێتەوە.  لێ  کۆمەڵگەی  لێکترازانی  و  بێت 
پرسەکە  سەیری  خۆشبینانە  ئەگەر  پێوەندییەدا 
بکەین دەتوانین بڵێین؛ بە پشتبەستن بە ئەزموونی 
زیاتر لە دوو دەیە چاالکیی رێکخراوە مەدەنییەکان 
و،  کۆمەڵگە  ڕێکخستنی  لە  ئەرێنییان  ڕۆڵی  و 
پێگەکانی  خاوەن  حیزبە  پشتیوانیی  هەروەها 
تایبەت  بە  خەبات  ڕەهەندەکانی  لە  کوردستان 
نێوخۆی  مەدەنیی  و  سیاسی  چاالکانی  چاالکیی 
واڵت و بەڕەسمی ناسینیان و جوابدانەوەی خەڵک 
بە داواکاریی ئەم حیزبانە، مەترسییەکان زۆر کەمتر 
لەوە دەبن کە جێی نیگەرانی بن. بەاڵم ئەگەر بە 
سەرنجدان بە دەمارگرژیی رێکخراوەیی کۆمەڵێک 
تێگەیشتن  عەقڵییەتی  _کە  الیەنەکان  و  حیزب  لە 
کۆمەاڵیەتییەکانی  و  ڕەفتاری  گۆڕانکارییە  لە 
کۆمەڵگە و تێگەیشتن لە زەروورەتی یەکڕیزی و 
یەکگرتوویی تێیاندا الوازە_ سەیری پرسەکە بکەین 
و پیالنە جۆراوجۆرەکانی ڕێژیم لەم پێوەندییەدا بە 
بین. غافڵ  مەترسییەکانیش  لە  نابێ  نەگرین،  کەم 
پیالنەکانی  لە  بوون  وریا  لە  جیا  پێوەندییەدا  لەم 
بە  نابێ  ئاگادارکردنەوەیان،  لێ  خەڵک  و  دوژمن 
ڕێکخراوەیی  و  بەحیزبی  هەوڵی  شێوەیەک  هیچ 
و  کۆمەڵگە  گشتییەکانی  ڕەفتارە  خوێندنەوەی 
گەورەترین  بدرێ.  جەماوەرییەکان  ڕێوڕەسمە 
هەڕەشە بۆ سەر کۆمەڵگەی مەدەنی لە ڕۆژهەاڵتی 
یان  ڕێکخراوێک  ڕەوتێک،  کە  ئەوەیە  کوردستان 
حیزبێک بیهەوێ تەنیا لەژێر هێژموونیی ڕوانگەکانی 
خۆیەوە، خوێندنەوە بۆ ڕەفتاری گشتیی کۆمەڵگە 
بکا. خەڵک  جەماوەرییانەی  دەرکەوتنە  ئەم  و 
هەڵوێست و ڕەفتاری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
لە رێوڕەسمە نەورۆزییەکانی ئەم چەند ساڵە و لە 
مانگرتنە گشتییەکەی ٢1ی خەرمانی ساڵی پار و 
بۆنەکانی دیکە، سەلمێنەری ئەو واقعیەتەیە کە، تەنیا 
پێکەوەبوون، یەکگرتوویی و یەکڕیزیی حیزبەکانە 
کە دەتوانێ ئیدیعای ڕێبەریی ئەم کۆمەڵگەیە بکا. 
لە  کە  جوواڵنەی  و  چاالکی  ئەو  سەرجەم  بۆیە 
جەماوەرییان  و  گشتی  فۆڕمی  واڵت  نێوخۆی 
لە  جیانەکراوەن  و  گەورە  بەشێکی  هەیە، 
کە  مێژوویەکە  و  نەتەوەیی  گەورە،  بزووتنەوە 
و  وتوێژەکانیەوە  چین  هەموو  بە  نەتەوەیەک 
ڕێبەرایەتیی خەباتێکی ڕەوای نەتەوەیی بە هەموو 
دەکا. لێ  خاوەنداریی  الیەنەکانیەوە  و  حیزب 

سمایل شەڕەفی

مێرمنداڵێکی دەرهێنەری کورد، خەاڵتی 
فێستیڤاڵی فیلمی سلێمانیی وەدەست هێنا

توانیی  سەقز،  شاری  خەڵکی  کوردی  دەرهێنەری  و  هونەرمەند  مێرمنداڵێکی 
بباتەوە. فیلمی سلێمانی  فێستیڤاڵی  تایبەتیی  دەرهێنەردا خەاڵتی  دەیان  نێو  لە 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  تازەالوی  هونەرمەندی  فەرەجزادە،  ژیوار 
هەرێمی  لە  کە  کردبوو  بەشداری  مندااڵندا  فیلمی  فێستیڤاڵی  دووهەمین  لە 
دەرهێنانی  بە  ژیوار  چوو.  بەڕێوە  سلێمانی  شاری  لە  و  کوردستان 
هێنا. وەدەست  داوەرانی  هەیئەتی  تایبەتیی  خەاڵتی  "سەرۆک"،  فیلمی 
لە  دەرهێنەر   ٢٤ کە  ڕایگەیاند  مندااڵن  فیلمی  فستیڤاڵی  میدیایی  بەشی 
لەم  مالێزی  و  فەڕانسە  هیندوستان،  ئێران،  عێراق،  تورکیە،  واڵتانی 
10ی  هەتا   ٨ ڕۆژانی  لە  فێستیڤاڵە،  ئەو  بوون.  بەشدار  پێشبڕکێیانەدا 
چوو. بەڕێوە  کوردستان  هەرێمی  سلێمانیی  شاری  لە  ئەمساڵ،  خاکەلێوەی 
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سپێدەی  و  نەورۆزە  خۆر،  مەملەکەتی  خاکەلێوەی  و  بەهار  لە 
دێنێ،  نەورۆز  مزگێنیی  نێرگز  کە  کاتەدا  لەو  نیشتمانێکی خامۆش. 
پێشەوای کورد و یارانی خوێنیان ڕژایە گوڵستانی نەورۆزەوە و لەو 
ڕۆژەوە گوڵزاری چوارچرا هەموو ڕۆژێ گوڵێکی سوور لەخۆی دەگرێ.
زیندانەوە،  میلەکانی  و  دیوار  دیوی  لەو  سێدارەوە،  ژووری  لە 
وەفا،  و  پەیمان  لوتکەی  لەسەر  نیشتمان،  بەرماڵی  لەسەر 
هەڵگری  پێشەنگ  پێشەوای  کوردستان،  کۆمارەکەی  سەرۆک 
کورد  بۆ  بەرەنگاریی  پەیامی  کە  کاروانێکە  پێشڕەوی  و  ئااڵیەک 
تۆڵە،  چەکی  دەستی  و  دەستا  و  شەهید  دوای  لە  شەهید  پێیە. 
واڵتی  ئازادیی  سوێندنامەی  کە  پەیامێکە  و  زۆردار  بۆ  وەاڵمێکە 
نووسراوە. لێ  نیشتمانە  ئەم  کوڕانی  و  کچان  دەستی  لەسەر 
لەو ڕۆژەوە بەڵێنمان دا کە لەنێو شەپۆلەکانی گڕ و ئاگردا، ئازادی 
بەخوێن دەکڕین، بەاڵم هەرگیز کۆیلە و دیل و دەستەمۆ نابین. لە قامووس 
و مەکتەبەکەی پێشەوادا وەها نووسراوە، سەر بۆ سەربەستی و سێدارە 
هەرگیز. و  هەرگیزا  بەاڵم سرەوتن و سەردانەواندن  و سەردانان، 
کە لە مێژووی ئەم گەلە ڕادەمێنی، ڕۆژێ شک نابەی کارەساتێ 
کۆچبار،  و  کۆچ  کارەسات،  و  کۆست  و  کورد  دەمێکە  نەتهەژێنێ، 
لەم  ئێستاش  بوون.  یەک  ئاوێتەی  چیا  و  چەک  و  سەنگەر 
هەر  ئێمەش  و  چارەنووس  سەرچۆپیکێشی  هەر  مەرگ  دەڤەرە 
بە  ژیان  و  دەنێینەوە  سەر  زامەوە  ئازاری  بە  دەڕێژین،  ئەسرین 
هەموو  داگیرکەران  دەکڕین.  جگەرگۆشەکانمان  و  جگەر  خوێنی 
ئامێزی  لە  دەزگیران  دەڕفێنن،  دایک  باوەشی  لە  ڕۆڵە  ڕۆژێ 
دەزڕێنن،  ژیان  و  ئەوین  کۆرپەی  دەستێنن، خەوی  دڵدار  و  دڵبەر 
بکەین  چی  دەخنکێنن،  کانیاوەکانمان  دەسووتێنن،  گەنم  و  گوڵ 
دەشکێ.  ئێمە  ئەشکی  و  خوێن  بە  هەر  ئەوان  تینوویەتیی  کە 
 ئێمە گەلێکین ئازا و ئاشتیخواز بەاڵم ساکار و دڵپاک و هەر بە 
ئاواتی ئاشتی سەر دەنێینەوە. ئەیامێکە لێمان ڕوونە کە دژمن بەس 
بە دەمی مەرگەوە پێدەکەنێ، بەاڵم سەد مخابن ئێمە زوو زوو مێژوو 
لەبیر دەکەین، پێشەوا و پێشەواکان لە دەست دەدەین. لە چوارچرا 
لە سێدارە دەدرێین و لە ڤییەن و میکوونووس گیان دەبەخشین و لە 
پێرالشێز لە غوربەت بە تاسەی دیداری نیشتمانەوە سەردەنێینەوە. 
لە ماڵ و نیشتمانی خۆماندا قازیی ئێمە بە حوکمی تاوانبار و بکوژی 
ئەوان لە سێدارە دەدرێ، چوارچرای کۆمار دەکەنە وێستگەی مەرگ 
و  خاک  گریانی  پڕمەی  دەکەن،  خامۆش  چراکانمان  و،  سێدارە  و 
قاقای شێتانە و ئەهریمەنیی چەک هەواڵی مەرگی سوارچاکانمان بە 
گوێچکەماندا دەچرپێنن، چ تاریکستانێک و چ جەنگەڵستانێکە ئەم دەڤەرە. 
 چ دیمەنێکی دڵهەژێنە کاتێک تازەبووکی کۆستکەوتوو دوای کۆچی 
ئەوین نەمام و گوڵ دەنێژن، چ دڵڕفێنە کە دوای کووژانەوەی شەمی 
ئارەزوو مەشخەڵ بەدەست ئاواز و سروودی هەرمان دەچڕن. ئااڵ 
بەدەست کڕنۆش دەبەن بۆ قامەتی شەهید و ماندوویەتی و ئازایەتیی 
چەک دەنووسنەوە، دڵدار بە ئامێزی دەزگیرانی خاک دەسپێرن و لە 
ژوانگە و کەونەالنی دەمی غوربەتی ئێوارەدا، بە تاسەی حەسرەتی 
ئاخیرین دیدار و ژوانی هەژان، مەزار بە گوڵستان دەسپێرن، بەر لە 
نوێژی مااڵوایی بە ئەشکی چاوەکانیان ئاوپڕژێنی مەزاری مەزنان 
دەکەن و ڕوو لە قیبلەی ئەوین و ئاسۆ ڕێچکەی ئازادی و ئازایەتی 
دەپێون، ئەو کاتەیە کە هەست دەکەی کورد و غیرەت و شانازی، 
کارەساتێ،  و  پێشهات  هەر  دوای  دەبن.  یەکتر  ئاوێزانی  و  ئاوێتە 
و  پێشمەرگە  دەبنە  نەوبووک  ڕادەبن،  واڵتە  ئەم  الوی  پۆل  پۆل  
دەهاڵێنن، دوای کڕنۆش و  دڵدار  کێلی  لە  بووکێنی  تارای سووری 
دانانی تاجە گوڵینە، دەستەوئەژنۆ دانانیشن تا کەزی سپی بهۆننەوە، 
ئامانجەکانی  بەرەو  دەنووسنەوە،  تۆڵە  بڕیاری  دڵ  خوێنی  بە 
و  شەڕەف  بەرگی  دەدەن،  فڕێ  ڕەش  بەرگی  دەپێون،  ڕێ  کۆمار 
شانازیی پێشمەرگە دەپۆشن، دەبنە پەیکی ئازادیی واڵت و باوەش 
بشکەون  گەر  ڕادەبنەوە،  ڕاوەستان  دوای  دەکەن،  هەتاودا  بە 
هەڵدەستنەوە، چەک لە شان، ڕەخت و جامانە دەبەستنەوە، سەنگەری 
دەچنەوە. دا  ستەم  و  زوڵم  بەگژ  و  ڕادەگرن  ئاوەدان  سەروەران 

شینی شەهیدان و
 نەورۆزی نەسرەوتن...

کەریم فەرخەپوور

من مەهابادم
لەوەتی هەم 

»چوارچرا »لە مەیدانی دڵمدا 
وەک مەشخەڵی ڕاپەڕین 

                             داگیرساوە
هەر چرایەکیان  

هێندەی خۆرێک ڕووناکی
هێندەی خۆرێک گەرمی 

                دەبەخشێ  بە مێژووم
بەڵی

 دیرۆکم خاوەنی چوار هەتاوە!
من مەهابادم

چوار وەرزی ساڵ ڕاساوم و 
هەر چوار ڕۆژەکەم هەاڵتوون

ڕۆژهەاڵتێ 
دیمەنەکەی وزە دەبەخشێتە دەروون

ڕۆژهەاڵتێ
نازانێ چییە ئاوابوون!

ڕۆژهەاڵتێ، 
                  تاقەنەیەکە لە گەردوون!

من مەهابادم
»هێمن« »هێمن«

هۆنراوە دەهۆنمەوە و 
لە سەردێری هەر شیعرێکیشدا

بیرم ناچێ بنووسم:
»گەر لە برسان و لەبەر بێبەرگی ئەمڕۆ ڕەق هەڵێم

نۆکەریی بێگانە ناکەم، نابەزم، کوردم ئەمن)1(
هێمن، هێمن

گڕی وشەم بەردەدەمە
نێو خەرمانی ئەوکەسانەی

بەرامبەر بە چارەنووسی نەتەوەکەم بێ خەمن!

من مەهابادم
»برا زۆر عەیبە زوو نامناسی، 

من هەر زۆر لە زوو کوردم
کە تۆ پێنج شەش کەڕەت گۆڕاوی، 

من بێ سێ و دوو کوردم
لە تەکیە بوویە جێگر، مێگر لە بن بەرماڵ

ئەمن لەوساوە جێ و بانم لەبانی بێشکە بوو، کوردم)٢(
بە ناو »هەژار«م و بە ناوەڕۆک زەنگینم بە ورە

وزەم دنیا دەهەژێنێ
گرنگ نییە شارێکم بچووک یان گەورە!

من مەهابادم
تەنانەت پەتی سێدارەش

ساتێ چاوم نانووقێنێ
»قازی« فێری کردووم لە هیچ ئەهریمەنێ باکم نەبێت

با بشمرم، گرنگ الی من هەر ئەوەیە
دوژمن لەسەر خاکم نەبێت!

پێشەوا دەرسی داداوم 
هەتا ماوم پێشمەرگە بم

شانازی بکەم بە ئااڵی هەڵکراوم!

من مەهابادم
»پیشەوا«یەکی بێ وێنە

بۆ من بووە بە ئاوێنە
بۆیە تابلۆی پڕ لە شکۆی سەربەخۆیی

لە ئاوەزما
بۆتە تاقە نەخشەی خەبات و تێکۆشان

بۆ کوردستان!
من مەهابادم

بە پینووسێ دەنووسم
پڕە لە مەرەکەبی سوور، لە خوێنەکەی اللۆ

پەرتووکی مێژوو دەنووسم، چەشنی »قاسملۆ«
لەبەر ڕووناکی چوار چرای خۆرئاسایی

چوار پارچەی مێژوو یەک دەخەم 
                           بە ئاسپایی

بە دەستێ دیرۆکی نوێی خۆم دەنووسمەوە
ڕەگی داگیرکەری تیادا دەبڕمەوە

بە دەستێ 
سنووری چوارکەرت

هەر بەو مەرەکەبی خوێنە دەسڕمەوە!

من مەهابادم
کەنگێ بیستووتانە ماندووبوون بناسم

فەرموون بڕواننە ڕەنگ و ڕووی پێناسم
گەر نەتان دی هەر لە دێڕی سەرەتاوە

شەرەفکەندی و هەڤااڵنی
پێشوازی لە هەنگاوی ڕاساوتان بکەن

لۆمەم بکەن!
بەڵێ قوربان، 

من مەهابادم
چوار چرا لە هەناومایە، چوار خۆری گەش

بە هەر چواریانەوە خاکی پیرۆزیان گرتۆتە باوەش
بە هەر چواریانەوە 

ئاگری نەورۆزیان جۆش داوە
بە هەرچواریانەوە 

       تاپۆی یەک واڵتیان بە ناوە!

***

»1« دێڕە شیعرێکی مام هێمن.
»٢« دوو دێر شیعری مام هەژار.

مەهاباد قەرەداغی

ڕۆژهەاڵت و ...
 ڕۆژهەاڵت و ...

 ڕۆژهەاڵت ...

لە فەیسبووکی قاسم تاباک وەرگیراوە

شاخ
دەشتە و

بە حورمەتی
شەهید

ڕاوەستاوە

شەهید
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بەڕێ کرد. هەم  تاڵی  ڕابــردوودا ڕۆژان و عەیامێکی  لە ساڵی  ئێران  کوردستانی 
تێکۆشەرانی  کوشتنی  و  ئێعدام  و  تێرۆر  لە  هەم  خەڵک،  مەینەتیی  و  هــەژاری  لە 
ڕابــردوودا  ساڵی  لە  ڕەهەندکاندا.  و  بەستێن  هەموو  لە  بێمافیی  لە  هەم  سیاسیی، 
حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک قەاڵی خۆڕاگریی کورد و بزووتنەوەی سیاسیی 
و 16  کرایە سەر  هێرشی  بالستیک  بە مووشەکی  کوردستان  لە ڕۆژهەاڵتی  کورد 
کوژران  کاسبکار  و  کۆڵبەر   ٢45 النیکەم  بوون.  شەهید  پێشمەرگەی  و  سەرکردە 
سیاسیی  چاالکیی  و  دەنگهەڵبڕین  تاوانی  بە  کەس   640 لە  پتر  و  بوون  بریندار  و 
خرانە بەندیخانەوە و  165 کەس  لەوان دادگایی و سزای لە شەش مانگ تا سزای 
درێژخایەنی 30 ساڵ و سەرجەم 5٨10 مانگ زیندانیان بەسەردا سەپا. هەر لەم ساڵە 
بڕیاری  کە   60 دەیەی  تەورخوێناوییەکەی  جەالدە  ڕەییسی،  ناخۆشەشدا  و  ڕەش 
دەزگای »داد«ی واڵت!  کرایە سەرۆکی  دابوو،  بەندیی سیاسیی  هەزاران  کوشتنی 
نەورۆز گەیشتێ و مەخابن ڕقی سروشت و هەستانی الفاوی پڕ زیانیش دەردێکی 
لێ کردنە مەرگەسات.  هاتە سەر دەردان و دڵخۆشیی هەژارانەی خەڵکی  بوو  دی 
بەتایبەت  ــەاڵت  دەســ مــافــیــای  دیــکــەی  گەندەڵیی  و  چــەوتــی  زۆر  هــاوکــات  بـــەاڵم 
سەرچاوە  و  زەوی  و  ئاو  مەدیرییەتی  و  شارسازی  بــواری  لە  پاسدارانی  سپای 
سروشتییەکانی دیکەدا ئاشکرا کرد کە لە ئێستەدا مژاریی سەرەکیی ئەم نووسینە نییە.
بەردەوامیی پێشێلکرانی مافی خەڵکی ئێتران لەالیەن کۆماری ئیسالمی لە حاڵێک دایە 
کە ڕۆژی٢0ی ڕەشەممە کۆبوونەوەی شووڕای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان 
بەڕێوەچوو.  ــردوودا  ڕاب ساڵی  لە  ئێران  مرۆڤی  مافی  کارنامەی  هەڵسەنگاندنی  بۆ 
بۆ  مرۆڤ  مافی  شــووڕای  تایبەتیی  نوێنەری  ڕەحمان،  جاوید  کۆبوونەوەیەدا  لەم 
کاروباری ئێران ڕاپۆرتێکی لەسەر بەردەوامیی سیاسەتی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ، 
پێشێلکردنی  هەاڵواردنەکان،  خەڵک،  کۆمەاڵیەتیی  و  ئێعدامەکان، سەرکوتی سیاسی 
مافی کەمە نەتەوە و ئاینییەکان و ڕەخنەکان لە نیزامی دادڕەسی کۆماری ئیسالمی 
داوای  مرۆڤ  مافی  ڕێکخراوی   4٢ پێشتریش  دایــەوە.  کۆبوونەوەکە  بەشدارانی  بە 
کردبوو.  یان  ڕەحمان_  _جاوید  ناوبراو  مەئموورییەتی  مــاوەی  درێژکردنەوەی 
پاڕلمانی  کۆبوونەوەیە  ئەم  دوای  ڕۆژ  سێ  و  ڕەشەممە،  ٢3ی  ڕۆژی   هەروەها 
دژی  بە  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی  بە  سەبارەت  بڕیارنامەیەکی  ئورووپا 
کرد.  مەحکووم  ڕێژیمەی  ئەم  کارنامەی  و  ڕەفتار  و  دەرکــرد  ئیسالمی  کۆماری 
لە  فەرانسە  دەرەوەی  وەزیــری  لودریان«،  »ژان  نەورۆزیش   ڕۆژی  پێنجشەممە، 
بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە »مانەوەمان لە بەرجام بەمانای ئیمزاکردنی چەکی سپی 
بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران نییە هەتا بە کەیفی خۆی مافی مرۆڤ پێشێل بکا.« وە 
دواجار ڕۆژی هەینی، ٢ی خاکەلێوەی شووڕای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان 
ــردەوە. کـ درێـــژ  دی  ساڵێکی  بــۆ  ڕەحـــمـــان«ی  ــد  »جــاوی مەئموورییەتی  ــاوەی  مـ
نــەتــەوە  ــووڕای ئەمنییەتی  بـــــەرەوڕووی شــ ــرەدا ڕەخــنــەیــەکــی جــیــدی  ــێ ل بـــەاڵم 
ئەم  گرینگیدانی  کە  دەکرێتەوە  ئورووپایی  واڵتــانــی  و  ئەمریکا  یەکگرتووەکان، 
ئەوان  بــاوەڕی  لە  لــەوەی  پتر  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی  پرسی  بە  دەوڵەتانە  و  الیەن 
بایەخانەوە  ئــەم  پێشێلکردانی  بە  ســەبــارەت  نیگەرانییەکانیان  و  پڕەنسیپانە  بــەو 
ئێران  خستنەسەر  فشار  بۆ  سیاسی  کەرەستەی  و  ئامراز  وەک  بگرێ،  سەرچاوە 
دەکرێ.  لێ  چاوی  دیکەدا  بوارەکانی  لە  ئێران  لەگەڵ  ســازان  و  ساتوسەودا  بۆ  و 
لەو بارودۆخەدا کارەساتی دیاریکردنی ئیبراهیم ڕەییسی بۆ سەرۆکایەتیی دەزگای 
دادیش بێ هۆ نییە. دانانی قازیی مەرگ _کە بڕیاری کوشتنی هەزاران بەندیی سیاسیی 
داوە_ لە لوتکەی دەسەاڵتی »داد«ی ئێران هەر پرسی بە کەمگرتن و گاڵتەکردن بە شعووری 
خەڵک نییە، بەڵکوو بژاردەیەکی حسێب بۆکراو بووە لەالیەن بازنەی تەسکی دەسەاڵتەوە. 
لە بارودۆخی ئێستادا کۆماری ئیسالمی پتر لە هەموو کاتێک پێویستیی بە دەزگای 
بە  ئەمنیەتییەکان  حوکمە  و  بڕیار  بە  بدا  قانوونی  شەرعییەتی  هەتا  هەیە  قەزایی 
کــۆمــاری  کۆمەڵگە.  کۆنتڕۆڵکردنی  و  خــەڵــک  قــانــوونــیــی!  ســەرکــوتــی  مەبەستی 
بنەڕەتەکانی  وایــە  پێی  نییە،  مــرۆڤ  مافی  پڕەنسیپەکانی  بە  بــاوەڕی  کە  ئیسالمی 
بەهای  نۆڕم و  لەگەڵ  پێناسە کراوە و  بەپێی ستانداردەکانی ڕۆژئاوا  مافی مرۆڤ 
حوکمەتێکی  بە  خــۆی  کە  پێیەش  بــەو  نایخوێنێتەوە؛  ئێران  وەک  کۆمەڵگەیەکی 
ئیدی  خــەڵــک؛  ــەک  ن وەردەگــــرێ  ئایین  لــە  خــۆی  شەرعییەتی!  و  دادەنـــێ  ئایینی 
دەسەاڵتدا.  بەرنامەکانی  و  ئەجێندا  لە  لە  نابێ  جێیەکیان  کۆمەڵگەیە  و  خەڵک  ئەم 
لە  ئــێــران  پشتگیریی  پــرســی  ئـــەوەنـــدەی  دەرەوە  دنــیــای  کــە  ئێستاشدا  لــە  وە 
پەرەپێدانی  و  ڕێژیمە  ئەم  بالستیکی  مووشەکیی  و  ئەتومی  بەرنامەی  تێرۆریزم، 
هەتا  گرینگە  بــۆ  ئیسالمییان  کــۆمــاری  ــاردەکــراوی  هــەن ئیسالمیی  ڕادیکالیسمی 
لەباری خستووەتە بەر دەستی ڕێژیم. وە  پرسی مافی مرۆڤ، ئەوەش دەرفەتێکی 
نەیەتە  واڵتــان  نێوخۆیی  بابەتێکی  لە  دەبێ  مرۆڤ  مافی  پرسی  کە  کاتەش  ئەو  تا 
ئەستاندنەوەی  یان  سیاسی  دەسەاڵتی  بە  شەرعییەتدان  بە  نــەدرێ  گرێ  و  دەرێ 
مافی  ڕەوشــی  دەکــا؛  پێشێل  خەڵکەکەی  مافی  دەســەاڵتــەی  لــەم  شەرعییەتە  ئــەم 
قەیرانە  هەم  کە  ئێستادا  لە  تایبەت  بە  نابێ.  باشتر  نەبێ  خراپتر  ئێران  لە  مرۆڤ 
هەروەها  و  مرۆڤ  مافی  زیاتری  پێشێلکرانی  بۆ  بارودۆخێک  وەک  ئابوورییەکان 
ڕێکاری  هەم  دەبنەوە؛  قووڵتر  ئێراندا  لە  زیاتر  ناڕەزایەتیدەربڕینی  بۆ  بەستێنێک 
دەبێ. توندتر  ڕەوشەکەیە  ئەمنیەتیترکردنی  بە  و  سەرکوت  کە  ئیسالمی  کۆماری 
بە  پێوەندیی  بگیردرێ  نێونەتەوەیی  کۆمەڵگەی  لە  دەکــرێ  کە  دیکە  ڕەخنەیەکی 
شووڕای مافی مرۆڤەوە هەیە. ئەم ناوەندە پتر شوێنی مەیدانداریی واڵتانە و واڵتانی 
پێشێلکەری مافی مرۆڤیش دەتوانن لەوێ ڕۆڵیان هەبێ و مەیدانداریی خۆیان بکەن. 
هەروەها دەوڵەتان و کاربەدەستانی حکومەتیی پێشێلکەری مافی مرۆڤیش ترسی هیچ 
سزا و لێپرسینەوەیەک لەسەر خۆیان هەست پێناکەن، بۆیە دڵنیا و ئارخەیان ئەوەی 
لە زەوتکردن و پێخوستکردنی مافەکانی خەڵک کردوویانە. کۆمەڵگەی  ویستوویانە 
جیهانی دەبێ بەرەو ئەوە بڕوا کە ڕێگە بۆ بەدواداچوون و سزادانی ئەم کەس و الیەنانە 
خۆش بکا کە مافی مرۆڤ پێشێل دەکەن. وە لەو واڵتانەی کە نیزامی »داد«یان دادپەروەر 
نییە و دەسەاڵتە سیاسییەکەیان پێشێلکەری مافی مرۆڤە؛ شوێنێکی خاوەن سەاڵحییەت 
و دەستکراوە بۆ مافخوازی و دادئەستێنیی خۆیان شک ببەن هەتا هانای بۆ ببەن.

به ر له  مااڵوایی

عەلی بداغی

مافی مرۆڤ لە
 گەمەی سیاسەتدا

واڵت  دەرەوەی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کۆمیتەکانی 
خاکەلێوە،  10ی  بەبۆنەی  تایبەت  کۆڕیادی  بەڕێوەبردنی  بە 
گرت. کوردستان  شەهیدانی  بیرەوەریی  و  یاد  لە  ڕێزیان 
لەو ڕێوڕەسمانەدا کە بەبەشداریی ئەندامانی حیزب و نوێنەرانی حیزب 
و الیەنە سیاسییەکانی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان بەڕێوە 
محەممەد،  قازی  پێشەوا  کەسایەتیی  لەسەر  سیاسی  وتاری  چوون، 
بەرگریی پێشەوا لە ئامانجەانی کورد لە دادگایی کردنیدا و چەمکی شەهید 
و پێشینەی بەکارهێنانی ئەو چەمکە لە مێژووی دوور و نێزیکی کورد، 
پێشکێش کران. هەروەها شێعر و پەخشانی ئەدەبی لە وەسف و پەسنی 
شەهیددا خوێندرانەوە و کۆمەڵێک چاالکیی هونەرییان تێدا پێشکێش کرا.
تێدا  خاکەلێوەیان  10ی  ڕێوڕەسمی  شوێنانەی  ئەو 
یوتیبووریی  نۆروێژ،  دانمارک،  لە:  بریتین  چووە،  بەڕێوە 
سویس. و  ئەڵمان  بایەرنی  هەرێمی  ئەڵمان،  ئێسینی  سۆئێد، 

پێداگری لەسەر بەڵێنی عەشق و وەفا

دیبەیتی »ڕۆڵی پێشەوا لە بزووتنەوەی کورددا«

ڕێوڕەسمەکانی ١٠ی خاکەلێوە لە دەرەوەی واڵت

ڕۆژی 10ی خاکەلێوە لە قوتابخانەی سەرەتایی »پێشەوا«  لە 
شاری کۆیە دیبەیتێک لەژێر ناوی »ڕۆڵی پێشەوا لە بزووتنەوەی 
کورددا« بە بەشداریی عومەر باڵەکی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان؛ ماریا چاالک، مامۆستای مێژوو، و، 
فوئاد خاکی بەیگی، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی حدکا بەڕێوەچوو.
بەڕێوەبەری  دیبەیتەدا سەرەتا خاتوو شەهێن عوسمان،  لەو 
چاالکییە  و  بۆنەیە  بەو  سەبارەت  باسێکی  کۆیە  پەروەردەی 
دیبەیتەکە  بەڕێوەبەری  شوان«  »ئارام  و  کرد  پێشکێش 

ڕێبازی  ڕێبوارانی  خاکەلێوەی  10ی  شەممە،  ڕۆژی 
لەسەر  کۆبوونەوە  بە  محەممەد  قازی  پێشەوا 
بەڵێنی  و  پەیمان  نیشتمان  و  خاک  شەهیدانی  مەزاری 
کوردستان  کۆماری  ئامانجەکانی  لەگەڵ  وەفایان 
کردەوە. نوێ  گەل  خەاڵتی  سوور  شەهیدانی  و 
و  مەشق  بە  کوردستان  شەهیدانی  ڕۆژی  ڕێوڕەسمی 
ڕێژەی نیزامیی پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان دەستی پێکرد و پۆلێک لە مندااڵن بە خوێندنی 
پەیامەیان  ئەم  شەهیدان«  »ئەی  ورەبەخشی  سروودی 
دوای  نەوە  کوردستان  شەهیدانی  خەباتی  ڕێگای  کە  دا 
دەبێ. درێژەی  نیشتمان  و  گەڵ  ڕزگاریی  هەتا  و  نەوە 

دەستی  بە  بۆ شەهیدان  وەفا  تاجەگوڵینەی  ڕێوڕەسمەدا  لەو 
ناسراوی  سیمای  و  دێرین  تێکۆشەری  گادانی،  جەلیل  کاک 
مەزاری  لەسەر  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی 
تازەترین  دێموکرات،  قەاڵی  خەرمانانی  1٧ی  شەهیدانی 
دەفتەری  پەیامی  دواتر  داندرا.  گەل  و  حیزب  شەهیدانی 
10ی  بەبۆنەی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی 
حەسەن  کاک  لەالیەن  کوردستان  شەهیدانی  ڕۆژی  خاکەلێوە، 
خوێندرایەوە. حیزبەوە  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  قادر زادە، 

دانانی  فەرخەپوور،  کەریم  پەخشانەشێعری  خوێندنەوەی 
پیشانگای  سەردانی  و  شەهیدان  مەزاری  لەسەر  چەپکەگوڵ 
وێنەی شەهیدان چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەم ڕێوڕەسمە بوون.

دیبەیتەدا  لەو  کرد.  کۆڕگێڕان  بەرەوڕووی  پرسیارەکانی 
کۆماری  لە  هەمەالیەنەی  باسێکی  باڵەکی  عومەر  کاک 
نێوخۆیی  و  نێونەتەوەیی  هەلومەرجی  و  کوردستان 
پێشەوا  ڕۆڵی  و،  کوردستان  کۆماری  پێکهێنانی  کاتی 
لە  ئامانج  کرد.  کۆماردا  دامەزراندنی  لە  محەممەد  قازی 
کۆماری  پێکهێنانی  کوردستان،  کۆماری  دروستبوونی 
کۆمار،  بەڕێوەبەریی  و  ئیدارە  شیوەی  کوردستان، 
لەشکرکێشی سوپای ئێران بۆ ڕووخاندنی کۆمار، هۆکاری 
خۆبەدەستەوەدانی پێشەوا قازی محەممەد و ڕۆڵی پێشەوا 
لە پاراستنی خەڵکی کوردستان بە دەست هێزە چەکدارەکانی 
تەسلیم  و  دادگاییکردن  چۆنیەتیی  و؛  پاشایەتی  ڕێژیمی 
دەوڵەتدا  ناعاداڵنەی  دادگای  لە  محەممەد  قازی  نەبوونی 
و لەسێدارەدانی پێشەوا و هاوڕێکانی لە 10ی خاکەلێوەی 
13٢6ی هەتاویی چەند تەوەرێکی دیکەی باسەکەی ئەندامی 
بوون. کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 
لە بڕگەی کۆتایی دیبەیتەکەدا کاک عومەر  شایانی باسە 
دێموکڕاتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  باڵەکی، 
محەممەد«ی  قازی  »پێشەوا  پەیکەرەی  کوردستان 
کرد. پێشەوا«  »قوتابخانەی  بەڕێوەبەری  بە  پێشکەش 
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