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ئێرانێکیدێموکراتیکیفیدراڵدا دامهزرانیکۆماریکوردستانلهچوارچێوهی
ژماره٧٣٢
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سەروتار

د.ئاسۆحەسەنزادە
بهکۆمهڵی بیرهوهریی له گهالوێژ ٢٨ی
ڕهشــه. ڕۆژێــکــی ئێراندا لــه ــورد ک گهلی
گهالوێژی ٢٨ی له ئێستا، پێش ساڵ ٣٩
پاش مــانــگ چــهنــد تهنیا ــه واتـ ١٣٥٨دا،
ڕزگـــاربـــوونـــیگــهالنــیئــێــرانلــهچنگ
دیــکــتــاتــۆڕیــیشــاهــهنــشــاهــی،ئــایــهتــوڵــا
گهلی دژی به جیهاد فــهتــوای خومهینی
ــردودهســتــووریبههێزه کــوردیدهرک
توندترین به دا ڕێژیمهکهی نیزامییهكانی
ئازادیخوازیکوردوهێزه شێوهخهڵکی
سیاسییهکانیکوردستانسهرکوتبکهن.
ئێران ئهرتهشی پێشتریش مانگ چهند
بهتایبهتیلهسنهخهڵکیبێدیفاعیبۆمباران
کردبوووبهسهدانکهسیلێکوشتبوون،
ڕاگهیاندنی جیهاده فــهتــوای ــهم ئ بـــهاڵم
هێرشێک دهســپــێــکــی و شـــهڕ ڕهســمــیــی
بــۆســهرکــوردســتــانبــووکــهلـــهڕووی
بـــهربـــاویوجــبــهخــانــهیبــهکــارهــاتــوو
کێشهیهکی له هیچی ڕێژیمهوه لهالیهن
نــهبــوو. کهمتر نــێــودهوڵــهتــی چــهکــداریــی
مههاباد ئینجا پاوه، و مهریوان سهرهتا
ــهمشـــاروشــارۆچــکــهکــانــی ــهرجـ وسـ
ــهئـــامـــانـــج.لــهپــێــنــاو ــرانـ ــانکـ ــتـ ــوردسـ کـ
داگیرکردنهوهی کهمپهینی سهرخستنی
بهسهرخۆڕاگریی زاڵبوون و کوردستان
وێڕای ڕێژیم کوردستان، پێشمهرگهکانی
پهنای کوردستان، خستنهسهر گــهمــارۆ
قهدهغهکراوترین و وهحشیانهترین بــۆ
ــرد.ئاخوند ــ ب تــونــدوتــیــژی جــۆرهكــانــی
خهڵخاڵیلهدادگانمایشیوسهرپێیهكانیدا
کوردستانی ــی الوان له کــهس ســهدان به
ئێعدامکرد،فانتۆموهێلیکۆپتێروتۆپخانهی
کرد، بۆردوومان شارهکانیان نێو ڕێژیم
خهڵکیبێدیفاعلهگوندهکانقهاڵچۆکران.
قاڕنێ،قهاڵتان،چهقهڵمستهفا،خهلیفهلیان
)لـــهنـــهغـــهده(،ئــیــنــدرقــاش،وســووکــهنــد،
ــهوزیوقـــهرهگـــۆل)لـــهمــههــابــاد(، ــ سـ
ههڵهقۆشوگێچه)لهورمێ(،ساروقامیش
)لهبۆکان(،سۆفیان)لهپیرانشار(،بایزاوێ
که گوندانهن لهو بهشێک تهنیا شنۆ( )له
زۆر تــهنــانــهت کــرا. تێدا کۆمهڵکوژییان
لهدهڤهری گوندیکوردستانبۆنموونه
برادۆستبهتهواویلهدانیشتووانیانپاک
کرانهوه.ههموویئهمانهتاوانیشهڕ،تاوان
ژێنۆسایدن. تاوانی و مرۆڤایهتی بهدژی
گهلی بهدژی خومهینی جیهادی فهتوای
کوردلهکاتێکدابووکهههلومهرجێكکه
لهکوردستاندازاڵبووهاوشێوهیئهوه
بووکهلهباقییشوێنهکانیئێرانههبوو،

٢

وتاری ٢٥ی گەالوێژی سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان/٢_٣

حیزبی دێموکرات و داهاتوو
 وتووێژ لەگەڵ کەماڵ کەریمی/٤_٥

لە بەرژەوەندیی گشتییەوە تا 
کۆنتراکتی سیاسیی هاوبەش/٦

ئێران لە عێڕاق بەدووی 
چیدا دەگەڕێ/7

دیاردەی گەندەڵی لە ئێرانی 
ژێردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا!/٨

سێ پیشمەرگە و زەبوونیی 
سوپایەک/١٠

چریکەیەک لە بێستوونەوە /١١

»گەالوێژ« باوەڕ و ڕووناکایی ڕێی گەلێک
٣٩ ساڵ جیهاد به دژی 

خه ڵکی کوردستان

لەقاودانی تاوانی! بە ڕۆژنامەنووس و نووسهر فتوورەچی، نادر
توانای ئهوهی لهبهر و دادگا کرایه بانگ تاران له ماڵی گەندەڵییهکی
پێشتر نادرفتوورەچی زیندانهوه. خرایه نهبوو، بریگرتهی دابینکردنی
گەندەڵییهماڵییهکانلەسندووقیپاشکهوتیفەرهەنگییانیلهههڵادابوو
و،ئاشکرایکردبووکهبۆدابینکردنیتێچوویزنجیرەفیلمی»شهرزاد«لە
سندووقیپاشکهوتیفەرهەنگییەکانبڕی١٣0میلیاردتمهندزیکراوە.
کاری گشتیدا بیروڕای له بابەتە بەو کاردانەوە و ئاشکرابوون
تاران شاری نوێنەری سادقی، مەحموود که جێیهی ئهو گهیانده

گیرا گەندەڵییهکان لەقاودەری گەندەڵەکان، گرتنی لەجیاتی »دیسان بڵێ: و ههبێ توندی کاردانهوهی مەجلیس لە
دهکهمهوه.« باو دزییه ئهم سهلمێنهری بەڵگەکانی نەکرێ، ئازاد کات بهزووترین ڕۆژنامەنووسە ئەو ئەگەر و،
ئهوکاربهدهستهیڕێژیمئهوهیگوت،بهاڵمنهیگوتباشهئهدیچۆنهههتاههواڵیدزییهکهئاشکرانهببوو،دزهکهیان
دزهکانئاسوودهپاڵیاندابۆوهوکهسمتهقیدهرنهدههات؟ئێستاشپرسیارئەمەیەمهگهربهڵگهکانبۆلهقاودانیدزیو
گهندهڵییهکانبۆساتوسهودایسیاسییباڵباڵێنلهگهڵیهکترینیانبۆبهدواداچوون؟یانبۆچیلهخهڵکیاندهشارنهوه؟

دێموکرات، قەاڵی لە گەالوێژ ٢٥ی پێنجشەممە ڕۆژی
بەبهشدارییسهدانکهسلهکادروپێشمهرگهوئهندامانی
حیزبو،نوێنهرانیحیزبوالیهنهسیاسیوحکومییهکانی
حیزبی دامەزرانی ساڵەی 7٣ یادی کۆیه؛ شاری
دێموکراتیکوردستانبهرزڕاگیرا.لهوڕێوڕهسمهداکاک
دێموکراتی حیزبی گشتی سکرتێری مەولوودی، مستەفا
کرد. پێشکێش بۆنهیە بهو حیزبی وتاری کوردستان
خۆیدا، کاتی له حیزب دامهزرانی زهروورهتهکانی
ئهو و خهبات دهیه 7 ڕهوتی له حیزب دهسکهوتهکانی
دێموکرات حیزبی له دهکرێ ماوهیهدا لهو ڕهخنانهی
حیزب خوێندنهوهی و سیاسهت ههروهها بگیری،

کوردستان، و ئێران له ڕۆژ گۆڕانکارییهکانی لهبارهی
بوون. گشتی سکرتێری وتارهکهی تهوهرێکی چهند
کاکمستهفامهولوودیگوتیحیزبیئێمەتوانیعەقڵییەتی
سیاسییکوردبگۆڕێولەچوارچێوەیکاریڕێکخراوەیی
وحیزبیداهەنگاوبۆمافەنەتەوەییەکانهەڵگرێولەسەر
ئەمبیرۆکەیەکۆماریکوردستاندابمەزرێنێ.ئااڵ،سروود،
هێزیبەرگریینیشتمانی،پێشمەرگە،گوتارینەتەوەییو
زۆرهێماوپڕەنسیپینیشتمانیونەتەوەییدیکە،داهێنان
ولەمیراتەمەعنەوییەکانیحیزبیدێموکراتیکوردستانن.
خوێندنهوهیپهیامیالیهنهسیاسییهکان،سروودوچهند
بڕگهیهکیهونهریبهشهکانیدیکهیئهمڕێوڕهسمهبوون.

لهسهرهتایئهمساڵهوهتائێستا7٩کهسلهکوردستان
بەشێوازیجۆربەجۆرخۆیانکوشتووه.شهپۆلینوێی
خۆکوشتنهکانلهکوردستاندوایئهوهدێکهفشاره
ئابووریوڕووحییهکانهیندهیدیکهیژیانلهخهڵک
تاڵکردووهوبێهیوابهژیانوداهاتوویکردوون.
لهیەکساڵیڕابردوودا١٤00کهسلهکوردستان
ههوڵیخۆکوشتنیانداوهوبهبهراوردلهگهڵئاماری
پشکی کوردستان ئێراندا، ئاستی له خۆکوشتنهکان
بهردهکهوێ. کۆمهاڵیهتییه خهساره لهو ٢٨یان سهتا
ئامارهڕهسمییهکانلهئێراندهڵێنلەماوەیساڵی
١٣٩٦یهەتاویدا٤٩٩٢حاڵەتیهەوڵدانبۆخۆکوشتن
لەئێرانداتۆمارکراوە.پارێزگایئیالمبه٥٥0هەزار
له خۆکوشتن حاڵهتی ٨00 به حەشیمەتهوه کهس
که دایه پارێزگایانه ئهو یهکهمی ڕیزی له ساڵێکدا
زیاترینهەوڵیخۆکوشتنیانتێداتۆمارکراوە.دوای
پارێزگایئیالم،پارێزگاکانیکرماشان،ورمێوسنهلە
ریزیشەشەم،دەیەموچواردهیهمداجێیانگرتووه.

له ئێران دراوی نرخی ههڵدێرانی دوابهدوای
نرخی چوونهسهرێی و بیانیدا دراوی بهرامبهر
ههمووجۆرهکااڵوشمهکێکلهئێران،تهنیاماددهی
نهبووه. گران و وهستاوه نرخهکهی که هۆشبهره
ماددی گراننەبوونی هۆکاری دهڵێن بازاڕ کارناسان
بازاڕی سهرکهوتووی »مودیرییهت«ی بۆ هۆشبەر
مافیاکانهوه و قاچاغچی لهالیهن هۆشبهر ماددهکانی
دهگهڕێتهوه.مافیاکانیقاچاغوباوکردنەوەیماددهی
هۆشبهرنرخهکانلهخوارێڕادهگرنوبهوهشقازانجی
زیاتردهکهن،بهجۆرێککهلهحاڵێکدانرخیههموو
کهلوپهلێکلهئێرانداههرنهبێدووهیندهگرانبووه،بهاڵم
نرخیماددهیهۆشبهرههرواسهقامگیرهوبۆنموونه
تریاکچهندساڵێکهکیلۆیله٤میلیونتمهنتێناپهڕێ.
ئامارهڕهسمییهکاندهڵێندوومیلیونو٨00ههزار
کهسلهئێرانموعتادن،بهاڵمکارناسانیسهربهخۆدهڵێن
ئاماریڕاستهقینهیخووگرتووانبهماددهیهۆشبهر
لهئێرانالنیکهمسێهیندهیئامارهڕاگهیهندراوهکانه.

گه نده ڵه کان ده پارێزرێن و له قاوده رانیان ده گیرێن

هه موو شتێک گران بووه  جگه  له  مادده ی هۆشبه ر شه پۆلێکی نوێ له  خۆکوشتنە کان له  کوردستان
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هاونیشتمانییهبهڕێزهکان!
خهڵکیخهباتکاریکوردستان!

بنهماڵهیبهڕێزوسهربهرزیشههیدانو
زیندانیانیسیاسی!

ئهندامانوکادروپێشمهرگهتێکۆشهڕهکانی
حیزبیدێموکراتیکوردستان!

میوانهبهڕێزهکان!
به خێربێن بۆ ڕێوڕه سمی یادی 73 ساڵەی دامه زرانی 
به   بۆنه یه وه ،  به م  کوردستان.  دێموکراتی  حیزبی 
نوێنه رایه تیی ئه ندامان و ڕێبه ریی حیزبی دێموکراتی 
و،  ده ڵێم  پێ  پیرۆزبایتان  جوانترین  کوردستان 
حیزبەکەمان،  بۆ  سه رکه وتن  و،  ئێوه   بۆ  سالمه تی 
ده خوازم. ئاوات  به   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
که   په یامێکدا  له   ڕێبەرمان  قاسملووی  دوکتور 
دێموکراتی  حیزبی  دامه زرانی  ساڵەی   40 به بۆنه ی 
به شێکدا  چەند  له   کردوه ،  پێشکێشی  کوردستان 
بەمجۆرە باس لە حیزبی دێموکراتی کوردستان ده کا:
ڕێگایه کی  کوردستان  دێموکراتی  »حیزبی 
له   بووه ،  پڕ  که   ڕێگایه ک  بڕیوه ،  درێژی  و  دوور 
شکست  له   نشێو،  و  هه وراز  له   چه ڵه مه ،  و  ته نگ 
سه خت  هه لومه رجێکی  هیچ  به اڵم  سه رکه وتن،  و 
نه یتوانیوه   ڕه ش  سه رده مێکی  هیچ  و  دژوار  و 
حیزبه که مان  خه باتی  به   درێژه دان  له   پێشگیری 
هه ر شه کاوه ته وه . ئه م خه باته   به رزی  ئااڵی  و  بکا 

پێکهاتنی حیزبی دێموکرات پێویستیه کی مێژوویی 
شۆرشگێر  و  دێموکرات  حیزبی  کاته دا  له و  بوو، 
و  هه بێ  ڕوونی  به رنامه یه کی  که   بوو  پێویست 
بتوانێ بزووتنه وه ی پان و به ڕینی کۆمه اڵنی خه ڵكی 
کوردستان به ڕێوه  به رێ و، ئه و بزووتنه وه یه  بخاته  
پێشکه وتنخوازانه .  و  دێموکراتیک  ڕێبازێکی  نێو 
نێوان  له   پته و  بتوانێ  په یوه ندیی  که   حیزبێک 
جوواڵنه وه ی میللیـ  دێموکراتیکی خه ڵکی کوردستان 
کاته دا  له و  هه ر  و  بێنێ  پێک  ئێران  سه راسه ری  و 
خۆیشی بۆ وه رگرتنی ده سەاڵتی سیاسی ئاماده  بکا.
به  شانازییه وه  ده ڵێین که  حیزبی ئێمه  ته مه ندرێژترین 
مێژوویی  و  سیاسی  ڕێکخراوی  به ئه زموونترین  و 
کوردستانه . ئه وه  هه م جێگایه کی تایبه تی له  خه باتی 
دوور و درێژی نه ته وه ی کورددا بۆ حیزبی دێموکرات 
دیاری ده کا و هه م مه سئوولییه تێکی گه وره ی ده خاته  
و  دژوار  خه باته   له م  که   دڵنیاین  ئێمه   شانی.  سه ر 
ڕێبه رایه تیی  به   کوردستان  خه ڵکی  که   خوێناوییه دا 
حیزبی دێموکرات درێژه ی پێ ده دا، سه رکه وتن هه ر 
بۆ بزووتنه وه ی شۆرشگێری گه لی کورده ، چوونکه  
بزووتنه وه یه   ئه م  چونکه   ڕه وایه ،  داخوازه کانی 
کوردستانه .« خه ڵكی  کۆمه اڵنی  هه موو  ئی 

بهشدارانیبهرێز!
له   به شه   ئه و  بده ینه   سه رنج  وردی  به   ئه گه ر 
بۆ  باشترمان  قاسملوو،  دوکتور  نه مر  قسه کانی 
ده رده که وێ که  حیزبی دێموکرات به  چ مه بەستێک 
دامه زراوه ، ڕێگای خه باتی چه نده  سه خت و دژوار 
ده که وێته   مێژوویی  مه سئوولییه تێکی  چ  و  بووه  
له  ماوه ی  سه رشان. حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
هه لومه رجی  به پێی  تێکۆشانیدا  و  خه بات  ساڵ   73
شۆڕشگێری  مێتۆدێکی  چه شنه   هه ر  له   گونجاو 
لە  کورد  دۆزی  بردنەپێشێی  بۆ  خەباتکارانە  و 
هه موو  له   ئێمه   حیزبی  وه رگرتووه.   که ڵکی  ئێران 
قۆناغه کانی خه باتدا به دوای چاره سه ری ئاشتییانه ی 
پرسی کورد بووه ، هەر کاتیک کە   زه مینه ی وتووێژ 
ناوه ندی  حکومه تی  له گه ڵ  ڕه خساوه .  دیالۆگ  و 
ڕێگای  له   ویستوویه تی  و  دانوستان  که وتۆته  
وتووێژەوە هەوڵی دەستەبەرکردنی مافەکانی خه ڵکی 
ناوه ندییش  حکومه تی  ئه گه ر  خۆ  بدا،   کورستان 
دروست  دیالۆگ  ڕێگای  له سەر  به ربه ستی 
کردووه  و ویستوویه تی به  زه بری هێز کوردستان 
کوردستان  خه ڵكی  و  بگرێ  خۆی  پاوانی  له  
خەباتی  به   دێموکرات  حیزبی  بکا،  سه رکوت 
کوردستان  خه ڵکی  بەپشتیوانیی  و  پێشمه رگانە  
و  کردوه   کوردستان  خەڵکی  مافەکانی  لە  به رگریی 
کوردستانی  خه ڵكی  شۆرشگێرانه ی  بزووتنه وه ی 
ڕاگرتووە. لەسەرپێ  به رگریی  سه نگه ری  و  به هێز 
 هەڵبەت حیزبی دێموکرات هه ر به وەندە شێوازەش 
نه کردووه  ،  به سه نده ی  تێکۆشان  و  خه بات  له  
په یوه ندیگرتن  و  دیپلۆماسی  کاری  به   به ڵکوو 
لە  مرۆڤدۆستانه   و  سیاسی  کۆڕوکۆمه ڵی  به  
حه قانییه تی  داوە  نێودەوڵەتیدا  هەوڵی  ئاستی 
جیهان  به   کوردستان  خه ڵكی  ڕه وای  بزووتنه وه ی 
کاربه ده ستانی  دوژمنکارانه ی  ڕه فتاری  و  بناسێنێ 
به و  بدا،  قاو  له   دونیادا  له   ئێران  حکومه تی 
مه سه له ی  بۆ  گشتی  بیروڕای  سه رنجی  جۆره  
ڕابکێشێ. کوردستان  خه ڵكی  مافی  و  کورد 
دیاره  له  هه موو ئه و ماوه یه دا و لەگەڵ ئەوەدا ئەم 
حیزبە تێکۆشەرە لە ماوەیەی پتر لە 7 دەیە تەمەنی 
حکومەتە  زەبروزەنگی  سیاسەتی  بەهۆی  خۆیدا 
ئەوەی  نەبێ  ساڵێک  چەند  ئێران  لە  ناوەندییەکان 
و  به ربه ست  بەبێ  و  ئازادی  بە  نەیتوانیوە  دیکەی 
هەبێ،  سیاسیی  تێکۆشانی  کوردستان  لە  گرفت 
ڕێگای  له   دێموکرات  حیزبی  دەبینین  وەک  بەاڵم 
هه سته کانی  و  شانه   نێو  له   خه ڵك  سازماندانی 
و  چین  له گه ڵ  نه پساوەی  په یوه ندیی  و  حیزبیدا 
توێژه کانی خه ڵكی کوردستان و، هەروەها کۆی ئەو 
کوردی  بزووتنەوەی  بۆ  مێژووییانەی  دەسکەوتە 
هیوا  جێی  حیزبی  هەر  ئێستاش  کردوە،  دەستەبەر 

و هۆمێدی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە. به تایبه تی 
حیزبی  مێژووییەکانی  و  گه وره   کارە  بەهۆی 
دێموکرات کە له  ماوه ی ئه و 73 ساڵەدا کردوونی؛ 
وەک: دامه زراندنی کۆماری کوردستان، خه بات و 
و  سیاسه تکردن  واقعبینانه   به رده وام،  تێکۆشانی 
بەرپرسانە جوواڵنەوە لە هەمبەر ویست و داوای 
خەڵکەکەی؛  دایره ی په یوه ندیی حیزبی دێموکرات 
سنووری ته شکیالتی تێپه ڕاندوه  و بووەتە   حیزبی 
په یوه ندیی  و؛  جەماوەری  و  خه ڵكی  هه راوی 
فه رهه نگی  و  کۆمه اڵیه تی  سیاسی،  هه مه چه شنی 
کوردستان  خەڵکی  لەنێو  کو لتووری  ته نانه ت  و 
ئاوێتەی  و  بوون  دروست  دێموکراتدا  حیزبی  و 
یەکتری بوون. هه ر بۆیه شە خه ڵکی کوردستان بەو 
پێناو  له   بووە،  دێموکراتیان  بە حیزبی  متمانەیەی 
تێکۆشان  و  خەبات  که   حیزبەدا  ئەم  ئامانجەکانی 
دابینکردنی  نه ته وایه تی،  مافی  وه ده ستهێنانی  بۆ 
عەداڵه تی کۆمه اڵیه تی و ده سته به رکردنی ئازادییه، 
تێچوویەکی زۆریان داوە و خوێن و گیان و ژیان و 
ماڵی زۆریان بەخشیوە.  له  ته واوی ژیانی سیاسیی 
حیزبی دێموکراتدا، خه ڵكی کوردستان بەردەوام و 
بە هەموو جۆرێک و شێوەیەک له  مه یدانی خه باتدا، 
لە پشتی حیزبی دێموکرات بوون. ئه و کاتانه ی که  
به  هه ر هۆیه ک تێکۆشانی ئاشکرای حیزب سنوودار 
و  بزاوت  به   ئازایانه   کوردستان  خه ڵکی  کرابێ، 
حه ره که تی کۆمه اڵیه تی و فه رهه نگی ڕێگای خەباتی 
به  دژی  و،  بەر  شوناسخوازیی خۆیان گرتووەتە 
پیالنه کانی ڕێژیم لە مەیداندا بوون و بە تێکۆشان و 
چاالکی لە بەستێنی مەدنی و کوولتوریدا سەنگەری 
کە  بەجۆرێک  و  ڕاگرتووە  ئاوەدان  خەباتیان 
ده توانین بڵێین چاالکیی سیاسیی حیزبی دێموکرات 
به ته واوی  کوردستان  خه ڵکی  مه ده نی  بزاوتی  و 
بوون.  یه کدی  ته واوکه ری  و   یه کتری  ئاوێته ی 
ئەوەش فه زایه کی ته واو سیاسی و شۆڕشگێرانه ی 
هه ر  ئه گه ری  له   که   هێناوه   پێک  کوردستاندا  له  
بزووتنه وه ی  بۆ  ده توانێ  ئاڵوگۆڕیکدا  چەشنە 
کوردستان  خه ڵكی  کۆمه اڵیه تیی  و  سیاسی 
بکرێ. چاوه روان  لێ  گه وره ی  زۆر  ده سکه وتی 

هاونیشتمانیانیخۆشهویست!
حیزبی  شانازییەکانی  و  تایبەتمەندی 
لە  نەتەوەییدا،  خەباتی  گۆرەپانی  لە  دێموکرات 
لە  واڵتدا،  بەڕێوەبەریی  و  ئیدارە  قۆناغەکانی 
شوناسخوازیدا  و  نەتەوە  دروستکردنی  بواری 
نووسراون. و  گوتراون  لەسەر  زۆریان 
کورد  سیاسیی  عەقڵییەتی  توانی  ئێمە  حیزبی 
ڕێکخراوەیی  کاری  چوارچێوەی  لە  و  بگۆڕێ 

مافە  بۆ  هەنگاو  حیزبیدا  و 

وتاری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
به بۆنه ی 73 ساڵه ی دامه زرانی حیزب

درێژەی:

به دژی  جیهاد  ساڵ   3٩
خه ڵکی کوردستان

 له  ته واوی ژیانی سیاسیی حیزبی دێموکراتدا، خه ڵكی کوردستان بەردەوام و بە هەموو جۆرێک و شێوەیەک له  مه یدانی خه باتدا، 
لە پشتی ئەم حیزبە بوون. ئه و کاتانه ی که  به  هه ر هۆیه ک تێکۆشانی ئاشکرای حیزب سنوودار کرابێ، خه ڵکی کوردستان ئازایانه  به  
بزاوت و حه ره که تی کۆمه اڵیه تی و فه رهه نگی ڕێگای خەباتی شوناسخوازیی خۆیان گرتووەتە بەر و، به  دژی پیالنه کانی ڕێژیم لە 
مەیداندا بوون و بە تێکۆشان و چاالکی لە بەستێنی مەدەنی و کولتووریدا سەنگەری خەباتیان ئاوەدان ڕاگرتووە و بەجۆرێک کە ده توانین 
بڵێین چاالکیی سیاسیی حیزبی دێموکرات و بزاوتی مه ده نی خه ڵکی کوردستان به ته واوی ئاوێته ی یه کتری و  ته واوکه ری یه کدی بوون

خه ڵک  لـــه ودا  کــه  ئینقالبی  هه لومه رجێکی  ــه  واتـ
لــه خــۆبــوردوویــی خــۆیــان شۆڕشیان  بــه هـــه وڵ و 
و  ده وڵـــه ت  باره گاکانی  کۆنتڕۆڵی  و  سه رخستبوو 
پادگانه کانیان به ده سته وه گرتبوو. به و جیاوازییه که 
خه ڵکی کوردستان ڕازی نه بوون به رهه می خه بات و 
فیداکارییان له الیه ن ئاخونده کانه وه به تااڵن بچێ. ئه وان 
هه ر له سه ره تا وه ماهییه تی ڕێژیمی تازه یان ناسیبوو 
و  کوردستان ته نیا به شی کۆمه ڵگه ی ئێران بوو که 
کردبوو.  بایکۆت  نیزامی  دیاریکردنی  ڕێفراندۆمی 
کێشه ی کوردستان بۆ ده سه اڵتی تازه ی تاران هه ر ئه وه 
ده كرد،  خودموختارییان  داوای  کورده کان  که  نه بوو 
به ڵکوو به پێچه وانه ی ئه و فه زا داخراو و کۆنه په رستانه یه 
که ئاخونده کان ده یانویست به سه ر ئێرانیدا بسه پێنن، له 
کوردستان فه زایه کی الئیک و کراوه زاڵ بوو، فه زایه ک 
ڕووبه ڕووی  ئازادی  به  فکره كان  هه موو  له ودا  که 
یه کتر ده بوونه وه و به کرده وه کار بۆ یه کسانیی ژن 
کپ  ئازادیخوازی  هاواری  تارانیش  له  ده کرا.  پیاو  و 
شوناسخوازانه  ویستی  سه حراش  تورکمه ن  له  کرا، 
خه ڵتانی خوێن کرا. به اڵم له هیچ شوێنێک به ئه ندازه ی 
نه برا،  به کار  به ربه رییه ت  و  دڕنده یی  کوردستان 
زیاتر  ئێران  شوێنێکی  هه موو  له  کوردستان  چونکه 
له سه ر دیفاع له ئازادی سوور بوو؛ هه ر له بنه ڕه ته وه 
مۆدێل و جه هانبینیی کوردستان له هه موو ڕوویه كه وه 
پێچه وانه ی مۆدێل و جه هانبینیی کۆماری ئیسالمی بوو.

هه میشه  ئیسالمی  کۆماری  که  ته بلیغاتێک  سه ره ڕای 
بخا،  جێی  ئێراندا  گشتیی  بیروڕای  له  ویستوویه تی 
نین؛  و  نه بوون  توندوتیژی  و  ئاشقی شه ڕ  کورده کان 
هه میشه  ئه وان  ئاشتین.  خوازیاری  و  ژیان  ئاشقی 
و  بوون  سیاسی  به شداریی  و  کرانه وه  پشتیوانی 
له گه ڵ  وتووێژ  مێزی  له سه ر  ڕێبه رانیان  ته نانه ت 
پێش  ساڵ   3٩ ئه وه ی  که چی  کراون.  تێرۆر  ده وڵه ت 
و  هه موو ساڵێک  دا،  گه الوێژدا ڕووی  له ٢٨ی  ئێستا 
هه ر ساڵه به چه شنێک له خه ڵکی کوردستان دووباره 
بۆته وه.  له و چوار ده هه یه دا کورده کان هه روا قوربانیی 
که س  هه زاران  بوون؛  دوو چه ندان  ته بعیزی  و  سته م 
له زیندانه کاندا  له چاالکانی سیاسی و مه ده نیی کورد 
شکه نجه و ئێعدام کراون؛ پارته سیاسییه کان و پێکهاته 
ڕاسته قینه ی  ده ره تانێکی  جۆره  هه ر  له  مه ده نییه کان 
کوردی  زمانی  به  خوێندن  بێبه شن؛  ئازاد  تێکۆشانی 
قه ومی  قه ده غه یه؛ دێموگرافیی  قوتابخانه کان هه روا  له 
دراوه؛  تێک  کوردستان  ستراتژییه کانی  ده ڤه ره  له 
کوردستانیش  ژینگه ی  به  گه وره یان  زیانی  ته نانه ت 
به ر  دارستانه کان  له  ئاگر  ئه نقه ست  به  گه یاندووه: 
ناوه ندییه کانی  ناوچه   له  کوردستان  ئاوه کانی  ده ده ن، 
ئێران ده گرن، ئاسار و کانزا گرانباییه کانی کوردستان 
کوردستان  جنووبییه كانی  ناوچه  له  به تایبه تی 
ناوچه کانی  له  زیاتر  کوردستان  ده به ن.  تااڵن  به 
هێزه  کراوه؛   بێبه ش  گه شه سه ندن  له  ئێران  دیکه ی 
ناپارێزن  کۆلبه  رانیش  له  ده ست  ته نانه ت  ئه منییه کان 
قوربانی. ده که نه  که سێکیان  چه ند  ڕۆژێ  هه موو  و 
له ژێر سانسۆری  فه توای جیهادی خومه ینی  3٩ ساڵه  
ته قریبه ن  له  و  کوردستان  پرسی  سه ر  بۆ  ده وڵه ت 
بێته فاوه تیی کۆمه ڵگه ی سیاسیی ئێراندا به ڕێوه ده چێ. 
ئێستا که تێگه یشتنی 3٩ ساڵ پێش ئێستای کورده كان 
بۆ ماهیه تی کۆماری ئیسالمی و چاره نووسێک که ئه و 
ده رچووه؛  دروست  هێنا  دیاری  به  ئێرانی  بۆ  ڕێژیمه 
و  ده ره کییه كان  فشاره  باری  له ژێر  ڕێژیم  که  ئێستا 
ئیعترازاتی خه ڵکدا له سه ره ولێژیی ڕووخان دایه هه موو 
الیه ک ده بێ بزانن که له ژێر پێستی نه خشه ی سیاسیی 
ئێراندا ئه وه ی هه یه ته نیا ویستی ئازادی و دێموکڕاسی 
نییه. فره چه شنییه کی نه ته وایه تیشه، شوناسخوازییه کی 
ڕه وا و مه عقولیشه. ئه وانه ی ئاینده ی ئێرانیان بۆ گرینگه 
ده بێ بزانن که به بێ ده رس وه رگرتن له ٢٨ی گه الوێژ 
و ئاوڕدانه وه ی دروست و ئازایانه له پرسی کوردستان 
و به گشتی مه سه له ی پێکه وه ژیانی گه الن له ئێران، ئه و 
واڵته هه رگیز ئه و ئاینده یه ی نابێ که ئه وان ئاره زوویانه.
پێشمه رگه  ڕۆڵی  به هۆی  به تایبه تی  ساڵێکه  چه ند 
کورد  که  ده رکه وتووه  داعشدا  و  تێرۆر  شه ڕی  له 
نێوه ڕاسته.  ڕۆژهه اڵتی  ئاینده ی  گرینگی  فاکته رێکی 
و  کراون  له بیر  ئێران  کورده کانی  لێره شدا  به اڵم 
ڕۆژهه اڵت  له  سه قامگیری  و  ئاشتی  خراون.  په راوێز 
له گه ڵ  ناوچه یه  ئه م  سالمی  پێوه ندیی  و  نێوه ڕاست 
کۆمه ڵگه ی نێوده وڵه تی به بێ هاتنه سه رکاری ڕێژیمێکی 
هه ر  نییه.  مومکین  ئێراندا  له  میانه ڕه و  و  دێموکڕات 
بێ  قبووڵ  ڕاستییه ی  ئه و  الیه نێک،  هه ر  ده وڵه تێک، 
و  ئێران  کورده کانی  له  پشتیوانی  که  بزانێ  ده بێ 
به هێزکردنیان، یارمه تی به وه دیهاتنی ئه و ئامانجه ده کا.

***

 



ژماره :3٧٣٢
 ٣١ی گەالوێژی ١٣٩٧  _  ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٨

بیرۆکەیە  ئەم  لەسەر  و  گرێ  هەڵ  نەتەوەییەکان 
سروود،  ئااڵ،  دابمەزرێنێ.  کوردستان  کۆماری 
گوتاری  پێشمەرگە،  نیشتمانی،  بەرگریی  هێزی 
نیشتمانی  پڕەنسیپی  و  هێما  زۆر  و  نەتەوەیی 
میراتە  لە  و  داهێنان  دیکە،  نەتەوەیی  و 
کوردستانن. دێموکراتی  حیزبی  مەعنەوەییەکانی 
بۆ  دەرفەتەکان  و  هەل  قۆستنەوەی 
هەموو  ڕەچاوکردنی  خەبات،  بەرجەستەکردنی 
پێشمەرگانە،  و  سیاسی  تێکۆشانی  شێوازەکانی 
سیاسی،  پێوەندی  و  دۆستایەتی  پڕەنسیپەکانی 
لە  جیهانی  کۆمەڵگەی  بە  کورد  پرسی  ناساندنی 
گیانی  قورسی  تێچووی  بە  و  دیپلۆماسی  ڕێگەی 
بە  تایبەتیی  پڕستیژێکی  شەهیدمان  ڕێبەرانی 
ئەزموونێکی  و  پاشخان  و  بەخشیوە  ئێمە  حیزبی 
ناوین. یەک  وەسەر  بۆ  بەبایەخی  و  زۆر 
حیزبی دێموکرات وەک باسمان کرد ئامانجەکەی 
دابینکردنی  نه ته وایه تی،  مافی  وه ده ستهێنانی 
و  ماف  ده سته به رکردنی  و  کۆمه اڵیه تی  عەداڵه تی 
ئازادییەکانی خەڵکی کوردستانە. خۆ ئەگەر سه رنج 
بدەینە  شیعاری سه ره کیی حیزبی دێموکرات؛ چ کاتی 
خۆی، که  دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ 
کوردستان شیعاری ستراتیژیکیی ئه و حیزبه  بوو 
کوردستان  کۆماری  »دامه زرانی  که   ئێستا  چ  و، 
فیدراڵ«  دێموکراتی  ئێرانێکی  چوارچێوه ی  له  
هەڵبژاردنی  کە  دەبینین  حیزبەیە؛  ئەم  دروشمی 
ئه م شیعارانه  زۆر واقعبینانه و  به  له به رچاوگرتنی 
به   و  کوردستان  خه ڵكی  زۆرینه ی  خواستی 
و  ناوچه که   و  جیهان  سیاسیی  هه ڵومه رجی  پێی 
پێکهاته ی ئێران بووە. وردبوونەوە لەو هەلومەرج 
که   ئامانجانه ی  ئه و  دەڵێ  پێمان  بارودۆخە  و 
له   ده کرێ  ده کۆشێ  تێ  بۆیان  دێموکرات  حیزبی 
بێنه   فیدراڵدا  دێموکراتیکی  ئێرانێکی  چوارچێوه ی 
به شێوه ی  ئێرانییه ک  هه موو  کە  بەجۆرێک  دی، 
ئازاد و دێموکراتیک له  ئیداره  و به رێوه به ری واڵتدا 
نه ته وه ییه کانی  هه رێمه   بێ.  به شدار  جیاوازی  بێ 
ئێران هاوکات که  ده بێ لە ئیداره  و به رێوه به ریی 
سه راسه ری واڵتدا بەشدار بن، له  هه رێمی خۆیاندا 
خاوه نی سیستمی به ڕێوه به ریی خۆیان ده بن. به م 
 جۆره  هه م یه کیەتیی گەالنی ئێران پارێزراو ده بێ 
و هه میش مافی پێكهاته کانی ئه و واڵته  دابین ده بن. 
هه ر بۆیه  حیزبی دێموکرات له  ماوه ی تێکۆشانیدا 
وزەی  یەکخستنی  ئامانجی  بۆ  داوه   هه وڵی 
خەباتگێڕانە و دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو بۆ 
و  دێموکرات  سیاسیی  ڕێژیمێکی  هێنانەسەرکاری 
نەتەوەکانی  و  پێکهاتە  له گه ڵ  فیدراڵ،  سیستمێکی 
ئێران و هێزه  سیاسییه کانی ئه و واڵته دا پێوەندیی 
و  هه وڵ  به   کە  دەبینین  ئێستاشدا  لە  هەبێ. 
تێکۆشانی هه موو الیه نه کان و حیزبی دێموکراتی 
له نێو  یه کیه تییه ک  ساڵێکە  به   نیزیک  کوردستان؛ 
ئێراندا  پێکهاته کانی  سیاسیی  ڕێکخراوی    10

پێک  دێموکراسیخوازان«  »شورای  بەناوی 
نیه ،  کافی  ته نیا  به   ئه وه   چه نده   هه ر  که   هاتووه  
کۆکردنه وه ی  بۆ  گونجاوه   ناوه ندێکی  به اڵم 
و  پێشکه وتووخوازه کان  و  دێموکرات  هێزه  
ئێران. ئوپۆزیسیونی  زمانحاڵی  بۆ  ئادرسێک 
به وه نده   هه ر  دێموکرات  حیزبی  هەڵبەت 
پێکهێنانی  بۆ  ده کا   کار  به ڵكوو  نه وه ستاوه ، 
له خۆ  الیه نانه   ئه و  زۆربه ی  که   دیکه ش  یه کیەتیی 
ئازادییه کانی  و  ماف  به   باوه ڕیان  که   بگرێ 
هه موومان  به   هه تا  هه یه ،  واڵته   ئه م  پێکهاته کانی 
له   بین  کارا  و  کاری  ئوپۆزیسیۆنێکی  بتوانین 
. ئێران   ئیسالمیی  کۆماری  حکومه تی  دژی 

خهڵكیخهباتکاریکوردستان!
بۆ  تێکۆشان  له   کوردستان  خه ڵكی  ده زانین 
وه ده ستهێنانی مافه کانی و لە سەنگەری بەرەنگاری 
لەهەمبەر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا تێچوویه کی 
کۆڵی  ئازادیخوازه   گەلە  ئه و  به اڵم  داوه ،  زۆری 
بۆیه   ڕاگرتووه .  بەرز  خۆی  سەری  و  نه داوه  
خەڵکی  لەسەر  فشارانەی  ئەو  هەموو  سەرەڕای 
سیاسەتی  هەموو  سەرباری  و  بووە  کوردستان 
لە  ئێران  لە  بەشێک  وەک  کوردستان  ڕاگرتنی 
بەهۆی  به اڵم  پەرەنه سەندندا؛  و  پاشکەوتوویی 
و  خەباتکارەکانی  هێزه   مانه وه ی  مه یداندا  له  
لە  ئەمڕۆکە  خه ڵكەکەی؛  مافخوازیی  و  ئازایه تی 
دژی  له   سیاسی  ته واو  فه زایه کی  کوردستان 
حکومه ت ڕه خساوه . خه ڵكی کوردستان لە ئێستادا 
و،  هەست  لەسەر  سازماندراوتر  و  سیاسییانه تر  
بۆ  لەپێناو قۆستنەوەی دەرفەتەکان  و؛  لەسەرپێن 
له   ئه وه ش  نابێ  به اڵم  دەنێن.  هەنگاو  گۆڕانکاری 
به قەرا  به داخه وه   به رچاوی خۆمان ون بکەین که  
چاوه ڕوانی  هەروەها  و  مێژووییەکە  زەروورەتە 

خه ڵکی کوردستان، هێزه  سیاسییه کانی کوردستان 
به گشتی نه یانتوانیوه  هاوکاری مه یدانیی هاوبەشیان 
به یه که وه   پێویستییه کاندا  ئاستی  له   و  هەبێ 
ئاراسته ی  به   کوردستان  بزووتنه وه ی  و  بن 
بکه ن. هیدایه ت  سه رده مدا  و  خه ڵك  دڵخوازی 

دیاره  پاش هه وڵ و تێکۆشانی زۆربه ی حیزبه کان 
به  تایبه تی حیزبی دێموکراتی کوردستان، ناوه ندی 
هاوکاریی حیزبه کانی کوردستانی ئێران له  نێوان 
پێنج حیزبی خەباتکار و بەڕابردووی کوردستاندا 
پاش  کەمی  ماوەی  لە  ئەگەرچی  و  پێکهاتووه  
بەاڵم  هه ڵگرتوون،  هه نگاوی  هەندێ  ڕاگەیاندنی 
سرووشتییە کە هەموو الیەک چاوه روانیی کاری 
جیددیتر و زۆر لەوە زیاتریان لەو ناوەندە هەبێ. 
به   هه ستکردن  به   سه ره تاوه   لە  ئێمە  حیزبی 
مه سئوولییه تی مێژوویی خۆی کاری بۆ به هێزکردنی 
»ناوەندی هاوکاری« و هەروەها هاوکاریی زیاتر 
که   ئێران  کوردستانی  دیکەی  هێزه کانی  له گه ڵ 
پێی  و  کردوە  هەن  ناوه ندەدا  ئەم  ده ره وه ی  له  
وایە کە بە هەموو الیەک دەبێ بیر لە بەرنامەی 
بەرباڵوتر بۆ کاری هاوبەش و به یه که وه  کارکردن 
بنێین. بۆ  به کرده وه ی  هەنگاوی  و  بکەینەوە 
دێموکراتی  حیزبی  دامه زراندنی  ڕۆژی  له   ئێمە 
و  هه ڵسه نگاندن  ڕۆژی  که   کوردستاندا 
باس  ناچارین  به خۆداچوونه وه یه ،  و  ئاوڕدانەوە 
له تبوون  واتە  ته شکیالتی  ناخۆشی  واقعێکی  له  
کە  بکەین  دێموکراتدا  حیزبی  له   دابڕانەکان  و 
دواهەمینیانە. ئێستا  پێش  ساڵ   11 دابرانەکەی 

ئاڵوگۆڕی  ساڵ  شه ش  به   نیزیک  دوای  ئێمە 
بیروڕا و دانووستان لە پێناو یەکگرتنەوەدا و  تا 
حدکا  لە  هاوڕێیانمان  دواجاری  کۆنگره ی  پێش 
لێک تێگه یشتنێکی باش له  نێوانماندا دروست ببوو، 
هەر بۆیەش له  سه روبه ندی گرتنی کۆنگره کەیاندا 

کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سیاسی  ده فته ری 
نامه یه کی ڕوو بە ئه ندامانی کۆنگره  باڵو کردەوە 
و داوای لێ کردن مادام به خۆشییه وه  زه مینه یه کی 
دێموکرات  الیەنی  دوو  یەکبوونەوەی  بۆ  باش 
بۆ  له بارتر  بەستێنێکی  بدرێ  هەوڵ  ڕه خساوه ، 
چارەسەری پرسەکە خۆش بکرێ؛ به اڵم به داخه وه  
ئه و کۆنگره یه  به هۆی هێندێک بڕیاری ته شکیالتی 
وای کردوه  ڕەوتی دانیشتنەکانمان له گه ڵ یەکتری 
بە تەواوی له  کزی بدا. المان وایه  ئه و که سانه ی 
به دواداچوون بۆ ئه و پرسه  ده که ن، ده زانن حیزبی 
پێوەندییەدا  لەو  چه نده   کوردستان  دێموکراتی 
به رپرسانه  جوواڵوه ته وه  بۆ حه للی مه سه له که و ، 
ته نانه ت زۆر مایه شی له  خۆی داناوه. دیارە هه ر 
دیالۆگ  ڕێگای  نازانین  دروستی  به   ئێمه   چه نده  
ئه گه ر  به اڵم  پێش،  بێتە  بەربەستی  قسه کردن  و 
بدا، ئەوا بەرپرسایەتیی  له م جۆره  ڕوو   حاڵه تی 

ڕاوه ستانی وتووێژ بۆ یه کبوونه وه ی دێموکراته کان 
نییه. کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەستۆی  له  


بهشداربووانیبهرێز!

دامه زرانی  ساڵه ی   73 یادی  کاتێکدا  له   ئێمه  
به   ئێران  واڵتی  که   ده که ینه وه   دێموکرات  حیزبی 
خه ڵكی  و  تێده په رێ  دژواردا  زۆر  هه لومه رجێکی 

دژوار  و  زۆر سه خت  هەلومەرجێکی  له   واڵته   ئه و 
دان. حکومه تی کۆماری ئیسالمی ئێران لە ماوەی 40 
ساڵ حاکمییه تی خۆیدا زۆر کێشه  و قەیرانی قووڵی  
کۆمەڵگەی  بۆ  کۆمه اڵیه تیی  و  ئابووری  سیاسی، 
ئێران دروست کردوە و لە ئێستادا زۆربه ی زۆری 
کردوە. بێزراو  لەخۆی  ئێرانی  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
نادێموکراتیکی  و  سەرەڕۆ  خۆسەپێن،  دەسەاڵتی 
قەیرانەکانی  هه موو  سه رچاوه ی  ئێران  بەسەر  زاڵ 
واڵتەکەمان  خەڵکی  لە  ژیانیان  کە  ئێرانە  ئێستای 
ئێستاشدا  لە  دەسەاڵت  بەاڵم  دۆزەخ،  کردووەتە 
سۆنگەی  لە  گوشارانەی  ئەو  هەموو  سەرەڕای  و 
بەرەوڕووی  قەیرانخوڵقێنیی  و  چەوت  سیاسەتی 
ئێرانی کردووەتەوە، لە ڕەفتارەکانی خۆی بەردەوامە. 
بەرەوڕووی  واڵت  خەڵکی  کاتێدا  لە  ڕێژیمە  ئەو 
و  بێکاری  دیاردەکانی  ڕووی  کارەساتبارترین 
هەژاری بوونەتەوە، هەمدیسان لە گەندەڵییەکانیان و 
بەفیڕودانی سامانی گشتیی واڵت لەپێناو سیاسەتی 
و  بەردەوامن  ناوچە  لە  خۆیان  هێژمونیخوازانەی 
بەردەوامیی مەترسییەکانی ئێران لەسەر سەقامگیری 
و ئەمنیەتی ناوچە و جیهانی لە ئێستادا؛ لەبەریەک 
ڕاوەەستانی واڵتانی ناوچە و ئەمریکا لە دژی ڕێژیمی 
بەهۆی  لەبەریەکوەستانەدا  لەم  کەوتووەتەوە.  لێ 
رەفتار و بڕیاری توند و شێلگیرانەی ئەمریکا هەر 
لە ئێستاوە نیشانەکانی پاشەکشێ و نەرمی نواندنی 
کۆماری ئیسالمی لە سیاسەتی دەرەوەیدا دەبینین، 
ئێستا  تا  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ئەوەی  بەاڵم 
لەسەر  نەرمی  و  بکا  لێ  پاشەکشەی  نەیویستووە 
و،  ئێران  لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵکی  ڕەفتاری  بنوێنێ، 
بەرژەوەندیی  لە  گۆڕان  و،  ئەوان  دەنگی  بیستنی 
خەڵک دایە. دەکرێ بڵێین کە کۆماری ئیسالمیی ئێران 
کردووە  واڵتی  و  گرتووە  بارمتە  بە  واڵتی  خەڵکی 
ئێران. خەڵکی  کۆمەاڵنی  بۆ  گەورە  زیندانێکی  بە 
و  ماف  پێشێلکردنی  بەردەوامیی  کە  ئێستاشدا  لە 
ئازادییەکانی خەڵک و قوڵبوونەوە قەیرانە ئابووری 
و کۆمەاڵیەتییەکان بەستێنی لەباری بۆ ناڕەزایەتییە 
ڕەخساندوە؛  دەسەاڵت  دژی  لە  گشتییەکان 
لەبەریەکوەستانی خەڵک و حاکمییەت پتر لە هەموو 
کاتێک دیار و بەرهەستە و، ئەوەش زه میینه  و ده رفه تی 
لەو  تێکۆشان.  و  خه بات  بۆ  ڕه خساندوه   جیددتری 
هەلومەرجەدا ئەوەی گرینگە ئەوەیە کە هێز و الیەنە 
سیاسییەکان لە ئاستی ئێران و کوردستاندا نابێ ئەم 
ئەگەری  لە  تا  بدەن  ئیسالمی  کۆماری  بە  دەرفەتە 
تەوەر  هەندێ  لەسەر  دەرەوە  دنیای  لەگەڵ  سازان 
بالستیک  مووشەکی  ناوکی،  چەکی  وەک  بابەتی  و 
واڵتانی  نێوخۆیی  کاروباری  لە  دەستێوەردان  و 
توند  خەڵکی  لە  هەناسە  دیکەش  ئەوەندەی  دیکەدا؛ 
بکا. ئەوە ئەرکی هەموو تاکەکانی کۆمەڵ، حیزب و 
الیەن و ڕەوتە سیاسی و مەدەنییەکانە بە یەکخستنی 
کۆماری  ڕێژیمی  خەباتگێڕییان  وزەی  و  توانا 
و  گەورە  پاشەکشەی  بە  ناچار  ئێران  ئیسالمیی 
چۆکدادان لەبەرابەر ویست و ئیڕادەی خۆیان بکه ن.
حیزبی ئێمەش  لە سەنگەری پێشەوەی ئەم خەباتەدا 
خۆی بە پشت و پشتیوانی ناڕەزایەتییەکان و بزاوت 
و خه باتی هەموو چین و تویژه کانی کۆمه ڵگە دەزانێ 
و کار ده کا که  باشتر له و ده رفه تانه  که ڵك وه ربگیرێن 
هەتا نه خش و ده وری کاریگه رتریان له  بردنه پێشیی 

هه بێ. کوردستاندا  و  ئێران  سیاسیی  بزووتنه وه ی 

بههیوایسهرکهوتنیخهباتیئازادیخوزانهی
خهڵكیئێران

سهرکهوێبزووتنهوهیمافخوازانهیخهڵكی
کوردستانو

پیرۆزبێ25یگهالوێژ،ساڵڕۆژیدامهزراندنی
حیزبیدێموکراتیکوردستان

کاری  چوارچێوەی  لە  و  بگۆڕێ  کورد  سیاسیی  عەقڵییەتی  توانی  ئێمە  حیزبی 
ئەم  لەسەر  و  هەڵگرێ  نەتەوەییەکان  مافە  بۆ  هەنگاو  حیزبیدا  و  ڕێکخراوەیی 
بیرۆکەیە کۆماری کوردستان دابمەزرێنێ. ئااڵ، سروود، هێزی بەرگریی نیشتمانی، 
نەتەوەیی  و  نیشتمانی  پڕەنسیپی  و  هێما  زۆر  و  نەتەوەیی  گوتاری  پێشمەرگە، 
کوردستانن دێموکراتی  حیزبی  مەعنەوەییەکانی  میراتە  لە  و  داهێنان  دیکە، 

قۆستنەوەی هەل و دەرفەتەکان بۆ بەرجەستەکردنی خەبات، ڕەچاوکردنی هەموو 
شێوازەکانی تێکۆشانی سیاسی و پێشمەرگانە، پڕەنسیپەکانی دۆستایەتی و پێوەندی 
و  دیپلۆماسی  ڕێگەی  لە  جیهانی  کۆمەڵگەی  بە  کورد  پرسی  ناساندنی  سیاسی، 
حیزبی  بە  تایبەتیی  پڕستیژێکی  شەهیدمان  ڕێبەرانی  گیانی  قورسی  تێچووی  بە 
ئێمە بەخشیوە و پاشخان و ئەزموونێکی زۆر و بەبایەخی بۆ وەسەر یەک ناوین

سەردانی هەیئەتی حیزب لە ئەنجوومەنی 
سەرکردایەتیی سلێمانی_ هەڵەبجەی پارتی دێموکرات

یادی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 لە بناری هەڵگوورد

کۆبوونه وه ی سیاسی_ته شکیالتیی کۆمیته ی ترۆندالگ 

هه یئه تێکی  گەالوێژ  17ی  چوارشەممە،  ڕۆژی 
که ماڵ  له   پێکهاتوو  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سۆران  و  سیاسی  ده فته ری  ئه ندامی  که ریمی، 
به رپرسی  و  ناوه ندی  کومیته ی  ئه ندامی  نووری، 
په یوه ندییه کانی حیزب له  سلێمانی سه ردانی ئه نجوومه نی 
دیموکراتی  پارتی  سلێمانی_هه ڵه بجەی   سه رکردایه تیی 
تەیفوور،  عارف  الیەن  لە  و  کرد  کوردستانیان 
کرا. لێ  پێشوازییان  گەرمی  بە  ئەنجومەنەوە  بەرپرسی 
له م سه ردانەدا  کۆمەڵێک بابەتی پێوەندیدار بە وه زعیه تی 
باشووری  و  ڕۆژهه اڵت  له   کورد  ئێستای  سیاسیی 
و  کرا  لەسەر  گفتوگۆی  و  بەرباس  خرایە  کوردستان، 
هەیئەتی حیزب بە ئاوردانەوە لە هەلومەرجی ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست و هاوکێشە سیاسییەکان، یه کیه تی و یه کڕیزیی 
زانی. زەرووری  بە  دۆخە دا  لەم  کوردیان  ماڵی  نێو 
ناوچه یی  و  نێوده وڵه تی  بارودۆخی  هەڵسەنگاندنی 
کوردستان  جیاجیاکانی  پارچه  له  کورد  پرسی  و 
به تایبه تی  کورد  خه باتی  کارتێکه ریی  و  پێوه ندی  و 
چەند  کوردستان  رۆژهه اڵتی  و  باشوور  له 
بوون. دیدارە  ئەم  باسەکانی  دیکەی  تەوەرێکی 

لە  گەالوێژ،  ٢٥ی  یادی  بەڕێوەچوونی  لەگەڵ  هاوکات 
له   و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سەرەکیی  بنکەی 
بناری  لە  حیزب  سنووریی  کۆمیتەی  واڵت،  ده ره وه ی 
برد. بەڕێوە  بۆنەوە  بەو  ڕێوڕەسمـێکی  هەڵگووردیش، 
سیاسیی  کادری  نەبی،  فەقی  سامان  ڕێوڕه سمه دا  له و 
حیزبی  دامەزرانی  مێژووی  لەسەر  باسێکی  حیزب 
سیاسییەکانی  تایبەتمەندییە  و  کوردستان  دێموکراتی 
کرد. ئامادەبووان  بە  پێشکەش  حیزبەی  ئەو 
و  ئامانج  بە  ئاماژەدان  بە  نەبی،  فەقی  سامان 
لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پڕنسیپەکانی 
دەسپێکەوە تا ئێستا، کۆمەڵێک خاڵی گرینگی لەو بارەوە 
سیاسی  بارودۆخی  بە  ئاماژەدان  بە  و  خستەڕوو 
حیزبی  پێگەی  و  جێگە  کوردستان،  و  ئێران  ئێستای 
سیاسییەکاندا،  هاوکێشە  لە  کوردستانی  دێموکراتی 
کردەوە. شی  هەڵگوورد  بناری  پێشمەرگەکانی  بۆ 
بە  شاخ،  خۆنەویستەکانی  پێشمەرگە  دواتر 
باڵوکردنەوەی شیرینی و هەڵپەڕکێی گشتی، سەلماندیان، 
دێموکراتی  حێزبی  بە  وەفادارن  ورەبەرزییەوە  بە  کە 
کوردستان و، یادی دامەزرانی حیزبه که یان بەرز ڕاگرت.

دێموکراتی  حیزبی  ترۆندالگی  ناوچەی  کومیتە 
کوردستان، ڕۆژی شەممە، ٢0ی گەالوێژ کۆبوونه وه یه کی 
ئەندامی  باڵەکی،  عومەر  بۆ  سیاسی_ته شکیالتیی 
باڵه کی  عومه ر  هێنا.  پێک  حیزب  سیاسیی  دەفتەری 
٢٥ی  له ڕێدابوونی  به   ئاماژه   به   کۆبوونه وه یه دا  له و 
گه الوێژ، ساڵڕۆژی دامه زرانی حیزب، ئاوڕێکی کورت و 
هەروەها  و  حیزب  دامەزرانی  گرینگیی  سەر  لە  پوختی 
سێکوچکه ی  لەسه ر  حیزبە  ئەو  دامەزرانی  بنا غەی 
و  دایه وه   چینایەتی  و  نەتەوایەتی  پرسی  دێموکراسی، 
دێموکرات،  حیزبی  دامەزرانی،  دەسکەوتەکانی  له   باسی 
کرد. کوردستاندا  لە  کوردی  مۆدێڕنی  حیزبی  یەکەم 
باس له  هەلومەرجی ئاستەم و قۆناغی ئیستای خەباتی 
هەروەها  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  و  حیزب 
بارودۆخی سیاسی لە ئیران و گۆڕانکارییه کان له و واڵته  
بەشێکی گرینگی دیکە لە شیکردنەوەکانی بەڕێزیان بوون. 
لە ڕۆژهەاڵتی  ئەگەر کورد  پێی وابوو کە  باڵەکی  بەڕێز 
کوردستان خۆی رێک بخا و بە گرینگییەوە بەرەو پیلی 
ڕووداوەکانی داهاتوو بچێ، کۆماری ئیسالمی کە دەرقەتی 
کۆمەڵگەی  و  ئەمریکا  لەگەڵ  بەرەبەرکانی  و  ملمالنێ 
کە  دەکەوێ  بارێکدا  بە  چارەنووسی  نایە،  نێودەوڵەتی 
دیکەی  بڕگەیەکی  دەشکێتەوە.  ئێران  گەالنی  بەقازانجی 
تێبینییەکانی  و  سەرنج  و  پرسیار  بۆ  کۆبوونەوەیە  ئەو 
بەشدارانی کۆبوونەوەکه  و وه اڵمدانه وه یان تەرخان کرابوو.
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کەماڵ کەریمی:

 له  جیاتی  پێشبڕکێی خەباتی پێشمەرگانە، دەبوا ستراتیژی و 
به رنامه ی هاوبەشمان هەبا بۆ ئەو مەبەستە

حیزبی دێموکراتی کوردستان یه ک له و حیزبه  به خته وه رانه یه  که  هه ر له  سه ره تای دامه زرانیدا توانی یه که م ده وڵه تی مۆدێڕنی 
کوردی دابمه زرێنێ. ئه و سیمبوالنه ی ئه مڕۆکه  له  دنیادا کوردی پێ ده ناسرێ، به شێک له  داهێنان و ده سکه وته  مه عنه وییه کانی حیزبی 
دێموکراتن. ئێستا پاش 73 ساڵ ئه م حیزبه  له  چ پێگه یه دا وه ستاوه ؟ به  له به رچاوگرتنی دۆخی ئێستاش به ره و کام داهاتوو هه نگاو 
ده نێ؟ ئه م بابه ته مان لە وتووێژێکدا له گه ڵ کاک که ماڵ که ریمی، ئه ندامی ده فته ری سیاسیی حیزبی دێموکرات هێناوه ته  به رباس:

و داهێنەر دێموکرات حیزبی که دەگوترێ
کوردی ئهمڕۆ که سێمبوالنهیە ئهو خاوهنی
کوردی، دهوڵهتی وەکوو دهناسرێتهوه. پێ
وسروودی پێشمهرگه ناوی کوردستان، ئااڵی
نهتهوایهتییکورد،ئەمقسەیەتاچهندەڕاستە؟

دەکرێ بڵێین پێش دامه زرانی حیزبی دێموکراتیش 
ده زانین  کرابێ،  کوردی  له  ده وڵه تی  باس  ڕه نگبێ 
نیوێک  سه ده  و  لە  زیاتر  خاوه نی  کورد   که  
سه ربه خۆیی  به   گه یشتن  بۆ  تێکوشانه  و  خه بات 
مافه کانی  دابینکردنی  بۆ  ده وڵه ت  دامه زراندنی  و 
قۆناغانه دا  ئه و  ته واوی  له   گرینگه   ئه وه ی  خۆی. 
کورد له  هه ر شوێنێک توانیبێتی ڕاپه ڕێ، هه وڵدان 
له م  گه لێک  ڕه واکانی خۆی  مافه   به ده ستهێنانی  بۆ 
ده سته واژانه  ڕه نگه  باس کرابن. مه سه له ی ده وڵه تی 
و  سیڤه ر  په یمانی  جه ریانی  له   ده زانن  کوردی 
له وه ی  پێشتر  زۆر  بووه،   مه تره ح  لۆزاندا  په یمانی 
که  حیزبی دێموکراتی کوردستان دابمه زرێ، وشه ی 
ئه و  هه موو  بۆ  پیرۆزه   ناوێکی  که   پێشمه رگه ش 
بەرگری  بۆ  ده گرن  هه ڵ  چه ک  که   خه باتکارانه ی 
دوژمن  به ره نگاربوونه وه ی  و  نه ته وه که یان  له  
خه ڵکی  مافه کانی  سه ر  بۆ  ده ستدرێژییه کانی  له  
به کار  زۆرجار  ڕه نگه   بووه   وشه یه ک  کوردستان 
ئااڵ سێ ڕه نگه ی که   ئه و  ئااڵی کوردستان  هاتبێ، 
ئێستاش به  ڕسمی النیکه م له  پارچه یه کی کوردستان 
ڕه سمی  ئااڵی  وه ک  کوردستان  هه رێمی  له   واتە 
دامه زراندنی  پێش  ئەویش  ناسێندراوه   کوردستان 
لێ  بیری  ڕه نگبێ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
کرابێته وه  و قسه ی لێ کرابێ، ته نانه ت وه ک باس 
دانانی  کورداندا  سنووری  سێ  په یمانی  له   ده که ن 
ئه وه ی  به اڵم  باس؛  به ر  هاتووەته   ئاوا  ئااڵیه کی 
ڕسمییه تی  دێموکرات  حیزبی  دامه زراندنی  گرینگه  
دا به م سیمبوالنە. دڵدار شێعری »ئه ی ڕه قیب«ی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دامه زراندنی  پێش 
هۆندبۆوە، به اڵم که  حیزبی دێموکراتی کوردستان 
دێموکراتی  به رنامه کانی حیزبی  پێی  به   و  دامه زرا 
ئه م  دامه زرا،  کوردستان  کۆماری  کوردستان 
شێعره  بوو به  شێعری سرودی نه ته وه یی و  خەڵکی 
سروودی  وه ک  ئێستا  تا  ده مه وه   له و  کوردستان 
پێشمه رگه   وشه ی  ده یڵێنه وه .  و  قبوڵیانه   نه ته وه یی 
کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی  له الیه ن  کە 
پێشنیار کرابوو، له  حکوومه تی کۆماری کوردستاندا 
به  بڕیارێکی ڕه سمی بوو  به  ناوی ئه و چه کدارانه ی 
و  کوردستان  کۆماری  پاراستنی  بۆ  چه ک  که  
بۆیه   ده گرن.  هه ڵ  کورد  نەتەوەی  پاراستنی  بو 
دێموکراتی  حیزبی  دامه زرانی  پێش  بڵێین  ئه گه ر 
هه بوون،  سیمبوالنە   و  هێما  ئه م  کورستانیش 
هه رچه ند به و جۆره  مه تره ح نه بوون؛ به اڵم حیزبی 
دێموکراتی کوردستان شانازیی ئه وه ی پێ بڕاوه  که  
ڕه سمیه ت بدا به م ده سته واژانه  و وه کوو کۆمه ڵێک 
بایەخی نه ته وه یی به  ڕه سمییه تیان بناسێنی که  هه تا 
کراوه . قبووڵ  کورده وه   نه ته وه ی  الی  ئێستاش 

بەاڵمئەمحیزبەئێستاشبەئامانجەسەرەکییەکەی
نەگەیشووەوزۆرکهسیشنیگهرانیئهوهنکهنهکا
داهاتوویحیزبیدێموکراتوهکداهاتوویحیزبی
چی؟ دەڵێن بارەوە لەو بێ. لێ ئێرانی تودهی

که   کوردستان  له   به شه   له و  ده زانم  ئه وه نده ی  من 
ڕوژهه اڵتی کوردستانه  هه تا ئێستاش پێگه ی حیزبی 
کوردستاندا  خه ڵکی  له نێو  گشتی  به   دێموکرات 
له   ڕه نگبێ  ئه مه   به هێزه،   زۆر  یه کجار  پێگه یه کی 
ڕوژێکی وادا وه ک پڕوپاگه نده  بچێ بۆ حیزبێک که  
و  ده که ین  حیزبه   ئه و  خاوه ندارێتیی  بوخۆمان  ئێمه  
پێشمه رگه ی ئه و حیزبه ین، به اڵم ئه وه  واقعییه تێکه  له  
زۆرێک  ڕاستییەکە   ئه مه   ده یبیستی.  خەڵکه وه   زمان 
و  سیاسی  لێکۆڵەرانی  لە  زۆر  و  ته حلیلگه ران  له  
کۆمه اڵیه تی تەنانەت دەروونناسەکان دانی پێدا دەنێن. 
خه باتی  دوورودرێژی  ڕابردوویەکی   هۆکاره کەشی 
73 ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستانە. ئەم حیزبە 
شتی  هه ندێ  که   کردوه ،  پڕبایەخی  کاری  کۆمه ڵێک 
ئاسان  بۆیه   خستوە.  جێ  ئێمه دا  کومه ڵگەی  له نێو 
له وه   بیر  و  داببڕێ  خه ڵک  له   حیزبه   ئه م  که   نییه  
خەڵکدا  له نێو  حیزبه   ئه م  داهاتووی  ئاخۆ  بکه ینه وه  
جێکه وتووه   پرنسیپه   ئەم  دڵنیام  من  دێ.  لێ  چیی 
ڕوژهه اڵتی  له   ئێستاش  هه تا  خه ڵک  کردوه   وای 
و  بێت  دێموکرات  حیزبی  به   ئومێدیان  کوردستان  
ئه مه  بۆخۆی ده ری ده خا حیزبی دیموکرات ئه و جێگه  
و پێگه  هه میشه یه ی خۆی هه یه . لەوانەیە  جه ریاناتی 
لەوانەیە  ڕووداوی سیاسی  سیاسیی دیکەش  هه بن، 
هاتبێته  پێش یا دیسان بێته  پێش و مومکینه  هێندیک 
وه ک  سیاسی  حیزبێکی  له   کاری  نه دانه م  هه ڵه  و 
لی  خه ڵکی  که   دابێ  ڕووی  دێموکراتیش  حیزبی 
به   به اڵم  بکا؛  درووست  نیگه رانی  یا  بووبن،  دڵمه ند 
دێموکراتی  حیزبی  که   پرنسیبانه ی  ئه م  من  بڕوای 
کوردستان لە ماوەی 73 ساڵ خه باتدا له نێو خەڵکدا 
کۆ ڵه که یه کی  چه ند  بووەته    بۆخۆی  خستوون  جێی 
و  ڕاوەستاوە  لەسەر  دێموکراتی  حیزبی  که   به هێز 
خەڵک. کۆمەاڵنی  خۆشەویستی  حیزبی  کردوویەتیە 

واتەحیزببووهبهبهشێکلهکولتووری
خهڵک؟

بەڵێ بەڕاستی وای لێ هاتووه . ئەتۆ بێهینە بەرچاوی 
دێموکراتدا  حیزبی  له   که   وه ختانه ی  ئه و  خۆت 
کێشه یەک دروست ده بێ، بۆ وێنە له  کونگره ی 13دا 
زیاتر  دوای  به داخه وه   که   بوو  دروست  کێشه یەک 
دێموکراتدا  حیزبی  له   کێشه کان  ده وامی  ساڵێک  له  
نه زانکاری  هێندێک  به هۆی  چاره سه رنه کردنی  و 
حیزبی  حیزبه وه ،  وه ختی  ئه   ڕێبه ریی  له الیه ن 
نه یان  خه ڵک  کرد.  له تبوون  تووشی  دێموکراتی 
ئه مه   ته فاوت بن. هه ر  ئه مه وه  بێ  به  نسبه ت  توانی 
بوخۆی ده لیلێکه  بو ئه وه ی خه ڵک چه نده  ئومێدیان به  
له  وه زعییه تی  نیگه رانن  حیزبی دێموکراته  و چه نده  
ئه م حیزبه   حیزبی دێموکراتی کوردستان. 11 ساڵه  
له ت بووه  و دوو حیزبی دێموکرات به  جودا کاری 
زه ڕه ش  یه ک  به اڵم  ده ده ن  درێژە   خۆیان  سیاسیی  

نه بووەته وه . که م  خەڵکه   ئه و  نیگه رانییه کانی  له  
حیزبی  به   هیوایان  ئێستاش  کوردستان  خه ڵکی   
دوو  به   هه رچه ند  دێموکرات  حیزبی  و  دێموکراته  
ده دا؛  درێژه ی  خۆی  تێکۆشانی  دێموکرات  حیزبی 
هه ڵده سه نگێنن،  یه ک  وه کوو  الیه ک  هه موو  به اڵم 
پێیان  ده کا  هه ڵه   یه کیان  ئه گه   و  ده بینن  یه کی  وه ک 
خۆشه.  پێیان  ده کا  چاک  کاری  یه کیان  و،  ناخۆشه  
یانی وا نه بووه  که  خەڵک له  ڕووی زێهنییه وه  النیکه م 
بوخۆی  ئه مه   کردبێ،  قه بووڵ  دوگانه گییه ی  ئه م 
ئومێدیان  دیسانیش  خەڵکه   ئه م  که   ئه وه یه   نیشانه ی 
به  حیزبی دێموکراته  و ئومێدیان به  داهاتووی حیزبی 
داوه   گرێ  خۆیان  داهاتوی  ئەوەی  لەبەر  دێموکراته؛  
باشی  داهاتووی  و  دێموکراتەوه   حیزبی  داهاتوی   به  
خۆیان له  داهاتوی باشی حیزبی دێموکرات دا ده بینن. 
دەبێ  ئەمانە،  باسکردنی  لەگەڵ  هاوکات  دیارە 
دانەپوشین  دێموکراتیش  حیزبی  کەموکۆڕییەکانی 
لەگەڵ  بەاڵم  هەڵەکانمان.  لە  نەکەین  چاوپوشی  و 
ئەوەی  دیسانیش  وایە  پێم  ئەمن  هەڵەکانمان  دیتنی 
لە  ئێمە  خەباتی  داهاتووی  بۆ  ئومێدبەخشە  کە 
دیسانیش  خۆماندا  خەڵکی  لەنێو  و  کوردستان 
کولتوورسازییەی  ئەو  بەهێزەیە.  گرێدراوییە  ئەو 
خەڵکی  نێوان  لە  73ساڵدا  لە  کە  دێموکراتە  حیزبی 
بووه . دروست  دێموکراتدا  حیزبی  و  کوردستان 

فەرمووت خۆت وەک خەڵکە ئەو کەماڵ کاک
حیزبە ئەو ئێستا کە وەزعەی لەو نیگەرانن
گەورەیەتووشیبووە.ئێستادووحیزبیدێموکرات
یەکخستنەوەی بۆ هەیە هەیئەت دوو و هەیە
هەیئەتی بەرپرسی جەنابیشت دێموکرات. حیزبی
ئەوەیە پرسیار کوردستانی. دێموکراتی حیزبی
دوو بە هەروا ئایا ئەبێ؟ چی حیزب داهاتووی
خەڵک چۆن و ئەخەنەوە یەک چۆنی ئەڕوا؟ باڵ
دەگرێتەوە؟ یەک حیزبە ئەو کە دەکەنەوە دڵنیا
دانوستانەکانمان  جارێ  بڵێم  کە  ناخوشە  داخەوە  بە 
ڕاوەستاوە، ئەویش هۆکارەکەی بەداخەوە وەک بەڕێز 
کاک مستەفا هیجری لە وتووێژێکی لە ڕادیۆ ئەمریکادا 
گوتی، بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ بەستنی ئەو کۆنگرەیەی 
ئەخیری ئەوان لەزستانی ڕابردوودا و ئەوە بووە هۆی 
و  گوتومانە  مێژە  لە  بەاڵم  دانیشتنەکانمان.  وەستانی 
ئەوەی کە لەالی حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشە 
ڕاگەیەندراوە ئەوەیە کە حیزبی دێموکرات مەحکوومە 
ئێرادەی  لە  نییە  شتێک  ئەمە  بوون.  بەیەکەوە  بە 
ئێرادەی  لە  ئەمە  بێت.  ئەواندا  ئێرادەی  لە  یا  ئێمەدا 
ئەو  گشتی  ئێرادەی  لە  و  کوردستان  خەڵکی  گشتیی 
دێموکراتانەیە کە دڵسۆزانە لە خەمی داهاتووی حیزبی 
دێموکرات دان. چەندە حەق بەمنە یا چەندە حەق بە 
لە دانیشتنەکاندا ئەوە هیچ لەم بیرۆکەیە  تەرەفەکەمە 
ناگۆڕێ کە مادام خەڵکی کوردستان ئومێدیان بە حیزبی 
حیزبی  داهاتووی  بە  خۆیان  داهاتووی  و  دێموکراتە 
چاوەڕوانی  ئەوان  کەوابوو  داوە،  گرێ  دێموکرات 
چۆن  داهاتوویە  ئەم  دێموکرات  حیزبی  بزانن  ئه وه ن 
دەنەخشێنێ، بۆیە دەڵێم مەحکوومین بەیەکەوە بوون.

دیمانە: مەنسوور مروەتی

لە 3٩ساڵەی فەرمانی جیهادی خومەینی
 دژ بە خەڵکی کوردستاندا

خەڵکیمافخوازوخۆڕاگرییکوردستان!
هاونیشتمانانیخۆشەویست!

حکوومەتی  وەرزێکدا،  وەها  لە  و  لەوەپێش  ساڵ   3٩
بە  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  بەدەسەاڵتگەیشتووی  تازە 
نوێنەرایەتیی بیرۆکەی بناژۆخوازیی مەزهەبی، کە دەیەویست 
وەک هاوتا داعشەکانی ئەم سااڵنەی دوایی خۆی پێناسە بکا، 
بیانووگەلێکی  بە  13٥٨دا،  ساڵی  گەالوێژی  ٢٨ی  ڕۆژی  لە 
بەدوور لە ڕاستی و بێبنەما، دەستی دایە هێرشێکی بەرباڵو 
و هەمەالیەنە بۆ سەر خەڵکی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
تەنیا ٩ مانگ دوای ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی و لە کاتێکدا 
وێنا  سەقامگیر  و  ئەهوەن  دووڕگەی  وەک  کوردستان  کە 
دەکرا، لە تاران و لە پشت مێحرابی مزگەوتەکان و تریبوونە 
کوردستان  خەڵکی  بۆ  بۆختان  و  دەنگۆ  جۆراوجۆرەکانەوە، 
و بزووتنەوە مافخوازانەکەی هەڵ دەبەسترا و بە ئاشکرا بۆ 
کوشتن و بڕینی خەڵکی کوردستان بانگەوازی جیهاد دەکرا.
وەک  کوردەکانی  بەدەسەاڵتگەیشوو،  تازە  خۆمەینی 
دژیان  لە  جیهادی  فتوای  و  دەکرد  پێناسە  فاسد  و  کافر 
ئەم  دیکەی  کاربەدەستانی  ترەوە  الیەکی  لە  و  دەردەکرد 
دەمارگرژەکان،  و  سەرکوتگەر  هێزە  هاندانی  بە  ڕێژیمە 
و  دەزانی  حەاڵڵ  بە  کوردستانیان  خەڵکی  خوێنی  ڕشتنی 
میللەتەیان دەردەکرد. ئەم  پاکتاوکردن و سڕینەوەی  بڕیاری 
لەم ماوەیەدا هاوکات لەگەڵ ئەوەی کە ژیان و گوزەرانی خەڵک 
لە کوردستان لەژێر کۆنتڕۆڵی  هێزە سیاسییەکان کوردستان و 
هێزی پێشمەرگەدا ڕۆژبەڕۆژ ڕوو لە گەشانەوە و پێشکەوتن 
هەنگاوی دەنا، بەپێچەوانەکەی لە تاران و شوێنەکانی دیکەی 
ئێران، لە ژێر چەپۆکی بیری کۆنەپەرەستانەی کۆمەڵێک ئاخوند 
و فاشیزمی مەزهەبیدا شێوی ژیان و گوزەرانی خەڵک بەخێرایی 
بەرەو پاش دەگەڕایەوە، ژنان بەردەباران دەکران و چارشێوی 
بەناوی  تۆقێنەر  گرووپی  و  تاقم  دەکێشرا،  بەسەریاندا  ڕەش 
حیزبوڵاڵ ئازادییەکانیان لە خەڵک زەوت دەکرد، دەنگی ناڕازییان 
پێشیڵ  ئایینییەکان  کەمایەتییە  مافی  دەکران،  کپ  دژبەران  و 
دەکران و ماڵ و سامانیان تااڵن و ئاگر تێبەر دەدرا، جیابیران 
دەمکوت دەکران، پێنووسە ئازا و سەربەخۆکان دەشکێندران و 
ڕۆژنامە و گۆڤار و باڵوکراوەکان یەک لەدوای یەک دادەخران.
خەڵکی  شۆڕش ،  سەرکەوتنی  دوای  کورتماوەیە،  کاتە  لەو 
کوردستان سەردەمێکی نوێی لە ئازادژیان و پێکەوەژیانیانی 
دێموکراتیکانەی تەجرووبە دەکرد. شۆرای گوند و شارەکان 
و ئەنجوومەنە سینفییەکان دامەزرا بوون و خەڵک ئازادانەدا 
ئازادانە  فکرییەکان  و  سیاسی  الیەنە  دەبرد.  بەڕێوە  خۆیان 
سیاسیی  کرانەویەکی  و  دەکرد  بانگەشە  خۆیان  بیرۆکەی 
باوڕە  بێروڕا جیاوازەکان و  لە  واقعی سەری هەڵدابوو. ڕێز 
جۆراوجۆرە ئایینییەکان دەگیردرا و ژنان وەکوو نیوەی هێز 
لە گەشەسەند ا  ئاڵوگۆڕەکاندا  گۆڕەپانی  لە  کۆمەڵگا  و وزەی 
بیروبۆچوونە  ئازادانە  چاپەمەنییەکان  و  باڵوکراوە  بوون. 
و  ڕێکخراو  و  دەکردەوە  باڵو  کۆمەڵگایان  جیاوازەکانی 
توێژەکانی  و  چین  بە  تایبەت  جۆراوجۆرەکانی  یەکیەتییە 
بوون. پەرەسەند دا  لە  دەچوو؛  پەرەسەندن  بەرەو  کۆمەڵگا 
زۆری نەخایاند کە بۆ کاربەدەستانی ڕێژیمی کۆنەپەرەستی 
داسەپاندنی  ڕێگای  تاقە  بوویەوە،  ڕوون  بەدەسەاڵتگەیشتوو 
کوردستان  و  کورد  دژایەتیکردنی  واڵتدا،  بەسەر  دەسەاڵت 
کاتدا  هەمان  لە  و  ساوا  ئەزموونە  ئەو  لەنێوبردنی  و 
سەرکوتکردنی  ئەوان  الی  بوو.  کوردستان  سەرکەوتوویەی 
لە  ئازادی  سەنگەری  دوایین  گرتنی  ئازاد،  کوردستانی 
ئێراندا بوو. لە ڕاستیدا هۆکاری سەرەکیی ئەو هێرشە، نەک 
کە  بوون  بێمانایانە  و  پووچ  چەواشەکارییە  و  ئیدیعا  ئەو 
دێموکرات  و  ئازاد  کوردستانێکی  هەبوونی  بەڵکوو  دەکران، 
ناوەند قەبووڵ  پاوانخوازی  و سکۆالر بوو کە بۆ دەسەاڵتی 
الیەن  لە  ڕاست  و  ناوەندەوە  لە  بۆنەوە،  بەم  هەر  نەدەکرا. 
دەرکرا،  فەرمان  مەزهەبییەوە  ڕەشی  بیرۆکەی  نوێنەرانی 
لە  ڕێژیم  سەرەکوتکەرەکانی  هێزە  هەموو  ئەوەی  بۆ 
بکرێن. کوردستان  ڕەوانەی  ئێرانەوە  شوێنەکانی  هەموو 
بەاڵم جەماوەری خۆڕاگری گەلی کورد و حیزبە سیاسییەکانی، 
کە چەند مانگ پێشتری بە شێوازی دێموکراتیک و مەدەنیانە بە 
بەشدارینەکردن لە بەناو ڕێفراندۆمی! خاکەلێوەی 13٥٨دا، بەم 
ڕێژیمەیان وتبوو نا، بڕیاریان دا بۆ پارێزگاری لەو دەسکەوت 
و بەهایانەی کە دەستیان کەوتبوو، لە چوارچێوەی بەرگریی 
ڕەوادا بە هەموو تواناوە لە بەرامبەر هێرشی هێز و لەشکری 
دیکە  ]نا[یەکی  دیکە  جارێکی  بۆ  و  بوەستنەوە  سەرکوتکەرا 
بەرەنگارییە  ئەم  ئاکامی  لە  بڵێنەوە.  دژە گەلییە  نیزامە  بەم 
کوردستان  سەر  بۆ  رێژیم  هێرشی  بە  بەرانبەر  ڕەوایەدا 
خەڵکی  “بەرگریی  بە  کوردستاندا  سیاسیی  ئەدەبیاتی  لە  کە 
کوردستان لە شەڕی سێ مانگە”دا ناسراوە، ڕێژیم ناچار بە 
کرا. کوردستان  خەڵکی  نوێنەرانی  لە  گوێڕاگرتن  و  وتووێژ 
بێوێنه  خۆڕاگرییەکی  بە  کوردستان  کە  بوو  شێوەیە  بەم 
تێکۆشەر  ڕۆڵەی  هەزاران  و  سەدان  گیانی  فیداکردنی  و 
بەرەنگاری...  سەنگەری  یەکەم  وەک  خۆی  خەباتکار،  و 
دڕێژە ٥
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هیجریش مستەفا کاک و فەرمووت وەک
حیزبی دواجاری کۆنگرەی کردووە، باسی
هۆی بووەتە ئێران کوردستانی دێموکراتی
دەفەرموون ئێوە  دانیشتنەکان. پەکخستنی
باشە ئەدی بین. یەک کە بەوە مەحکوومین
دەکەنەوە؟  پێ دەست دیسان چۆن ئێوە
بە بڕوای من سەخت نییە. بەپێی ئەو باسانەی کە لە 
نێوخۆماندا هەمانە و بە تایبەتی لە دەفتەری سیاسیدا،  

نییە. سەخت  کارێکی  کە  دەکەین  هەست  ئێمە 
ئەیبۆچیجێبەجێناکرێ؟

کە  نییە  کارێک  کە  ئەوەی  لەبەر  نابێ  جێبەجێ 
بە  ئێمە بکرێ. دەبێ هەر دوو الیەن  بە  یەکالیەنە 
یەکەوە بیکەین، بەاڵم تەنها لەبەر ئەوەی کە دەڵێین 
مه حکوومین بە بەیەکەوە بوون،  النیکەم ئەمن دەڵێم 
لە ئێستا بە تایبەتی لە وەزعیەتی ئێستای ئێراندا ئێمە 
بڕوانینە مەوزوعەکان کە دەبینین کاری زۆر بەپەلە 
بۆ ئەو بابەتە لە بەردەست دایە و ئەگەر ئێمە ئەمڕۆ 
ناتوانین ئەم حیزبە یەک بخەینەوە و بیکەینەوە بە 
مەجبوورمان  شت  هێندێک  بەاڵم  واحید،  حیزبێکی 
لەگەڵ  بکەین  تەعاموول  یەک  وەکوو  ئیمە  دەکا 
ڕووداوەکان، وەک ئەوەی لە ڕوانگەی خەڵکەوە ئەمن 
خومەوە. ڕوانگەی  لە  نەک  مەوزووعەکە  بڕوانمە 

ڕوانگەیخەڵکچۆن؟
حیزبی  بە  ئومێدیان  کە  ئەوەیە  خەڵک  ڕوانگەی 
دێموکراتە و داهاتووی خویان بە داهاتووی حیزبی 
دێموکراتەی  حیزبی  ئەو  داوە،  گرێ  دێموکرات 
تەرەفەکەم  نە  دەیبینم،  ئەمن  نە  دەیبینن  ئەوان  کە 
خەڵک  ئەگەر  دەیبینێ.  خەڵک  کە  ئەوەی  دەیبینێ، 
ئومێدی بەوەیە کە ئەم حیزبە ببێتەوە یەک حیزب. 
بە بڕوای من لە قوناغی ئاوادا زۆر کێشەی گرینگ 
خەڵک  مادام  دەڵێم  ئەمن  کە  دایە  دەممان  بەر  لە 
چاوی لەوەیە کە حیزبی دێموکرات دەبێ گرێگوشای 
دەبێ  دێموکراتە  حیزبی  ئەم  بێ  ئەوان  کێشەکانی 
بگرێتەوە  یەک  ناکاتەوە  لەوە  بیر  ئەگەر  دانیشێ 
ئەم  ڕووبەڕوی  بەیەکەوە  چۆن  بکاتەوە  لەوە  بیر 
پرسانە ببنەوە؟ چۆن بیر لە چارەسەری ئەم کێشانە 
بۆ  دانێن  ڕێگه   نەخشە  دانیشن  چۆن  بکەنەوە؟ 
ڕووبەڕوبوونەوەی لەگەڵ ئەم کێشانە؟ ئێران بەرەو 
لە هەر  قەیرانێکی قووڵ ڕۆیشتووە و ئەم قەیرانە 
حاڵدا ئێرانی خستووتە سەر دووڕێیانی ڕووخان یا 
گۆڕان. دەڕووخێ ئێمە چ دەکەین، دەگوڕێ ئێمە چ 
دەکەین؟ ئەمە کاری هەموو حیزبەکانە و ئەمن ناڵێم 
تەنیا کاری ئێمەیە. بەاڵم پێش هەموو که س ئه گه ر لە 
دیدی ئەو خەڵکەوە بڕوانین عەکسی ڕوانگەی ئەم 
دو حیزبی دێموکراتەیە. کە وابوو ئەگەر بیر لەوە 
ناکەینەوە جارێ چۆن یەک دەگرینەوە مەجبوورین 
بیر لەوە بکەینەوە چون دادەنیشین بەیەکەوە نەخشە 
ڕێگایەک بدۆزینەوە بۆ ڕوبەروبوونەوە لەگەڵ ئەم 
چالشانە و بۆ ئەوەی ئەم کێشانە چارەسەر بکەین.

تۆڕە و ئینترنێت ئێستادا لە کەماڵ کاک
ژیانی لە بەبەشێک بوون کومەاڵیەتییەکان
و سیاسی تێکۆشەرانی بهتایبهتی خەڵک
و مەجازی دنیای لە کە خەڵک زۆر مەدەنی.
کاروکردەوەی لە دان کۆمەاڵیەتییەکان تۆڕە
ئەمن دیارە نیگهرانن. ال هەردوو ئەندامانی
نامهەوێبڵێمئەمالباشەئەوالخراپە،یافەڕق
وجیاوازییەکدابنێم.خەڵکنیگەرانە،دەزانن
ئەگەرسەرکردایەتییهەردووالبیرێکنەکەنەوە
دواڕوژتووشیشتیقەرەبوونەکراوهدهبینئێوە
چدەڵێنبەخەڵکێککەنیگەرانەلەوبارەیەوە؟

بەو خەڵکە دەڵێم ئەو نیگەرانییە زۆر زۆر لە جێی 
خۆی دایە و ئەگەر بێتوو ڕێبەریی ئەم دوو حیزبی 

دێموکراته  ناتوانن ڕێگە چارەیەک دابنێن یان هەوڵ 
بدەن بۆ یەکگرتنەوەیەکی یەکجاری کە بتوانن ببنە 
خاڵێکی بەهێز بۆ ئەو بزووتنەوە و هیوا بەخش بن 
بۆ خەڵکەکەمان بە نیسبەت ڕوانگەیان بۆ داهاتوو، 
بەاڵم لە ئێستادا پێویستە حەتمەن بیر لەوە بکەنەوە 
کە هەر دوو الیەن مەجبوورن بەیەکەوە تەعامولێکی 
درووستیان هەبێ بۆ ئەوەی بتوانن بەرەوڕووی ئەو 
کێشانە ببنەوە کە ڕۆژانە لە کوردستان ڕوو دەدەن. 
با وا بکەین خەڵک واقعبینانە بیربکەنەوە، واقعبینانە 
شتەکان لە زمان ئێمەوە ببیستن، ئێمە دەڵێین ئەم 
دوو حیزبە هەر دووکیان دوو هێزی پێشمەرگەی 
بەهێزیان هەیە، کامیان زیاتر، کامیان کەمتر، کامیان 
بەتەجروبەتر یا کامیان کەم ئەزموونتر؛ ئەمانە هیچ 

لە مەوزووعەکە ناگوڕێ. بەاڵم دەڵێین ئه گه ر بۆ وێنە 
خەباتی  بۆ  بکەین  پێشبڕکێ  ئه وه ی  جیاتی  له   بێتوو 
پێشمەرگانە، ئەگەر بێتوو دانیشن بەیەکەوە بیر لەوە 
بزووتنەوەی  چەکدارانەی  ستراتیژیی  کە  بکەنەوە 
بە پێی ئەو  لە ڕوژهەاڵتی کوردستان چییە و  کورد 
هاوبەش  به رنامه یەکی  بنێین.  هەنگاو  ستراتیژییە 
زۆر  ئەمە  بێگومان  پێشمەرگایەتی.  کاری  بۆ  دانێین 
سەرکەوتووتر دەبێ لەو کارەی کە لە ئێستادا دەکرێ. 

دێموکرات   حیزبی  ئەگەر  دەڵێم  دیکە  نموونەیەکی 
یەک بێت لە دنیای دەرەوە گوێبیستی زۆر زۆر دەبێ.

دەخوێننەوە وتووێژە ئەم ئەوانەی ئێستا
ههر خەمخۆری کە ئەوانەی بەتایبەتی و
دووبەشیدێموکراتن،دەزانمدەڵێنئێمەجگەلە
یەکگرتنەوەیدێموکراتهیچیدیکەمانناوێ،بۆیه
بەو کۆتایی و دەپرسم جەنابت لە پرسیارە ئهو
باسەدێنم.جەنابتوەکووکەسێککەلەوبوارەدا
دوو ئەم یەکگرتنەوەی بۆ هەیە بەرپرسایەتیت
باڵیدێموکراتەهیوادارهەی؟چیبەخەڵکدەڵێی؟
ئەو داوایەی خەڵک زۆر پیرۆزە، ئەو داوایە تازە نییە 
لەتبوونی حیزب ئەو داوایه  هەبوو.  له  ڕاستیدا پێش 
ئەمن بەبیرم دێ پێش لەتبوونی حیزب دەستە دەستە 
لەگەڵ  دەکرد  دیداریان  دەهاتن  خەڵک  دیوەوە  لەو 
و  هیجری  مستەفای  کاک  لەگەڵ  و  ئێمە  برادەرانی 
چارەیەک  ڕێگە  کە  ئەوەی  بۆ  دیکە،  خەڵکی  له گه ڵ 
بخەنە بەردەم ڕێبەریی ئەودەمی حیزب کە پێش بەوە 
بگیردرێ. بەاڵم بەداخەوە چارەسەرەکەی به دەست 

جێگای  لە  ئێستاش  نیگەرانییەکەیان  نەبوو.  ئێمە 
خۆیەیەتی، من ئێستاش دەڵێم ئەگەر ئەوان نیگەرانن 
هەرکاتێک  بەڵێ  دەڵێین  ئێمه ش  نیگه رانین.  ئێمەش 
هاوبەش  ڕوانگەیەکی  و  خوڵقا  لەبار  زەمینەیەکی 
دیتراوە بۆ ئەوەی کە ئه م حیزبه  ببێتەوە یەک نابێ بە 
بە هەر  ئێستا  هیچ جۆر ڕۆژێک وەدرەنگێی بخەین. 
هۆیەک کە ئەم ئامادەییە لە هەردوو ال نییە، دەکرێ 
بیر لەوە بکەینەوە بزانین چی دەتوانێ ئەو کەلێنە پڕ 
له به ر ده مدا هەیە کە  بکاتەوە و چ ڕێگەیەکی ترمان 
یه کبوون و یەکگرتویی حیزبی دێموکرات نیشان بدات. 
بەبڕوای من ئەوه ی که  یەک حیزبی دێموکرات هەبێ 
بکەینەوە  لەوە  بیر  نەبوو  ئەگەر  بەاڵم  باشە،  زۆر 
دێموکراتەکان لە بواری ستراتیژیی سیاسی و له باری 
ستراتیژیی چەکدارییەوە ڕوانگەی هاوبەشیان هەبێ. 
یانی لە هەر بۆارێکدا دەبێ بە کاری هاوبەش قەرەبووی 
ئەوە بکەینەوە. هەرچەند هیوادارم زیاتر بەرەو ئەوە 
بڕۆینە پێشەوە کە حیزبی دێموکرات ببێته وه بە  یەک.

ئەحزابی دەستتێوەردانی نیگەرانی کەسیش زۆر
ڕوژهەاڵتی لە کوردستان دیکە پارچەکانی
لەوبارەوە دیسانەکە نایشارمەوە و کوردستانن
ئهستۆی دەخەنە گەورە مەسئوولییەتی
چی؟ دەڵێن بارەوە لەو دێموکرات. حیزبی
نەتەنیا  دێموکرات  حیزبی  وەکوو  ئێمە  ڕاستییەکەی 
ساڵی   ٥0 له   ڕابردوودا،  ساڵی  له40   بەڵکوو  ئێستا، 
لەو شتە گرینگانەی که  گوتومانە  یەکێک  ڕابردوودا، 
حەقی  دیکە  پارچەیەکی  هیچ  حیزبی  کە  بوە  ئەوە 
نه بێ.  کوردستاندا  دیکەی  پارچەکانی  لە  دەخالەتی 
مەسئولییەتەوە  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
کاتی  پاراستووه.   ئه مه ی  خۆیدا  تەمەنی  تەواوی  لە 

دوای  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دامەزرانی 
کراوە  پێشنیار  کە  کوردستان  کۆماری  دامەزراندنی 
دێموکراتی  حیزبی  لقێکی  کە  محەممەد  قازی  بە 
کوردستان لە باشووری کوردستان، یا لە باکووری 
کوردستان بکرێتەوە، قازی محەممەد ئەوەی قەبووڵ 
نەکردووە. قازی محەممەد سفارشی کردووە کە لەوێ 
حیزب دابمەزرێنن. هەر بۆیە ساڵی دواتر لێرە پارتی 
دێموکراتی کوردستان دادەمەزرێ. هەر لەو وەختەوە 
ئەم سیاسەتە هاتووه و  سیاسه تێکی درووسته. ئه و 
واڵتانه ی ئێمه  خه باتی تێدا ده که ین سنووری قانوونیی 
قبووڵ  سنوورانەمان  ئەو  ئێمە  ڕاستە  هه یه،   خۆیان 
یەک  کورد  و  کوردستانە  یەک  کوردستان  نییە، 
نەتەوەی دابەش کراوە، بەاڵم مادام تۆ خەبات دەکەی 

دەبێ بیر لەوە بکەیتەوە ئێستا له و پارچه یه ی خۆت 
ئەو خەباتە بە کوێ دەگەیەنی. بەاڵم بەداخەوە ئەمە 
خەڵکی  پاراستوومانە  ئێمە  پارێزراوە  نە  جار  زۆر 
دۆستایەتی  ناوی  بە  هێندێکیان  نەیپاراستووە.  دیکە 
یان بە ناوی هاوکاری لەگەڵ حیزبە دۆستەکانیان لە 
ڕوژهەاڵتی کوردستان هاتوون ئەو کارەیان کردووە، 
ئه مە  وابووه   پێمان  هەمیشە  ئێمە  ڕاستیدا  لە  بەاڵم 
ئەو حیزبانە بێ  قانوونیی  داوای  لەسەر  تەنیا دەبێ 
کە داوا بکەن لە حیزبێک کە یارمەتیی بدات، ئێمە لێره  
لەشەڕی داعشدا هێزێکی چەکداریی یەکجار زۆر و 
بەهێزمان هەبوو، فەرماندەی زۆر بە وەج و لێزانمان 
داعش  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  بەاڵم  هەبوو 
ئەوان  ئەگەر  کە  لە حکوومەتی هەرێم کرد  داوامان 
بدەین.  یارمەتییان  ئامادەین  ئێمەیە  بە  پێویستییان 
ئه مە  نێین. نەدەکرا و  پێوە  بۆخۆمان نەچووین ملی 
ئەگەر  و  ئەواندا  کاروباری  لە  دەزانین  دەخالەت  بە 
ئەوان داوایان بکردایە زۆر ئاسایی بوو کە ئێمەش لە 
مه یدانی شەڕدا، نەک هەر لە شەڕی داعشدا، بەڵکوو 
لە هەر شەڕێکدا کە ئەوان داوا لە ئێمە بکەن و پێیان 
ئێمە هاوکارییان بکەین دیسانیش  وابێ کە پێویستە 
بەداخەوە  ڕێگەیەتی.  ئەمە  و  هەیە  ئامادەییمان  هەر 
ئەم نیگەرانییە هەیە، نیگەرانیەکەش زۆرتر بەداخەوە 
خەڵک له  پەکەکەی هەیە کە بەناوی جۆراوجور کار 
لە  کوردستان،  باشووری  لە  دەبینن  له وەدا،  ده کا 
ڕوژئاوای کوردستان یان لە ڕوژهەاڵتی کوردستان 
ناوی جۆراوجۆر حیزب درووست دەکا و واش  بە 
دەکا کە نیشان بدا ئەو حیزبە ئی ئەوانە. ئەم حیزبانە 
بۆخوشیان ناتوانن جورێک عەمەل بکەن یا جورێک 
قسه بکەن یا جورێک سیاسەت بکەن کە نیشان بدەن 
کە نا وانین. هەر بۆیە ئێمە ئەوە بە دەخالەتێکی ناڕاست 
ڕوژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی  بۆ  ناپێویست  و 
دێموکرات  حیزبی  ئەگەر  بەڵێ  دەبینین.  کوردستانی 
دێموکرات  الی  دوو  هەر  ئەگەر  یا  و  بێت  یەک 
بەیەکەوە پالنێکی ستراتیژیی باش دابڕێژن، دەکرێ 
بە شێوەیەکی مەنتقی ڕوبەرووی ئه م کێشەیە ببینەوە.

چیئەڵێنبەخەڵکێککەکوڕیانلەڕیزیپەکەکە
بووە؟ شەهید کوردستان دیکەی پارچەکانی لە
 ئێمە نامانهەوێ بە خەڵک بڵێین کە سەربەست نەبن 
ڵە بیر کردنەوەدا، خەڵک ئازادن لە بیرکردنەوەکانی 
خۆیاندا و مافێکی زۆر سەرەتاییە بۆ هەر ئینسانێک 
لە هەر کومەڵگەیەکدا کە ئازادانە بیر بکاتەوە، بەاڵم 
ئێمە  عەمەلییەوە  کاری  و   بواری سیاسی  دێتە  کە 
کوردستان  خەڵکی  تاکەکانی  هەموو  وایە  پێمان 
کوردستان  ڕوژهەاڵتی  کە  بکەنەوە  لەوە  بیر  دەبێ 
بەاڵم  گەورە،  کوردستانی  لە  دانەبڕاوە  بەشێکی 
سیاسییەوە،  باری  لە  و  جیایە  بەشێکی  ڕاستیدا  لە 
کولتووری موبارزاتیی خۆی هەیە. خەڵک دەبێ بیر 
پێی  بە  دەکەن،  سیاسەت  چۆن  کە  بکەنەوە  لەوە 
کە  بکەن،  پەکەکەش  ڕێنمایی  دەبێ  کولتوورە  ئەم 
لێرەدا  چونکە  کوردستانە؛  باکووری  ئەوان  جێگای 
بەرپرسایەتییەکی  هیچ  و  رێگاچارە  هیچ  پەکەکە 
ئێراندا. لە  کورد  پرسی  چارەسەری  بۆ  نییە 

پاش دێموکرات حیزبی پرسیار، دوایین وەکو
نەبووە ئێستا تا یەکەم ساڵی لە جگە 73ساڵ
دەسەاڵت؟ بە دەبێ کەی ئەی دەسەاڵت بە
73 ساڵ تەمەن بۆ حیزبێکی سیاسی تەمەنێکی کەمە 
ئامانجەکەی  بە  توانیبێتی  بڵێی  تو  کە  ئەوەی  بۆ 
ئێمە  بکەینەوە  لەوە  بیر  کە  بەتایبەتی  نەگا،  یا  بگا 
بەدەستەوەگرتنی  بۆ  کە  نین  خۆماندا  واڵتی  لە 
واڵتێکدا  لە  ئێمە  هەروەها  بدەین.  هەوڵ  دەسەاڵت 
ئەو  زۆرینەی  و  کەمینەیەکین  کە  دەکەین  خەبات 
زۆرینەی  نەبووە،  هاوڕا  ئێمە  لەگەڵ  ئێستا  تا  واڵتە 
ئەو واڵتە بەردەوام دژایەتیی ئێمەیان کردوە، نەتەوە 
ئەو  بگەنە  بێن  نەیانتوانیوە  ئێران  جۆراوجۆرەکانی 
بن،  هاوڕا  خەباتدا  لە  ئێمه   له گه ڵ  بتوانن  کە  ئاستە 
 73 لە  ئەگەر  سیاسی  حیزبێکی  ئاوادا  دۆخێکی  لە 
ساڵی تەمەنی خۆشیدا نەیتوانیوە بگاتە دەسەاڵت، 73 
ئەگەر  ئێستا  بەڵێ  بنووسرێ.  بۆی  زۆر  نابێ  ساڵ 
بدەم  دەسەاڵت  بۆ  هەوڵ  و  هەبێ  کوردستانم  من 
لە٢0 ساڵی ئەوەڵدا نەمتوانی بە دەسەاڵت بگەم، ئەوە 
حیزبەکەم کێشەیەکی هەیە یا  دەبێ هەڵوەشێتەوە یا 
دێموکراتی  حیزبی  بەاڵم  بگۆڕدرێ؛  ستراتیژییەکانی 
کاری  دروست  ستراتیژییەکی  پێی  بە  کوردستان 
پێشڕەوترین  وەکوو  73ساڵ  توانیویەتی  کە  کردوە 
بمێنێتەوە.  کوردستان  خەڵکی  حیزبی  گەورەترین  و 
ئەوە  شایەنی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەگەر 
نەبایە و خاوەنی ئەو ستراتیژییە دروستە نەبوایە لەو 
73ساڵەدا بێگومان ئێستا دەبووە حیزبێکی چکۆلەی 
پێشتر  کە  جورەی  ئەو  و  کوردستان   ڕوژهەاڵتی 
باسمان کرد کەس بە جێگای ئومێدی خۆی نەدەزانی.

***

سەردانی نوێنەرایەتیی کۆمیتەی ئوتریشی حیزب
 لە بارەگای پارلەمانتەرانی پارتی لیبراڵ

سمیناری »ڕۆژی بەرەنگاریی نەتەوەیی کورد«

بەبۆنەی  ئێران  کوردستانی  حیزبه کانی  هاوکاریی  ناوه ندی 
له دژی  خومه ینی  جیهادی  فه توای  ساڵڕۆژی  گەالوێژ،  ٢٨ی 
دوانیوەڕۆی  سمیناره   ئه و  هێنا.  پێک  سمینارێکی  کورد،  گه لی 
ڕۆژی شەممە، ٢7ی گه الوێژ لە بارەگای کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
سمیناره   ئه و  چوو.  بەڕێوە  ئێران  کوردستانی  زەحمەتکێشانی 
له: بوون  بریتی  ته وه ره کانی  که   چوو  بەڕێوە  پانێلدا  پێنج  لە 

ــ »هۆکارەکان و دەرەنجامەکانی ئەم هێرشە بۆ سەر خەڵک و 
شۆڕشێ کوردستانی ئێڕان«، کە ئه و باسه  محەممەد نەزیف قادری 
کردی. ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  نوێنەرایەتیی  بە 
بۆ  حیزبەکان  هاوبەشی  گوتاری  ــ»نەبوونی 
بەرامبەر  نەتەوەیی  هاوبەشی  بەرەیەکی  دروستکردنی 
بە  بایەزیدپوور  هێمن  باسه   ئەم  کە  ڕێژیم«،  بە 
کردی. کوردستان  زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی  نوێنەرایەتیی 
ئەمڕۆی  و  ئەوکاتە  هەلومەرجی  لەبەرچاوگرتنی  ــ»بە 
ڕووداوی  بوونەوەی  دوبارە  ئەگەری  ئێران  کوردستانی 
ئەم  دووپاتبوونەوەی  لە  بەرگیری  ڕێکاری  و  هەیە؟  وەها 
بە  شەڕەفی  ئیسماعیل  پانێلە  ئەم  کە  چین«؟  ڕووداوانە  جۆر 
نوێنەرایەتیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانەوە پێشکێشی کرد.
ڕەهەندەکانی  و  جیهاد  فەرمانی  دەرکردنی  ــ»چۆنیەتیی 
حاجی  شۆڕش  باسه ش  ئه و  کە  پێبەخشینی«،  بەردەوامی 
کردی. کوردستان  خەباتی  سازمانی  نوێنەرایەتیی  بە 
هاوبەشی  هەیئەتی  بەرەنگاربوونەوە،  ئامانجی  و  ــ»شێواز 
کورد لەو سەردەمەدا و پرسی دانووستان لە ئەمڕۆدا، کە ئەم 
باسه ش ساڵح شەریفی بە نوێنەرایەتیی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
کرد«. پێشکێشی  ئێران  کوردستانی  زەحمەتکێشانی 
پرسیار  بۆ  کرابوو  تەرخان  سێمینارەکەش  دوابڕگەی 
نێوەرۆکی  له سه ر  بەشداربووان  سه رنجی  و  تێبینی  و 
پرسیارەکانی  پانێلگێڕانه وه   لە  کام  هەر  له الیه ن  که   باسەکان 
درانه وه . واڵم  خۆیان  باسەکانی  بە  پێوه ندیدار 

پێم ناخوشە کە ده ڵێم جارێ دانوستانەکانمان له گه ڵ الیه نه که ی دیکه ی دێموکرات 
لە  کاک مستەفا هیجری  بەڕێز  بەداخەوە وەک  ئەویش هۆکارەکەی  ڕاوەستاوە، 
وتووێژێکی لە ڕادیۆ ئەمریکادا گوتی، بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ بەستنی ئەو کۆنگرەیەی 
ئەخیری ئەوان لەزستانی ڕابردوودا و ئەوە بووە هۆی وەستانی دانیشتنەکانمان. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  لەالی  کە  ئەوەی  و  گوتومانە  مێژە  لە  بەاڵم 
هەمیشە ڕاگەیەندراوە ئەوەیە کە حیزبی دێموکرات مەحکوومە بە بەیەکەوە بوون

ئێمە دەڵێین ئەم دوو حیزبە هەر دووکیان دوو هێزی پێشمەرگەی بەهێزیان هەیە، 
به اڵم له  جیاتی پێشبڕکێی خەباتی پێشمەرگانە، دەبوا به رنامه ی هاوبەشمان هەبا بۆ 
ئەو مەبەستە. ده بوا پێکه وه  له سه ر ئه وه  کارمان کردبا که  ستراتیژیی چەکدارانەی 
بزووتنەوەی کورد لە ڕوژهەاڵتی کوردستان چییە و بە پێی ئەو ستراتیژییە هەنگاومان نابا

ئەوه ی که  یەک حیزبی دێموکرات هەبێ زۆر باشە، بەاڵم ئەگەر نەبوو با بیر لەوە 
بکەینەوە که  لە بواری ستراتیژیی سیاسی و له باری ستراتیژیی چەکدارییەوە و له  
بواره کانی دیکه شدا یه ک ڕوانگه مان هه بێ و بە کاری هاوبەش قەرەبووی ئەوە بکەینەوە. 
هەرچەند هیوادارم زیاتر بەرەو ئەوە بڕۆینە پێشێ کە حیزبی دێموکرات ببێته وه بە  یەک

عەلی،  فەقێ  محەممەد  گه الوێژ  ٢3ی  سێشەممە،  ڕۆژی 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  بەڕێوەبەریی  کۆمیتەی  ئەندامی 
سەردانی  لیبراڵ  پارتی  سەرداوای  لە  ئوتریش،  واڵتی  لە 
الیەن  ل  و  کرد  حیزبه ی  ئەو  پارلەمانتەرانی  بارەگای 
و  پارلەمان  ئەندامی  شتێفانی،   کریسپەر  دوکتور  خاتوو 
مافی  هەروەها  و  ئورووپا  و  دەرەوە  کاروباری  بەرپرسی 
کرا.  لێ  پێشوازیی  ناوبراو  پارتی  لیستی  سەر  لە  مرۆڤ 
له و دیداره دا پرسی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ له  ئێران و کوردستان، 
هەاڵواردنە نەتەوەیی، ئایینی و ڕه گه زییه کان؛ گرتنی سه ره ڕۆیانه  و 
ڕه شبگیره کان له  کوردستان به  تۆمه تی چاالکیی ئه منیه تی و، دیارده ی 
کۆڵبه ری و کوشتاری کۆڵبه ران له  کوردستان خرانه  به ر باس.
لە  ڕخنەی  توندی  به   دیداره دا  له و  حیزب  کۆمیته ی  ئه ندامی 
ئوتریش  حکومەتی  به رژه وه نیخوازانه ی  و  نەرم  سیاسەتی 
چەند  بارەوە  لەم  و  گرت  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  لەگەل 
له وان  یه ک  که   هێنایه وه   کریسپەر  دووکتور  وه بیر  نموونەی 
باره یه وه   له و  و،  بوو  ڤییه ن  له   قاسملوو  د.  تێرۆری  پرسی 
لە الیەن  تێرۆری ڕێبەری حیزبەکەمان  پەردەپۆشکردنی  گوتی: 
دەزگای داد و حکومەتی ئوتریش پەڵەیەکی شەرمه  بۆ ئوتریش 
و هەروەها غەدرێکی زۆر گەورەیه  دەرحەق بە نەتەوەی کورد.

١5٠هه زار میلیارد تمه ن له  گیرفانی ١١٠ که س دایه 

1٥0هه زار میلیارد تمه ن له  سه روه ت و سامانی خه ڵکی ئێران ته نیا 
له  گیرفانی110 که س له  که سانی نیزیک به  به رپرسانی ڕێژیم دایه .

ئه میر خۆجه سته ، نوێنه ری شاری هه مه دان و، به رپرسی فراکسیۆنی 
شوڕای  مه جلیسی  له   ئابووری  گه نده ڵیی  له گه ڵ  به ربه ره کانی 
ئیسالمی ئاشکرای کرد: تاقمێک تااڵنچی و، نیزیک به  به رپرسانی 
و  وام  ئێران  خه ڵکی  سامانی  و  سه روه ت  له   نیزام،  پایه به رزی 
پاره ی زۆریان له الیه ، به اڵم له  دانه وه ی قه رزه کانیان خۆده بوێرن 
و، ته نانه ت بریگرته یه کی واشیان به  بانکه کان نه داوه  و له  ڕێگه ی 
ده ستوپێوه ندییه کانی خۆیانه وه  به  میلیارد "وام"یان وه رگرتووه .
له   تمه ن  میلیارد  1٥0هه زار  له   پتر  ناوبراو  قسه کانی  به پێی 
کاربەدەستی  گیرفانی110  چووه ته   ئێران،  خه ڵکی  سه رمایه ی 
هێشتووه . به جێ  واڵتیشیان  له وان  زۆر  به شێکی  و  ڕێژیم 
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لە تێگەیشتن لە بەرژەوەندیی گشتییەوە تا 
گەیشتن بە کۆنتراکتی سیاسیی هاوبەش

سمایل شەڕەفی

ڕەفتارێک  و  ئەقڵییەت  دووپاتبوونەوەی  ئەگەری 
گەالوێژی  ٢٨ی  دوای  کارەساتەکانی  و  جینایەت  کە 
لێ کەوتەوە، ڕەتکراوە  لە کوردستان  13٦٨ی هەتاوی 
حاکمییەتی  لە  دەیە  چوار  بە  نزیک  دوای  ئێستا  نییە. 
کە  کوردستاندا  و  ئێران  سەر  بە  مەزهەبی  ڕەشی 
ئاڵۆگۆڕێکی  هەر  ئەگەری  لە  و  داوە  خۆی  تاقیکاریی 
توخنی  واڵتە  ئەم  خەڵکی  دیکە  جارێکی  بۆ  سیاسیدا 
نابێ  دیسانیش  بەاڵم  ناکەون،  له وچه شنه   دەسەاڵتێکی 
پێمان وابێ عەقڵییەتی سیاسی و دەوڵەتداری لە تاران 
ئیستعدادی  بێ،  سیاسیدا  ساختارێکی  و  شکڵ  هەر  لە 
واتایەکی  بە  نییە.  ڕەفتارێکی  وەها  دووبارەکردنەوەی 
گۆڕانکارییەکانی  لە  وابێ چیدیکە  پێمان  ئەگەر  ڕوونتر 
داهاتووی دەسەاڵتی سیاسی لە ئێراندا دین و مەزهەب 
ئامیانی  ببێتە  ناتوانێ  ئیدئۆلۆژییەک  چەشنە  هەر  یان 
دەسەاڵتی سیاسی لەم واڵتەدا، بەاڵم خۆ ناکرێ حاشا 
لە پەرەسەندنی بیری خۆبەزلزانی نەتەوەیی، یان هەمان 
»شۆڤێنیزمی ئێرانی« لە بیرکردنەوە و ڕەفتاری زۆربەی 
بکه ین. سەرانسەرییەکاندا  سیاسییە  الیەنە  زۆری 

 3٩ ڕاست  کە  جەریانانەی  و  الیەن  تەیف،  ئەو  هەر 
ڕێژیمی  بەدڕەفتارییەکانی  ئاکامی  لە  ئێستا  پێش  ساڵ 
کوردستانیان  و  هێنا  کوردستان  بۆ  هانایان  خۆمەینیدا 
بوونیان  بە  و  دەزانی  ئێران«  ئازادیی  »سەنگەری  بە 
ئەمنیەتییان  و  سیاسی  هەزینەی  کۆڵێک  کوردستان  لە 
ئێستا  سیاسییەکەی،  پرسە  و  کوردستان  خستەسەر 
دەبینین کە چۆن لە پرسی کورد و مافە نەتەوایەتییەکانی 
خەڵکی کوردستان دەڕوانن! ئێستا کە هیچیان بە دەستەوە 
نیە و بە هۆی ناکارامەیی سیاسی و تەشکیالتی و دوور 
کەوتنەوەیان لە کۆمەڵگه ی ئێران بە تەواوەتی دابڕاون 
و وەک کۆمەڵە چەند کەسێک لە کۆڕ و کۆبوونەوەکاندا 
مەزنیخوازانەوە  عەقڵیەتێکی  بە  دەبینین  دەردەکەون، 
خەڵکی  داخوازییەکانی  و  ماف  سەر  دەکەنە  هێرش 
و  فکری  ژوورە  گەڵ  لە  هاوئاهەنگ  و  کوردستان 
کورد  ئێراندا،  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  سیاسییەکانی 
بە »جیاییخواز« و، داخوازییەکانی بە هەڕەشە بۆ سەر 
»تەواویەتی ئەرزیی خاکی ئێران!« دەزانن. ئەی ئەگەر 
لە ئازادیی سبەینێی ئێراندا هەر ئەمانە تۆزێک پەڕ و باڵ 
بگرن، بڵێی بە نیسبەت کورد و کوردستانەوە چ فەرمانێکی 
بە خەڵکی کوردستان دەرنه کەن؟ دیکەی »جیهاد« دژ 

***
3٩ ساڵ بەسەر فەرمانی جیهادی خومەینی بۆ سەر 
خەڵکی کوردستاندا تێ پەڕێ. لەم وتارەدا باس لە چۆنیەتی 
عەقڵییەتی پشت ئەم فەرمانە و هۆکارەکانی هێرش بۆ سەر 
کوردستان ناکەین، بەڵکوو لە سۆنگەی ئەم ڕووداوەوە 
و، بە سەرنجدان فەزای سیاسیی کوردستان کۆمەڵێک 
هەڵوێست و ڕەفتاری حیزبەکان لە ماوەی ئەو کەمتر لە 
یەک ساڵەی حیزب و جەریانەکانی کوردستان، باسێک 
داهاتوو و هەروەها چۆنیەتیی ڕووبەڕووبوونەوەی  لە 
گەڵ  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  حیزبەکانی  و  کورد 
دەکەین. رووداوێکدا  وەها  دووپاتبوونەوەی  ئەگەری 
لە ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتییەوە تا ٢٨ی گەالوێژی 
کرد  تەجرووبە  تایبەتی  فەزایەکی  کوردستان   ،13٥٨
حیزبەکانی  هاوکاریی  »ناوەندی  ڕاگەیاندراوی  لە  کە 
فەرمانی  ساڵەی   3٩ بۆنەی  بە  ئێران«دا  کوردستانی 

وردی  بە  کوردستان  سەر  بۆ  خومەینی  جیهادی 
خۆیدا  نەوعی  لە  تەجروبانە  ئەم  کراوە.  پێ  ئاماژەی 
کەموێنە و دەوڵەمەند بوون. هەر لە بوونی فەزایەکی 
دێموکراتیک بۆ تێکۆشانی حیزبه کان، ئازادیی بەیان و 
ئەمنیەتی شار  کۆنترۆڵی  تا  بگرە  چاپەمەنییە  ئازادیی 
کوردستان  بەڕێوەبردنی  و  کورستان  ناوچەکانی  و 
سیاسییەکانەوە.  حیزبە  و  پێشمەرگە  هێزی  لەالیەن 
بەاڵم ئەوەی لەو ماوە کورتەدا و بەتایبەت دواتر زۆر 
یەکدەست«  »کوردستانێکی  دیترا،  هەستپێکراو  کەم 
کە  سیاسییەکەی  مانا  بە  »یەکدەستبوون«  بوو. 
سیاسیی  ڕەفتاری  و  بیر  نوێنەرایەتیی  حیزبەکان 
خەڵکی کودستان بکه ن. لە گەڵ ئەوەیکە لە زەمەنێکی 
کورتدا و لەژێر ناوی »هەیئەتی نوێنەرانی کورد« بۆ 
لەگەڵ رێژیم، کۆمەڵێک کۆبوونەوەی هاوبەش  وتوێژ 
ئەمە  بەداخەوە  بەاڵم  کران،  هاوبەش  سەردانی  و 
درێژه ی  و  بکاتەوە  نزیک  لێکیان  نەیتوانی  تەنیا  نە 
ڕووداوەکاندا،  ڕەوتی  درێژەی  لە  بەڵکوو  هەبێ، 
لە  بەداخەوە  کە  دەکەوتنەوە  دوور  لێک  دەهات  تا 
کۆتاییدا شەڕی نێوخۆیی و براکوژیشی به دوادا هات.

هێرشی  بە  ئاوێتە  کە  ڕووداوەکان  ڕەوتی  خێرایی 
بۆ  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  دژی گەلیانەی 
خەڵک  قارەمانانەی  بەرگریی  و  کوردستان  سەر 
کۆتاییدا  لە  بوو،  کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی  و 
لەالیەن  کوردستان  ناوچەکانی  و  شار  گرتنەوەی 
قۆناغە  لەم  کەوتەوە.  لێ   تارانی  سیاسیی  دەسەاڵتی 
بزووتنەوەی  بێت،  لەگەڵ  ئێستایشی  تا  بەوالوە 
حیزبەکانی،  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  سیاسی 
جەوهەرییەن  و  سەرەکی  کەمایەسییە  ئەو  تووشی 
تووشی  بە گشتی  نەتەوەیی کوردی  بزووتنەوەی  کە 
لە  و  ناکۆکی  و  دابڕان  لەپەراوێژکەوتن،  شکست، 
دەستدانی دەرفەتەکان و نەناسینی هەڕەشەکان کردوە.
جیهانبینیی  و  بیرۆکە  کۆمەڵێک  بە  خۆسەرقاڵکردن 
واقعییه ته کانی کۆمەڵگه ی  له گه ڵ  نه گونجاو  و  »نامۆ« 
کوردستان و پەلکێشکردنی کۆمەڵێک ڕەوتی ناسالمی 
سیاسیی ئێرانی بۆ کوردستان لەالیەن هێندێک سازمان 
ئەرزش  بەها و  لە  ئه زموون و، دوور  و ڕه وتی که م 
خوێندنەوەی داخوازەکانی خەڵکی کوردستان لەالیەک 
تەواوەتی  بە  دیکە،  الیەنی  هێندێک  خۆبەزلزانیی  و، 
کوردستانیان کردە گۆڕەپانی ملمالنێیەکی بێ  ئاکام و 
و  دۆخە  ئەم  درێژبوونەی  مەترسیدار.  هەمانکاتدا  لە 
کۆمەڵێک  ڕەفتارکردنی  نابەرپرسانە  ڕۆژ  لەگەڵ  ڕۆژ 
سازمان و جەریانی ڕادیکاڵ و، لەقەڵەمدانی داخوازییە 
نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان بە »کۆنەپەرەستی« 
حیزبی  ئاشتیخوازانەی  سیاسه تی  لە  ناونیتکەلێدان  و 
بە  رێبەرانی  ناساندنی  و  کوردستان  دێموکراتی 
»سازشکار«ی، لە الیەک بواری له باری بۆ ناکۆکی و 
دووبەرەکییەکان لە کوردستان خۆش کرد و لە الیەکی 
دیکەوە مەجالێکی باشیشی بۆ رێژیم ڕەخساند کە خۆی 
بۆ هێرشێکی سەرانسەری بۆ سەر کوردستان ئامادە بکا.
ئەوەی تا ئەمڕۆیشی لەگەڵ بێ بزووتنەوەی کوردستان 
و حیزبە سیاسییەکانی تووشی چەندبەرەکی، ناکۆکی 
بەرژەوەندیی  لە  تێنەگەیشتنە  کردوە،  لێکترازان  و 
هەمان  یان  کوردستان،  خەڵکی  هاوبەشی  و  گشتی 

ئەم  کە  دەزانین  ئەوەش  نەتەوەیی«.  »بەرژەوەندیی 
چەمک و دەستەواژانە بەرهەمی دیاردەی دەوڵەت_
نەتەوەن و بەداخەوە ئێمە کورد تا ئێستا دەوڵەتمان 
نییە کە لە ڕەوتی نەتەوەسازیدا دەرکمان بە شاخسە 
هاوبەشەکانمان وەک نەتەوەیەک کردبێ. مادام ئێمە 
دەوڵەتمان نییە کە کار لەسەر شوناسە نەتەوەییەکانمان 
وابێ  پێمان  دەکرێ  ئایا  بکا،  سیاسییەکەی  مانا  بە 
»بەرژەوەندیی  خاوەنی  کورد  ئێمەی  ئێستادا  لە 
نەتەوەیی و هاوبەش« نین و کاریان لە سەر نەکەین؟
لە  کورد  نەتەوایەتیی  بزووتنەوەی  خۆشییەوە  بە 
و  دەوڵەمەند  ئەوەندە  ئایدیاوە  و  نێوەرۆک  ڕووی 
دەکرێ  کە  ماهەوییە  بەرزی  پاشخانێکی  خاوەنی 
و  نەتەوەیی  خولیا  و  داخوازیی  بە  پشتبەستن  بە 
بەرژەوەندییە  له   نەتەوەیەک  وەک  نیشتمانییەکانی، 
گشتییەکانی تێ بگه ین. تێنەگەیشتن لە بەرژەوەندییە 
کردوە  وای  کوردستان،  خەڵکی  گشتییەکانی 
و  حیزبی  و  سازمانی  چووکە  بەرژەوەندییە  کە 
هەموو  سەرەوەی  لە  تاکەکەسییەکان،  تەنانەت 
هۆکاری  بۆتە  ئەمەیش  هەر  و  ببیندرێن  شتێک 
مەنفی«.  »فرەجۆریی  لە  جۆرێک  پەرەسەندنی 
دیاردەی فرەجۆری لە کۆمەڵگه یە دا کە بەرژەوەندیی 
ناکۆکی،  لە  جیا  بێت،  غایب  تێدا  هاوبەشی  و  گشتی 
ناتوانێ  ئاناڕشیزم  و  لێکترازان  چەندبەرەکی، 
نەبوونی  ئەم  هەر  کە  هەبێ.  دیکەی  بەرهەمێکی 
بەرژەوەندیی گشتییە کە دیاردەی فرەجۆریی مەنفی 
شەڕی  وەک  مەترسییەکانی  دەتوانێ  دەهێنێ،  پێک 
بەداخەوە  کە  بکەوێتە  لێ  خیانەتیشی  و  براکوژی 
کورد لەم پێوەندییەدا ئەزموونی کەمی نییە. کەوابوو 
ڕابردوومان  ئەزموونەکانی  لە  دەرسوەرگرتن  بە 
نێوخۆ،  شەڕی  دووبەرەکی،  له   بەداخەوە  کە 
لێکترازان و لەبەریەکوەستان و لە کۆتاییدا بێ  ئاکام  
شتێک  هەموو  پێش  پێویستە  ده وڵه مه نده ،  مانەوەدا 
بەرژەوەندە  لە  کۆمەڵگه دا  ئاستی  سەر  لە  الیەک  لە 
حیزبەکانیشدا  ئاستی  سەر  لە  و،  بگەین  گشتییەکان 
کامانەن. هاوبەشه کانمان  بەرژەوەندییە  کە  بزانین 
ئێمە لێرە کە باس لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین 
و پێمان وایە پێویستمان بە تێگەیشتن لە بەرژەوەندییە 
گشتییەکانی کۆمەڵگه ی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەیە، 
کۆمەڵگه یە  لەم  واقعیمان  دەرکێکی  دەبێ  سەرەتا 
هەبێ. بەو مانایە کە بە تێگەیشتنێکی قوڵ لە پتانسێلە 
هەموو  پێش  کۆمەڵگه یە،  ئەم  ئاشکرا و شاراوەکانی 
هەموو  لە  مەوجوودییەتەکانی  بە  ئێعتراف  شتێک 
ڕوویەکەوە بکەین بەبێ ئەوەی ڕوانگە و دەمارگرژیی 
سازمانی و حیزبیی خۆمانی تێدا دەخیل بدەین. ئەگەر 
بکەین،  دەرک  هەیە«  وەک  »ڕۆژهەاڵت  توانیمان 
پێناسەوە  بەم  کۆمەڵگه یە  ئەم  کە  دەزانین  جار  ئەو 
پێناو  لە  دەتوانین  چۆن  بەدەستەوەیە،  لێمان  کە 
پرسە گەورەکەدا، کە پرسی نەتەوەیی و نیشتمانییە 
پرۆسەی  لە  دەناسین،  بەرژەوەندییەکانیشی  و 
بکەین. مودیرییەتی  و  ڕێبەری  نەتەوایەتیدا  خەباتی 
بۆ ئەوەی بە ناسین و کەڵکوەرگرتن لە پتانسێل و 
زەرفییەتەکانی ڕۆژهەاڵت بتوانین لە پێناو دابینکردنی 
بەرژەوەندییە گشتییەکا ندا هەنگاو بنێین، دەبێ باوەڕ 
ڕۆژهەاڵتی  الیەنێکی  و  هێز  هیچ  کە  بهێنین  بەوە 
کوردستان ناتوانی خۆی بە تەنیا ئەو کارە بکا و تەنیا 
ڕێوشوێنی ئەو پرۆسەیە، »یەکیه تی و یەکگرتوویی«ی 
نێوان هێز و الیەنە سیاسییەکانە. کەوابوو حیزبەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە لە هەر ئێئتالف، هاوپەیمانی 
و بەرەیەکدا کە لە دەوری یەک کۆ دەبنەوە، پێویستە لە 
سەر »کۆنتراکتێکی سیاسیی هاوبەش« ڕێک بکەون.
لەم کۆنتراکتەدا پێویستە بەبێ  ئەوەی هەوڵی حەزفی 
الیەن یان ڕەوتێکی دیاریکراو بدەن، بەبێ ئەوەی الیەنێک 
خۆی بەسەر ئەوانی دیکەدا فەرز بکا، پێویستە لە سەر 
کۆمەڵێک  سەر  لە  بەڵگەمەند-  »سازش«-  بنەمای 
پڕنسیپی تایبەت بە »بەرژەوەندییە گشتییەکان« ڕێک 
بکەون و ئه وانه  وەک »هێڵی سوور« پێناسە بکرێ.
گومانی تێدا نییە کە لە وەها کۆنتراکتێکی سیاسیدا 
کە »بەرژەوەندی گشتیی خاک و خەڵکی کوردستان« 
بنەما و ژێرخانی پێچمگرتنی بێ، بەرژەوەندیی هەموو 
حیزبێکیش کە باوەڕی بە ئیرادەی خەڵکی کوردستان 
دابین  هەیە،  کوردستاندا  خەڵکی  پێناو  لە  خەبات  و 
دەکا و لە هەمووی گرینگتر، لە ئەگەری هەر ڕووداو 
و ئاڵۆگۆڕێک لە ئێرانی داهاتوودا، کوردستان جێگە و 
پێگە و قورسایی ڕاستەقینەی خۆی پەیدا دەکاتەوە.

***

حاته می تایی و 
 کیسه ی خه لیفه 

ڕێککه وتنێکی  چوارچیوه ی  له   ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
که   بووه   به رعۆده   سووریه   له گه ڵ  درێژماوه دا  ئابووریی 
شه ڕلێدراوه کانی  پارێزگا  له   خانووبه ره   و  ماڵ  هه زار   30
بکا.  دابین  بۆ  بڕقیشیان  و  ئاو  و  بکا  دروست  واڵته دا  ئه و 
که   دایه   حاڵێک  له   ئیسالمی  کۆماری  حاته م به خشییه ی  ئه و 
عه ڕه بستان گوتویه تی ته نیا 100 میلیۆن دۆالر وه ک یارمه تی 
ئه و  بۆ  دۆالری  میلیون   ٥0 ئیماراتیش  و  سووریه   ده داته  
مه به سته  ته رخان کردووه . ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکاش 
وه عدی  دۆالره ی  میلیۆن   ٢30 ئه و  پێدانی  له   ڕایگه یاندوه  
سووریه ی  سه قامگیرکردنه وه   و  نۆژه نکردنه وه   بۆ  دابوو 
ده ڵێ  ئه سه د  به شار  رێژیمی  بۆته وه .  په شیمان  بکا،  ته رخان 
نۆژه نکردنه وه ی سووریه ی پاش ٨ ساڵ شه ڕی نێوخۆیی 400 
میلیارد دۆالری پێویسته  و ئێرانیش ڕایگه یاندوه  که  وه ک چۆن 
ئاوه دانکردنه وه ی  له   گرت،  بەشارئەسەدیان  پشتی  شه ڕدا  له  
ئه م واڵته  کاولبووه شدا له  پشتی ڕێژیمی ئه سه د هه ر ده مێنن.
ئه میر ئه مینی، بریکاری پالندانان و به ڕێوه به ریی سه رچاوه کانی 
به  سه رۆکایه تیی  که   ئێران  و شارسازیی  ڕێگابان  وه زاره تی 
شاندێک سه ردانی سوورییه ی کردووه ، ده ڵێ که رتی تایبه تی 
گواستنه وه ،  ژێرخانه کانی  به شه   له   ڕاده بینی  خۆی  له   ئێران 
هێڵه کانی ئاو و بڕق و نۆژه نکردنه وه ی شوێنه  مێژووییه کاندا 
هیچ  که   دایه   حاڵێک  له   ئه وه ش  بچێ،  سووریه وه   هانای  به  
که   نییه   ئێراندا  له   تایبه ت  که رتی  له   سه ربه خۆ  به شێکی 
شه ڕلێدراوی  واڵتێکی  نۆژه نکردنه وه ی  یارمه تیدانی  توانای 
پاسداران  سپای  به   سه ر  به شانه ت  ئه و  مه گه ر  هه بێ، 
زه رفییه ته   هه موو  که   ڕێژیم  مافیاییه کانی  داموده زگا  و 
کردووه . مۆنۆپۆل  ئێرانیان  له   وه به رهێنان  و  ئابوورییه کان 

لهوپێوهندییهدائاماژهبهچهندخاڵپێویسته:
ئیسالمی  یهکهم؛ سازان و گرێبه ست و ڕێککه وتنی کۆماری 
بۆ نۆژه نکردنه وه ی ناوچه  شه ڕلێدراوه کانی سووریه  له  حاڵێک 
دایه  که  هێشتا ناوچه  شه ڕلێدراوه کانی باشوور و ڕۆژئاوای 
ئێران له  ئاکامی شه ڕی ٨ ساڵه  له گه ڵ عێڕاقدا، پاش سێ ده یه  له  
کۆتاییهاتنی شه ڕ نۆژه ن نه کراونه وه . هه روه ها ئێستاش دوای 
به میلیۆن  ئیسالمی  کۆماری  ده سه اڵتداره تیی  له   ده یه   چوار 
که س له  خه ڵکی پارێزگا جۆربه جۆره کانی ئێران قه یرانی ئاوی 
خواردنه وه  به رۆکی پێ گرتوون و زۆر له  شوێنان ئێستاش 
هه ن  واڵته   له م  شوێن  زۆر  ئێستاش  ڕانه کێشراوه .  بۆ  بڕقی 
ماڵێکی بێهداشت و دوکتورێکی بۆ نه چووه  و سه دان شوێن له و 
واڵته  هه ن منداڵه کان له  خێوه ت و کانێکسدا ده رس ده خوێنن...!
نێوخۆیی  شه ڕی  پاش  سوورییه ی  له   الکردنه وه   دووههم؛ 
بوومه له رزه لێدراوه کانی  ناوچه   که   دایه   حاڵێک  له   واڵته   ئه و 
پارێزگای کرماشان دوای نیزیک به  ساڵێک ئێستاش ئاوڕیان 
لێ نه دراوه ته وه  و تا ئێستا ته نیا سه دی ٦ی لێقه وماوان  و ماڵ 
کاولبووه کانی ئه م بوومه له رزه یه  شوێنی شیاو بۆ نیشته جێبوون 
ئیسالمیی  کۆماری  به ڵێ،  که وتووه .  ده ست  حاوانه وه یان  و 
ئێران له  حاڵێکدا بڕیاری دروستکردنی 30 هه زار خانووبه ره  
بۆ ڕێژیمی به شار ئه سه د ده دا که  ساڵی ڕابردوو ٥٩ هه زار 
خانووبه ره  له  پارێزگای کرماشان کاول بوون که چی تا ئێستاش 
بۆ نۆژه نکردنه وه یان چیی وای نه کردووه  و ئه و که مه  واده  و 
به ڵێنه ش که  دابووی جێبه جێی نه کردوون و گوێی لێ خه واندوون.

خه ڵکی کرماشان ده پرسن چۆنه  ئێمه  ٨ ساڵ له  شه ڕدا هه موو 
جۆره  گولله  و بۆمبێكمان به سه ردا باری، کەچی ئێستا پڕۆژەکانی 
ئاوەدانی و پێشکەوتنەکان یان بە خەڵکی پارێزگاکانی غه یره  
کورد و یان ته نانه ت به  واڵتانی دیکە دەدرێ و؛ دواکەوتوویی 
له   ئێمه   بەشی   چۆنه   دەبرێ.  ئێمە  بە  هەاڵواردنەکانیش  و 
بووه   تۆپباران  و  خۆمپاره   و  گولله   کاتی شەڕ،  سنووره كان 
دواییانه ش  به م  و  خۆڵباران  دواکەوتوویی،  ئه مڕۆكه ش  و؛ 
ده وڵه ت  به اڵم  هاته سه رێ؛  بوومه له رزه شی  کاولکارییه کانی 
دابین  پارێزگا  و  شوێن  زۆر  بۆ  ئابووریی  ئازادی   ناوچه ی  
كردوه  كه  نه  گولله  و تۆپی  بینیوه  و نه  تەپ و تۆز و خۆڵبارین!
و  خه ڵک  سامانی  له   حاڵێکدا  له   ئیسالمی  کۆماری  سێههم؛ 
واڵتدا  له نێوخۆی  که   ده  به خشێ،  ئه وان  گیرفانی  حسێبی  له  
زۆریان  به شی  که   گرتووه   خه ڵکیان  به رۆکی  قه یران  ده یان 
هۆکاره که ی بۆ ئه م جۆره  سیاسه ته ی ڕێژیم ده گه ڕێته وه . له  
چوار ده یه ی ڕابردوودا رێژیم له  جیاتی ئه وه ی به  ته رخانکردنی 
سه رچاوه  ماڵییه کانی واڵت بۆ ئاوه دانکردنه وه ، بووژاندنه وه ی 
گه شه   به رنامه کانی  بردنه پێشێی  کار،  بازاڕی  و  ئابووری 
که رتی  و  بێهداشت  و  په روره ده   بواره کانی  له   په ره پیدان  و 
و  واڵت  ماڵییه کانی  سه رچاوه   و  سامان  نیشته جێبوون؛ 
حوکمه تی خه رجی پشتیوانی له  تێرۆریسم و پشتگرتنی ڕێژیمه  
که   دۆخێک  خوڵقانی  هۆی  بووه ته   و  کردوه   هاوپه یمانه کانی 
دواجار  و  گورچیله فرۆشتن  منداڵفرۆشتن،  به   ناچار  خه ڵک 
نایه ن. ژیانه   ئه و  ده رقه تی  چیدی  چونکی  بن،  خۆکوشتن 
بۆ  سووریه   و  ئێران  ڕێککه وتنی  هه واڵی  بێگومان 
نۆژه نکردنه وه ی ئه و واڵته  و حسێبکردن له سه ر یارمه تییه کان 
ئێران، ئه ویش دوای ئه وه ی ئێران هه ر له و ٨ ساڵه دا به  ده یان 
میلیارد دۆالر سامانی خه ڵکی ئێرانی تێچووی ئه م شه ڕه  بۆ 
ده ڵێ،  پێ  شتمان  یه ک  کردووه ؛  ئه سه د  ڕێژیمی  پشتگرتنی 
ئه ویش ئه وه ی ئه م ڕێژیمه  نه  هه ژاری و بێ ئه نوایی خه ڵکی 
باسه ،  الوه   به   واڵتی  چاره نووسی  نه   گرینگه ،  بۆ  ئێرانی 
به   خۆی  نه   و  ده خوا  واڵت  ئاوه دانیی  و  ژینگه   له   خه م  نه  
به  ئی خۆی  نه  واڵت و سامانه که شی  ئه م واڵته  و  سێحه بی 
که   سه ربازییه   و  سیاسی  مافیایه کی  ڕێژیمه   ئه م  ده زانێ. 
خه ڵکی  سامانی  و  پووڵ  و  گرتووه   ئێرانی  خه ڵکی  بینه قاقای 
فه له ستین  و  یه مه ن  و  لوبنان  له   به رژه وه ندییه کانی خۆی  بۆ 
له   شه رم  که   ئه وه یه   سه یر  ده وێ،  سووریه   و  عێڕاق  و 
که   ناکه ن  له وه   حاشا  و  ناکه ن  ڕاستییه ش  ئه م  شاردنه وه ی 
ئه منییه ت و سه قامگیریی به شار ئه سه د و ئاوه دانکردنه وه یان 
گرینگتره ! بۆ  کوردستان  و  خوزستان  له   واڵته یان  ئه م 

باوان عەلیزادە

و  ناکۆکی  چەندبەرەکی،  تووشی  سیاسییەکانی  حیزبە  و  کوردستان  بزووتنەوەی  ئێستاش  تا  کە  ئەوەی 
»بەرژەوەندیی  هەمان  یان  کوردستان،  خەڵکی  هاوبەشی  و  گشتی  بەرژەوەندیی  لە  تێنەگەیشتنە  کردووە،  لێکترازان 
کورد  ئێمە  بەداخەوە  و  دەوڵەت_نەتەوەن  دیاردەی  بەرهەمی  دەستەواژانەش  و  چەمک  ئەم  دیاره   نەتەوەیی«. 
دروست  هاوبه شه کان  پێوه ره   له   تێگه یشتنمان  نه ته وه یه ک  وه ک  نەتەوەسازیدا  ڕەوتی  لە  کە  نییە  دەوڵەتمان  ئێستا  تا 
دەکرێ  ئایا  بکا،  مانا سیاسییەکەی  بە  نەتەوەییەکانمان  لەسەر شوناسە  کار  کە  نییە  دەوڵەتمان  ئێمە  مادام  جا  کردبێ. 
نەکەین؟ سەر  لە  کاریان  و  نین  هاوبەش«  و  نەتەوەیی  »بەرژەوەندیی  خاوەنی  کورد  ئێمەی  ئێستادا  لە  وابێ  پێمان 
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ئێران لە عێڕاق بەدووی چیدا دەگەڕێ؟

بەدەست  حوسێن  سەددام  ڕێژیمی  ڕووخانی  پاش 
 ،٢003 ساڵی  لە  ئەمریکا  ڕێبەریی  بە  هاوپەیمانییەتی 
ئیران وەک کاریگەرترین ئەکتەری دەرەکی له  عێراقدا 
عێراق  و  ئێران  دانیشتووانی  زۆربەی  دەرکەوت. 
شیعەن و پەیوەندیی هاوبەشی کولتوری و ئایینی لە 
ماوەی چەند سەدەدا، هەروەها سنورێکی هاوبەشیان 
لێک  واڵتەی  دوو  ئەو  »مایل«  نۆسەد  درێژایی  بە 
لەڕووی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  داوە.  گرێ 
بەرژەوەندی  لە  ئابوورییەوە،  و  ئه منییه ت  سیاسی، 
وەرگرتووە.  هاوبەشانە  پەیوەندییە  لەو  کەڵکی  خۆیدا 
پەیوەندییەکانی  بەهێزکردنی  مه به ستی  به   ئێران 
له گەڵ عێراق، له سه ر سێ هێڵی سه ره کی ڕۆیشتووه :

سه ره تا، داگیرکردنی عێراق له  ساڵی ٢003 له الیه ن 
ئەمریکاوە، که  به  پێی باوه ڕی مایکل ئایزنشتات؛ ئه مه  
وێرای  تا  دانا  ئێران  پێش  له   مێژوویی  ده رفه تێکی 
دوژمنێکه وه   له   واڵته   ئه و  عێراق،  نێو  دزه کردنه  
خۆی.  بۆ  هاوپه یمانێک  هه روه ها  و  هاوبه ش  بکاته  
 1٩٨٨ بۆ   1٩٨0 ساڵه کانی  له نێوان  عێراق  و  ئێران 
زیاتر  که   بوو  یەکتر  لەگەڵ  خوێناوییان  شه ڕێکی 
به   تاران  که وته وه .  لێ  قوربانیی  میلیۆن  یه ک  له  
به غدا  که  داوه   هه وڵی  ئه زموونه ،  له م  په ندوه رگرتن 
ئێران. سەر  بۆ  مه ترسی  نەبێتەوە   کات  هیچ  ئیتر 
لە  ئەمریکا  هێزەکانی  کشانەوەی  دووهەم؛  هێڵی 
ساڵی 1٢01 لە عێراق بوو. نوری ئه لمالیکی، سەرۆک 
وەزیرانی_ ئەوکاتی_ عێراق کە هاوکات لەالیەن ئێران 
لە  دەکرا،  لێ  پشتیوانیی  ئەمریکاشەوە  هەروەها  و 
بە  ئەمریکا  هێزەکانی  کشانەوەی  ئه منیه تیی  بۆشایی 
سووننە  ڕێبەرانی   سەر  بۆ  هێرشکردن   مەبەستی 
دەسەاڵتی  لە  سووننەکان  و  وەرگرت  کەڵکی  مەزەب 
سیاسی و ناوچه که شیان له  په ره سه ندن بێبەش کران 
و پەراوێز خران. قووڵبوونەوەی ئەو دوورکەتنەوەیە 
سازبوونی شەپۆلێکی نوێ لە توونداژۆیی لێ کەوتەوە.
هێڵی سێیەم؛ سەرهەڵدانی داعش لە ساڵی ٢014 بوو. 
تاران _لەوکاتەدا_ بە پیل بەغداوە هات و هەوڵی  دا 
شیعە  میلیشیا  بەهێزکردنی  و  ڕێکخستنەوە  لەڕێگەی 
کۆن و نوێیەکان، هێزێکی سەربازی تۆکمە ساز بکا.
هەروەها  و  دەرەوە  وەزیری  زێباری،  وشیار 
پۆستەکەی  لە   ٢01٦ ساڵی  لە  کە  عێراق  دارایی 
هەروا  ئێران  »کاریگەریی  وایە:  پێی  خرایەوە،  دوور 
بەردەوامە«. زێباری لە ساڵی ٢017 و لە چاوپێکەوتن 
کە  کردبوو  بەوە  ئاماژەی  نیۆیۆڕک تایمز  گەڵ  لە 
پۆستەکەی،  لە  ئەو  دوورخستنەوەی  هۆکاری  تەنیا 
بوو.  ئەمریکا  لەگەڵ  ئەو  پەیوەندیی  لە  ئێران  گومانی 
ئێرانی  کاربەدەستانی  بەمالوە،   ٢014 ساڵی  لە 
بە  سەبارەت  هاندەرانەیان  بانگەشەی  کۆمەڵێک 
ڕۆژئاواییەکەیان  دراوسێ  لەسەر  کاریگەرییان 
نوێنەرانی  )لە  زاکانی  عەلیڕەزا  وروژاندووە. 
گوتبووی  ئێران(  پەرلەمانی  پێشووی  پاوانخوازی 
بەیڕووت،  -بەغدا،  عەڕەبی  واڵتی  چوار  پێتەختی  کە 
ئێران  دەسەاڵتداره تیی  ژێر  لە  سەنعا_  و  دەمشق، 
بااڵی سەرۆککۆماری  دان. عەلی یونسی، ڕاوێژکاری 
_لە  پێشوو  ئیتالعاتی  وەزیری  هەروەها  و  ئێران 
باوەڕەیە  ئەو  لەسەر  خاتەمی_  دەوڵەتی  کابینەی 
نییه   به ند  تەنیا  عێراقدا  لە  ئێران  »ده ستڕۆیشتوویی 
 ،٢01٥ ساڵی  لە  وتارێکدا  لە  کولتوری«.  کەرتی  به  
ناوبراو چەمکی »ئێرانی گەوەرە«ی وروژاند و عێراقی 
وەک »ناوەندی قورسایی میرات، کولتور و شۆناسی 
ئێرانی« ناو برد. دیاره  بۆچوونه کانی یۆنسی هاوکات 
که وته   ئێرانییه کان  و  عێراقی  سیاسه تمه داره   لەالیەن 
ڕەخنەگرانی  زۆربەی  هەڵبەت،  ڕەخنە؛  په الماری  به ر 
ئێرانی، ئەو ڕوانینەیان به  به ڵگه یه ک و وەک شایەتیدانێک 
ئێران  فرەخوازانەی  ئامانجی  ئاشکرابوونی  لەسەر 
بکرێ. لێ  قسه ی  نه بوو  باش  پێیان  و  ده برد  ناو 

بازرگانیوئابووری
ئێران  بازرگانیی  نێردراوی  ڕەزازادە،  محەمەد 
بەوە  ئاماژەی   ٢017 دێسامبەری  لە  عێراق  بۆ 
ماوه ی  لە  عێراق  بۆ  ئێران  »هەناردەی  کە  کردبوو 
کردووە«.  زیادی  هێندە   34 ڕابردوودا  دەیەی  یەک 
سنووریی  دەروازەی  بەڕێوەبەری  گەچی،  وەحید 
جیا  »عێراق  ڕایگەیاندبوو:  ٢017دا  لە  سوماریش 
ئێرانە«.  چاولەدەستی  شتێک  هەموو  بۆ  نەوت،  لە 
له:  بریتین  عێڕاق  بۆ  ئێران  هەناردەی  زۆرترین 
پێترۆشیمی،  ئاوەکی،  سوتەمەنیی  خواردەمەنی، 
کەرەستەی بیناسازی، کەلوپەلی نێوماڵ، و ئۆتۆمبێل.
لە چوار ساڵی ڕابردوو )٢014-٢01٨(، ئێران، چین و 
تورکیه  نیزیکترین شەریکەکانی بازرگانی عێراق بوون، 
هەڵبەت پێگەی هەر یەکەیان بگۆڕ و جیاواز بووە. بۆ 
نموونە، لە ساڵی ٢01٦ دا، تورکیه  ٢٢ لەسەدی بازرگانی 
دەرەکیی عێراقی بۆ خۆی تەرخان کردبوو، لە کاتێکدا 
کە چین بە ٢0 لەسەد و ئێران 1٦ لەسەد، دوابەدوای 
ئەم واڵتە ڕاوەستابوون. ئێران دوای چین، دووهەمین 
ناسر  عێڕاقه .  بۆ  نه وتی  غه یره   کااڵی  هه نارده که ری 
بێهزاد، نێردراوی بازرگانیی ئێران، لە مارسی ٢01٨دا 

گوتبووی کە »ڕێژەی بازرگانی سااڵنەی نێوان عێراق 
و ئێران شتێک لە نیوان ٦/٥ بۆ 7 میلیارد دۆالرە، کە 
ئەگەر بەشەکانی تری وەک نەوت، گاز، گەشتوگوزاری 
زیاد  پیوە  ئەندازیاریشی  خزمەتگوزاریی  و  ئایینی، 
بکەین، ئەو ڕێژەیە لە 1٢ میلیارد دۆالر تێ ده په ڕێ.

سیاسەت
زۆربەی  لەگەڵ  نزیکی  زۆر  پەیوەندیی  ئێران 
سیاسەتمەدارە شیعەکانی عێراق _کە بەشی زۆریان  
شەڕی  لەماوەی  و   1٩٨0 دەیەی  سەرەتاکانی  لە 
هەیە.  بردبوو_  ئێران  بۆ  پەنایان  عێراق  و  ئێران 
ئەوان، ئەودەم بە هیوای وەدەستهێنانی پشتگیری بۆ 
سوننه ی_  _حوکمه تی  ڕێژیمی  بەرەنگاربوونەوەی 
لە: بوون  بریتی  ئەوان  بوون.  حوسێن  سەددام 
حیزبێکی  که   عێراق  ئیسالمیی  بااڵی  مەجلیسی  ــ 
دەستی  له سه ر  و   1٩٨٢ ساڵی  لە  و  سیاسییە 
ئەو  بنکەی  دامەزرابوو.  دوورخراوە  کەسانێکی 
حیزبە دوای ڕووخانی سەددام لە ٢003 گوازرایەوە 
له   به رچاو  ژماره یه کی  کاته وه   له و  و  عێراق  بۆ 
کورسییه کانی پاڕلمان له به ر ده ستی ئه م حیزبه  دایه 
ــ رێکخراوی بەدر، کە لە لقی سەربازیی مه جلیسی 
ڕێکخراوە  لە   ٢01٢ ساڵی  و  بوون  ئیسالمی  بااڵی 
سەرەکییەکەیان دابڕان. ئەو ڕێکخراوە پەیوەندییەکی 
هه ڵبژاردنه کانی  دوای  هەیە.  تاران  لەگەڵ  پتەوی 
بە  بوو  بەدر  ڕێکخراوی  سەرۆکی   ٢014 ساڵی 
ئەندامانی  لە  دی  یەکێکی  و  گواستنەوە  وەزیری 
نێوخۆ. وەزیری  بە  بوو  دواتر  ڕێکخراوەکەیان 
ئێران  بۆ   1٩٨0 دەیەی  لە  کە  »الدعوة«  حیزبی  ــ 
گەڕایەوە   ٢003 ساڵی  حیزبە  ئەو  دورخرابووەوە. 
پانتایی سیاسەت. دوو سەرۆک وەزیر، نوری ئه لمالیکی 
حیزبەن.  ئەم  ئەندامانی  لە  ئه لعەبادی  حەیدەر  و 
ــ موقتەدا سەدر، کەسایەتیی ئایینی ناسراوی شیعە، 
لە هەوراز و نشێو )جار دۆستانە  پڕ  پەیوەندییەکی 
و جار پڕکێشە(ی لەگەڵ تاران هەبووە. میلیشیاکانی 
 ٢000 دەیەی  لە  مەهدی-  بەدناوی  سپای   - سەدر 
هێزەکانی  دژی  لە  هاوکات  ئێران،  پشتیوانیی  بە  و 
دەکرد.  ئێراقییەکانیش شەڕیان  هێزە  و  هاوپەیمانان 
موقتەدا سەدر لە ساڵی ٢007 ڕای کرده  ئێران و دوای 
گەڕانەوەی بۆ عێراق خۆی لە ئێران بە دور گرت و 
ئه مجاره یان وەک ناسیۆنالیستێک ده رکه وت. بە گشتی 
نەپچڕاندوه .  ئێران  لەگەڵ  خۆی  پەیوەندیی  )سەدر( 

بەگشتی، ئێران لە ڕێگای دزه کردنه  نێو ئه م گرووپانە 
دۆستانەی  هەڵوێستی  دەسەاڵتدارەکان  الیەنە  و 
قاسم  کردووە.  مسۆگەر  خۆی  نیسبەت  بە  بەغدای 
سوپای  قودسی  لقی  فەرماندەی  سولەیمانی، 
پاسداران، لە دانووستاندنە سیاسییەکانیشدا هەروەک 
ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان ڕۆڵێکی چارەنوو سسازی 
گێڕاوە. هەڵبەت سەرجەم شیعەکانی عێراقیش لەگەڵ 
ئێران هاودەنگ نین. بریکاری سەرۆککۆماری عێراق، 
دژبەرانی  ناسراوترین  لە  یەکێک  عەالوی،  ئەیاد 
بووە.  عێراقدا  کاروباری  لە  ئێران  دەستێوەردانی 
ڕۆیتێرزی  هەواڵدەریی  بە   ٢017 ساڵی  لە  عەالوی 
پرۆسەی  لە  دەستێوەردان  تەنانەت  ئێران  گوتبوو: 
دژی  ئیمە  دەکا...  عێراقیشدا  خەڵکی  بڕیاردانی 
»ئیمە  هەبێ..  تایفیی  بنگەیەکی  کە  هەڵبژاردنێکین 
گشتگیرین...  سیاسیی  پڕۆسەیەکی  خوازیاری 
بەبێ  و  بۆخۆیان  عێراقییەکان  هیوادارین  ئیمە 
هەڵبژێرن«.  دەرەکی  هێزێکی  هیچ  دەستێوەردانی 
لە دەیەی ٢000دا ئێران پاڵپشتی لە کۆمه ڵێک میلیشیای 
وەک: سوپای مەهدی و لق وپۆپەکانی، و ڕێکخراوی 
بەدر کە هێزەکانی ئەمریکی و هاوپەیمانییان دەکردە 
دووپاتکردنەوەی  سیناریۆیە،  ئەم  دەکرد.  ئامانج، 
پاڵپشتی  و  پڕچەککردن،  )ڕاهێنان،  حیزبوڵاڵ  مۆدێلی 
لە  ئێران(  بە  سەر  لۆکاڵی  میلیشیاکانی  دارایی 
عەسایب  گروپانەدا،  ئەم  نێو  لە  هەر  بوو.  عێراق 
ئەهلی حەق، لە ساڵی ٢00٦ و بە پاڵپشتیی سوپای 
لە  یەکێک  بە  بوو  گرووپە،  ئەم  دامەزرا.  پاسداران 
بەهێزترین میلیشیاکان و لە ساڵی ٢011 ڕا لە پانتایی 
هەنووکە،  کرد.  چاالکی  بە  دەستی  سیاسەتیشدا 
کلینیکی  سیاسی،  نووسینگەی  ژمارەیەک  عەسایب 
دەرمانی و قوتابخانەی ئایینی لە عێراق بەڕێوە دەبەن.
و  کۆن  میلیشیا  لە  کۆمەڵێک   ،٢014 ساڵی  لە 

لە  شەعبی  حەشدی  ناوی  ژێر  لە  نوێیەکان 
لە سەرەتاکانی ٢01٨،  بوونەوە.  یەکتر کۆ  دەوری 
نێوان  لە  شەعبی  حەشدی  هێزەکانی  ژماره ی 
لە  زێدەتر  بە  سەر  چه کداری  تا1٥0000   100000
ئەگەرچی  بەینەدا،  لەم  دەکرا.  مەزەندە  تیپ   ٦0
نووسینگەی  فەرمانی  ژێر  چووە  شەعبی  حەشدی 
سەرۆک وەزیرەوە، بەاڵم زۆربەی میلیشیا شیعەکان 
بە دوای بەرژەوەندیی خۆیاندا بوون و لە هاوکاریی 
بوون.  بەردەوام  پاسداران  سوپای  لەگەڵ  نزیک 
خۆیان  وەفاداری  گرووپانە  لەو  بەشێک  هەروەها 
دەربڕیوه .  خامەنەیی  ئایەتوڵاڵ  ئێران،  ڕێبەری  بۆ 
بە گشتی، پێواژۆیەکان باس لە هەڵکشانی نیگەرانیی 
سوننەکان لە نێوەرۆکی فیرقەیی میلیشیا )شیعەکان( 
و وەفاداریی ئەوان بۆ تاران دەکەن. لە ٢01٦، ڕەعد 
دەهلەکیی، پەرلەمانتاری سوننە، لە مەڕ ئەوەی کە 
ببێتە  کە  هەیە  پۆتانسیێلەی  ئەو  شەعبی  حەشدی 
ئێران، هۆشداری  پاسدارانی  هێزێکی وەک سوپای 
دابوو. سەرەڕای ئەمە، ئەم میلیشیایانەی کە ئێران 
پشتیوانیان دەکا لە پانتایی سیاسیشدا رۆڵ دەگێڕن. 

گرێدراوییەئایینییەکان
سااڵنە، سەدان هەزار زیارەتکه ری ئێرانیی ڕوو لە 
کەربەال،  نەجەف،  لە  شیعەکان  پیرۆزەکانی  شوێنە 
و سامەڕا دەکەن  لە پاییزی ٢017دا زیاتر لە دوو 
میلیۆن ئێرانی بۆ ئەڕبەعین ڕوویان لە عێراق کرد. 
)بۆنه یه کی ئایینی بۆ وەبیرهێنانەوەی تێپەڕبوونی چل 
ڕۆژ لە  ماتەمینی بۆ شەهیدبوونی ئیمام حوسێن- 
لە شەڕی کەربەال لە ساڵی _٦٨0(. هەروەها، ئێران، 
وەبەرهێنانێکی زۆری لەڕووی دابینکردنی ئیمکاناتی 
کردووە.  زیارەتکه ران  بۆ  ژێرخان  و  گەشتو گوزار 
سولەیمانی  قاسم  ٢014دا  ساڵی  لە  کە  دەگوترێ 
دا،  دیالە  پارێزگای  لە  ڕێگایه کی  لێدانی  فەرمانی 
دەیانویست  کە  زیارەتکارانە  ئەو  بۆ  ڕێگای  کە 
)مەرقەدی  زێڕین  گومبەزی  مزگەوتی  بەرەو 
دەکردەوە.  نزیکتر  بڕۆن  شیعەکان(  ئیمامی  دوو 
ئایینیەوە  لەڕووی  ئێران  کاریگەریی  هەڵبەت، 
ڕکابەرەکانەوە  هزرییە  مەکتەبە  لەالیان  عێراق  لە 
مامۆستا  هێدیترین  بووە.  ئاستەنگ  توشی  )شیعە( 
گشتی  بە  نەجەف  پیرۆزی  شاری  ئایینیەکانی 
گرتووە.  دوور  بە  پارتیزانی  سیاسەتی  لە  خۆیان 
)هەشتا  عەلی سیستانی  ئایەتوڵاڵ  ئەوان  دیارترینی 
جیهان،  سەراسەری  لە  پەیڕەو  میلێونان  بە  ساڵە( 
گشتی،  بە  عێراقدا.  لە  دێموکراسییه   الیەنگرانی  لە 
حکومەتی  کە  خۆی  مۆدێلی  پەرەپێدانی  لە  ئێران 
و  نەبووە  سەرکەوتوو  عێراق،  لە  مەالکانە، 
میلیشیاکانن.  ئێران،  مۆدێلی  الیەنگرانی  زۆربەی 
ئەکرەم  شێخ  النجباء،  اللە  حرکةالحزب  ڕێبەری 
عەلی  بااڵ  ڕێبەری  ئەگەر  گوتوویەتی:  ئەلکەعبی، 
ئەرکێکی  بە  عێراق  حکومەتی  رووخانی  خامنەیی 
ناکەمەوە. سڵ  ڕووخاندنی  لە  بزانێ،  شەرعی 

کولتورومیدیا
»ئەلعالەم«_ کەناڵی  ئێران،  ٢003دا  ساڵی  لە 
زمانی  بە  کاتژمێری   ٢4 تەلەڤیزیۆنی  کەناڵێکی 
ڕوانگەی  هەڵگری  هەواڵەکانی  کە  عەرەبی 
سیاسی  ڕوانگەی  گۆڕینی  مەبەستی  بە  ئێرانە_ی 
ئێران  مەبەستە،  ئەو  بۆ  دامەزراند.  )عێراقییەکان( 
دانا  سنوور  نیزیک  لە  وشکانیی  وه شاندەرێکی 
سەتەالیت  سێڵەی  بەبێ  بتوانن  خەڵک  ئەوەی  بۆ 
یەکێک  کەناڵە  ئەو  پێیە،  بەو  وەربگرن.  لێ  کەڵکی 
ڕووخانی  پاش  کە  بوو  کەناڵەکان  یەکەمین  لە 
لێی بەهرەمەند بوون.  رێژێمی سەددام عێراقیەکان 
)دەنگ  و ڕەنگی  ئێران  دەوڵەتی  میدیایی  ئەنستیتۆی 
کۆماری ئیسالمی(، ئەو وێستگەی بۆ دڵنیابوون لە 
لەگەڵ  )پرۆگرامانە(  ئەو  ناوەرۆکی  گونجاوبوونی 
ڕوانگەی ڕێژیم بە نیسبەت بە گۆڕانکارییە ناوچەیی 
و جیهانییەکان بەڕێوە دەبا. دەگوترێ کە وێستگەی 
تەلەفیزیۆنی دیکه ش بە پارەی ئێران و بە ئامانجی 
پێشاندانی ئێران وەک پشتیوانیی عێراق دامەزراون.

***

و  کەون«  »ئێرانی  ماڵپەڕی  بەڕێوەبەڕی  نادا  گەرێت   *
ئیسالمگەرایەکان لە ئەنستیتۆی ئاشتیی ویالیەتە یەکگرتووەکانە

گەرێت نادا
لەو و لە ئینگلیزییەوە: نەوید قادری خۆی  ڕەواییی  واڵتێک  هەموو  سیاسیی  ڕێژیمی 

خه ڵکی  الیەن  لە  کە  وەردەگرێ،  بنه ڕه تییه وه   یاسا 
لە  سەرنجدان  بە  بەاڵم  دەکرێ.  پەسند  واڵتەکەوە 
بە  ڕاستییە زۆر  ئەو  ئێران  ئیسالمیی  ڕێژیمی  مێژووی 
ئاشکرا دەردەکەوێ، کە ئەو ڕێژیمە لە واڵتی فرەنەتەوە 
هاتنە  سەرەتای  لە  هەر  ئێراندا  ئایینزای  و  فرەئایین  و 
خۆی  ڕێژیم  هەرچەند  نەبووە.  ڕەوایی  سەرکارییەوە 
یاسای  پەسندکردنی  ڕیفراندۆمی  لە  کە  دەکا  ئیدیعا 
بنه ڕه تیی ڕێژیمدا ٩٨%ی خەڵکی ئێران دەنگی »بەڵێ«یان 
قانوونه دا  لەو  کەچی  داوه ،  ئیسالمی  کۆماری  به  
و  کراوە  پێشێل  ئیسالمییەکانیش  ئایینزا  مافی  تەنانەت 
بە سەر  زاڵ  ڕێژیمی  قانوونگه له   ئەو  پێی  بە  لەڕاستیدا 
ئیسالمیش  تەنانەت  ناوەکەی،  پێچەوانەی  بە  ئێراندا 
باقیی  و  ئیمامییە  دوازدە  شیعەی  ڕێژیمی  بگرە  نییە، 
ئایینزای  دیکەی  لقەکانی  وەکوو  ئیسالمییەکانی  ئایینزا 
وەپشتگوێ  بەتەواوەتی  سوننەی  ئایینزای  و  شیعە 
خستووە. خۆ دیارە ئایینە غەیرەئیسالمییەکانیش بێجگە 
ڕەوا  پێ  مافێکیان  هیچ  ناوەکەیان  لە  حاشانەکردن  لە 
یارسان  و  بەهایی  وەکوو  بەشێکیان  بگرە  نەدیتراوە، 
و... هەر ناویشیان لەو دەستوورەدا نەهاتووە، هەروەها 
بەڵکوو  نییە،  ئێرانیش  گەالنی  ڕێژیمی  ڕێژیمە  ئەو 
ڕێژیمی نەتەوەی فارسە و تەنیا زمانی فارسی ئیمکانی 
دیکەش  ئایینیی  و  ئیتنی  بابەتی  زۆر  و  هەیە  خوێندنی 
لەو دەستوورەدا ڕەچاو نەکراون، هەربۆیە ڕێژیم هەر لە 
سەرەتاوە بەالی هەموو گەالنی ئێرانەوە پەسند نەبووە 
و لەڕاستیدا ڕێژیم لە قەیرانی ڕەواییدا دەستبەکار بووە. 
دەنگی  نە  کە  کوردە  نەتەوەی  هەرەبەرچاو،  نموونەی 
بەو دەستوورە داوە و نە هەرگیز بە ڕەواییشی زانیوە.
بەاڵم سەرباری قەیرانی ڕەوایییەکەی، ڕێژیمی تاران لە 
بسەپێنێ.  ئێراندا  بەسەر گەالنی  توانی خۆی  سەرەتاوە 
بۆ  بوو  ڕێژیم  یارمەتیدەری  کە  هۆکارانەی  لەو  یەکێک 
ئەوەی سەرباری قەیرانی ڕەواییەکەی لە دەیەی یەکەمی 
ژیانیدا کەمتر ڕووبەڕووی قەیرانی فەرمانڕەوایی ببێتەوە، 
جەنگی عێراق و ئێران بوو، بەاڵم دوای کۆتاییهاتنی ئەو 
گەیشتە  ئێراندا  گەالنی  نێو  لە  ڕێژیم  ناڕەواییی  جەنگە، 
ڕێژیم  بااڵی  کاربەدەستانی  لە  بەشێک  کە  ئاستێک 
هەستیان کرد بەرەبەرە تووشی قەیرانی فەرمانڕەواییش 
دەبن، بۆیە لە نیوەی دووەمی دەیەی 1370ی هەتاوییەوە 
بزاقی ڕێفۆرمخوازییان هێنایە گۆڕێ و توانییان زیاتر لە 
دەیەیەک ناڕەواییی ڕێژیم بە ناوی ڕێفۆرمەوە پەردەپۆش 
لە  سەرۆککۆماری  هەڵبژاردنەکانی  پاش  بەاڵم  بکەن، 
ئێران  بەرباڵوەکەی خەڵکی  ناڕەزایەتییە  ساڵی 13٨٨ و 
بە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان ئیدی بزاڤی ڕیفۆرمخوازیش 
ڕەواییی  هەر  نەک  ئەنجامدا  لە  هات،  قەیران  تووشی 
ڕێژیم، بگرە فەرمانڕەواییی ڕێژیمیش کەوتە قەیرانەوە.
قەیرانی ڕەواییی دەستووری و قەیرانی فەرمانڕەواییی 
ئەتۆمییەکەی  ڕێککەوتننامە  هەڵوەشانەوەی  پاش  ڕێژیم 
ئەمریکاوە  الیەن  لە  ڕۆژئاوایی  واڵتانی  و  ڕێژیم 
هێندەی دیکە ڕەواییی ڕێژیمی تووشی قەیران کردووه . 
چۆن  نازانێ  کە  شێواوە  لێ  سەری  وەها  ڕێژیم  ئێستا 
بخا  ڕێک  قەیرانە  ئەو  لەگەڵ  نێوخۆییەکانی  قەیرانە 
گرتووە. ڕێژیم  دەرەکیی  سیاسەتی  بە  بەربینگی  کە 
هەیە،  ڕەوایان  سیاسیی  ڕێژیمێکی  کە  واڵتانەی  ئەو 
سیاسەتی دەرەکییان بە پێی دۆخی نێوخۆی واڵتەکەیان 
دادەڕێژن، ئێستا ڕێژیمی تاران ناچار بووە بە پێی ئەو 
فشارەی لە دەرەوەی سنوورەکانییەوە که وتووه ته  سه ری، 
بیر لە چۆنییەتیی فەرمانڕەواییی نێوخۆی واڵت بکاتەوە. 
کۆمه ڵێک  هۆی  بە  واڵتیشدا  نێوخۆی  لە  کە  کاتێکدا  لە 
بەالی  تەنانەت  کۆمەاڵیەتییەوە  و  ئابووری  قەیرانی 
ئیتنی »شیعەفارس«یشەوە ڕەوایی خۆی دۆڕاندووە و 
گەالنی غەیری »شیعەفارس«یش که  هەر لە سەرەتاوە 
ڕێژیم  ئەمە  لەبەر  نەبووە.  ڕەوا  پێ  ڕێژیمەیان  ئەو 
فەرمانڕەواییەکی  ناتوانێ  ئیتر  کە  بووەتەوە  ڕوون  لێی 
بۆیە  بسەپێنێ،  ئێراندا  شوێنێکی  هیچ  لە  دەستووری 
میلیتاری  حکوومەتێکی  سەپاندنی  بۆ  خۆی  بەتەواوەتی 
بەسەر گەالنی ئێراندا ئامادە کردووە و گەالنی ئێرانیش 
چەکدارە  الیەن  لە  توندیان  سەرکوتی  سەرباری 
ناڕەواکانی ڕێژیمەوە، کە بە زاراوەی سیاسی بەو جۆرە 
شارەکانی  زۆربەی  لە  میلیشیا،  دەگوترێت  چەکدارانە 
ئێراندا بەردەوامن لە جۆرە جیاوازەکانی خۆپێشاندان و 
مانگرتن و لێبڕاون کە کۆتایی بەو ڕێژیمە ناڕەوایە بێنن.

ڕێژیمی تاران
 لە قەیرانی ڕەواییەوە بەرەو 

قەیرانی فەرمانڕەوایی
سامڕەند عەتری
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حەسەن حاتەمی
له الیه ن مه جلیسی  به نی سه در  له  ڕۆژێک پێش وه النانی  موجاهیدینی خه ڵق، 
شووڕا، له  30 ی جۆزه ردانی 13٦0دا ڕێپێوانی هه زاران که سیی له  تاران، وه ڕێ 
خست که  له الیه ن هیزه  نیزامییه کان، به تایبه تی سپای پاسدارانه وه  کرایه  سه ر. 
رێبه ریی موجاهیدین دژکــرده وه ی نیشان دا و له گه ڵ ڕێژیمی ئیسالمی چووه  
دیاره   بەرەنگاری و ڕووخاندنی.  بۆ  پاشان هه وڵدان  قۆناخی چه کداری و  نێو 
نووسراوه کانی  به   سه باره ت  و  13٥٨وه   هاوینی  له   هه ر  خه ڵق  موجاهیدینی 
پێکهاته کانی  مافی  بۆ  خوێندنه وه ی  و  واڵت  به ڕێوه به ریی  شێوه ی  له سه ر 
تا ڕاده یه ک  ئێران،  ئێران و دەنگنەدانی بە یاسای بنچینەیی کۆماری ئیسالمی 
حیسێبی خۆی له  ده سه اڵتبه ده ستانی ڕێژیمی ئیسالمی هه تا جۆزه ردانی 13٦0 
کرد.  هەڵسوکەوتی  ــه ر  دژب یا  موخالیف  وه ک  ئه وکاتیش  دوای  ــردوه.  ک جیا 
و  له  خوارێ  توندوتیژی  ٦0دا،  لە جۆزه ردانی  فه رخونده   حه مید  بڕوای  به     
حکوومه ت،  موخالیفانی  له   به شێک  هه م  و  حکوومه ت  هه م  هه بوو.  له سه رێ 
ده سپێکی  و  گومانێک  شکستی  ڕۆژه   ئــه و   ... بــرد.  توندوتیژی  بۆ  ده ستیان 
ڕه شترین ده یه  له  مێژووی دوای شۆڕشی ئێران بوو... ئه و ڕووداوه  له حالێکدا 
له گه ڵ ئه بوولحه سه ن  بنه ڕه تییان  له به ر ناکۆکیی  بوو که  مه ال ده سه اڵتداره کان 
ڕێگای  له سه ر  ده بوو  و  ده زانی  دیکه   »بازرگان«ێکی  به   ئه ویان  به نی سه در؛ 
خه ڵک  له نێو  ســه رکــۆمــار  ڕێــژه یــی  خۆشه ویستیی  ــه وان  ئـ البـــه رن.  خۆیانی 
له الیه کی  خه ڵق  موجاهیدینی  له گه ڵ  پێوه ندی  و  لــه الیــه ک  ئه رته شییه کان  و 
ــرد.)1(  ده کـ لێ  چــاو  خۆیان  ده ســه اڵتــی  بۆ  به هێز  مه ترسییه کی  وه ک  دیکه ، 
پاشنیوەڕۆی 30 ی جۆزەردان، تێکهەڵچوونێکی خوێناوی له  نێوان ئه ندام و 
ئه منییه تی  هێزه   و  له الیه ک  موجاهیدین(،  »ملیشیا«)چه کداره کانی  و  الیه نگران 
دیکه   له الیه کی  پــاســداران  سپای  به تایبه تی  ده ســـه اڵت،  سه رکوتکه ره کانی  و 
و  گیران  موجاهید  مێرمندااڵنی  و  الوان  له   زۆر  ژماره یه ک  کرد.  پێ  ده ستی 
کران.  ئێعدام  برینداره کانیش  ته نانه ت  گیراوه کان،  ــه ی  زۆرب شــه وێ  بۆ  هه ر 
له و  تێکهه ڵچوونه دا، گرووپی توندئاژۆی قەرەیەخە )لیباس شەخسییەکان(، هاته  
مه یدان که  ئاخوند غه فاری_  نوێنه ری مه جلیسی یه که می شووڕا_ سه رده سته  و 
فه رمانده ریان بوو. ئەوان به که یفی خۆیان و به وپه ڕی قین له دڵیه وه ، ئه ندامان و 
الیه نگران و ته نانەت خه ڵکی دیکه شیان به  ناوی موجاهیدینی خەڵق پەالمار دەدا.
که ش و هه وای شه ڕی نێو شاره کان، نائه منی له  شه قام و کۆچه  و کۆاڵن و 
ماڵه کاندا، زاڵ کرا. هه واڵی زۆربه ی ڕاگه یه نه ره  کان، گیران، کوژران و ئاخنینی 
بوو.  خه ڵق  موجاهیدینی  دۆستانی  و  الیەنگران  ئەندامان،  له   گرتووخانه کان 
ئایه توڵاڵ  و   شـــۆڕش  ــای  ــ دادگ دادســتــانــی  _وه ک  ــوردی  ــ الج ئــه ســه دوڵــاڵ 
هاوکار  و  دادگایه -  ئه و  شه رعی  حاکمی  وه ک  گیالنی  محه ممه دی  محه ممه د 
خوله کییه کانیاندا،  چه ند  و  داخــراو  دادگــا  له   و  زیندان  له   هاوبیره کانیان،  و 
زۆربه ی گیراوه کانیان به  ئێعدام مه حکووم ده کرد و حوکمه  داسه پاوه که شیان 
ده ستبه جێ جێبه جێ کران. ئه و کردەوانه  ئه وپه ڕی له  ژێرپێنانی مافی ئینسانی 
بوون. هه روه ک له  کوردستان، تورکەمه نستان و ناوچه  عه ره بییه کانی ئه هواز 
بوون؛  ــارادا  ئ لە  به رده وامیش  و  کرابوو  بەکۆمه ڵ  و  تاک  کوشتاری  پێشتر 
هەبوو.    بەبەرەکانی  و  خوێنڕێژی  و  شــه ڕ  ئــێــران،  ناوچه کانی  زۆربـــه ی  لــه  
دەگــرێ  الجـــەورەدی  لە  ڕەخنە  خاریجی  هەواڵنێرێکی  کاتێک  کــاتــه دا،  لــەو 
ــزه ر مــه حــکــووم به   ــارێ و دەڵـــێ: کــە ئــیــعــدامــکــراوەکــان چــۆن بــه بــێ بــوونــی پ
ئاشکرایه  که   ــه ک  ــه ڕاده ی ب ئــه وان  ــه وه : »تــاوانــی  دایـ ــراون؟! وه اڵمــی  کـ ئێعدام 
بگرێ. چوونکه   لــه وان وه خــۆ  بــه رگــری  نییه ،  ئــه وه ی  زاتــی  پــارێــزه رێــک  هیچ 
پــرســیــار«.)٢(  ــر  ژێ ده چــنــه   بۆخۆشیان  ده ستبه جێ  بکه ن  کــاره   ــه و  ئ ئــه گــه ر 
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بوونی  ماڕاتۆنی  پێوانی  و  سه رکۆماری  بۆ  به ربژێری  له کاتی  سه در  به نی 
لەگەڵ  زۆری  ناکۆکیی  13٥٩_کـــه   يه شه ممه ی  14ی  هه تا  بــه  ســه رکــۆمــار، 
به ده سه اڵتێکی  گرینگ  که سێکی  وه ک  هــەبــوو_  کــاربــەدەســتــان  لــە  بەشێک 
14ی  له   به اڵم  بوو.  سازا   ڕێژیم  ده سه اڵتبه ده ستانی  زۆربــه ی  له گه ڵ  تایبه ت 
گه یشته   البــرانــی  لــه ســه رکــار  پــڕۆســه ی  _کــه   پووشپه ڕ  1ی  هه تا  ڕه شه ممه  
هێندێک  ناڕازییه ک و  تێپه ڕ کرد. وه ک  ناکۆکیی  و  پرکێشه   قۆناغێکی  ئاکام_  
به تایبه تی  ڕووحــانــیــیــه ت،  ده ســه اڵتــی  بــه رانــبــه ر  لــه   ئۆپۆزیسیون  وه ک  جــار 
ڕاوســتــا.    فه قیهیشدا،  ویــالیــه تــی  تــه نــانــه ت  و  ئیسالمی  جــمــهــووری  حیزبی 
ئیئتالفێکی ڕانەگه یاندراو له  نێوان به نی سه در و ڕێکخراوه کانی، موجاهیدینی 
که سایه تییه کانی  دیکه  و  میللی و ڕێکخراوی  ئازادی، جه بهه ی  نێهزه تی  خه ڵق، 
به  بۆچوونی لیبرالی و میللی_مه زهه بی پێک هاتبوو. له م باره یه وه  نووسراوه : 
»هه لومه رجێکی نوێ له  به ربه ره کانیی به نی سه در و ئیمام و هێزه  شۆڕشگێڕه کان 
گرووپه   و  ــازادی  ئ نێهزه تی  و  میللی  جه بهه ی  موجاهیدین،  کــرد.  پێ  ده ستی 
ڕه نجبه ران،  مائۆئیستی  حیزبی  و  ئێران  میلله تی  حیزبی  وه ک  چووکه کانی 
دا«.)3( پێ  پــه ره   خۆیان  خوڵقێنی  کێشه   کۆمه اڵیه تی،  و  سیاسی  چاال کانی 
فه زای ئێران له  به هاری ساڵی 13٦0 هه تاویدا، به ره و ئاڵۆزیی پتر چوو. نێوان 
زۆر  به شێکی  و  چه کداره کان_  هێزه   گشتی  فه رمانده ری  _وه ک  سه در  به نی 
و  خامنه یی  خومه ینی،  که   بەسیج  و  پاسداران  و سپای  له الیه ک  ئه رته ش   له  
ڕه فسنجانییان له پشت بوو له الیه کی دیکه ، بۆ ئیداره ی شه ڕ ناکۆکی هه بوو. بۆ 
ئیداره ی واڵت و هه ڵسوکه وتی حیزبی جمهووری ئیسالمی و ده ستێوه ردانیان 
له کاروباری ده وڵه ت و هه وڵدان بۆ یه کده ستکردنی ده سه اڵت، دیسان له گه ڵ به نی 
سه در جیاوازی بیروڕا _که  له  سه رتاوه  هه بوو_، قوڵتر ببوو. کردوه کانی به نی 
سه در و الیه نگرانی له نێو خه ڵکدا، پشتیوانی به رچاوی لێ ده کرا. ده سه اڵتدارانی 
ئاخوندی و له  سه روویی هه موویان حیزبی جمهووری ئیسالمی، به نی سه در یان 
وه ک کۆسپێک له سه ر ڕێگای سه ره ڕۆیانه ی خۆیان ده دی، بۆیه  هه وڵی البردنیان دا. 
شۆڕشی  دادستانی  حوکمی  به   ــی٦0دا،  جــۆره دان 1٨ی  له   پێوه ندییه دا،  له و 
حیزبی  ئــۆرگــانــی   1( مــلــت«  ــی  ــان »آرم بــاڵوکــراوه کــانــی  ــد،  ــاوه ن ن ئیسالمیی 
ملی«  »جبهه   ســـه در(،  به نی  _ئۆرگانی  اســالمــی«  ئــێــران(،«انــقــالب  میلله تی 
 « ئـــازادی(،  نێهزه تی  )ئۆرگانی  »مــیــزان«  ئــێــران(،  میللی  جەبهه ی  )ئۆرگانی 
)ئــۆرگــانــی حیزبی  ــووده ( و »عــدالــت«  تـ ئــۆرگــانــی حیزبی  نــامــه ی مـــردم« ) 
ــدران.)4(  ــن ــێ وه ســت نــادیــار  کاتێکێ  هــه تــا  گیره شێوێنی  ــه ر  ــه ب ل ــران(  ــب ــج ره ن
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فازی چه کداریی موجاهیدینی خه ڵق 
و البرانی بەنی سەدر

گەندەڵی لەهەموو ڕەهەندەکانییەوە )ئابووری 
ناسالم  دیاردەیەکی  و...(  یاسایی  و  ئیداری  و 
نیزام و دەسەاڵتە سەرەڕۆ  لە  و نەشیاوە کە 
و دیکتاتۆرییەکاندا زۆر زوو تەشەنە ده کا و، 
بە  دەسەاڵت  هەیکەلی  و  پێکهاتە  خۆرە  وەک 
بەچەشنێک  دەتەنێتەوە؛  بەشەکانییەوە  هەموو 
هەرەبەرزدا  ئاستی  لە  دەسەاڵتداران  کە 
لە  ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ  بەشێوەی 
لەئاکامدا  و  تێوەدەگلێن  گەندەڵیدا  دیاردەی 
ئاشکرا  شێوەی  بە  دەسەاڵتداری  سیستەمی 
لەو  ده سووڕێ.  هه ڵ  گەندەڵیدا  بەستێنی  لە 
لێ  دەور  دەخرێن،  پشتگوێ  یاساکان  دۆخەدا 
دەدرێنەوە، یان دەبن بە ئامرازی دەسەاڵتداران 
و  تایبەت  سوودی  و  کەڵک  و  گەندەڵی  بۆ 
فاکتەری  دوو  و  وەردەگیرێ  لێ  نابه جێیان 
سەرەکی واتە »هێز و پێگەی حکوومەتی« و 
»پێوەندییەکان« دەبن بە دوو بنەمای سەرەکیی 
واڵت. داهاتەکانی  هەڵلووشانی  و  گەندەڵی 
لەدەرەوەی دەسەاڵتیش و لە نێو کۆمەڵگه شدا 
شۆر  خۆیدا  ڕه هه نده کانی  هەموو  له   گەندەڵی 
دەبێتەوە و کۆمەڵگه  نوقمی خۆی دەکا. گەندەڵی 
دەبێتە هۆی قەیرانگەلێک کە کاریگەریی نەرێنی 
هەموو  لە  کۆمەڵگه   ژیانی  سیستەمی  لەسەر 
بەشەکانیدا دادەنێ و کەلێنی چینایەتی قووڵتر 
واڵت  ئابووریی  ئاشکرا  بەشێوەی  دەکاتەوە. 
نەخۆش دەکا و دەبێتە هۆی الوازبوونی چینی 
مامناوەندی کە لە ئابووریی سالمدا دەبێ زۆر 
پتەو بێ و ئەستووربوونی چینی زەحمەتکێشان 
هێڵی  بەرزبوونەوەی  و  کەمداهاتەکان  و 
کەڵەکەبوونی  سەرەوەشدا  لەئاستی  هەژاری؛ 
کاستێکی  لەدەست  سەرمایەکان  زۆرترینی 
لەڕێی  کە  ده سه اڵتدا  له   نیزیک  ئابووری 
گەندەڵی و کەڵکوەرگرتن لە کەلێن و کەلەبەرە 
قەڵەوتر  ڕۆژلەڕۆژ  نایاساییەکان  و  یاسایی 
سیستەمی  بەسەر  »دۆڵپا«  وەک  و  ده بێ 
سیاسیدا  دەسەاڵتی  ته نانه ت  و  ئابووری 
ڕەوتی  بە  بەر  هەر  نەک  گەندەڵی  دەبێ.  زاڵ 
گەشەسەندنی کۆمەڵ دەگرێ، بەڵکوو کۆمەڵگه  
دەبێتە  و  دەکا  نەزۆکی  و  الوازی  تووشی 
نەخوازراو  دیاردەی  دەیان  هۆی سەرهەڵدانی 
لەسەر  کاریگه ریی  ڕوویەکەوە  لەهەموو  کە 
تاکەکانی کۆمەڵ و ژیان و گوزەرانیان دەبێ. 
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی یەکێک 
لەو واڵتانەیە کە گەندەڵی لەهەموو ڕوویەکەوە 
وەها  دیاردەیە  ئەو  و  بینەقاقای  گەیشتووەتە 
پەرەی سەندووە کە ڕێبه ران و کاربەدەستانی 
ڕێژیمی ناچار کردووە بە ڕواڵەت هەڵوێستیان 
هه بێ و خوازیاری بەربەرەکانی لەگەڵ گەندەڵی 
بن. ئەوە لەحالێک دایە کە هەروەک ئاماژەمان 
وه ک  واڵتانی  له   گەندەڵی  سەرچاوەی  پێکرد 
ئێران لە هەموو شێوە و شکڵەکانیدا، دەسەاڵتە 
لە ئاستی سەرەوە و ئەو پێوەندییە ناسالمانەیە 
بەرژەوەندیی  و  قازانج  بۆ  دەسەاڵتداران  کە 
تەنیویانە.  بەرباڵو  ڕەهێڵەیەکی  وەک  خۆیان 
قەزایی  دەزگای  و  خامنەیی  لەوماوەیەدا 
لە  کەسی  سێ  لێژنەی  پێکهێنانی  لە  باس 
قازییەکان بۆ دادگایی و سزادانی گەندەڵکاران 
پەت  و  مەبەستە  ئەو  بۆ  دیارە  وا  و  دەکەن 

دیاردەی گەندەڵی لە ئێرانی 
ژێردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا

سێدارەشیان بۆ چەند کەسێک هه ڵ خستووه .
بەربەرینی  دیاردەی  نییە  لەوەدا  شک 
میلیاردی  هەزار  هەزاران  دزیی  و  گەندەڵی 
حکوومەتییەکان  ڕانتە  لە  کەڵکورەگرتن  و 
مۆرەیەکی  و  کەس  چەند  لەسێدارەدانی  بە 
ئەو  و  دەوڵەتی  کاربەدەستانی  لە  سووتاو 
کەسانەی کە خامنەیی و دەزگای قەزایی دەبێ 
بکەن،  قوربانییان  نیزامەکەیان  پاراستنی  بۆ 
بەڵکوو  بکا،  ڕیشەکێشی  ناتوانێ  هەر  نەک 
سێ  لێژنەی  پێکهێنانی  واتە  هەنگاوە،  ئەو 
ده رکردنی  و  کورتخایەن  دادگایی  و  کەسی 
سزای لەسێدارەدان لەالیەک بۆ چاوترساندنی 
و  ئێرانە  خەڵکی  وەزاڵەهاتووی  کۆمەاڵنی 
پووشبەسەرکردنی  بۆ  دیکەش  لەالیەکی 
لە  گەندەڵی  گەورەی  قەبارەی  و  ئاست 
ئیسالمی«یە!  کۆماری  موقەدەسی  »نیزامی 
توانای  ڕێژیم  ئەمنییەتیی  و  قەزایی  دەزگای 
چونکە  نییە  گەندەڵیان  خاشەبڕکردنی 
بۆخۆیان لەگەندەڵییەوە گالون و لە ڕاستیدا 
بکرێن  دادگایی  بۆخۆیان  لەسەرەتادا  دەبێ 
سەرۆکی  الریجانی،  سادق  بدرێن.  سزا  و 
ڕۆژەدا  چەند  لەو  کە  قەزایی  دەزگای 
بۆ  دەخوازی  خامنەیی  لە  ئیزن  بەفەرمی 
دادگایی  و  قۆڵیانە  سێ  لێژنە  ئەو  پێکهێنانی 
لە  یەکێک  بۆخۆی  گەندەڵکاران،  خێرای 
گەورەترین گەندەڵکاره کانە و لەکەس شاراوە 
نوێنەری  سادقی،  مه حموود  وه ک  کە  نییە 
 ٦0 لە  زیاتر  ده کا  باس  ڕێژیم  مەجلیسی 
تمەن  میلیارد  بە بڕی هەزار  بانکی  حیسابی 
تۆمەتباران  )وثیقە(ی  متمانەبڕی  پارەی  لە 
ساڵیانە  و  کراوەتەوە  ناوبراو  ناوی  لەسەر 
دووسەت میلیارد تمەن سوودیان دێتەسەری. 
ئێراندا  لە  گەندەڵی  سەرچاوەی  لەڕاستیدا 
ئیسالمییە  کۆماری  نیزامی  گشتی  بەشێوەی 
و ئەو جۆری نیزامەکه یە کە ڕێخۆشکەرە بۆ 

پەرەسەندنی گەندەڵی و بەشێوەی تایبەتیش 
مافیای  گەورەترین  وەک  پاسداران  سپای 
و  بنکە  ئەو  و  ئێراندا  ئابووری  بەسەر  زاڵ 
لەدەرەوەی  کە  زەبەالحانەیە  و  زۆر  بونیاتە 
ئەو ڕێژیمە،  یاساکانی  دەسەاڵتی دەوڵەت و 
لە  ڕیبەرین« و جگە  »بەیتی  بەناو  بە  سەر 
خامنەیی واڵمدەری هیچ کەس و الیه نێک نین. 
قەیرانی ئابووری بێوێنەی ئەو چەند مانگە، 
یەکالیەنەی  هاتنەدەرێی  پاش  بەتایبەت 
لەالیەک  بەرجام  ڕێککەتنی  لە  ئەمریکا 
بووەتە  و  هەڵتەکاندووە  ئێرانی  ئابووریی 
لەڕادەبەدەری  گرانیی  و  ئاوسان  هۆی 
و  ژیان  پێداویستییەکانی  سەرەتاییترین  
و  هەژار  خەڵکی  لە  میلیۆن  دەیان  بە  تەنگی 
کەمداهاتی واڵت هەڵچنیوە و؛ لەالیەکی دیکەش 

مەیدانی بۆ باندە مافیاییە ئابوورییەکانی دوور 
و نیزیک لە دەسەاڵت بۆ تەڕاتێن و هەڵلووشینی 
داهاتی واڵت خۆش کردووە. هەر لەو ماوەیەدا 
هەژانێکی  زێر  و  دراو  و  پشک  بازاڕی 
گەورەی بەخۆیەوە بینی و کار گەیشتە ئەوەی 
هەزار   1٢ نیزیکەی  بە  ئەمریکایی  دۆاڵرێکی 
لەبەرانبەریشدا  بکرێ؛  پێ  ئاڵووێری  تمەن 
تەنانەت  خەڵکی،  پێداویستییەکانی  و  کەلوپەڵ 
بەشێوەی  نرخیان  نێوخۆییەکانیش،  بەرهەمە 
چەشنە  بەم  و  سەرێ  چووە  سەسورهێنەر 
گوشارێکی تاقەتپرووکێن کەوتووه ته  سەرشانی 
خەڵکی، بەتایبەت چینی هەژار و کەمداهاتەکان.  
قۆناغی  لەپاش  و  داهاتووشدا  لە  بێگومان 
کە  ئەمریکا  ئابوورییەکانی  گەمارۆ  دووهەمی 
کەرتی نەوت و گازی ئێران دەگرێتەوە، داهاتی 
فەرمیی کۆماری ئیسالمی زۆر لەوەی کەهەیە 
دەکەوێتە  زیاتر  گوشاری  و  دەبێتەوە  کەمتر 
لەو  ئێران.  خەڵکی  داماوی  کۆمەاڵنی  سەر 
و  گەندەڵی  و  دزی  بەربەرینی  ڕایەڵی  بەینەدا 
ڕانتخۆڕەکانی نیزیک به  دەسەاڵت بێکار نابن و 
بەهەموو هێزو توانایانەوە تێ دەکۆشن لەودۆخە 
شڵەژاوە کەڵک وەرگرن و گیرفانه کانیان بئاخنن.  
ئەگەر ئاوڕێک لە دزی و بەفیڕودانی داهاتی 
دەیە  چوار  گەندەڵییەکانی  و  واڵت  گشتیی 
بدەینەوە،  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتداریی 
گەندەڵییانەدا  ئەو  زۆربەی  لە  که   دەبینین 
دەستی مافیای سپای پاسداران و ئۆرگانەکانی 
دەیان  بوونی  دیارە.  پێوە  خامنەیی  بە  سەر 
میلیارد  سەدان  گەندەڵیی  و  دزی  پەروەندەی 
تمەنی و تااڵنی داهاتی نەوت و گازی ئێران و 
پاوانکردنی هەناردە و هاوردەی زۆربەی کاال و 
پێداویستییەکان لەالیەن مافیای سپای پاسداران 
دەریایی  هەوایی،  ڕێڕەوی  چەندین  بوونی  و 
و  گرانبایی  ماشێنی  قاچاغی  بۆ  ویشکانی  و 
کەلوپەلەکانی دیکە نیشانەی ئەو ڕاستییەن کە 
گەندەڵی ئاوێتەی سیستەمی کۆماری ئیسالمی 
هەتا  ناچێ.  تێ  ڕێی  لێکهەاڵواردنیان  و  بووە 
ئەو ڕێژیمە سەرەڕۆیەش لە دەسەاڵتدا بمێنێ، 
لەوە  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی  چارەنووسی 
باشتر نابێ و ناکرێ چاوەڕوانی ئەوە بین کە 
کۆماری ئیسالمی هەنگاوێک بۆ کەمکردنەوەی 
مەینەتییەکانی خەڵکی داماوی ئێران هەڵێنێتەوە. 
ئەو ڕێژیمە کە چنگی بەسەر چارەنووسی خەڵک 
و هه موو داهات و سامانی ئەو واڵتە داگرتووە، 
نەک هەر ئامادە نییە چاوێک بە سیاسەتەکانی 
بخشێنێتەوە،  نێوخۆدا  لە  و  دەرەوە  لە  خۆی 
پێداگرتر  و  مکووڕتر  جاران  لە  زۆر  بەڵکوو 
ئەوەی  و  ده دا  کاروکردەوەکانی  بە  درێژە 
بۆی گرینگ نییە، ژیان و گوزەرانی کۆمەاڵنی 
بێدەرەتانی خەڵکی ئێرانە کە هەژاری و نەداری 
گەندەڵی  هێناون.  چۆکیدا  بە  دەسکورتی  و 
ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  کە  هەوسارپچڕاو 
ئاکامی  گرتووەتەوە  ئێرانی  کۆمەڵگه ی  و 
سیاسەتەکانی ئەو ڕێژیمەیە و بەدڵنیاییەوە هەتا 
داتەپینی  و  گەندەڵی  بمێنی  ئیسالمی  کۆماری 
ئابووری و لێکەوتەکانی دەمێنن و بگرە زیاتر 
زەخت لەسەر کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران دادەنێن. 
دەربازبوون  بۆ  رێگا  باشترین  بۆیەشە  هەر 

وەزاڵەهاتووی  خەڵکی  ئەوەیە  قەیرانانە  لەو 
بۆ گۆڕینی  یه کڕیزی و شێلگیرییه وه   به   ئێران 
ماوه ی  کە  بکۆشن  تێ  گەندەڵە  نیزامە  ئه م 
چوار دەیەیە دەسەاڵت و ژیان و چارەنووسی 
گەالنی ئێرانی لەپاوانی خۆی گرتووە، به  تایبه ت 
و  زەخت  ئەو  بەلەبەرچاوگرتنی  و  ئێستادا  له  
گوشارەی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لەسەری 
داناون، ڕژیم زیاتر لە هەموو کاتێک لەرزۆکتر 
گوشارانه   ئه م  به رده وامیی  به   بێگومان  بووە. 
و قوڵبوونەوەی ڕاپەڕینی جەماوەری کۆمەاڵنی 
وەزاڵەهاتووی خەڵکی ئێران، ئەو ڕێژیمە دژی 
و  نامێنێ  ئێراندا  لە  داهاتوویەکی  هیچ  گەڵییە 
دەڕوا. نەمان  هه ڵدێری  بەرەو  یان زوو  درنگ 

ڕەزا محەممەدئەمینی

تاالنی  و  تمەنی  میلیارد  سەدان  گەندەڵی  و  دزی  پەروەندەی  دەیان  بوونی 
زۆربەی  هاوردەی  و  هەناردە  پاوانکردنی  و  ئێران  گازی  و  نەوت  داهاتی 
چەندین  بوونی  و  پاسداران  سپای  مافیای  لەالیەن  پێداویستییەکان  و  کاال 
گرانبایی  ماشێنی  قاچاغی  بۆ  ویشکانی  و  دەریایی  هەوایی،  ڕیڕەوی 
ئاوێتەی  گەندەڵی  کە  ڕاستییەن  ئەو  نیشانەی  دیکە  پەلەکانی  کەلو  و 
تێناچێ ڕێی  لێکهەاڵواردنیان  و  بووە  ئیسالمی  کۆماری  سیستەمی 

نیزامی  گشتی  بەشێوەی  ئێراندا  لە  گەندەڵی  سەرچاوەی  لەڕاستیدا 
ڕێخۆشکەرە  کە  نیزامەیە  ئەو  و  ئیسالمییە  کۆماری  رزیویی  و  داتەپیو 
وەک  پاسداران  سپای  تایبەتیش  بەشێوەی  و  گەندەڵی  پەرەسەندنی  بۆ 
زۆر  بونیاتە  و  بنکە  ئەو  و  ئێراندا  ئابووری  بەسەر  زاڵ  مافیای  گەورەترین 
ڕێژیمە،  ئەو  یاساکانی  و  دەوڵەت  دەسەاڵتی  لەدەرەوەی  کە  زەبەالحانەیە  و 
سەر بە بەناو »بەیتی ڕیبەرین« و واڵمدەری هیچکەس جگە لە خامنەیی نین



ژماره :٩٧٣٢
 ٣١ی گەالوێژی ١٣٩٧  _  ٢٢ی ئاگۆستی ٢٠١٨

لە کاتێکدا کە هەڵبژاردنی نوێنەرانی کۆنگرە نزیک 
دەبێتەوە، سەرۆککۆماری ویالیەتە یەکگرتووەکان 
ــووە. شــەڕی  بــە پــێــوانــەی مــێــژوویــی ســەرقــاڵ بـ
ڕاماڵینی  ڕێککەوتننامەی  چین،  لەگەڵ  بازرگانی 
باکوور، وەرچەرخان  لە کۆرەی  ئەتۆمیی  چەکی 
خەریکە  کە  ڕووسیه   لەگەڵ  پەیوەندییەکان  لە 
لەگەڵ  نوێ  بازرگانیی  دانووستانی  ئــاراوە،  دێتە 
یەکیەتیی ئورووپا، وتووێژ لەگەڵ مەکزیک و کانادا 
ئەم  لەگەڵ هێرشی  ئێران  ئابلۆقەی نوێ دژی  و 
دواییانەی ئابووری بۆ سەر ئەردۆغان و تورکیە.
ــە بــەربــەســتــە ئــابــووریــیــەکــانــی  ــە کــاتــێــکــدا ک ل
ــردوو وەک هەوڵێک  ــ ڕاب ــووی  حــەوت لــە  تــرامــپ 
ــرا،  ــۆ ئـــازادکـــرانـــی قــەشــە بــرانــســۆن ســەیــر ک ب
ــە ئــــارادا بــێ. ــە کــایــەیــەکــی گـــه وره تـــر ل ــەی ــەوان ل

ئابلۆقەکانیسەرئێران
ویالیەتە  سەرۆککۆماری  یەکی  ژمارە  دوژمنی 
ــرش بۆ  ــێ یــەکــگــرتــووەکــان ئـــێـــران بــــووە و ه
بانگەشەی  کاتی  لــە  ئەتۆمی  ڕیککەوتنی  ســەر 
ــژاردن نــیــشــانــەی هــۆشــداریــی ئــاڵــوگــۆڕی  ــب ــەڵ ه
هەلومەرج بوو کە دیتمان هەلومەرجەکەش گۆڕا.
ــی ئــابــلــۆقــەکــانــی  ــدن ــان ــی لـــە ســەپ ــووی ــەکــگــرت ی
ئێرانیان  مانۆڕی  مــەودای  ڕابـــردوودا  لە  ئێران 
هەلومەرج  بـــەاڵم  ــوو،  ــردب ک ســنــووردار  گەلێک 
ــەکــەی دەگـــەڕێـــتـــەوە بۆ  ــۆڕاوە و ئــەمــە هــۆی ــ گـ
ویــســتــی تــرامــپ بــۆ تــۆرانــدنــی هــەمــوو کــەس 
یەکگرتووەکان. ویالیەتە  بــەرژەوەنــدیــی  لەبەر 
و  ئێران  ئابلۆقەکانی  هەڵگیرانی  لە  ساڵ  دوو 
حەزی  و  جیهانیی  گۆڕەپانی  نێو  بۆ  گەڕانەوەی 
وەدەستهێنانی  بــۆ  ــان  ــەک ــی ــاوای ڕۆژئ کۆمپانیا 
بەشێک لە دۆاڵرە نەوتییەکانی ئێران تێپەڕ بووە.
شــتــەکــان بــە گــوێــرەی هــیــوای ڕێــژیــمــی ئێران 
سەرۆککۆماری  خۆبواردنی  کە  پێش  نەچوونە 
پەسەندکردنەوەی  لە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
ئابلۆقەی  سەپاندنەوەی  و  ئەتۆمیی  ڕێککەوتنی 
ــەوە. ــردووی لــێ کــەوت ــ نــوێ لــە حــەوتــووی ڕابـ
لە کاتێکدا کە ئێران بە هەستکردن بەو ڕاستییە 
ویالیەتە  لەگەڵ  بازرگانیی  ئاڵووێرێکی  هیچ  کە 
ئاسوودە  ژیانی  بە  درێژەی  نابێ  یەکگرتووەکان 
داوە، بەڕێوەبەرایەتیی ئامریکا هەم هاوپەیمانان و 
هەمیش دژبەرانی وشیار کردۆتەوە کە ئابلۆقەی 
سزادەرانە دەخاتە سەر هەر واڵتێک کە مامەڵەی 
کاردانەوەی  ئەمە  و  بکا  ئێران  لەگەڵ  بازرگانی 
لەبەرچاو  بە  هــەبــووە؛  ئێران  ئابووریی  لەسەر 
مانگی  لە  ئەوەیە  ئامانچ  کە  ڕاستییە  ئەم  گرتنی 
بگاتە  ئێران  نەوتی  هــەنــاردەی  بــڕی  نۆڤامبردا 
سفر، که  النیکەم ئه مه  بۆ ئێران جێگای نیگەرانییە.
بازرگانی  شــەڕی  ئێران  گەورەتری  نیگەرانیی 
ــومــرگ  ــۆ ســەپــانــدنــی گ ــپ بـ ــرامـ ــی تـ ــســت و وی
ــان و الیــه نــه کــانــه  ]کـــە بە  ــ دژی ســەرجــەم واڵت
پــێــچــەوانــەی ئــابــلــۆقــەکــان ئــاڵــووێــری بــازرگــانــی 
لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  دەکـــەن[  ئــێــرانــدا  لــەگــەڵ 
ئامریکا[. ]لــەگــەڵ  پەیوەندییەکانیان  مــێــژووی 
هــەڕەشــەی شـــاراوە دژی ئــێــران هـــەن، بــەاڵم 
دەســەاڵتــی   1٩7٩ لــە  کــە  ڕێژیمێک  بــۆ  زۆرتـــر 
بەدەستەوەیە و لە کاتێکدا کە یەکیەتیی ئورووپا 
و زلهێزە جیهانییەکانی دیکە ناڕەزایەتی بەرامبەر 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  هەڵوێستی  دوایین  بە 
یەکێک  وێدەچێ  ترامپ  ستراتێژیی  دەبــڕن،  دەر 
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لەم دوو ئاکامە دەستەبەر بکا، یەکیان گەلێک 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  بۆ  دەبــێ  بەسوود 
بــۆ گشت الیــەک. کــارەســات  ئــەوی دیکە  و 

ئێرانتووشیتێکڕمانیئابووریدەبێ؟
هەڵوەشاوە،  یــەک  لەبەر  ئێران  ئابووریی 
بەرامبەر  ئاست  نزمترین  بــۆ  ئــێــران  ڕیــاڵــی 
لە  تێکڕمانەکە  زۆربــەی  دابــه زیــوه ،  دۆاڵر  بە 
ماوەی ئەم هاوینە بە هۆی دەستپێکردنەوەی 
ئــابــلــۆقــەکــان لــە مــانــگــی ئــاگــوســت هــاتــۆتــە 
گەیوەتە  نــرخــەکــان  هــەاڵوســانــی  و  ــاراوە  ــ ئ
بازرگانە  سەردەمێک  کە  کاتێکدا  لە  ئاسمان 
گــەشــبــیــنــەکــان گــریــمــانــەی دوورەدیـــمـــەنـــی 
ــە بــیــابــانــیــان دەکـــرد. تــاهــەتــایــیــەکــی دیــکــە ل
ئابلۆقەکان  ئـــاســـەواری  کــە  جــار  ــن  ــی دوای
دەرکەوت لە نێوەڕاستی شەڕێکی سەخت لە 
نێوان ئێران و جیرانەکەی عێراق بوو کە کوژرانی 
ئەمجارە،  کەوتەوە.  لێ  کەسی  میلیۆن  یەک 
هیچ شەڕێک لە ئارادا نییە، تەنیا گەشەسەندنی 
ئەو  بۆ  خۆشگوزەرانی  و  جیهان  ئابووریی 
الیەنانەی کە لە بەری دروستی پەرژینەکەن.
هەواڵی خۆپیشاندانی 100 هەزار کەسی لە 
شەقامەکانی ئێران بەدوای دوایین ئابلۆقەکان 
کـــە هـــــاوار دەکـــــەن مــــردن بـــۆ دیــکــتــاتــۆر 
ئەمجارەیان بە مانای چەرمەسەرییە. بێکاری، 
و  میوە  نرخی  هینده ی  دوو  بەرزبوونەوەی 
نرخی  بــه رچــاوی  دابەزینی  و  ســەوزەمــەنــی 
پاشلەرزەی  دۆالر  لەگەڵ  بــەراورد  لە  ڕیــاڵ 
هیوای  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ئابلۆقەکانی 
دوایین  لێدانی  هــۆی  ببێتە  تــا  واڵتــەیــە  ئــەم 
ــم. ئــه ویــش له   ــژی بــزمــارەکــان لــە تــابــوتــی ڕێ
بۆشکه   هه ر  نرخی  که   ئێستادا  له   و  کاتێکدا 
نه وت سه روو 70 دۆالره  و پاش ئه وه ی که  
دەوڵەتی ئێران بۆ ماوەی پتر لە دوو ساڵ لە 
دۆاڵری داهاتی نەوت و پارەی وەبەرهێنەرانی 
بیانی بەهرەمەند بوو. به اڵم له  ئێستادا نرخی 
ڕا  ــاڵ  ڕی  1٢000 دۆاڵری  لــە  دراو  فه رمیی 
گەیشتۆتە  بابەتە  ــەم  ئ نووسینی  کــاتــی  لــە 
ــرەی هــەواڵــی  ــوێ بـــەاڵم بــە گ 44000 ڕیـــاڵ. 
مەیدانیی لە چەند حەوتووی ڕابردوودا نرخی 
ڕیاڵ.  گەیشتۆتە 11٢000  1 دۆالر  نافەرمیی 
نرخی  و  فەرمیی  نرخی  نێوان  جیاوازیی 
خەڵکی  چــاوی  لەبەر  بەڕوونی  شەقام  سەر 
فەرمیی  نرخی  ئەمساڵ  کە  کاتێکدا  لە  ئێرانە. 
دۆالر لە 3٦000 ڕیاڵ ڕا گەیشتۆتە 44000، 
سەرووی  بۆ   44000 لە  شەقام  سەر  نرخی 
قــەڵــەمــبــازی  ــە  ک ــەوە،  ــۆتـ بـ ــەرز  ــ ب  110000
ئاپریل. مانگی  بــۆ  دەگــەڕێــتــەوە  ســەرەکــیــی 
ــژەی  ڕێ کــە  نییە  ســەرســوڕهــێــنــەر  شتێکی 
هی  گــەڵ  لە  نرخەکان  هەاڵوسانی  فەرمیی 
نرخەکان  فرۆشیاران  و  جیاوازە  سەرشەقام 
بەرز دەکەنەوە تا قەرەبووی چوونە سەرێی 
بــکــەنــەوە. ــەر شــەقــام  لــە سـ ــرخــی دۆالر  ن
ــەوە، ڕێـــژەی  ــ ــوالی ــی مــانــگــی جــ ــای ــۆت لـــە ک
تێپەڕ  ٢00%ی   ســااڵنــە  نرخی  هــەاڵوســانــی 
ــژەی فەرمیی  ــ ــە کــاتــێــکــدا کــە ڕێ ــردووە، ل ــ کـ
 %10 کاربەدەستانەوە  الیــەن  لە  هــەاڵوســان 
ــوان نرخی  ــێ ــی ن ــاوازی ــە جــی ــراوە ک ــ بـــاس ک
ژانوییەوە  لە  ڕاستەقینە  نرخی  و  فەرمیی 
بووە. زیاتر  پسانەوە  بێ  نێوانیان  ــەودای  م

لەمەودواچشتێکچاوەڕوانیئێراندەکا؟
مانگی  تــا  ئــێــران  نــەوتــی  ســەر  ئابلۆقەکانی 
لە  هــەر  بـــه اڵم  ــاکــەن،  ن پــێ  نۆڤامبر دەســـت 
]کاربەدەستانی[  تێك ڕماوە و  ئێستاوە واڵت 
ــک بـــوونـــەوە،  ــزی ــمــی ئــیــســالمــی لــێــک ن ــژی ڕێ
ــی ڕێــفــۆرمــخــواز لــە پشت  ــان تــەنــانــەت ڕووح
ــەری گــرتــووە. ــگ ئــایــەتــوڵــاڵ خــامــنــەیــی ســەن
ئابلۆقەی  دەستپێکردنی  پێش  مانگ  چەند 
سەرۆکی  گەڕانەوەی  نەوت،  کردنی  هەناردە 
تووندئاژۆکان  نێو  بۆ  ڕووحانی  ڕێفۆرمخواز 
وێدەچێ ببێتە هۆی تووڕەیی زۆرتری جەماوەر، 
تەنیا بژاردەی ڕێژیمی ئێران گەڕانەوە بۆ مێزی 
بۆچوونەکانی  ســەرجــەم  دژی  کە  وتــووێــژە 
یەکگرتووەکانە. ویالیەتە  بە  بەرامبەر  ڕێبەر 
ئاڵترناتیوەکە ئەمەیە کە ]ڕێژیم[ بەرەوڕووی 
ــیــان  شــۆڕشــێــکــی نــێــوخــۆ بــبــێــتــەوە و نــاڕازی
ــە بە  ــە کــاتــێــکــدا ک ــر ســەرکــوت بــکــا، ل ــ زۆرت
دابەزینی  وەســتــانــدنــی  بــۆ  ڕێــگــاچــارە  دوای 
گــیــروگــرفــتــی  چـــارەســـەری  و  دراو  ــرخــی  ن
ــەڕێ،  ــ ــی نــرخــەکــانــدا دەگ ــژەی هــەاڵوســان ــ ڕێ
ئێران  تــاکــوو  نین  مومکین  لــەوانــە  هێچکام 
بەدوای  و  نەکا  دراو  دۆخی  بە  پێداچوونەوە 
هەمووی  لە  و  نەگەڕێ  شیاودا  ڕێگاچارەی 
گرینگتر مەسەلەی ئابلۆقەکان چارەسەر نەکا.
]ئێرانی[  نێوخۆی  ڕۆژئاوا شۆڕشێکی  ئاخۆ 
لــەســەر  ــی  ــەک ــەوەی ــاردان ک چ  ئــەمــە  و  دەوێ 
ــوەڕاســت و لە  ــێ ــی ن ــەاڵتـ دیــنــامــیــزمــی ڕۆژهـ
دەبــێ؟ خــاو  نــەوتــی  نرخی  لــەســەر  کۆتاییدا 
ــران دەورێـــکـــی دەســـتـــێـــوەردەرانـــەی لە  ــێ ئ
شەڕی  لەبەر  و  هــەبــووە  ناڤین  خۆرهەاڵتی 
ــەاڵت بــێــگــومــان ئـــەگـــەری هــەاڵیــســانــی  ــ دەسـ
دەستنیشانکرانی  بــە  تــەنــانــەت  هــەیــە،  شــەڕ 
یا  ڕۆژئــــاواوە  ــەن  الی لــە  ئینتیقالی  ــەتــی  دەوڵ
کــوڕی  و  جێنشین  ــازادەی  ــ شـ ــەوەی  ــەڕانـ گـ
تــاراوگــە،  لــە  پــەهــلــەوی  ڕەزا  پێشوو،  شــای 
دیکەی  دوژمــنــانــی  و  ئیسڕائیل  لــەگــەڵ  کــە 
گەڕانەوەی  لە  پشتیوانیی  بۆ  ئێستا  ڕێژیمی 
ــردووە. ک دانووستانی  ئێران  بۆ  پاشایەتیی 
دەست  بــەژان  سەردەمێکی  بێ،  هەرچۆنێک 
لە  ڕیاڵ  نرخی  دابەزینی  دەکــا، و ڕەوتــی  پێ 
کۆتاییدا تا چەند مانگی دیکە سەقامگیر دەبێ، 
هەڕەشەی  و  ناڕەزایەتییەکان  درێژەکێشانی 
ببێتە  شۆڕش وێدەچێ پێش سەقامگیر بوون 
لە کاتێکدا کە گۆڕینی  هۆی دابەزینی زۆرتر، 
گەشەسەندنی  هــۆی  ببێتە  ــێ  ــوان دەت ڕێــژیــم 
گریمانەی  چونکە  بــازاڕەکــان،  دەستبەجێی 
پەیوەندیی نزیک لەگەڵ ڕۆژئاوا و لە هەمووی 
دەکــرێ. یەکگرتووەکان  ویالیەتە  گرینگتر 
لە پەیوەندی لەگەڵ نەوتی خاو و وەستانی 
کۆتاییدا  لە  کڕیاران،  بەدەست  ئەو  گەیشتنی 
ڕێژیم  هەلسوکەوتی  شێوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
پاسداران  سپای  ئاخۆ  و  ئابلۆقەکان  لەگەڵ 
پێشگرتن  عادەتی کۆنی  بۆ سەر  دەگەڕێتەوە 
ســەرۆک  هــۆرمــز.  گـــەرووی  لە  هاتووچۆ  بە 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ئێستای  کــۆمــاری 
دەتوانێ  کە  بکا،  قبووڵ  تاکتیکە  ئەم  وێناچێ 
کۆماری  بـــەرەوڕووبـــوونـــەوەی  هــۆی  ببێتە 
ویــالیــەتــە  دژکــــــردەوەی  ــەڵ  ــەگ ل ئیسالمیی 
ــۆ تــرامــپ  ــەی ب ــرەوەکـ یــەکــگــرتــووەکــان و گـ
ــێ ســەرانــگــرێ کــردنــی ڕێــژیــم بــێ.  ــوانـ دەتـ
عــەجــایــب دەســتــکــەوتــێــک دەبـــێ ئــەمــە ....  
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نزیکی  و  دوور  مێژوی  بە  ئەگەر 
وەردی  و  وەگەڕێین  نەتەوەکەماندا 
مامۆستایانی  دەبــیــنــیــن  ــەوە،  ــنـ دەیـ
و  خەبات  پێشەنگی  و  ڕەمــز  ئایینی 
بەرخودان بوون. ئه وان بۆ کۆمەڵگه ی 
و  ــیــران  ــاکــب ڕوون نەخشی  ــەودەم  ــ ئ
و  گــیــراوە  ئێستایان  خوێندکارانی 
مامۆستا  ئەو  نین  کەم  هەنووکەش 
لەنێو  نەتەوەپارێزانەی  و  خەباتکار 
خۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لەنێو 
چاوی  لە  ئاشکرادا  خەباتی  کــۆری 
ئێراندا نەخشی  ئیسالمیی  دەسەاڵتی 
بەرپەرچی  بــەردەوام  دەگێرن،  چقڵ 
دەدەنـــەوە. دوژمنکارانە  سیاسەتی 
ئـــــەو  چ  بــــــەدڵــــــنــــــیــــــایــــــەوە   
چ  و  دەم  ــەو  ــ ئ مــامــۆســتــایــانــەی 

ئازایەتی  و  کــوردایــەتــی  بیری  بە  فرچکیان  حوجرەکاندا  لە  ئێستا  ئــه وانــه ی 
بەرەنگاری  هەوێنێ  بۆتە  کەڵکەڵەیاندا  لە  مامۆستاکانیان  ئامۆژگاریی  گرتووه ، 
هیممەتیان  قۆڵی  خۆڕسکانە  ئایینی  مامۆستایانی  زۆری  بەشێکی  فیداکاری.  و 
خەبات. کــۆڕی  نێو  هاویشتۆتە  خۆیان  و  داداوە  بــەال  چاکیان  و  هه ڵماڵیوە 
بەکردەوە کەم نین ئەو مامۆستایانەی وەک فەرماندەی چاو نەترس تەنگیان بە 
سپای پۆشتە و پەرداخی دوو دەستەاڵتی »شا« و »شێخ«ی حاکم هەڵچنیوە و 
نەترەی هێزەکانیان بردوون! ئەمڕۆش یەکێک لەو توێژە بەرچاوەی کۆمەڵگه کەمان 
کە بۆتە ڕوانگەی گەل، مامۆستایانی ئایینین که  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەبێ 
ئەرکی کادری لێهاتوو بگرنە ئەستۆ، هەروەک له  پێشوودا نیشانیان داوه  و زۆر 
له وان گیانیان له  پێناویدا داناوه  که  مامۆستا مه ال خدر دۆڵه گه رمی یه ک له وانه .
مامۆستا مه ال خدر ساڵی 1٩43 لە گوندی دۆڵەگەرم کە دەکەوێتە ڕۆژئاوای 
سەردەشت چاوی بە دونیا هه ڵ هێنا. ئه و لە بنەماڵەیەکی هەژاردا لەدایک بوو 
و بە حوکمی ئەوەی تاقانە بوو، الی دایک و باوکی زۆر خۆشەویست بوو و 
هەموو هەولی ئەوان بەتایبەتی دایکی بۆ ئەو بوو وه به ر خوێندن بنرێ و پێ بگا.
 سەرەتای دەستپێکردنی مامۆستا بەخوێندن دەگەڕیتەوە  بۆ مزگەوت و له الی 
ئاینییه کان  وانه   خوێنی  به   ده ست  ئاوایی  مامۆستای  مه حموود،  مەال  مامۆستا 
ده کا و به ره به ره  هه موو قۆناغه کانی خوێندنی دینی ده بڕێ هه تا ئیزنی مه الیه تی 
وه رده گرێ. مامۆستا هه م شارەزاییەکی زۆری لە سەر دین و ئیسالم هەبووه و  
هه م تا بڵێی مرۆڤيکی خۆش فکر و ئازدیخواز بووه. ئازادیخوازی الی مامۆستا 
تایبەتمەندییەکی یەکجار به رچاو بووه  و  ئه وینی خاک و نیشتمان و کوردایەتی 
و خه بات به شێکی گرینگ له  که سایه تیی ئه و بوون. مامۆستا که  که سێکی وردبین 
و هه ڵسووڕ بوو، بۆ خه بات و تێکۆشانی به  کرده وه  ڕیزه کانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی هه ڵبژارد و ساڵی 1344 شه ره فی ئه ندامه تیی ئه م حیزبه ی وه رگرت.
ــک بۆ  ــی خــه ڵ ــدان ــان ــک و ه ــک لــه نــێــو خــه ڵ ــه وه ی ســیــاســه تــی خــه ڵ ــردنـ ــاڵوکـ بـ
شــه و  مــامــۆســتــا  ــه   ک بـــوو  ئــه رکــێــک  زۆرداری  دژی  ــات  خــه ب و  ــخــوازی  ــاف م
و  شــه خــســی  ــی  ــدیـ ــه رژه وه نـ بـ و  قـــازانـــج  زۆر  و  نـــه ده نـــاســـی  بـــۆ  ڕۆژی  و 
نه ته وه ییه کانی. بـــه رزه   ئامانجه   سه رخستنی  قــوربــانــیــی  کـــرده   بنه ماڵه یی 
شا  محه ممەدڕەزا  سەردەمی  لە  هەم  کە  بوو  کەسانە  لەو  یەکێک  مامۆستا   
و  وەستا  ستەمکارییان  دژی  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  سەردەمی  لە  هەم  و 
بــۆوە. ژیــان  سەختییەکانی  و  کێشە  لــە  زۆر  ڕووبــــەڕووی  ڕێگەیەشدا  ــەو  ل
دێــمــوکــراتــدا  تــێــکــۆشــه رانــی  ــی 47_4٦ی  ــی ســااڵن ــداری ــی چــه ک ــن ــه ڕی ڕاپ ــه   ل
هه ڵسووڕانی  ئــاواره   مه ال  باوه ڕپێکراوانی  له   یه کێک  وه ک  خدر  مه ال  مامۆستا 
نـــاوه نـــده   فـــشـــاری  لـــه  ژێـــر  ــر  ــ ــیــی شـــۆڕشـــی داوه  و دواتـ ــارمــه ت ی ــووه  و  ــ ب
و  ده کـــرێ  زێــده کــه ی  به جێهێشتنی  بــه   نــاچــار  شــادا  ڕێژیمی  ئه منیه تییه کانی 
ده دا.  پێشمه رگانه ی  خه باتی  و  ژیــان  بــه   درێـــژه   کــوردســتــان  ــاشــووری  ب لــه  
خه باتی  و  فه قێیه تی  سه رده می  هاوڕێی  که   حه سه ن زاده   عه بدوڵال  مامۆستا 
پێشمه رگانه ی مه ال خدر بووه ، له  باره ی ئه م ڕۆژانە و تێکۆشانی مه ال خدرئاوا 
ده نووسێ: »کاک مه ال خدر له و مه یدانه شدا زۆر جێی متمانه ، زۆر جێی ئۆمێد و زۆر 
چاالک بوو. بۆ ئه نجامدانی ئه رکی حیزبی و نیشتمانی ماندوویی نه ده ناسی و شه و 
و ڕۆژی نه ده زانی. ده گه ڵ هه موو مه ترسییه کانی سه ر ڕێی خه بات و ده گه ڵ ئه وه ی 
ده سه اڵتی جه هه ننه میی پاشایه تی هه موو ناوچه کان، به  تایبه تی ناوچه ی سه رده شتی 
به  هێزی سه ربازی و ژاندارم و به کرێگیراوی هه رزان قیمه تی خۆواڵتی ته نیبوو، 
مه ال خدر هه روه ک هاوڕێکانی دیکه ی بێ ترس له  دوژمن خه ریکی ئه نجامدانی 
ئه رکه  حیزبی و نیشتمانییه کانی بوو و  به  ڕۆژ فه قێ و به  شه و پێشمه رگه  بوو.«
وه رزێکی  ده ستپێکردنه وه ی  و  ئێران  گه النی  ڕاپه ڕینی  دوای  له   خــدر  مــه ال 
ــه  ئـــێـــران، وه ک کــادرێــکــی  ــورد ل ــ ــۆڕش و خــه بــاتــی ســیــاســیــی ک ــه  شــ ــوێ ل نـ
ــان وه بــــه ر بــه رپــرســایــه تــیــیــه کــان ده دا و  بـــه وه جـــی حــیــزبــی دێــمــوکــرات شـ
ده کــا. تــه رخــان  حیزبییه کانی  ئه رکه   ڕاپــه ڕانــدنــی  بۆ  ژیانی  کاته کانی  هه موو 
مامۆستا مه ال خدر که  به شداریی چه ند کۆنگره ی حیزبی کردبوو و له  ڕه وتی 
دوو ده یه  خه باتی ئاشکرا و نهێنیدا خه رمانێک ئه زموونی سیاسیی وه سه ر یه ک 
نابوو، له  کۆنگره ی نۆی حیزبی دێموکرات_ڕێبه رایه تیی شۆڕشگێڕ_ دا به  ئه ندامی 
ڕێبه ریی حیزب هه ڵبژێردرا و پتر له  جاران شانی دا به ر ئه رک و به رپرسایه تییه کان.
دوا قۆناغی ژیانی نه مر مه ال خدر ئه و کاته  ده ست پێ ده کا که  به هۆی هیندێ 
گیروگرفتی ژیان و له شساغییه وه  ناچار بوو له  ساڵی 137٨ی هه تاویدا نیشتمانه  
خۆشه ویسته که ی به جێ بێڵی و له  واڵتی نۆروێژ بگیرێسێته وه . له و قۆناغه شدا 
مه ال خدر هه ر به  جه سته  له وێ بوو، ئه گینا بیر و هۆش و فکر و خه یاڵی هه ر 
توانای  هه موو  هۆیه شه وه   به و  هه ر  بوو.  کوردستانییه کان  و  له الی کوردستان 
خۆی به کار دێنا تا بتوانێ که لێنێک له  ژیانی خه باتگێڕانه ی حیزبه که ی پڕ بکاته وه  و 
بزووتنه وه ی ڕزگاریخوازانه ی گه له که ی هه نگاوێک له  سه رکه وتن نیزیک بکاته وه .

ــیــدا تــووشــی  ــدر بــه  داخـــــه وه  لــه  دواســاڵــه کــانــی تــه مــه ن ــه ال خـ مــامــۆســتــا مـ
بــه ربــه ره کــانــی  ــه   ل ئــامــانــی شێرپه نجه  هـــات و هـــه ر چــه نــدی  بــێ  نــه خــۆشــیــی 
ده گـــه ڵ ئــه و دێــوه زمــه  ســامــنــاکــه شــدا ئــه وپــه ڕی وره  و یــازایــه تــیــی لــه  خۆی 
بڕی  لــێ  بڕستی  نه خۆشییه که ی   ٢00٨ ساڵی  ســه ره نــجــام  ــه اڵم  ب دا،  نیشان 
یه کجاریی  ماڵئاوایی  بــه دیــنــه هــاتــووه وه   ــاره زووی  ــ ئ و  ئـــاوات  دنیایه ک  بــه   و 
خواست. واڵتــه کــه ی  و  گــه ل  و  هاوسه نگه ره کانی  و  بــه ڕێــزه کــه ی  بنه ماڵه   لــه  

ڕووحی شاد و یادی هەرمان.

عادڵ مەحموودی

لەمەودوا ئێران، ڕیاڵی ئه و واڵته  و 
ئایەتوڵاڵ چیان لێ دێ؟

درێژەی:
لە 3٩ساڵەی فەرمانی جیهادی خومەینی دژ بە خەڵکی کوردستاندا

 لە هەمبەر کۆماری ئیسالمی ئێراندا وێنا کرد و 
هەتا ئێستایشی لەگەڵ بێت خەڵکی کوردستان و 
بزووتنەوە مافخوازەکەی جیدیترین و لێبڕاوترین 
ئێرانن. ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  دژبەرانی 
ئەمساڵ کە 3٩ ساڵ بەسەر ڕاگەیاندنی فەرمانی 
کوردستان  خەڵکی  بە  دژ  خومەینی  جیهادی 
تێپەڕ دەبێ، لە سەروبەندێکدا ڕێز لە خۆڕاگریی 
مێژوویی خەڵکەکەمان دەگرین، کە زۆربەی نزیک 
بە تەواوی شوێنە جیاجیاکانی ئێران بەرانبەر بە 
سیاسەتەکانی ئەم ڕێژیمە هەر کامەیان بوونەتە 
شارەکانی  زۆربەی  خەڵکی  و  کوردستانێک 
هاوهەڵوێستی  دەسەاڵتە  ئەم  دژی  ئێران 
ئاڵۆگۆڕی قووڵ و  داوای  خەڵکی کوردستانن و 
بنەڕەتی لە نیزامی سیاسیی ئەم واڵتەدا دەکەن.
لەدوای نزیک بە 40 ساڵ لە دەسەاڵتدارێی ئەم 
ڕێژیمە بە سەر خەڵکی ئێران و کوردستاندا، هەتا 
ئیسالمیی  کۆماری  ناوەڕۆکی  و  ناو  ئێستایش 

وەبیرهێنەرەوەی  و  خولقێنەر  ئێران، 
بەرەو  و  سەرکوت  زیندان،  مەرگ،  تێرۆر، 
بۆ  نیزامە  ئەم  بەرهەمەکانی  پاشگەڕانەوەیە. 
خەڵک لەم چوار دەیەدا بەشی زۆری بریتین 
بێکاری،  گەندەڵی،  برسییەتی،  “هەژاری،  لە: 
مادەهۆشبەرەکان،  مەسرەفی  پەرەسەندنی 
دەیان  و  خۆکوشتن  تەاڵق،  کەمئاوی، 
دیاردەی دزێوی دیکەی سیاسی، ئابووری و 
کۆمەاڵیەتی”. سەرهەڵدان و ناڕەزایەتییەکانی 
تەنیا یەکساڵی ڕابردوو خەڵکی ئێران بەگشتی 
خەڵک  کە  ڕاستییەیە،  ئەو  سەلمێنەری 
بەتەواوەتی لەم ڕێژیمە بێزراون و خوازیاری 
نیزامەن. ئەم  کۆتاییهاتنی  و  الچوون 
پێشتریش  دەسەاڵتانه  شێوه  ئەم  لەسەر 
بڕیاری خۆی داوە، هیچ دەسەاڵتێکی  مێژوو 
دیکتاتۆر و دژەگەلیی نەیتوانیوە و ناتوانێ هەتا 
ئیرادەی خەڵکەکەی خۆی  بەرنانبەر  لە  سەر 

ڕابوەستێ. کۆماری ئیساڵمیش لەو قاعیدەیە 
بەدەر نییه. سەروەریی بۆ ئەوانه دەمێنێتەوە 
کە بەرانبەری وەستانەوە و ئیلهامی ئازادی، 
دان  هانی  مرۆڤ  کەرامەتی  و  سەربەستی 
دەسەاڵتێکی  تێیدا  کە  گەش  دوارۆژێکی  بۆ 
بێت. هەموومان  مافی  زامنی  دێموکراتیک 
و  تێرۆر  کۆنەپەرەستی  کۆماری  کە  ئێستا 
سێدارە ڕووبەڕووی دەیان قەیرانی نێوخۆیی، 
ناوچەیی و جیهانی بووەتەوە و کۆمەاڵنی خەڵک 
لێبڕاوانەتر لە هەمیشە بەرانبەری ڕاوەستاون، 
ڕۆژهەاڵتی  سیاسییەکانی  هێزە  ئێمە 
یەکتر،  دەستی  نێو  لە  دەستمان  کوردستان 
ئازاد  بە کۆمەڵگایەکی  گەیشتن  مەبەستی  بە 
قورسترەوە  ئیرادەیەکی  بە  دێموکراتیک،  و 
یەککەوتووین  گەشاوە  داهاتوویەکی  بەرەو 
هەنگاوەکانمان  تاکوو  دەخەین  ڕێک  خۆ  و 
بهاوێین. بەرەوپێش  هەمیشە  لە  پتەوتر 

ناوەندیهاوکارییحیزبەکانی
کوردستانیئێران
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سێ پێشمەرگە و 
زەبوونیی سوپایەک

لە بارەی ڕۆڵەی بەناوبانگی کورد 
»قاچاغ نەبی« برایم چووکەڵی

لەتیف مەممەد)1(
و لە ڕووسییەوە: د. کامران ئەمین ئاوە

پێشەکییوەرگێر
نەبێ،  خۆی  کیانی  و  دەوڵەت  کە  نەتەوەیەک 
ئابووری،  بەختەوەرانەی  ژیانێکی  لە  هەر  نەک 
بەڵکوو  دەبێ،  بێبەش  سیاسی   و  کۆمەاڵیەتی 
دەکرێ.  زەوت  لێ  فەرهەنگییەکەشی  پێناسە 
زەوتکرانی مافی نووسین بە زمانی زگماکی دەبێتە 
هۆی ئەوەی کە نووسەر و  شاعیر و بە گشتی 
ڕووناکبیری نەتەوەی ژێردەست بە زمانی نەتەوەی 
جیاتی  لە  و  بنووسن  بکەنەوە،  بیر  دەسەاڵتدار 
گەشەسەندنی  یاریدەی  خۆیان،  زمانی  خزمەتی 
زمان و بیر و فەرهەنگی نەتەوەی داگیرکەر بدەن. 
دەسەاڵتدار  شوڤێنیزمی  دیکەشەوە  الیەکی  لە 
بکا  نەتەوانە  ئەم  بوونی  لە  حاشا  دەدا  هەوەڵ 
بکا. چەواشە  کەسایەتییەکانیان  و  مێژوو  یاخود 
نیشتمانەکەی  دابەشکرانی  هۆی  بە  کوردیش   
بەشێکی  باڵوبوونەوەی  و  واڵت  چوار  نێوان  لە 
و  ئازەربایجان  لە  خەڵکەکەی  بەرچاوی 
لە  گشتی  بە  و  کازاخستان  و  ئەرمەنستان 
دیاردەیە  ئەم  بەڕەوڕووی  قەفقاز،  باشوری 
کارەساتی  گەلێک  سۆنگەیەوە  لەم  و  بۆتەوە 
گەنجەوی«،  »نیزامیی  کاتێک  بووە.  تووش 
کورد  1٢ی  سەدەی  ناوبانگی  بە  شاعیری 
الیەن  لە  و  فارس  وەکوو  ئێرانییەکانەوە  لەالیەن 
پێناسە  ئازەری  یان  تورک  وەکو  ئازەرییەکانەوە 
قارەمانە  لە  بوون  کورد  ڕەگەزی  یان  دەکرێ، 
و  »کوێرئۆغلی«  وەکوو  کورد  ئەفسانەییەکانی 
»قاچاغ نەبی« زەوت دەکرێ، بەشێک لە مێژووی 
کورد چەواشە دەکرێ  و، هەوڵ دەدرێ کولتوری 
ئەم نەتەوەیە لەو کەسایەتییە ناودارانەکە هێمای 
لەخۆبردوویی  و  فیداکاری  دادپەروەری،  ئازادی، 
بکرێ. بێبەش  دان،  گەلەکەیان  پێناوی  لە 
لە کۆماری ئازەربایجان پاش لە نێوبردنی کۆماری 
سووری کوردستان]1٩٢٩-1٩٢3[، بە پێچەوانەی 
بیر و هزری مارکسیستی کە دەبوو ڕێز لە مافی 
نەتەوەکانی دیکە بگیرێ، بەداخەوە هەلومەرجێک 
خوڵقا کە هەتا ئێستاش حاشا لە ڕەگەزی بەشێک 
دەکرێ  واڵتە  ئەم  کوردەکانی  کەسایەتییە  لە 
ئەم  سیاسییەکانی  ئەدەبی_  مێژوونووسە  و 
نووسەرە  و  شاعیر  کوردبوونی  لە  نکۆڵی  واڵتە 
وەکوو  واڵتە  ئەم  دانیشتووی  بەناوبانگەکانی 
ڕەحیمۆف«،  »سلێمان  گەنجەوی«،  »نیزامی 
»سەمەد  وەلیۆف«،  »عەلی  عارف«،  »شامۆ 
»شامیڵ  کوردئۆغلو«،  »حوسێن  وەرغون«، 
نەتەوەییەکانی وەکو  قارەمانە  یان  عەسکەرۆف« 
دەکەن.  هتد  و  نەبی«  »قاچاغ  و  »کوێرئۆغڵو« 
نەبوونی  و  کوردستان  دابەشکرانی  داخەوە  بە 
دەوڵەت و کیانی کورد ئەم دەرفەتەی بۆ ئێمەی 
کورد نەڕەخساندوە کە زانایان و پسپۆڕانمان لەم 
دەوڵەتێکی  پشتیوانیی  بە  و  بن  چاالک  بوارانەدا 
نەتەوەیی هەوڵ بدەن ڕووناکی بخەنە سەر خاڵە 

و  کورد  ئەدەبیی  مێژووی  شاراوەکانی  و  نادیارە 
ئەم چەشنە کەسایەتییانە بە خەڵکی بناسێندرێنەوە.
و  ئەدەب  دڵسۆزێکی  چەند  کورداندا  نیو  لە 
و  ناساندن  بە  پەنجەیان  جێ  کورد  کولتوری 
قارەمانانەوە  جۆرە  ئەو   خاوەنکردنەوەی  بە 
ڕۆژهەاڵتی  لە  سوڵتانی  ئەنوەر  مامۆستا  دیارە. 
بووە؟(،  کورد  کوێرئۆغڵو  )ئایا  کوردستانەوە 
ئەرمەنستان  لەدایکبووی  مەمەد«  »لەتیف 
بزووتنەوەی  لە  )دەربارەی کەسایەتیی کوێر ئۆغڵو 
بە  سەبارەت  کورد؛  نەتەویی_ڕزگاریخوازانەی 
»تاهیر  نەبی«(،  »قاچاغ  کورد  بەناوبانگی  ڕۆڵەی 
ئازەربایجان  کۆماری  دایکبووی  لە  سلێمان« 
زانستیی  ئاکادێمی  بۆ  سەرئاوەاڵ  )نامەی 
و  بووە  کورد  گەنجەوی  نیزامیی  ئازەربایجان: 
و  توێژەر  لەو  نووسیویەتی(  کوردییش  زمانی  بە 
ناساندنی  و  دۆزینەوە  پێناوی  لە  کە  نووسەرانەن 
و  داوە  هەوڵیان  گەلێک  کەسایەتییانەدا  ئەم 
پێزانینن.  و  ڕیز  جێگای  کە  کێشاوە  زەحمەتیان 

***
قەفقاز  باشووری  ئازەرییەکانی  و  کورد  نێو  لە 
»قاچاغ نەبی« گەلێک بەناوبانگە. ئەوان گۆرانییان 
و  نووسیوە  لەسەر  کتێبیان  گوتوە،  هەڵ  بەسەردا 
ئەو  کردووە.   دروست  لێ  هونەرییان  فیلمگەلی 
بە  دژ  خەباتی  هێمای  زۆرکەس  بۆ  ئەمڕۆ،  هەتا 
دەستەاڵتدارانە. قاچاغ نەبی لە ساڵی 1٨٥4ی زایینی 
ئاشاخی  گوندی  لە  کورد  هەژاری  بنەماڵەیەکی  لە 
 )Zangezur( زانگزور  ناوچەی  بە  سەر  مۆللو)٢( 
)ناوچەی قوباتلیی)Qubadli District(  ئێستا، کە پێشتر 
سەر بە کوردستانی سوور بووە( لە ئازەربایجان 
ژێر  دەکەوێتە  باوکی  کە  ڕۆژێك،  بووە.  لەدایک 
پەالماری بەگێک، بۆ بەرگریکردن لە باوکی هێرش 
دەکاتە سەر فێیۆداڵەکە. لەم پێوەندییەدا دەیگرن و 
دەتوانێ  ئەو  بەاڵم  دەبڕنەوە،  بۆ  زیندانی  حوکمی 
بە  نەبی  قاچاغ  خۆی.  زێدی  بگەڕێتەوە  ڕابکا  و 
کۆکردنەوەی هاوبیرەکانی، چەک بەدەست، ماوەی 
و  دەستەاڵتداران  حکوومەتی  بە  دژ  ساڵ   ٢0
چاالکی  وێرای  کرد.  خەباتی  تێزار  مەئموورەکانی 
لەمبەر و ئەوبەری چۆمی ئاراس، یاریدەی وەرزێرە 
خۆیان  نۆرەی  بە  ئەوانیش  دەدا.  هەژارەکانی 
بوون  ئەوان  هەر  دەکرد.  هاوکارییان  و  یارمەتی 
کردبوو. دروست  بۆ  ئەفسانەیان  و  گۆرانی  کە 
هەجێ  سااڵنەدا  ئەو  تەواوی  درێژایی  لە 
لەبەکارهێنانی  کە  هاوخەباتی  هاجەر(ی  )هاجێ، 
لەوپەڕی  نەبوو،  کەمتر  هاوژینەکەی  لە  چەک 
بوو. نەبی  قاچاغ  تەنیشتی  لە  بوێریدا  و  دلێری 
ئاوا  خاچاتورۆڤ  ک.  ئەرمەنی  توێژەری 
دەتوانێ  چەکدار  »ژنەکوردێکی  دەنووسێ«... 
دەرەقەتی چوار پیاوی گەلێکی دیکە بێ. هیچ گەنجێک 
ئامادە نابێ زەماوەند لەگەڵ کچێک بکا کە دایکێکی 

دەربارەی  تێڕوانینە  چەشنە  ئەم  هەیە.  ترسەنۆکی 
ژنان تا ڕادەیەک کۆنە و، بەم پێیە لە نێو کوردەکاندا 
چەشنەکاراکتەرێکی ژنانەی بوێری پێک هێنا کە لە هیچ 
بوارێکدا لە پیاوان بەجێ نامێنن.« )بڕوانە: سەرجەمی 
هۆزەکانی  و  شوێن  شیکردنەوەی  بۆ  بەڵگەکان 
قەفقاز – ژمارەی ٢0،  تفلیس، 1٨٩4، الپەڕەی ٨٥(
دوژمن کە لە بەرەی شەڕی ئاشکرادا دەرەقەتی ئەو 
نەدەهات، پەنای بردە بەر چەکی ئەزموونکراوی خۆی 
واتە  فێڵ و دەهۆ. لە ساڵی 1٨٩٥ فەرماندەری ناوچەی 
پاشا  ناوی  بە  ئوردوبادی  بازرگانێکی  نەخجەوان، 
حاجی فەرەج کە لە شاری ورمێ خەریکی بازرگانی 
ئێرانێ  دیوی  لە  کاتەی  لەو  نەبی  کوشتنی  بۆ  بوو، 
دوو کەس  توانی  فەرەج  پاشا حاجی  ڕاسپارد.  بوو، 
لە الیەنگرانی نەبی بۆ جێبەجێکردنی ئەم پیالنگێڕییە 
ڕابکێشێ. شێخ حوسێن و کەربەالیی ئیمام لە الیەن 
لە  نەبی  قاچاغ  هەتا  گیران  بەکرێ  بازرگانەوە  ئەم 
بکوژن.  کەربەالیی  شاری  لە  گەڕانەوەی  ڕێگای 
)بڕوانە: ئەنسیکلۆپێدیای ئازەربایجان، بەرگی سێهەم، 
الپەرەی 104(. نەبی لە ڕێکەوتی 1٢ی مارسی 1٨٩٦ 
کوژرا. ئازەربایجان  باشووری  لە  الرین  گوندی  لە 
لە بیرەورییەکانی  بەاڵم قاچاغ نەبی هەتا ئەمڕۆش 
گۆرانییانەی  ئەو  زیندووە.  ئەمەگداردا  خەڵکی 
بە  هەروا  ئەمرۆش  هەتا  گوتراون  بەو  سەبارەت 
نووسەری  ڕەحیمۆف  سولێمان  جەماوەرن.  دڵی 
کوردە،  ڕەگەز  بە  کە  ئازەربایجان  ناوبانگی  بە 
بەرگوشاد  جەالل  و  قەفقاز«  »هەڵۆی  ڕۆمانی 
بەاڵم  نووسیوە،  یان  بۆزات«  سواری  »بە  ڕۆمانی 
نووسەرەکان  بە  ئیجازەی  ئازەربایجان  سانسۆری 
قارەمانەکەی  کە  بکەن  نەتەوەیە  ئەو  باسی  تا  نەدا 
ئەوانی لێ هەڵکەوتووە. لە تەواوی ئەو بەرهەمانەی 
وێنە:  )بۆ  نووسراون  دیکەوە  نووسەرانی  لەالیەن 
سولێمان  نووسراوەی  نەبی«  شانۆی«قاچاغ 
ڕۆستەم( بە تایبەتی پێداگری لەسەر ئەوە دەکەن کە 
نەبی ئازەربایجانی بووە، لەم حاڵەتەشدا مەبەستیان 
بە  سەرچاوەکان  هەرچەند  بوونیەتی،  تورک  زۆرتر 
دەدەن.  ئەو  کوردیی  ڕەچەڵەکی  بۆ  شایەتی  تایبەت 
بۆ وێنە س. پ زیلینسکی لە بابەتی«ژیانی ئابووریی 
زانگزوری  ناوچەی  لە  سەربەدەوڵەت  وەرزێڕەکانی 
کە  دەنووسێ  ڕاشکاوی  بە  ئەلیزاوێتپۆڵ)3(  هەرێمی 
خەڵکی مۆللو بە تایبەتی بە زمانی کوردی قسە دەکەن. 
هەروەها لە تەواوی ڕۆژژمێرەکانی قەفقاز کە لە تفلیس 
چاپ و باڵوبوونەتەوە )بڕوانە بۆ وێنە ساڵی 1٨٩٥، 
الپەرەی 1٨4؛ هەروەها ساڵی 1٩07(، گوندی ئاشاخی 
»یوخاری)4(«، مۆللو لە هەرێمی ئەلیزاوێتپۆڵ، ناوچەی 
دەکرێ. پێناسە  کوردی  ناوچەیەکی  وەک  زانگزور 
زۆر  ماوەیەکی  مێردەکەی  مردنی  پاش  هاجەر 
بێوە  ژن مایەوە، پاشان مێردی بە هەمزەی گۆرانیبێژ 
قاچاغ  قارەمانەتیی  بەسەر  گۆرانیی  گەلێک  کە  کرد 
بە  کچێک  بە خاوەن  بوون  ئەوان  هەڵگوتبوو.  نەبیدا 
کرد.  موحەڕەم  کوڕی  بە  مێردی  کە  زێنەب  ناوی 
ناوی  بە  بوو  کوڕێکیان  مەحەرەم  کوڕی  و  زێنەب 
عاشق مەحەڕەمۆڤ کە هەتا کاتی داگیرکردنی قوباتلی 
گوندی  لە  ئەرمەنییەکانەوە،  چەکدارە  هێزە  الیەن  لە 
ئاشاخی مۆللو)هەروەها گوندی مۆللوی پێشوو( ژیا. 
شوێنەوە  بەم  پێوەندیی  نەبی  ناوی  ئەمڕۆش  هەتا 
هتد(. و  نەبی«  »ڕێگای  خۆزان«،  )»بەردی  هەیە 
کچە  و  کوڕ  بە  شانازی  بەحەق  کورد  گەلی 
ئێمە  ئەوان،  کرداری  دەکا.  خۆیەوە  ناودارەکانی 
دەکات  بانگ  بوێری  و  دڵێری  پاڵەوانەتی،  بەرەو 
ڕزگاری  بۆ  خەبات  لە  ئەوەی  بۆ  دەدات  هانمان  و 
و  دادپەروەر  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی  و  کوردستان 
دیموکراتیک لە سەر خاکی مێژووییمان بەشدار بین.

سهرچاوهوپهراوێز:
* ماڵپه ڕی:Kurdist.ru  ٦ی فوریەی ٢00٨

1ــ لەتیف مەممەد بروکی)لەدایکبووی ساڵی 1٩٥٨ 
لە ناوچەی ئاراراتی ئەرمەنستان( کوردێکی توێژەر، 

 ،www.kurdist.ru مێژووناس، کوردناس و بەرپرسی سایتی
لە ڕووسیە و ئەندامی یەکێتی ژۆرنالیستەکانی رووسیە و 

فدراسیۆنی نێونەتەوەیی ژۆرنالیستەکانە. لەتیف مەممەد 
پێشتر لە سااڵنی ٢000/٢001 سەرنووسەری گۆڤاری 
کۆمەالیەتی - سیاسی« دروژبا - دۆستی« لە مۆسکۆ 

بووە.
٢ــ مۆللوی خواروو

 Elisabethpol Governorate or Elizavetpol  3ــ
 Governorate

4ــ یوخاریی خواروو
زیادکراوی وەرگێڕ:

نموونەی بەندی »قاچاغ نەبی« لە سەر یوتیووب:
https://www.youtube.com/watch?v=scD87hxc2Q4

https://www.youtube.com/watch?v=AhbdQyMsHpk

https://www.youtube.com/watch?v=x3QNsvCQfFE

https://www.youtube.com/watch?v=d2NZpVxWq_0

دانەگرتبوو،  پێشوو زۆر واڵتی  باران وەک سااڵنی  بەفر و  پاییزی ساڵی 13٦٢ی 
ڕابگری.  لەدەرێ  خۆی  دەیتوانی  کەس  کەم  کە  وابوو  ویشەکەسەرمایەکی  بەاڵم 
و  دەنا  هەنگاوی  خۆی  ٦ی  کۆنگرەی  بەرەو  دێموکرات  حیزبی  سەروبەندەدا  لەو 
لەناوچەی مەهەباد فەرماندەری لک، نوێنەری کۆنگرە بوو و دەبوا تا ئەو لە کۆنگرە 
دەگەڕێتەوە کەسیک کاروباری لکەکە بەڕێوە بەرێ، بۆ ئەم مەبەستەش فەرماندەری 
کرد. دیاری  ئەرکە  ئەو  بۆ  بەناوی سەید سمایل  ئازاکانی  لەپیشمەرگە  یەکێک  لک 
بەبۆنەی  دا  بڕیاری  بوو،  نەترس  و  ئازا  زۆر  پیشمەرگەیەکی  کە  سمایل  سەید 
چۆمی  ناوچەی  لە  عەمەلیاتێک  حیزب  ٦ی  کۆنگرەی  تەواوبوونی  و  گرتن 
چەند  لەگەڵ  شوێنەکە  شناسایی  بۆ  سەرەتا  ئەو  ببا.  بەڕێوە  مەجیدخان 
و  جوگە  بەندەنەکان  و  دۆڵ  و  و  شیو  سارد،  پاییزی  بە  و  کەوتن  وەرێ  کەس 
و  وەستان  بەرزاییەک  لەسەر  بڕی.  مەجیدخان  چۆمی  بەرەو  ناوچەیان  جوێباری 
فەرماندە شوێنی کاری داهاتوویانی کە دەبوو عەمەلیاتی لێ بکەن بۆ هەر کام لە 
قەرەگۆل  ئاوایی  ماڵێکی  لە  نهێنی  زۆر  بە شێوەیەکی  پاشان  کرد  دیاری  تیمەکان 
گەڕانەوە.  سریالوە  و  ئاتاباڵغی  الی  بەرەو  پشوودان  دوای  و  کەوتن  وەژوور 
شوێنی  و  ناکا  پێویست  پارێزی  پێشمەرگەکان  لە  یەکێک  ئاتاباڵغیدا،  ئاوایی  لەنێو 
مانەوەیان ئاشکرا دەبن، ئەویش لە کاتێکدا کە لە پشت ئاوایی پایەگا بەسەر مااڵنەو 
بوو. بۆیە سەید سمایل بڕیار دەدا ئاوایی بەجێ بێڵن و بەرەو گوندی سریالوە بچن. 
تفەنگەکانیاندا  بەسەر  باڵتە  و  دەبەستن  ڕەخت  بەیانی  ٩ی  کاتژمێر  پیشمەرگەکان 
دەدەن و بەنیزیک پایەگادا تێ دەپەڕن و دەچنە سریالوا. لەو کاتەدا لە مزگەوتی 
ئاوایی سەرەخۆشییەک دەبێ و پێشمەرگەکان بۆ چەند دەقە دەچنە مزگەوتەکە. خەڵک 
بە دیتنی پێشمەرگەکان شاگەشکە دەبن، بەاڵم دوایەش ئەگەرچی خەبەریان دەدەنێ 
کە هەموو ڕۆژێک تویتایەکی پڕ چەکداری ڕێژیم لە میاندواو ڕا دێنە ئاوایی، کەچی 
ئەوان بە تێڕادوویی لە خۆیان گوێ نادەنێ. بۆ نیوەڕۆ سەید سمایل و پێشمەرگەکان 
دەچنەوە ماڵی سێحەب پرسەکە، بێ خەبەر لەوەی پاسدار گەیشتوونە سەریان و 
نەزانی. خۆیان  بە  نەکەوتن  وەژوور  لێیان  پاسدار  هەتا  و  زاندراوە  شوێنەکەیان 
پێشمەرگەکان لەگەڵ خاوەن ماڵ خەریکی قسە و باس بوون کە پاسدارێک لوولەی 
پدر  بە سەیدی گوت: »بلند شو  فارسی  بە  لە دەرگایە هێنا ژوورێ و  چەکەکەی 
سوختە...« سەید باوەڕی نەدە کرد کە ئاوا ئاسان پاسدار هاتبێتە سەریان.  پاسدارەکە 
نەهات.  بەر  سمایل  سەید  کرد.  ژوورێ  لە  ڕەگبارێکی  و  نا  ماشەوە  بە  دەستی 
تەواوبوونی  لەگەڵ  بوو.  بریندار  توندی  بە  ژوورەکە  دانیشتووانی  لە  یەک  بەاڵم 
خەشابی پاسدارەکە باییز و سەید بەر دەسترێژیان دا و کەالکی پاسدارەیان خست.
نارنجۆکی  دوو  پاسدار. سەید  لە  پڕ  و حەوشە  لە ژوورێک  پێشمەرگە  تەنیا سێ 
پاسدارە کوژراوەکەی لێ کردەوە و فڕێی دایە حەوشە و ڕەوە پاسداری بەر رەگباری 
دێموکرات...« کوڕانی  شێرە  دەن  لێیان  مردم  »لەبەرتان  گوڕاندی:  و  دا  تفەنگ 
 بەو ئاوربارانە و بەو نرکەی شێرانەیە ورەی پاسدار ڕووخا و ئەوی کوژرا، کوژرا 
و، ئەوەی دیکە خۆی پێ رانەگیرا و هەاڵت. سەید بەوەش ڕاوەنەستا و لە سەربانی 
ماڵێش پاسداری ڕاو ناو و لەوێش دوو کەالکی لێ خستن و لە کووچە و کۆالنیش 
ماشێنی پاسداری لە کار خست و چەند جەندەکێکی دیکەی لێ خستنە سەر عەرزی. 
کە سریالوا  تایبەت  بە  بدەن،  دەبێ خۆیان حەشار  کە  وابوو  پێیان  پێشمەرگەکان 
ئەو  بگەیەنێتە  دا خۆی  هەوڵی  باییز  هەبوو.  بۆ خۆحەشاردان  تایبەتیی  کەرێزێکی 
بوو. شەهید  و  دەستڕێژ  بەر  کەوتە  حەوشە  لە  چوونەدەرێ  بە  بەاڵم  شوێنە؛ 
لە  زیاتر  کەالکی  کاتە  ئەو  تا  و  مابوونەوە  سەختدا  شەڕێکی  لە  سەید  و  جەالل 
وایکردبوو  دەستوبردیان  و  ئازایەتی  و  پڵنگ ئاسا  نرکەی  خستبوو.  پاسداریان  دە 
گرتوون... لێ  سەنگەریان  کە  پێشمەرگەن  بیست  لە  زیاتر  وابێ  پێی  دوژمن 
سەید سمایل و جەالل لە هۆڵی مەڕەکاندا بوون. چەند پاسدار بەرەو حەوشە و دوو 
پاسداریش بەردەرگای کادێنی لێ گرتبوون. سەید تەنیا یەک نارنجۆکی پێ مابوو و 
پێشی حەیف بوو کە تەنیا دوو پاسداری پێ بکوژێ، دەنگی نەکرد تا پاسدارەکان 
گەیشتنە بەر دەرگای کادێن و لە یەکتریان دەخوڕێ کە کامیان پێش کەون...، لەپڕ 
ڕای  برینداری  بە  دیکە  ئەوەی  و  کوژراو  یەکیان  و  داهینا  بەتفەنگ  قامکی  سەید 
کرد و سەید ڕەگبارێکیشی بۆ سەربان کرد کە بووە هۆی ڕاکردن و کشانەوەی 
کاتیی پاسدارەکان. ئەوانیش جێگەیان گواستەوە بۆ هۆلێکی دیکە کە پڕ لە مەڕ و 
بەرغەڵ و حەیوان بوو. بڕیاریان دا کە مەڕەکە لە هۆڵەکە دەر بکەن  و دەست لە 
ئەو  سمایل  سەید  دەبوونەوە.  نزیک   3 لە سەعات  وردە  وردە  نەدەن.  بەرغەلەکە 
تەرحەی عەمەلیاتییەی کێشابوون و مۆری لک و هیندێک بەڵگەنامەی دیکە کە پێی 
بوون تاقەتی کردن و بە خاوەن ماڵەکەی گوت: »ئەگەر شەهید بووم لە خاتوون باغ 
بۆ دوژمن  کردوە و سەرم  مەردانە شەڕی خۆمم  نەگری،  بۆم  کە  بڵێن  دایکم  بە 
نەوی نەکردووە...« سەید ڕووی کردە جەالل و گوتی تا دوا فیشەک شەڕ دەکەین و 
دوایە بە نارنجۆکێک خۆمان دەتەقێنینەوە و نابێ بە زیندوویی بکەوینە بەردەستیان.  
هێزی رێژیم بە زیاتر لە ٢0 ماشێن هەموو ئاوایی داگرتبوو. پاسدارێک خۆی گەیاندە 
ئەوان خۆیان  بوو.  بریندار  بەردەرگای هۆڵەکە و ڕەگبارێکی تێ هەڵکردن. جەالل 
دابێژدابێژی کرد و  تفەنگەکە دەرگای کردەوە. جەالل  بەنووکی  پاسدار  تا  دا  مات 
سەیدیش چووە حەوشە و دوانارنجۆک کە پێی مابوو پێی دادان. پاشان زوو تفەنگی 
دە  ماوەی  بەست.  ئاغابانوو  بە  جەاللی  القی  و  گەڕاوە  و  گرت  هەڵ  پاسدارەی 
دەقیقە واڵت بێدەنگ بوو. سەید لە کوالنەی هۆڵەوە سەری کێشا و چاوی لێ کرد 
پاسدارەکان هەموو خەڵکی ئاواییان کۆ کردۆتەوە و بە لێدان و تەقەکردن خەڵکیان 
کەسێکیان کوشت  تەقەکردنەدا  لەو  پاسدارەکان  دێن.  الیان  بەرەو  و  داوە  وەپێش 
پاسدار  و  خەڵک  بوو.  ناراحەت  زۆر  بەوە  کرد. سەید  بریندار  کەسیشیان  و سێ 
خەڵکینە  کرد:  هاواری  و  کردەوە  دەرگای  پڕ  لە  سەید  بوونەوە.  نزیک  بەتەواوی 
دانیشتن... ئەوەی گوت و دوو ڕەگباری لە پاسدارەکان کرد. هەر خەڵک و پاسدار 
لی  سەربانیان  پاسدارەکان  ماوەیەک  پاش  بەاڵم  دەکەوتن.  یەکدا  سەر  بە  بوون 
خۆیان  جەاڵل  و  سەید  هۆڵەکە.  بارانکردنی  نارنجۆک  بە  کرد  دەستیان  و  گرتن 
یەکدا  بەسەر  کەالکیان  تازە  بەرخۆڵەی  دەیان  بە  بەاڵم  دابوو،  لەقوژبنێکدا مەالس 
کەوتبوو و خوێن جۆگەلەی بەستبوو. لەپڕ نارنجۆکێک کەوتە نیزیک جەالل. ویستی 
هەڵی گرێتەوە بەاڵم تەقییەوە و جەاللی بە توندی بریندار کرد. پاش ماوەیەک چەند 
بەاڵم  بوو،  بریندار  بەتوندی  و سەید سمایلیش  هاتنە خوارێ  دیکەش  نارجۆکێکی 
توانای ئەوەی هەبوو برینەکانی خۆی بپێچێ و جارجاریش بۆ ئەوی دوژمن بزانێ 
دەنگی  بوو.  بێدەنگ  شتێک  هەموو  کە  مابوو  خۆر  زەردەی  دەکرد.  تەقەی  ماون 
هیچ بوونەورێک نەدەهات سەید و جەالل پێیان سەیر بوو کە بڵێی چ ڕووی دابی.
کێشابۆوە  هێزەکەی  بوو،  نێشەجێ  ئاتاباڵغی  لە  کە  دوژمن  میحوەری  فەرماندەی 
ئەو  کردبوو.  بانگ  ئاوایی  خەڵک  و  کەیخودا  لە  کەسی  چەند  و  ئاوایی  دەرەوەی 
»ئەو  گوتبووی:  و  دەربڕیبوو  ئاوایی  لە  خۆیان  سیخوڕەکانی  لە  خۆی  بێزاریی 
هاتن  ئەگەر  نەگوتن  پێمان  مەگەر  باشە  بکوژرێن.  حەیفە  و  قارەمانن  دووانە 
ئێمەش  نە  و  دەن  کوشت  بە  ئێمە  بەدەست  ئەوان  نە  بڕۆن؟  با  بدەنێ  نانیان 
لەگەڵ  ئەواندا  بەسەر  سیخوڕی  نییە  حەیف  دەڕۆین...  ئێمە  ئەوان..  بەدەست 
کرد،  چۆڵ  مەیدانی  و  بەزی  دوژمن  هێزی  دەدەن«؟  لێ  ڕاپۆرتیان  بۆخۆتان  و 
ڕۆژەدا  لەو  کە  بوو  پێشـمەرگە  سێ  نەبەردیی  و  ئازایەتی  مایەوە  ئەوەی 
کرد. تۆمار  گەلەکەیان  و  حیزب  بۆ  و  خۆیان  ناوی  بە  تاهەتاییان  حەماسەیەکی 
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لەیال ساڵحی

ژنلهبهشێکلهدهقهفۆلکلۆرییهکانیکوردیدا
به ر  گێڕانه وه یه ک  وه دوای  بمانهه وێ  کاتیک 
جگه   ئه وه   بکه وین،  زین  و  مه م  ده قه که ی  له  
چیرۆکی  و  چیرۆک  و  به یت  واته   فۆلکلۆر  له  
بۆ  هه تا  نییه   ده ستدا  له   ترمان  چیی  مندااڵن 
پشکنینی جێگه  و پێگه ی ژن لێکۆڵینه وه یان له سه ر 
له مه ڕ  ده توانن  ده قانه ش  ئه و  هه ر  به اڵم  بکه ین. 
که نه وه : روون  بۆ  شتمان  زۆر  ژنه وه   دۆخی 
کاتێک چاو له  به یتی »سه یده وان« ده که ین ناوی 
هیچ کاراکته رێکی ژن ناهێندرێ. له و به یته دا جگه  
له  بووکه  بێ ناو و نیشانه که ی »عه بدولعه زیزی 
ئاکام گه یشتنی  به   له  خزمه ت  ته نیا  داسنی« که  
تڕاژێدیا که  دایه  و ده سته وه ستانه  و بێ هیچ ده نگ 
و کرده وه یه ک پاش ئه نجامی ڕیوایه ته که ، له  سه ر 
ماڵی  ده چێته وه   سووره وه   جلی  به   کوڕان  سێ 
باوانی و ئیتر باسی ده بڕێته وه . هه ر به و شێوه یه  
به یته کانی  جوانترین  له   یه کێک  له   چاو  کاتێک 
کوردی واته  »خه ج و سیامه ند« ده که ین ڕاست 
به  وێنه ی تڕاژێدیی مه م و زین، خه ج مافی ئه وه ی 
نییه  له  گه ڵ ئه وینداره که یدا ژیانی هاوبه ش پێک 
و  ده سته وه ستان  خه جێکی  خه ج،  به اڵم  بێنێ 
کۆمه ڵگه ی  فه رمانی  ده دا  هه وڵ  و  نییه   نه به گه  
ده سته اڵتدار قه بووڵ نه کا و سه ری بۆ دانه نوێنێ و 
به  کرده وه ، دژی خواستی ئه وان ده بێته وه . که چی 
ڕیوایه ته که   نێو  شاراوه ی  کۆمه ڵگای  دیسانیش 
ئیزنی ژیانی پێ نادا و به  تایبه ت پاش کوژرانی 
ئه و  ژیانی  چون  بمێنێ،  نابێ  ئیتر  »سیامه ند« 
بایه خێکی نییه  و ته نیا ئابڕووچوونه که ی پێ ماوه .

فۆلکلۆردا  له   کاتیک  ئه وانه ش  سه ره ڕای 
له و  که   ده که ین  مندااڵن  ئه ده بی  به شی  له   چاو 
چیرۆکی  له   هه ر  وێنه   بۆ  ناگونجێ،  وتاره دا 
به ختی  »گره وه ی  له   که   »میرخوناوه که«دا 
هیچ  ژن  کاراکته ری  ده کرێ،  باسی  دا  هه اڵله« 
خه اڵت  وه ک  ته نیا  و  نابیندرێ  لێ  کرده یه کی 
باقی  له   ده کرێ.  میرخوناوکه   پێشکه شی 
جگه   ژن  کرده وه ی  مندااڵنیشدا  چیرۆکه کانی 
بنه ماڵه یی  به خته وه ریی  و  ئاشقانه   ئاستی  له  
یان  شازاده یه ک  به   ته نیا  ئه ویش  که   ناترازێ 
به شێکی  هیچ  کچه   و  ده بێ  جێبه جێ  پاڵه وانێک 
له  چاره سه رکردنی کێشه کانی خۆی نییه  و جگه  
له وه ش، مێیینه کانی دیکه  یان له  قالبی بوونه وەری 
ناحه ز و جادووگه ر و پڕ و پیرێژندا خۆیا ده بن یان 
یه خسیری ته لیسمی دێو و درنج و جادووگه رانن 
دلێرن.   عاشقێکی  و  شۆڕه سوار  چاوه ڕوانی  و 
ڕەگەزی  مانا  ته واو  به   بگوترێ  ده کرێ  ئیتر 
ده سه اڵته ،  ته نیا  بێ  و  به رکار  و  الواز  مێیینه  
بۆ  کێشه که ی  پیاوێک  که   بژی  ده توانێ  کاتێک 
چاره سه ر بکا و جگه  له وه  هه ر کاتێک به رهه ڵستی 
قوربانی. ده بێته   و  ناپارێزرێ  بێته وه   کۆمه ڵگه  

ژنلهگرهویبهختیههاڵڵهدا
هه اڵڵه دا  به ختی  گره وی  له   بزانین  ئێستا   
کوێ  به   و  چییه وه یه   شوێن  به   ژن  قاره مانی 
توانیوێتی  ڕۆمانه   ئه و  نووسه ری  ئایا  ده گا؟ 
چاو  له   که   بکا  قاره مانه که ی  یارمه تیی  ئه وه نده  
هه ندێک  کرد  باسمان  ژنانه ی  قاره مانه  ئه و 
دیکه ی  ئاره زوویه کی  و  بێ  پێشکه وتووتر 
هه بێ؟ بنه ماڵه یی  به خته وه ریی  له   به ده ر 
به  ڕسته یه ک له  رۆمانه که وه  ده چینه  نێو بابه ته که وه :
»باوکی گوتی: ئه من کچم ناوێ، کچێک که  شه و 
و ڕۆژ له به ر ئاوێنه  خۆی بڕازێنێته وه  و له  نێو 
په نجه ره دا چاوه ڕوان بێت هه تیوێک به  کۆاڵنه که دا 
تێپه ڕ بێت و چاوی لێ بقرتێنێ...من کوڕم ده وێ...
کوڕم.« من  نیم،  کچ  من  خۆ  ده یگوت  هه اڵڵه  

هه اڵڵه  و ئاره زوویه کی ترساو
خوێندنه وه یه کی ڕۆمانی »گره و ی به ختی هه اڵڵه«ی »عه تا نه هایی«
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چریکه یه ک له  
بێستوونه وه 

ئەنوەر عەزیزیان

قاره مانی ڕۆمانه که  لێره دا به  پێی چاوه ڕوانییه ک 
پیاوساالر  کۆمه ڵگه ی  سێمبولی  وه ک  باوکی  که  
خۆی  ڕه گه زی  له   حاشا  ته نانه ت  هه یه،   له وی 
ده کا و هه وڵ ده دا به  دڵی ڕوانگه ی پیاوساالرانه  
له   کرداریشی  و  بپۆشێ  ئه وان  وه ک  بجووڵێ، 
گوێن کرداری ئه وان بێ. به اڵم هه اڵڵه  گه وره  ده بێ 
و خۆی ده بینێته وه  و باسکێکی یاریده ده ریش هه یه  
که  زیندووی ده کاته وه . هه اڵڵه  تا ساتێک که  له گه ڵ 
باسکی یاریده ده ری نێرینه  و ئه وینداری خۆی واته  
»برایمۆک« ڕووبه ڕوو نه بێته وه  هه رگیز بڕوا به  
کچێنیی خۆی ناکا، به اڵم ئه وه  برایمۆکه ، که  وه بیری 
دێنێته وه  و بۆ سه رکه وتن ڕێی پێ ده نوێنێ. هه ر 
ژن  ئێریگارای«   « گوته ی  به   که   جۆره ی  ئه و 
و  چه وساوه   پێگه یه کی  و  شوێن  سووژه ،  وه ک 
زوڵملێکراوه ی هه یه  و ته نانه ت بۆ ده سته به رکردنی 
ده بێ  خۆشییه وه   که سایه تی  هه مبه ر  له   ناسین 
له الیه ن پیاوان و زمانی پیاوانه وه  یاریده ی بدرێ.
ژنان له  ده القه ی ئه ده به وه  زۆربه ی جاران به و 

دوو جۆره  ده رده که ون:
هه ڵگری  که   ڕوخسارانه یه   جۆره   ئه و  یهکیان: 
شکۆن و کاری گه وره  و به  بایخ ڕاده په ڕێنن، که  
و  ئه وانه   ژیانی  بایی  گه وره یه   کاره   ئه و  هه ڵبه ت 
خۆیان به  هۆی گه یشتن به و پله یه  ده بنه  قوربانی.
ئه و  ڕوخساری  خۆیابوونی  دووههم:  جۆری
درێژه   قوربانی  وه ک  فیداکارانه   وا  ژانانه ی 
هه ڵبه ت  زیندوون.  که چی  ده ده ن،  ژیانیان  به  
به   یه کجار  ده بێ  ڕوخسارانه   جۆره   ئه و 
ئه وجار  بن،  چاکه کار  و  داوێنپاک  و  تابشت 
بمێننه وه . زیندوویی  به   ڕۆمانه که دا  له   ده توانن 
زیاتریان  ته مه نێکی  وا  ژنانانه ی  ڕوخساره   ئه و 
ژنه   گه ڵ  له   به راور د  به   و  ڕۆمانه کاندا  له   هه یه  
ئه و  ته نیا  ده مێننه وه .  زیاتر  غه درلێکراوه کان 
و  بنه ماڵه یین  به خته وه ری  هیوای  به   وا  ژنانه  
ئاواتیان  و  هیوا  نییه   کۆمه اڵیه تییان  ڕۆڵێکی  هیچ 
ژنانه ش  ئه و  ته نانه ت  ناترازێ.  بنه ماڵه   ئاستی  له  
به اڵم  و  بکه ن  ئه زموون  ئاقاره   ئه و  ناتوانن  وا 
زۆربه ی  هه یه   ڕۆمانه که دا  له   ژیانیان  بواری 
دیار  به دبه خت  و  چاره ڕه ش  ته واوی  به   جاران 
به خته وه ریی  پانتایی  له   ته نیا  ژنان  ئایا  ده که ون. 
ده گه ن؟ شکۆ  و  ئارامش  به   بنه ماڵه ییدا 
و  چیرۆک  ئه و  هه ژده هه مه وه   سه ده ی  پاش  له  
ڕۆمانانه ی وا ژنان تێیاندا ڕۆڵی سه ره کی ده گێڕن 
خاڵ  دوو  نووسراوانه دا  له و  دان.  زۆربوون  له  
زۆر به رچاوه ، یه کیان ئه وه ی که  ژنان سه ره ڕای 
راسته قینه دا،  ژیانی  له   کۆمه اڵیه تی،  ده ستکورتیی 
له الیه کی  ئه ده بیاتدا ده گێرن و  له   ڕۆڵێکی گرینگ 
تا  هه ڵکه وت  به   خه یاڵیدا  دونیای  له   دیکه شه وه  
کۆتایی ده قه که  زیندوو ده مێننه وه  و زۆر به ی جاران 
به  مردنێکی ناواده  و چاوه ڕواننه کراو تێدا ده چن. 
هه اڵڵه  به رهه می کۆمه ڵگه یه کی هه ژاره،  چ له  باری 
سیاسی و چ له  باری هێمنایه تی و ئاوه دا نیشه وه . 
هه اڵڵه   سه ره کیی  که ڵکه ڵه ی  ئه وانه ش  سه ره ڕای 
به خته وه ریی بنه ماڵه یی یان گه یشتن به  دڵداره که ی 
پێشکه وتوودا  واڵتێکی  له   که   ژنێکه   ئه و  نییه . 
ده کا  کار  ڕادیۆ  له   و  هه یه   کۆمه اڵیه تیی  ڕۆڵێکی 
له   جگه   بدا.  خوێندن  به   درێژه   ئه وه یه   هیوای  و 
کوردی سوئێدی و ئینگلیسیش به  باشی ده زانێ و 
بۆ پێشکه وتن هه وڵ ده دا و زۆر جار »شێرزاد«ی 
مێردی به وه  سه ر کۆنه  ده کا که  ناتوانێ پێشکه وتن 
ڕابردوو.  بۆ  بگه ڕێته وه   ناشتوانێ  و  بکا  قه بووڵ 
توانیوێتی  ئه و  هاتووه    ڕۆمانه که دا  له   وه ک 
مافه کانی خۆی له  کۆمه ڵگه یه کی ئازاددا بناسێ و 
ئاماده  نییه  ئازادی و پێشکه وتنی خۆی بگۆڕێته وه  
به  به خته وره یی بنه ماڵه یی. سه ره ڕای ئه وه ش ئه و 

خۆشەویستی  گەل  و  بوێر  هونەرمەندی  سەفامەنش  حوسێن 
مەڵبەندی  کرماشان،  پارێزگای  لە  هەتاوی  13٥٥ی  ساڵی  کورد 
مێژوو و ئەوین لەدایک بووە و به  ئه وینی نیشتمان فرچکی گرتووه .

خوێندنی سەرەتاییدا  دەورانی  لە  هه ر  تازه پێگه یشتوو  حوسێنی 
دەبێ  دروست  له ال  گۆرانیی  خۆشەویستیی  هەستی  و  سۆز 
ئارەزووە  ئەم  دەبینێتەوە.  تێدا  خۆلیاکانی  و  تەمەن  هومێدی  و، 
ڕەنگینە حوسێن قووڵتر پەلکێشی گۆرەپانی ئاواز و مۆسیقا دەکا 
ڕەزازی  ناسر  کورد  ئوستوورەی  هونەرمەندی  دەنگی  پاشان  و 
دەبێتە سەرچاوە و، هەڵ دەڕژێتە پێدەشتی هونەری سەفامەنشەوە 
و ڤەژەنی ئاواز لەو سیمایەوە دەگەشێتەوە و ڕووحی پتر بە ناخی 
ئەم خەیاڵەوە  لە شنەی  و،  گەلەکەیدا ڕۆدەچی  مێلۆدی و زمانی 
تەیری هومێدی باڵ دەگرێ و لە شاری  مەهاباد دەگیرسێتەوە...
گوڵپەرست،  موحسێن  هونەرمەندان  لەگەڵ  دواتر  سه فامه نش 
بەرهەمی  یەکەم  و  دەبێ  ئاشنا  لەتیف،  الوک  و  خه تات  نه وزاد 
دەکا  تۆمار  خاسەکەم«  »خوێشگە  بەناوی  خۆی  هونەریی 
دەنگدانەوەی  هونەر.  ئۆگرانی  دڵخۆشیی  مایەی  دەبێتە  کە 
شوێن  بە  و  دەدا  الو  حوسێنی  دنەی  زیاتر  دەنگخۆشییه که ی 
ئاشقێکی  وەک  و،  دەخولێتەوە  هۆنراوەدا  و  مه قامات  و  بەستە 
ئێوارانی  ڕاوێچکەی  له   و  دەگیرێ  هەڵ  لێ  ئارامیی  بێقەرار 
دەسووڕێتەوە... سۆزەدا  ئەو  دەوری  بە  خەیاڵی  و  خەو 
کرماشان  دەگەڕێتەوە  137٩دا  ساڵی  لە  سه فامه نش  حوسێن 
جارەشیان  ئەم  دەکا،  پێشکەش  پاپ  شێوازی  بە  کونسێرتێک  و 
دەبێتە  چریکەی  و  ڕادەکێشێ  خۆی  الی  بۆ  جەماوەر  سەرنجی 
ئارامی بە کۆمەڵگه ی واڵتەکەی دەبەخشێ و بە  سەمفۆنیایەک و 
ئەزموونێکی کامڵترەوە شۆڕ دەبێتەوە نێو زەریای هونەر و سەر 
بە گێژاو و شەپۆلەکاندا دەکا و لە ڕاز و لرفە و هاوار و هەڕەشیان 
ساڵی  و  دەکرێ  بەدی  تێدا  گەورەی  هیوایەتێکی  و  دەگا  تێ 
دەگەشێتەوه . کازیوەدا  لە  »ئێوارە«  ئاڵبۆمی  به   هەتاوی  13٨٥ی 
زۆربەی  لە  هونەرییانەدا  چاالکییە  ئەم  درێژەی  لە  سه فامه نش 
شارەکانی کوردستان و ده ره وه ی کوردستاندا کۆڕ و کۆنسێرت 
دەگێڕێ و لە فستیڤاڵی مووسیقیی سۆنەتی شاری تاراندا خەالتی 
یەکەم وه دەست دێنێ، پاشان سروشتی واڵتەکەی بێشکەی ئارامی 
پەردەی  و  ساز  ژێی  لە  تێروتەسەل  باگکڕاوەندی  و  ڕادەژێنێ 
هەیبەتی  و  ئەستێرە  تریفەی  دەبنە  گەلەکەی  ئاوازی  و  مووسیقا 
نیشتمانەکەی، زینەتی گۆرانی و تەحریری سۆزی دەگەشێنێتەوە. 
ئیتر شەوارەی ترس و تۆقان شەفەقی گلێنەی پێدا نایە و، ڕۆچنەی 
ئاسۆی داناپۆشێ و وەک سروەی بەیانی زاگڕۆس لە زمانی شیرینی 
دەشنێتەوە... کرمانجییەوە  و،  هەورامی  سۆرانی،  لەکی،کەڵهوری، 
میراتگری  کە  نیشتمانێکە،  ناسنامەی  حوسێن  هونەری  ئاخر 
کەونارای  شارستانیەتی  سیمای  و  زەردەشت  گاتاکانی  مێژووی 
یارسان لە ژێیەکانی تەلموورەوە دەنوێنێ، ئەو گەلەی ماد لە ئاوێنەی 
ڕواڵەتیدا دەدرەوشێتەوە، دەستی پێ لە شکۆی خۆی هەڵناگیرێ و 
ناهێڵی گەردەلولی پیالن و دەهۆی داگیرکەران دیمەنی سروشتی 
بشێوێنێ و ڕۆڵەی واڵتپارێز و تۆرەمەی لە خوێنی خۆی دەخاتەوە.
حوسێن لە گرکانی الوژەی ئەم ئه هوورایەوە سەری هه ڵ داوە و، 
هەستی لە فۆڕم و نەوای مێژووی سەرسەخت و لە ئاونەچووی 
هەیبەتی  و  چیا  سەنگەری  لە  و  قواڵوە  هەڵ  سیاچەمانەوە 
کوردایەتیدا بااڵی کردووە و، دژ بە هەژموونیی دەسەاڵتی چەوتی 
ئاخووندەکان و بنەبڕکردنی قەاڵفەتی ئازادی ڕاساوە و حاشا لە 
پاوانخوازه  نەریتییەکان دەکا و لە ڕوانگەی یاسایەوە بۆ مافی ڕەوای 
تەبایی  داوای  و  مرۆڤایەتی  ویژدانی  بەر  دەباتە  هانا  و  دەڕوانێ 
جیهان دەکا و، بانگەوازی ئاشتیخوازانەی گەلەکەی دەسەلمێنێ...
دژی  جورێک  هەموو  بە  ئیسالمی  کۆماری  ساڵە  چل  ماوەی 
چەشنێک  هەر  بە  و  وەستاوەتەوە  کورد  گەلی  هونەری  و  زمان 
کورداندا  واڵتی  مێژووی  سڕینەوەی  هەوڵی  لە  کرابی   بۆی 
مۆڵەتی  زێدەزێڕینە  ئەم  ئەدیبانی  و  هونەرمەندان  بەاڵم  بووە، 
نەداوە  هونه رڕه تێنه   دەسەاڵتە  بەو  خاکەکەیان  پاستاوکردنی 
هێشتووه تەوە  خۆیدا  شکۆی  قەوارەی  لە  هونەریان  و  زمان  و 
لە  نه ته وه ییامان  شوناسی  له   بوارانه   یه م  به خته وه رانه   و، 
دایە... گەشەکردن  لە  هەروا  باشووری ڕۆژهەاڵتی خۆشەویستدا 
ئەوینی ئەم ڕێبازە پیڕۆزیی خۆی پاراستووە و، بۆ وەدیهێنانی 
ئامانجەکانی گەوە و تەرت و هەڵەمووتەکانی بڕیوە و بەرەو  لووتکەی 
هیواکانی هەڵ کشاوە، بۆیە ئاسۆی لێ نیزیکە و تیشکی خۆری تێ 
ڕژاوە. ئەم هۆنەرە تەنیا لە خەیاڵ و وشەدا ڕیسالەتی کۆ ناکرێتەوە 
و ڕستەی کورتی ئەم بابەتەش دەستی بە باڵی هەڵناگا و قامووسی 
زمان و هەستی پێ نانووسرێ و ڕازی دڵی ناکاتەوە، هەر ئەوەندی 
و   داگرتووە  چوار سنووری  گوڵە  تۆپە  ئەو  بەرامەی  دەزانێ  لێ 
نیشتوە... لێ  بێستوونی  و،  کوچکەڕەش  و،  هەڵگورد  ڕەنگی 

به سه ریاندا  بنه ماڵه   که   ده ژی  که سێکدا  له گه ڵ 
شه ڕه فی  پاراستنی  بۆ  ته نیا  ئه و  و  سه پاندووه  
پێ  شووی  بووه   پێمل  ئه و  خواستی  و  باوکی 
ته واوی  به   که   که سێکه   مێردی،  شێرزادی  بکا. 
هه اڵڵه   ئاره زووه کانی  و  خواست  به رهه ڵستی 
ده بێته وه  و هه رگیز ئه وه ی پی قه بووڵ ناکرێ و به  
وته ی هه اڵڵه : »ئه و ده ترسێ له  من دوا بکه وێ.«
له   ئورووپادا،  له   له  سه ده کانی 1٦ و 17  به ر 
ئینجیل به ده ر هیچ کتێبێک شایسته ی خوێندنه وه  
واته   کتێب  خوێندنه وه ی  پاشان  به اڵم  نه بوو. 
کتێبه وه    ده ورکردنه وه ی  ڕێگه ی  له   فێربوون 
له   ئورووپاشدا  له   بوو(  هه اڵڵه   ئاره زووی  )که  
پاشان  و  که وته وه   دوور  مه زهه ب  سنووری 
دا  مرۆڤ  به   ئیزنی  فێربوون  له   چێژوه رگرتن 
هه ست و خواستی خۆی بنوێنی. به اڵم خوێندن 
و خوێندنه وه  تا ئه و کاته ش هه ر بۆ ژنان کارێکی 
پیاوانه   ئیشێکی  وه ک  زیاتر   و  بوو  ناشیاو 
ئه و  پیاوانی  ڕای  به   چونکه   ئه ژمار.  ده هاته  
تووشی  کتێب  به  خوێندنه وه ی  ژنان  سه رده مه ، 
خه یاڵپه روه ری و خواست و ئاره زووی نه شیاو 
ده بوون و ئه رکی دایکایه تییان له  بیر ده چۆه وه . 
زه ینییه تی  خوێندنه وه ،  کتێب  ئه وه ش  سه ره ڕای 
ژنانه ی له  یاسا ناجۆره کانی کۆمه ڵگه ی پیاوساالر 
ئاگادار ده کرده وه ، که وابوو له  ڕوانگه ی پیاوانه وه  
ژنانی خوێنده وار، مه ترسیدار بوون. به اڵم ژنان 
له  سه ده ی هه ژده هه م به والوه ، به  خوێندنه وه ی 
خۆیان.  ناخی  ناسینی  گه یشتنه   به رده وام 
به خشی  به وان  نوێی  ئیده ی  کتێب  خوێندنه وه ی 
و کۆبوونه وه  ئه ده بییه کان، بواری وتووێژی پێ 
و  نیگه رانی  ئه وه ش  و  جیهان  گۆڕینی  بۆ  دان 
هه ستیان  پیاوان  بوو.  دواوه   به   پیاوانی  ترسی 
پێگه یان  له   هه ڕه شه   خه ریکه   که   ده کرد  به وه  
ده کرێ و هه وڵیان ده دا ژنانی خوێنده وار په راوێز 
خه ن. ته نانه  ت له  ئورووپا سێینه ی )ژن_کتێب_
هیستری( واته  نه خۆشی ده روونی ببووه  ده نگۆ. 
هه روه ها له  تابڵۆکانی ئه و سه رده مه شدا بۆ وێنه  
تابڵۆیه ک له  »فڕانس ئی بێل« له 1٨٥0 ، وێنه یه ک 
خوڵقاوه  که  داکۆکی له  سه ره ڕۆیی ژنانی هۆگر 
کچێکی  وێنه ی  وێنه که   ده کا.  خوێندنه وه   به  
گرتووه ،  خۆی  به ره وڕووی  کتێبه که ی  که   الوه  
ئه و  زۆرن  له وه ش  جگه   ڕووته .  شانێکی  به اڵم 
تابڵۆیانه ی ئه و سه رده مه  که  تێیاندا خوێندنه وه ی 
هاتووه .  سێکس  بۆیه کی  و  ڕه نگ  وێڕای  ژنان 
واته  خوێندنه وه  ده بێته  هۆی بێ ڕه وشتی و بێ 
باسمان  نیگه رانییه ی  ئه و  ژنان.  ڕوویی  و  چاو 
کرد له  قسه که ی هه اڵڵه دا که  ده ڵێ: »ئه و ده ترسێ 
ده بیندرێ. ته واوی  به   بکه وێ«  دوا  من  له  
ناتوانێ  پیاوانه   ئه و  چه شنی  له   هه ر  شێرزاد 
قه بووڵ بکا هه اڵڵه  بچێته  زانکۆ و له  گه ڵ دکتۆر 
ئه ویش  بکا.  ئه ده بیات  و  باسی چیرۆک  سه عید 
و  چاو  بێ  هۆی  ده بێته   ڕاست  ئه وه   وایه   پێی 
ڕوویی و بێ ئه خالقی هه اڵڵه  و بۆی ناسه لمێندرێ 
ئه و  بڵێین  ده کرێ  هه بێ.  ئاوه های  ژنێکی  که  
هه ژده هه می  سه ده ی  پیاوانی  زه ینی  په تایه ی 
گیانی  که وتۆته   ئێستا  داگرتبوو،  ئورووپای 
کورده واری. کۆمه ڵگه ی  نوێنه ری  شێرزادی 

* لە ماڵپەڕی ئەنجومەنی ئەدەبیی بۆکان وەرگیراوە
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به ر له  مااڵوایی

مندااڵنی ته مه ن ٨ ساڵ و 
گه مه یان به  مادده ی هۆشبه ر

ــاری ــهب ــال ــین ــ ــارودۆخ ــ ــاســیوهـــــهواڵلـــهســـهرب ــکــدادهنــگــوبــاســیســی ــێ لـــهکــات
دی، ڕووداوی و دیــــارده زۆر ســـهر خــســتــووهتــه ســێــبــهری ــران ــێ ئ ــه ل ئـــابـــووری
ــهقۆناغی ــوهت ــهمــــادهیهــۆشــبــهرگــهی ــوونب ــوشــب ــنت ــێ ئـــامـــارهڕهســمــیــیــهکــاندهڵ
ساڵه. ١0 بــۆخــوار ــووان ــرۆدهب ــی گ تهمهنی دابــهزیــنــی گرینگه ــهوهی ئـ و؛ تهقینهوه
دهڵێ واڵت بێهزیستیی ڕێکخراوی به ســهر ئێعتیاد دهرمــانــی نــاوهنــدی بهرپرسی
سهندووه ــهرهی پ ساڵدا ١١ تا ٨ تهمهن مندااڵنی له هۆشبهر ــادهی م به توشبوون
دهژیـــن. بهلوچستاندا و سیستان پــارێــزگــای لــه موعتادیش مــنــدااڵنــی ــن ــری زۆرت و
فهریدبهراتیوێڕایڕاگهیاندنیئهمئامارهوهکپیشهیزۆربهیکاربهدهستانیدهوڵهت
ماددهی گیرۆدهی سهرپهرستی بێ مندااڵنی به وازپێهێنان و دهرمــان بهرپرسایهتیی
هۆشبهریلهئهستۆیڕێکخراویبێهزیستیداماڵیوهوحهواڵهیوهزارهتیبێهداشتیکردوه.
مندااڵنی بهلووچستان و سیستان پــارێــزگــای لــه نــاوهنــدێــک هیچ دهڵـــێ ــراو ــاوب ن
بێهداشت وهزارهتـــی نێوان هاوبهشی کــۆبــوونــهوهی له چونکی ــاگــرن، وهرن موعتاد
وســتــادیبــهربــهرهکــانــیلــهگــهڵمـــاددهیهــۆشــبــهردالــهســهرئـــهوهبــڕیــاریــانداوه
و نییه پێویست موعتاد مندااڵنی هێشتنهوهی و وهرگــرتــن نــاونــدی کــردنــهوهی که
بکهن. هاتوچۆ خۆیان دهبێ  وچارهسهر دهرمــان بۆ و ناکا خهواندنیان به پێویست
نهخۆشخانه ١٦ دهبــێ بێهداشت وهزارهتـــی الیهنه دوو ئــهو رێککهوتنهکانی بهپێی
ستادی به موعتاد مندااڵنی چارهسهری و دهرمــان و وهرگرتن بۆ ئێراندا ئاستی له
بناسێنێ، بێهزیستی ڕێکخراوی ههروهها و هۆشبهر مادهی لهگهڵ بهربهرهکانی بهناو
ڕوون و نهکراوه هیچ بــارهوه لهو ئێستا ههتا دهکــا؛ باسی بهراتی فهرید وهک بهاڵم
نییهکهبهرنامهیوهزارهتیخوێندنوپهروهردهبۆدهستنیشانکردنوجیاکردنهوهی
بڕیاری هێشتا بێهداشت ــی ــ وهزارهت هــهروههــا دهبـــێ. چ و چۆنه موعتاد مــنــدااڵنــی
کار، مندااڵنی ئاخۆ جێبهجێکردنهوه بــواری بخرێته ئهگهر بهرنامهیه ئهو که نــهداوه
نا؟ یان دهگرێتهوه پهناخوازیش و کۆچبهر مندااڵنی ههروهها و سهرشهقام مندااڵنی
بهرپرسیناوهندیدهرمانیئێعتیادسهربهڕێکخراویبێهزیستییواڵتلهبارهیئاستی
ئێعتیادههمووگرووپهتهمهنییهکانی تهمهنییمندااڵنیگێرۆدهیمادهیهۆشبهردهڵێ
مندااڵنیداگرتوه،منداڵههیهزگماککهلهدایکدهبێبههۆیموعتادبوونیدایکیئهویش
زۆرترین بهاڵم تهمهنه. ئهو خوار و ساڵ ١0 سهروو مندااڵنی دهگاته ههتا موعتاده،
ڕێژهیگیرۆدهبووانبهمادهیهۆشبهرلهمندااڵنلهنێوان٨ساڵبۆ١١ساڵدایه.
مندااڵنی و ژنان لهبارهی که ڕاپۆرتێکدا له ئێرانیش هەواڵدهرییخوێندکارانی ئیسنا،
کارتۆنخەولەتارانباویکردووهتهوه،دهڵێ:تەنیالەکەالوەکانیشاریتاراندامانگانە
بەشێوەیمامناوەند١٢0منداڵیگیرۆدەبووبهمادهیهۆشبهرلەدایکدەبنکەزۆربەیان
لەهەمانیەکەمڕۆژەکانیدوایلەدایکبونیاندابەهۆیئیعتیادەوەدەمرن،یاندهفرۆشرێن
ویانگیرۆدەیچارەنووسیدایکەموعتادەکارتۆنخەوەکانیاندەبن.چاوەدێرانیسیاسی
ئیرادهیهکبۆچارهسهریئهمدیاردهیهودەرمانکردنی دەڵێنهیچپالنوبهرنامهو
مندااڵنیموعتادوبەرگرتنلەدووگیانبوونیژنانیموعتادیکارتۆنخەولەئێراندانییە.
بگرێ ڕێ نییه ئێراندا له پالنێک و ئۆرگانیزم هیچ دهڵێن کۆمهاڵیهتیش کارناسانی
منداڵن، چهند دایــکــی و کارتۆنخهو و هۆشبهر مـــادهی گــیــرۆدهی کــه ژنــانــهی ــهو ل
دهبــێ. دایــک له موعتاد زگماک منداڵێک نهبێتهوه، دییان منداڵی دی جارێکی ههتا
دایکبوونی لــه بــهرهنــگــاربــوونــهوهی بــۆ بهرنامهیهکی هیچ دهوڵـــهت دهڵــێــن ئـــهوان
ئهمجارهیان بێ دایک له موعتادی به منداڵ چاوهڕێیه دهوڵــهت نییه. موعتاد مندااڵنی
سهدا ئهگهر که کاتێکدا له ئهویش بــدا. بۆ چارهسهری و دهرمــان ههوڵی کرا ئهگهر
چــواری لــه ــهک ی تهنیا ســاڵــدا لــه و بــن ژن واڵت مــوعــتــادهکــانــی حهشیمهتی ١0ی
بهرپرسایهتیی نــهبــوونــی لــه و نیزیکدا داهــاتــوویــهکــی لــه ــن، ب ــان ــی دووگ ژنــانــه ــهو ئ
دهگــرێ. کۆمهڵگه بــهرۆکــی دیــاردهیــه لــهو ترسناک ئامارێکی ــهتــدا دهوڵ و حوکمهت
ئامارهکانیئۆرژانسیکۆمهاڵیهتیلهئێراندهڵێنلهئێستاداولهڕۆژدالهنێوان٢0ههتا
٢00منداڵیموعتادلهدایکدهبنکهدهبێلهبهشهتایبهتییهکانینهخۆشخانهکاندابخرێنهژێر
چاوهدێری،بهاڵملههیچنهخۆشخانهیهکیواڵتداشوێنودهرهتانیئهوپێڕاگهیشتنهنییه.
پـــهرهســـهنـــدنـــیدیـــــــاردهیئــێــعــتــیــادوهــهڵــکــشــانــیئـــامـــاریمـــنـــدااڵنـــیمــوعــتــاد
لـــهکــاتــێــکدایــــهکـــهتـــائــێــســتــاکــــاریبـــهرپـــرســـانهـــهرتـــاوانـــبـــارکـــردنـــییهکتر
ــهبـــهگـــهواڵـــهکـــردنـــیبـــهنـــاوپــــالنوبـــهرنـــامـــهکـــانـــیبــهرهنــگــاریــیــه. ــ ــهواڵ وحــ
قهیران کۆمهڵێک بـــهرهوڕووی ڕابـــردوودا دهیــهی دوو له ئێران ئیسالمیی کۆماری
و خــۆکــوژی خــهمــۆکــی، ئێعتیاد، ــهاڵق، تـ بــێــکــاری، وهک کۆمهاڵیهتیی خــهســاری و
له جێیان زیاتر ڕۆژ به ڕۆژ که بۆتهوه سهرپهرست ژنانی حهشیمهتی زۆربــوونــی
یهکتریههیه. لهسهر بهجۆرێکشوێنکاریان کۆمهڵگهداخۆشکردوهوههمووشیان
قهیرانهکان ههموو سهرهکیی ســهرچــاوهی و ماکه دهڵێن کۆمهاڵیهتی کارناسانی
ئــێــســتــاداکــۆمــهڵــگــهی لــه ــهوڕادههـــهژاریـــیـــهی ئـ لــهگــهڵ ــێــکــاریوهــهژاریــیــهو ب
ــهدووربــگــرێ. ــ ــهوخــهســارانــهبـ ــۆیلـ ــرۆڤبــتــوانــێخـ ــ ــهم ــهت ــوه،زۆرزهحــم ــی ــهن ت
خهسارهکۆمهاڵیهتییهکاندیاردهیهکنکهتایبهتبهههمووکۆمهڵگهیهکن،بهاڵمچهندی
وچۆنییهکهیانبهپێینێوهرۆکیئهمکۆمهڵگانهلێکجیاوازن.دیارهلهههرحاڵداخهساره
نهکرێن، بنهبڕ نهبێو چارهسهریان یان نهبن، کۆنتڕۆڵ نین شتێک کۆمهاڵیهتییهکان
کۆمهڵگهکان پێکهاتهی و واڵتــان بهڕێوهبهریی سیستمی به پێوهندیی ئــهوهش بــهاڵم
سیاسهتی زیاترهو سیاسهت له کۆمهڵگه دهسهاڵتی کراوهکاندا  کۆمهڵگه له ههیه.
دهخزێتهههناویکۆمهڵگهو پهروهردەوە لهڕێگهیسیستمی بهڕێوهبهرییکۆمهڵگهش
لهکۆمهڵگهداخراوهکانو بهاڵم بوارهداههیه، لهو دهسهاڵتکهمتریندهستتێوهڕدانی
بهسهر قانوونهکان ههموو که دهسهاڵته هێزی سیاسهتو ئهوه ئێراندا لــهوان یهک
خهسارهکانه. و دیــارده و قهیران ههموو سهرهکیی هۆکاری و دهسهپێنێ کۆمهڵگهدا
کۆنتڕۆڵ زوو زۆر کۆمهالیهتییهکان خــهســاره کــراوهکــانــدا کۆمهڵگه لــه پێیه بــهو
دهکرێن،چونکیئهوهخهڵکوڕێکخراوهمهدهنیونادهوڵهتییهکاننکهڕێگاچارهکانی
بهربهرهکانیلهگهڵخهسارهکۆمهاڵیهتییهکاندهستنیشاندهکهنوبهگژیاندادهچنهوه،
که ــه دای واڵت بــهســهر زاڵ سیاسیی نیزامی ــهوه ئ داخــراوهکــانــدا کۆمهڵگه لــه ــهاڵم ب
خهسارخوڵقێنه خۆی بەڵکوو نادا، کۆمەڵگه کێشەکانی چارەسەری بۆ هەوڵێک نەتەنیا
دێنێ. بهکار خۆیدا مانهوهی پێناو له چهکێک وهک کۆمهاڵیهتییهکانیش خهساره و

ڕێوڕه سمه کانی یادی ٢٥ی گه الوێژ له  ده ره وه ی واڵت

عەلیبداغی

فینالند
ڕێورەسمێکی فینالند واڵتی تۆرکۆی شاری لە گهالوێژ ٢0ی شەممە، ڕۆژی
و حیزب چەندین نوێنەری ڕێوڕەسمەدا لەو بەڕیوەچوو. بهشکۆ
الیهنگرانی و دۆست ئەندامان، لە کەس سەدان و کوردستان ڕێکخراوی
بوون. بەشدار شارە ئەو دانیشتووی کوردانی و دیموکرات حیزبی
خوێندنهوهیپهیامیکۆمیتهیحیزب،پەیامیهاوبەشیڕێکخراوەکانییهکیهتییهکانی
بوون. ڕێوڕهسمه ئهم بڕگهیهکی چهند گۆرانی و سروود و، الوان و ژنان

ئوتریش
ڕۆژیچوارشهممه،٢٤یگهالوێژلهڕێوڕهسمێکداکهلهشاریڤییهنوبەبەشداریی
ئەندامانوالیەنگرانیحیزبو،هەروەهانوێنەریچەندینحیزبوڕێکخراوی
کوردستانیگیرا،یادی7٣ساڵەیدامەزرانیحیزببهرزڕاگیرا.لهوڕێوڕهسمهدا
وتاریکۆمیتهیئوتریشوپهیامیحیزبوالیهنهسیاسییهکانیبهشدارلهیادهکه
خوێندرایهوهوبهرنامهکهبهچهندبڕگهیهکیهونهریوئهدهبیدرێژهیپێدرا.
یوسف دوکتۆر کوردییهکان، سیاسییه الیهنه و حیزب له جیا بۆنهیهدا لهو
دوکتۆر دیمۆکرات؛ سۆسیال حیزبی لیستی لهسەر پارلمان ئەندام سترانیگ،
کریسپەر،ئەندامپارلمانلەسەرلیستیپارتیلیبڕال،پەیامیناوندیکولتوری
خاتوو پەیامی Stopو، the Bomb  ڕێکخراوی پەیامی ئیسرائیلیەکان،
کرد. پێشکێش پهیامیان کورد دۆستی و ڕۆژنامەنوس دانینگەر، سیسی

دانمارک
ئێوارەیڕۆژیشەممە،٢7یگهالوێژلەشاریخۆسکیلدەلەواڵتیدانمارک،
الیەنە نوێنەری و حیزب ئەندامانی لە بەرچاو بەشێکی ئامادەبوونی بە
کوردستانییەکانیادی٢٥یگەالوێژبهرزڕاگیرا.ئهوڕێوڕهسمهبهداگیرساندنی
مۆمی7٣ساڵەیدامەزرانیحیزبدهستیپێکردوپەیامیکۆمیتەیدانمارکی
پهیامی خوێندنهوهی خوێندرایەوه. بۆنهیه بهو کوردستانی دێموکڕاتی حیزبی
هاوبەشییەکیەتییژنانویهکیهتییالوانیدێموکراتیڕۆژهەاڵتیکوردستان
بهوبۆنهیه،بهشهڕهنگاڵههونهرییهکانوخوێندنهوهیپهیامینوێنهرانیحیزب
والیهنهسیاسییهکانیبهشدار،چهندبڕگهیهکیدیکهیئهوڕێوڕهسمهبوون.

شاری لە کورد« هاوچەرخی »قەڵەمی ئەدەبیی ئەنجومەنی الیەن لە
لهم برد. بهڕێوه دهنگهکان«ی »پلوورهوانانی شێعری ئێوارە پاوە
پاوهدا ئهنجوومهنی گەالوێژی ١٨ی پێنجشەممە، ڕۆژی شێعرهی ئێواره
بوون. بهشدار کوردستان شارهکانی زۆربهی شاعیرانی لە کەس دەیان
دوایی کۆچی بهبۆنهی ئهنجوومهن پهیامی سهرهتا ئێوارەشێعرەدا لەم
دواتر و خوێندرایهوه ههژار مامۆستا خێزانی خانم، مهعسوومه
تەخت، هەورامانی لە ڕەحیمی ژوان وهک بهشداران له کۆمهڵێک
عەزەمی ئیسماعیل مەریوان، لە وەلەدی عەتا سەقز، لە ئەمینی ماهپارە
لە مەریوانی ژیکاڵ جوانڕۆ، لە ئەحمەدی فەریدوون دیواندەرە، لە
ئاشنا شنۆ، لە محەممەدی عومەر سنە، لە مەعێزی سەحەر پاوە،

خوێندهوه. شێعرهکانیان مەهاباد لە ئاهەنگەری تاهیر و دزڵی لە شارۆ م ب. کرماشان، لە عەباسمەنش

کرد. بەشداران بە پێشکەش شێعریان ئێوارەشێعرە لەو کە درا شاعێرانە بەو پێزانین لەوحی بەرنامەکەدا کۆتایی لە

خەڵکی کوردی ناسراوی هونەرمەندی عەباسی، یەڵدا
سەردانی مین، لە دوور جیهانی بۆ ماف باڵوێزی و خۆراسان
کەوت. مین قوربانیی مندااڵنی بە چاوی و کرد سنەی پارێزگای
ئەوهونەرمەندەکوردەلهبارهیسهردانهکهیبۆکوردستانگوتی:»لە
کۆبوونەوەلەگەڵبەرێوەبەرییدامەزراوەیماف،باسلەکۆنسێرتێک
کراکەبۆمندااڵنیقوربانییمینیبگرینوههمووداهاتیئەوکۆنسێرتە
مندااڵنی دەروونناسیی و ڕاوێژکاری و پزیشکی پشتیوانیی بۆ
بەرکەوتوویناوچهکانیبهمینچێندراویکوردستانتەرخاندەکرێ.«
یەڵداعەباسیهەرلەوسەردانەداچاویبەمندااڵنیبەرکەوتووی
خۆی هاوخهمیی و کەوت مەریوان »نشکاش«ی گوندی لە مین
ڕاگهیاندن. پێ هاتووه، بهسهریان کارهساتهی بهو سهبارهت

ئێوارەشێعری »پلوورەوارانی دەنگەکان« لە پاوە

یەڵدا عەباسی چووه  سەردانی مندااڵنی قوربانیی مین لە سنه  و مه ریوان
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